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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, luni, 3 octombrie, 
avut loc ședința 
Politic Executiv
P.C.R.

Au participat, 
primii secretari și 
probleme economice ai comite
telor județene de partid, mi
niștri, alte cadre de conducere 
din economie, adjunct! de șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., di
rectori generali de centrale 
industriale și institute de cerce
tare, cadre cu munci de răs
pundere din presa centrală.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătui :

— ACTIVITATEA DESFĂ
ȘURATA PENTRU REALIZA
REA PLANULUI PE 9 LUNI 
DIN ACEST AN SI MASURILE 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA PRE
VEDERILOR DE PLAN PE 
TRIMESTRUL IV 1988 ;

— PROIECTUL PLANULUI 
NAȚIONAL UNIC DE DEZ
VOLTARE ECONOMICO-SO- 
CTALA A ROMÂNIEI TN A- 
NUL 1989 :

— PROGRAMUL PRIVIND 
AUTOCONDUCEREA ȘI AUTO- 
APROVIZIONAREA POPU
LAȚIEI PE TRIMESTRUL IV 
1988 ȘI PE ANUL 1989.

Problemele înscrise pe ordi
nea de zi, precum și măsurile 
ce se impun in vederea reali
zării integrale a planului pe 
trimestrul IV și pe întregul an 
au fost, în prealabil, dezbătute 
pe larg în ședințele Consiliilor 
de coordonare pe ramuri și pe 
grupe de județe.

în cadrul ședinței Comitetu
lui Politic Executiv au luat 
cuvintul tovarășii Ilie Matei, 
prim-secrctar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., Mihai 
Marina, prim-secretar al Comi
tetului județean Constanta al 
P.C.R., Radu Păunescu, minis
trul industriei constiucțiilor de 
mașini, Ion Popa, prim-secretar 
al Comitetului județean Hune
doara al P.C.R., Dan Surulescu, 
directorul Combinatului Minier 
Valea Jiului, Marin Enache, 
ministrul industriei metalurgi
ce, loan Deaconu, prim-secretar 
al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R., Ion M. Nicolae, 
ministrul industriei chimice și 
petrochimice.

Au luat, de asemenea, cuvin
tul tovarășii Constantin Dăscă- 
Iescu, prim-ministru al guver
nului, Gheorghe O’o'ca «I Ion 
Dincă, prim viceprim-miniștri, 
Ștefan Andrei si Barbu Petres
cu, viceprim-miniștri.

Vorbitorii au raportat Comi
tetului Politic Executiv despre 
felul cum s-a acționat în prl-

a
Comitetului 

al C.C. al

ca invitați, 
secretarii cu

mele trei trimestre ale anului 
pentru realizarea planului in 
industrie, investiții, în cele
lalte domenii de activitate, 
despre rezultatele obținute și 
neajunsurile ce s-au manifestat, 
despre măsurile luate pentru 
înfăptuirea, în bune condiții, 
la toți indicatorii, a prevederi
lor pe întregul an 1988 și pen
tru o temeinică pregătire a 
trecerii la îndeplinirea planului 
pe anul viitor.

O atenție deosebită a fost a- 
eordată, în același timp, acti
vității din agricultură, rezulta
telor obținute, preocupărilor 
pentru stringerea la timp și 
fără pierderi a întregii recolte, 
pentru efectuarea de calitate a 
tuturor lucrărilor de 
în vederea obținerii în 
iter a unor producții 
cit mai mari.

Au fost analizate.
măsurile pentru realizarea Pro
gramului de autoconducere și 
autoaprovizionare, corespunză
tor cu nivelurile prevăzute 
pentru fiecare județ și unitate 
adminîstrativ-teritorială, pen
tru asigurarea integrală și gos
podărirea judicioasă a produse
lor alimentare și industriale 
destinate fondului pieței, pen
tru o cit mai bună aprovizio
nare a populației.

Comitetul Politic 
aprobat sarcinile 
trimestrul IV 1988 
pentru realizarea lor. Au fost 
aprobate, de asemenea, progra
mul privind autocondiicerea și 
autoaprovizîonarea populației 
pe trimestrul IV 1988 și măsu
rile pentru înfăptuirea acestuia.

în ceea ce privește proiectul 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a 
României pe 1989 și Programul 
de autoconducere si autoapro
vizionare pe anul viîior s-a ho- 
tărit ca acestea să fie supuse 
dezbaterii organismelor demo
crației noastre muncitorești-re- 
voluțîonare.

In legătură cu problemele 
discutate și rapoartele prezen
tate, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general .al Partidului 
Comunist Român.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deosebit interes și sublinia
tă, în repetate rinduri, cu vii 
și îndelungi aplauze.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca sarcinile, indicațiile 
și orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu să constituie 
programul de acțiune al orga
nelor și organizațiilor de partid, 
al comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii pentru realiza
rea exemplară a prevederilor 
de plan pe acest an, pe 1989 și 
Pe întregul cincinal.
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ECHIPA DE BASCHET
PE LOCUL I IN

Echipa masculină de baschet 
Dinamo București a avut o 
comportare foarte bună la tur
neul dotat' cu „Cupa Prieteni
ei", desfășurat în orașul ceho
slovac Pardubice. Campionii 
României au obținut vicoria 
In toate meciurile susținute și 
au cucerit trofeul. Clasament:

După remarcabilele performanțe de la

Jocurile Olimpice de vară, ediția a 24-a

A V

TRICOLORII S-AU MS ACASA CU FRUNTEA SUS:
V

V

toamnă, 
anul vi- 
agricole

totodată,

Executiv a 
de plan pe 
si măsurile

DINAMO BUCUREȘTI 
CEHOSLOVACIA

1. Dinamo 
cu Ruda 
88—73 cu 
91—83 cu 
cu Dukla
Hvezda 7
Gwardia 5 p, S. V. S. Praga 4 
P.

București 8 p (79—78 
Hvezda Pardubice, 
Gwardia Wroclaw, 
V. S. Praga, 91—84 
Olomouc), 2. Ruda 

p, 3. Dukla 6 p, 4.

NE-AM FĂCUT DATORIA FAȚA DE PATRIE!«
cinstit numele ți renumele pa
triei, ei, reprezentanții demni 
ai Tricolorului, s-au reîntors 
aseară in țară, pe care au a- 
vut-o mereu in inimi.

A fost lume multă la Aero-

§ Bine pregătiți. au luptat cu 
§ devotament si dăruire, au 
Ș dat tot ce e mai bun în ei, 

sub culorile tricolorului, pentru 
Sț gloria sportivă a patriei noas- 
§ tre socialiste. S-au întrecut cu

primele serii ale concursului, 
cind unii m-au considerat în
vinsă, mi-am șters pe furiș la
crima din colțul ochilor, spu- 
nindu-mi că la urmă se nu
mără... medaliile. Am simțit

Medaliații noștri olimpici la sosirea
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cei mai buni din lume și au 
izbîndtt in atitea rânduri, iar 
multe din faptele lor din arene 
au făcut ocolul mapamondului. 
Pretutindeni, in lumea mare a

portul Otopeni, poarta 
a țării devenind parcă 
de flori. Reprezentanți 
ducerii mișcării sportive, 
cluburilor care i-au format sau

pe aeroportul Otopeni 

aeriană 
o mare 
ai con- 

ai

mereu aproape antrenorii, co
legele, conducerea delegației, 
știam ce misiune am și-mi re
venea în minte imaginea sălii 
noastre dragi de acasă, reve-

0

0

0

0
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LAUREAȚU ROMANI Al
MEDALII DE AUR - 7

SORIN BABII — tir, pistol liber 
RODICA ARBA și OLGA HOMEGHI — 
canotaj, 2 rame
DANIELA SILIVAȘ — gimnastică, paralele 
DANIELA SILIVAS — gimnastică, bîrnă 
DANIELA SILIVAȘ — gimnastică, sol 
VASILE PUȘCAȘU — lupte libere, 
100 kg.
PAULA IVAN — atletism, 1 500 m

MEDALII DE ARGINT - 11
Noemi Lung — înot, 400 m mixt 
Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Aurelia 
Dobre, Celestina Popa, Eugenia Golea, Ca
melia Voinea — gimnastică, echipe
Daniela Silivaș — gimnastică, individual 
compus
Elisabeta Lipă, Veronica Cogeanu — cano
taj, 2 vîsle
Dimitrie Popescu, Ioan Snep, Valentin Robu, 
Vasile Tomoiagă, Ladislau 
canotaj, 4+1

Lovrenski

cat.

0
0

0

0
O

0

MARII COMPETIȚII
Dragoș Neagu, Dănuț Dobre — canotaj, 2 
rame
Gabriela Potorac — gimnastică, sărituri 
Paula Ivan — atletism, 3 000 m
Doina Bălan, Marioara Trașcă, Veronica 
Necula, Herta Anitas, Adriana Bazon. 
Mihaela Armășescu, Rodica Arba, Olga 
Homeghi, Ecaterina Oancia — canotaj, 8+1 
Nicu Vlad — haltere, cat. 100 kg
Daniei- Dumitrescu — box, cat. pană

MEDALII DE BRONZ - 6
Noemi Lung — înot, 200 m mixt
Marioara Trașcă. Veronica Necula, Herta 
Anitas, Doina Bălan, Ecaterina Oancia — 
canotaj, 4+1
Marius Gherman — gimnastică, bară fixă 
Daniela Silivaș — gimnastică, sărituri 
Gabriela Potorac — gimnastică, bîrnă 
Anișoara Bălan, Anișoara Mînea, Elisabe
ta Cogeanu, Elisabeta Lipă — canotaj, 4 
vîsle

Elisabeta Lipă — canotaj, 4

sportului, se vorbește, din nou, 
elogios despre Romănia. Și 
după atitea ceasuri de încorda
re și așteptare, după ce au

In actualitate, cupele europene la fotbal

FORMAȚIILE NOASTRE ÎNAINTEA PARTIDELOR RETUR
După consumarea jocurilor 

etapei a 8-a din cadrul pri
mei noastre Divizii de fotbal, 
echipele participante în cupele 
continentale privesc acum spre 
partidele retur ale acestor com
petiții, programate miercuri șl, 
respectiv, joi.

0 Steaua, reprezentanta ță
rii noastre In C.C.E îșl de- 
săvîrșește pregătirile în vede
rea partidei cu campioana Ceho
slovaciei, Sparta Praga, pe care, 
reamintim. în primul joc a în- 
vins-o, la ea acasă, cu cate
goricul scor de 5—1 „Sigur, 
calificarea echipei noastre nu

poate fi pusă la Îndoială, ne 
spunea căpitanul echipei Steaua, 
Tudorel Stoica, dar noi pre
gătim returul cu maximă se
riozitate, pentru a realiza o 
nouă victorie in fața adversa
rei de miercuri". Sparta Praga 
urmează să sosească azi în Ca
pitală, pentru ca tn cursul 
dupâ-amiezii să efectueze un 
antrenament de acomodare 
stadionul din Ghencea.

0 Dinamo a plecat ieri, . 
calea aerului, spre Lahti, ora
șul unde se va desfășura mîi- 
ne partida revanșă (începînd 
de la ora 19, ora Bucureștlu-

lui), cu formația locală Kuu- 
sysi, contînd pentru Cupa Cu
pelor.

pe

pe

• Victoria București își de
finitivează șl ea pregătirile tn 
vederea jocului de jot 6 oc
tombrie, în compania echipei 
malteze Sliema Wanderers (în 
Cupa U.E.F.A.).

• Așa cum s-a anunțat, Ta 
cererea clubului Juventus To
rino. tntîlnirea-retur dintre O- 
țilui și echipa italiană va avea 
loc miercuri 12 octombrie (Cu
pa U.E.F.A.),

ti pregătesc tn înalta perfor
mantă pe tricolori, tehnicieni 
«au colegi de secții, rude, prie
teni. Tuturor cuvintelor de fe
licitare, stringerilor de mină 
sau îmbrățișărilor, urmate de 
fireasca intrebare „Cum a 
fost ?“, protagoniștii Jocurilor 
le răspundeau, mai intii, simplu 
dar atit de omenește: „Ne-am 
făcut datoria față de patrie 1“

Prima a apărut, de bună sea
mă, cea socotită unanim intre 
eroii Olimpiadei cu numărul 24. 
Este, ați înțeles, Daniela Sili- 
vaș. Tinăra din Deva (tinără 
dar deja cu mai bine de 11 ani 
de sport din cei 18 de viață) 
poartă la piept salba celor sase 
medalii, trei eu strălucire de 
aur, insă izbinzile-i de răsunet 
nu au transformat-o cumva : a 
rămas aceeași fată modestă, 
surâzătoare, prietenoasă, 
orice liceani de-o seamă, 
dacă după ce a imblinzit 
și teribila birnă este o 
vedetă a sportului lumii.
crezut tot timpul tn victorie, 
spune Daniela, iar atunci, in

ca 
chiar 
pînă 

mare 
„Am

dcam chipurile celor ce ne în
conjoară cu atita grijă părin
tească, asigurindu-ne tot ce e 
necesar pentru sport, pentru 
viată. Iar dacă victoriile au ’ 
venit și am adus bucurie a- 
casă. nu pot decît să-trii exprim 
calda recunoștință fată de 
conducătorul nostru iubit, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru grija deose
bită pe care o poartă tinerei 
generații, formării si afirmării 
sale multilaterale. îndeosebi pe 
plan sportiv. După cum trebuie 
să le mulțumesc tuturor ce
lor care au crezut permanent 
în noi. în gimnastica româ
nească și ne-au oferit toiul, 
învățîndu-ne de mici că trebuie 
să dăm. la rîndu-ne toti;“.

Aparatele de fotografiat si de 
filmat zăbovesc șl în preaima 
a trei tinere de... aur și argint, 
dublele medaliate Rodica Arba.

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. a 4-a)



PILOȚII DE LA I. P. A. SIBIU - LA
DE CAMPION! NAȚIONALI LA

® Curse de mere angajament • Tînărul stelist Aî 
Tomo — redivivus • Arbitraj competent

AL TREILEA TITLU

Piloții de la l.P.A Sib.u 
și-au continuul chur.ui iKto- 
rios in Campionatul Repubh- 
can de dirt-track pe echipe, 
ciștigind șt ulunu etapă (a 
4-a) a cor: petiției d.stâsurată 
pe arena din cununi lanca 
(juJ. Brăila), in orgaruiarva 
fără cusur a asociației sp rti 
ve Petrului din localitate <pre 
ședințe — ing. I.aa l>a»' 
prin secția sa de moto tanlre- 
r.or — Xicu Nițăp Cu an c». 
dent plus da coK-cent. -: ele
vii antrenorului Ki fular Kij- 
reanu și ai mecar.. cJ :
Coica și Viorel Siaaa s-au t*- 
pus de fiecare dala re-_ș_-r 
frumoasa perlermarțâ Se a 
termina nc-învir-ii întrecerea pe 
“chine. Folosită Ia Ttupwi po
trivit de apreciatisi teănxnr 
din Sibiu, rezerva Marius Șoai
tă. motociclist de mare talent, 
adus în virf de formă in a 
ceasta perioadă, a f « princi
palul realizator al formației 
sale: .Marios Șoaită — <7 F- 
Sorin Ghibu — 41 p, Daniel 
Stoica — 32 p, Dan Bogdan — 
31 p, Siegmund Lienerth — C P- 
Cu această victorie, alergătorii 
de la I.P.A. Sibiu, care bene
ficiază de condiții cptime pen
tru pregătire și participarea la 
consursuri, asigurate de con
ducerea întreprinderii (director 
general — Ing. Ion Simion), au 
cîștigat toate cele 3 campiona
te de seniori : la individual, 
prin Sorin Ghibu, la perechi 
prin Marius Șoaită și Daniel 
Stoica și. acum, in proba pe 
echipe.

Specialiștii prezenți la lanca 
opinează că etapa finală a fost 
cea mai frumoasă din întreg 
campionatul. Pista amenajată 
la limita dimensiunilor regula
mentare a supus concurenții 
la un serios examen, deoarece 
s-a „mers" aproape permanent 
In... derapa], toți piloții fiind 
nevoiți să facă uz de întregul

D4CI.4D4 Ediția a X-a a ..Clipei ILT.C" Ia înot

PE LOCUL l-JODEJUL PRAHOVA
® Bacăul, o gazdă din nou Ia înălțime

BACAU, 3 (prin telefon). Ba
zinul olimpic din localitate a 
fest gazda celei de a X-a e- 
diții a „Cupei U.T.C." la înot 
— 50 și 100 m liber și o pro
bă mixtă de ștafetă — finale 
pe țară, desfășurată sub gene
ricul Daciadei. Notă specifică : 
finaliști bine pregătiți, orga
nizare ireproșabilă, ceea ce a 
constituit o foarte bună popu
larizare a acestei discipline o- 
limpice în rîndul tineretului.

Dintre cei 84 de concurenți 
(băieți și fete pînă Ia vîrsta 
de 16 ani) din 20 de județe și 
din Municipiul București, pe 
podium au urcat următorii îno
tători :

FETE. 50 m : 1. Claudia Gî- 
’dea (Constanța), 2. Afrodita 
Sandor (Bihor), 3. Gianina Da

MllNE SE DESCHIDE 

SALONUL NAȚIONAL DE MODELISM
Incepind de miercuri. Sala de 

c-xpoziții a Casei Centrale a 
Armatei găzduiește ediția 1S88 
a Salonului Național de Mo- 
delism. manifestare sportivă cu 
caracter de bilanț pentru con
structorii de machete la scară 
redusă.

Cu acest prilej se vor des
fășura și finalele Campionate
lor Naționale de machete (sta

ADMINISTRAȚIA DE
S Iubitorii sistemului LOTO 

2 vor avea, în această săptămînă, 
0 ocazie de excepție pentru a-și 
valorifica șansele, juctodu-și nu
merele favorite la- această for
mulă care se Impune, între al
tele, prin aceea că oferă cîștiguri 
și pentru numai d-ouă numere. 
De data aceasta, există șanse 
sporite, avînd în vedere că tra
gerea EXCEPȚIONALA LOTO 
2 de duminică, 9 octombrie, va 
atribui cîștiguri și biletelor, care 
întrunesc numai 2 numere cîști- 
gătoare, din 5 sau 6 extrase. Pe 
lingă obișnuitele cîștiguri (în 
autoturisme și bani) se vor a- 
tribui și excursii peste hotare. 
Cereți la agențiile Loto-Prono- 
sport prospectele acestei trageri 
(care se distribuie gratuit) și vă 
veți convinge personal de avan
tajele mari care se deschid în 
fața tuturor partlcipanțllor ; de 

lor potențial fizic ți tehnic. 
Drept urmare, am asistat la 
curse de mare a-gajament, in 
prim-plan situindu-se, la indi
vidual, spre satisfacția gene
rală. CY-petrolrstul Alexandru 
Tocu. acum la clubul Steaua.

£câu» rf.pkXij fie ta iitapsJ-' N. Riu-eanu. D
Stoica. S. Lienerth. ■<<■ ! ■! V. Sinea. S Ghibu. M Șoaită. 

Dl aecan rul V. Coica

unde sub indritoiarea antreno
rului Gbeorghe Volculescu 
progrest-azâ văzînd cu ochii. 
Cu un start impecabil si a- 
legînd trasa ideală, el a ciști- 
gat toate manșele (12 puncte 
posibile), in compania lui So
rin Ghibu și. apoi, a lui Ma
rius Șoaită, fumizir.d cele mai 
palpitante .dueluri". De ase
menea, coechipierii Iui Stelian 
Postolacbc și Mircea Agrisan 
au punctat in nota lor obiș
nuită (fiecare cite 9 puncte), 
iar metalurgistul Marian Gheor- 
gbe a realizat 8 puncte, com
binata Steaua — Metalul Bucu-

vid (Prahova) ; 100 ni : 1. Ga
briela Puja (Maramureș), 2. 
Kiinde Simon (Cluj), 3. Bea
trice Wertz (Timiș). BĂIEȚI, 
50 m: 1. Șt. Roșea (Sibiu), 2. 
S. Anastase (Prahova), 3. M. 
Fecioru (Brașov) ; 100 ni: 1.
R. D. Petcu (Prahova), 2. A. 
Pușcaș (Caraș-Severin), 3. L. 
Diaconu (București).

în proba de ștafetă 4X50 m 
mixt (cite 2 băieți și 2 fete): 
1. Prahova, 2. Timiș, 3. Bihor.

în clasamentul general, locul 
I a revenit reprezentanților 
județului Prahova, cărora li 
s-a decernat și „Cupa U.T.C.". 
Fe următoarele trepte ale po
diumului : județele Bihor si 
Timiș.

Eugen TEIRAV, coresp 

tice și funcționale) la aeromo- 
dilism. navomodelism, racheto- 
rrcdelism, automodelism și mo- 
delism feroviar, simultan cu 
tradiționala competiție „Cupa 
U.T.C.*.

Salonul va fi deschis zilnic 
intre orele 8 și 19, iar dumi
nică. 16 octombrie, va avea loc 
festivitatea de premiere a lau- 
reaților.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ CLUJENII - ÎNVINGĂTORI IN „CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM
altfel!, ținem să subliniem că 
tragerea conform aceștei formule 
deosebit de atractive este organi
zată la sugestia expresă a unor 
mari grupuri de participar.ți. 
multi dintre aceștia beneficiari 
frecvenți ai unor cîștiguri la 
LOTO 2.

® Nu uitați că mîine, miercuri, 
5 octombrie, are Ioc o nouă e- 
tapă intermediară PRONOSPORT, 
pe baza partidelor din cupele in- 
tereuropene, astăzi fiind ultima’ 
zi pentru depunerea buletinelor!

® La concursul. de duminică, 
9 octombrie, sînt înscrise urmă
toarele meciuri : 1. Inter Sibiu 
— F.C. Farul ; 2. F.C. Argeș — 
Steaua București ; 3. Univ. CluJ- 
Napoca — Corvi nul Hunedoara ; 
4. Univ, Craiova — Dinamo ; 5. 
A scoli — Internazio^ale ; 6. Ce-

DIRT-TRACK
resti apropiindu-se mai mult 
ca oricînd (38—40) de valoarea 
campionilor

Din păcate, au existat și 
citeva .minusuri" care au in
fluențat negativ spectacolul 
motociclist : Voința Sibiu, fără 
rezervă în locul lui Sorin Ma- 
rincu — accidentat, a absentat 
de la unele manșe, iar secția 
C. S. Brăila, aflată numai la

49 km de lanca. a sosit ca 
citeta minute ma.r.te de înce
perea rațiunii. brăiletui in- 
trind in concurs fără prealabila 
încălzire.

Clasam mie : etapă — 1. LP A. 
Sibiu f> p, ). Comb. Steaua- 
Metalui 3» p. 3. Como. Voința 
Sioia-I.P-V Sibiu II Sp. 4. Comb. 
C. S. Brâila-Petrolul lanca 7 p : 
general — 1. I-F.A. Sibiu — 157 
p (campioană republicană). X 
Comb. sieaaa-Metalul Buc. 13* n. 
S. Comb. Voința Siniu-l-P.A. Si
biu n K p. t Comb. C. S. Bră- 
:!a-Petrolul lanca 37 p.

tn încheiere, citeva cuvinte 
despre mult comentatul arbitrrj. 
Promovat ca arbitru principal, 
fostul campion de d».-.-track, 
bucureșteanul Ion loniță, a avut 
o prestație excelentă, aplicînd 
prompt și constructiv litera re
gulamentului în toate situațiile 
dificile, iar secretariatul a fost 
asigurat Ireproșabil de Zolca Ju- 
rianu (București). Să sperăm că 
arbitrajul se va menține la a- 
teelași nivel.

Troian IOANIȚESCU

Etapa a 8-a a Diviziei A la handbal

CHIMISTUL ÎNVINGE, IN DEPLASARE, PE ȘTIINȚA BACAU
• Textila Zalău își continuă șirul victoriilor

Etapa a 8-a a Diviziei A la handbal a marcat — între altele — 
victoria, in premieri, realizată de Chimistul in meciul cu Știința 
Bacău, pe terenul acesteia din urmă, precum și succesul handba
listelor de la Textila in fața bucureșteneelor de la confecția. ca 
masculin, de remarcat doar victoria in deplasare (la Brașov) a for
mației din Tg. Mureș.

FEMININ

ȘTIINȚA BACAU — CHIMIS
TUL RSI. VILCEA 2«—52. Derbyul 
de duminică dimineață, găzduit 
de Sala Sporturilor din Bacău, a 
avut — ca primă și cea mai de 
seamă trăsătură — tranșarea unei 
inedite rivalități sportive între 
ocupanta primului loc (incă) in 
clasament — formația gazdă — 
și echipa vUceană Chimistul do
cul secund), venită la Bacău, 
pentru prima oară in actuala e- 
diție, cu Mariana Tircă. Victoria 
— în caz că guinta ar C evo
luat la valoarea ei chiar și după 
plecarea lui Tircă. in torul aces
teia fiind trișdgată pentru echipă 
Emilia Loca — putea fi de par
tea studentelor, cu condiția ca 
ele să fi jucat organizat. cu 
supravegherea strictă a celor mai 
periculoase două adversare. Ma
riana Tircă și Edit Tordk. să se 
fi apărat și (mal ales) să fi a- 
lacat rapid, derutant și fără... 
ratări. Dar nici una din aceste 

sena — Lazio ; 7. Como — Ju
ventus ; 1. MiHn — Florentina ; 
9. Napcli — A talan ta ; 10. Pes
cara — Roma ; 11. Pisa — Bo
logna ; 12. Torir.o — Sampdoria ; 
13. Verona — Lecce. Atragem a- 
tenția că, pe fluturașii distribu-ți 
prin agenții, la poziția 3, medul 
Univ. Cluj-Napoca — Corvin ui 
Hunedoara vine să înlocuiască 
întâlnirea programată inițial (F.C. 
Bihor — Oțelul Galați).
• C1ȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 23 SEP
TEMBRIE 1988. Cat. 1 : 6 va
riante 25% a 7.419 lei ; cat. 2 :
7 variante 25% a 6.075 lei ; cat.
3 : 12,75 variante a 3.335 Iei ;: cat.
4 : 49,25 variante a 863 lei ; cat.
5 : 135,25 variante a 314 lei ;: cat.
X : 197,75 variante a 115 lei ;
cat., Z : 2.631 variante a 100 lei.

TENISUL ȘI-A DESEMNAT PRIMII
LAUREAȚI Al ANULUI

Luni după-amia'Ză au fost cu- 
noscuți primii campioni ai ță
rii pe anul în curs.. Aceștia 
sînt Diane Samungi (ICIM 
Brașov), Mireîa Buciu (Steaua), 
învingătoarele probei feminine 
de dublu și Florin Segăr- 
ecanu (Dinamo), Adrian Mărcii 
(Steaua), câștigătorii ..dublului'1 
masculin.

întrecerea fetelor s-a soldat 
într-una din semifinale cu o 
surpriză, cuplul cotat favorit, 
Florentina Curpene — Gabrie
la Precup (ICIM Brasov), pier- 
zînd în fața celui alcătuit din 
Teodora Tache (Dinamo) șl 
Kuxandra Dragomir (Victoria 
CCIAG), care a dovedit mai 
multă... colaborare. în finală, 
Samungi și Buciu au fost mai 
stăpîne pe jocul la fileu, care 
le-a asigurat victoria chiar 
dacă in setul II au avut 
oeva emoții (au fost con
duse cu 5—3). Scor fi
nal : 6-^3, 7—5 pentru Sa
mungi — Buciu. Finala mas
culină a fost așteptată cu in
teres, avînd în vedere faptul 
că pe teren urmau să evolueze 
cei doi finaliști ai probei de 
sln.pțu — Adrian Marca și 
George Cosac —, Adrian Po
povici. semiflnalist la indivi
dual și finalist, de asemenea, 
la dublu mixt, si Florin Se- 
girceanu. Echilibrul s-a frînt 
relativ repede, in chiar setul 
f.-tsi, in favoarea eiplului Se- 
gărcearu — Marcu (după ce 
fiecare și-a cistigat serviciul, 
aceștia au reușit uo break Ia 
scorul de 4—3 pentru ei). Me
ciul s-a încheiat în trei seturi: 
6—3, 6—1, 6—2.

In finala feminină de sim
plu se vor întilni. conform aș
teptărilor, două dintre cele măi 
bune- jucătoare ale țării. Flo
rentina Curpene și Daniela Pa- 
văl. în semifinală. Curpene a 
dispus de Teodora Tache (Di
namo) (6—4, 6—3), în urma ți
nui joc superior adversarei 
sale, liftat, din spatele tere
nului, în timp ce Pavăl a în
trecut-o, surprinzător de lejer, 
pe Diane Samungi (ICIM Bra
șov), cu scorul de 6—3, 6—1. 
La masculin. Adrian Marcu l-a 
învins in cea mai disputata se
mifinală a acestor „naționale" 
pe colegul său de club Răzvan 
Itu, cu un scor simetric în 
toate cele trei seturi: 7—5, 
7—5, 7—5, dovedind o mai bună

Însușiri nu a fost, duminică di
mineață. proprie băcăuancelor. 
Doar timp de citeva minute (1—0, 
2—1 și 3—1 in min. 4, apoi 8—7 

,în min. 18) dorința lor de vic
torie a fost materializată. în rest, 
lăsind la o parte cele cinci ega
lități (ultima la 19—10. in min. 
22). gazdele au irosit atacuri și 
contraatacuri (cel puțin *2, autoa
re fiind Ciubotaru, in primul 
rind. dar și Butnărașu). în plus, 
conducerea tehnică a mer.țlnut-o 
mult prea mult timp pe bancă 
pe Adriana Fooa. Cind. in sfirsit. 
eș a fost trimisă în teren, nu 
numai că a înscris rapid două 
goluri, dar a conferit ofensivei 
băcăuane și un plus de rapidita
te. Din acest moment, jocul a 
devenit deosebit de spectaculos, 
s-a .înăsprit", dar nu a dege-te- 
rst nici o clipă, grație si sigu
ranței cu care au arbitrat J. Ma- 
tcescu și V. Dăncescu.

Chimistul a preluat conducerea 
pentru prima oară în min. 15, 
7—0, pentru ca pină -la fluierul

La Constanța, pe un timp 
exceler.t, s-au disputat ulti
mele două etape ale „Cupei 
Orașelor*4 Ia ciclism, ediția a 
31-a, la care au participat 34 
de rutieri din asociațiile spor
tive ale județelor Brașov, Cluj, 
Buzău, Prahova, Argeș, Neamț, 
Constanța și din municipiul 
București.

Etapa a 13-a, desfășurată pe 
șoseaua Constanța — Mangalia 
și retur (80 km), a fost cîști- 
gată de W. Gross (Brașov), cu 
timpul de 1.52:00 (medie orară 
42,850 km), urmat de Ad. Ivan 
(București) și D. Trif (Cluj), 
amîndoi în același timp cu în
vingătorul. Pe echipe, Brașov 
(5.36:20), București și Cluj. 

putere de concentrare în mo- 
mentele-cbeie. George Cosac 
s-a calificat în finală în ur- 
nia victoriei muncite obținute 
asupra lui Adrian Popovici, 
chiar dacă scorul nu o arată 
(6-2, 7—6, 6—2)
Rezultate tehnice, dublu femi

nin, finalii ; Diane Samungi, Mi- 
rela Buciu (ICIM Brașov, Steaua)
— Teodora Tache, Ruxăndra Dra
gomir (Dinamo, Victoria CCIAG) 
6—3, 7—5 ; semifinale ; Samungi, 
Buciu — Maria Romanov, Izabela 
Martin (ambele Politehnica Buc.) 
6—3 6—2 ; Tache, Dragomir —
Flo-rentina Curpene, G-abriela 
Precup (ambele ICIM Brașov) 
6—3. 4—6, 6—1 ; dublu masculin, 
finală : Florin Segărceanu, A- 
drian Marcu (Dinamo, Steaua) — 
George Cosac, Adrian Popovici 
(Dinamo Brașov, Steaua) 6—3, 
6—1, 6—2 ; semifinale : Segărcea
nu, Marcu — Andrei Dîrzu, Bă zvan 
Itu (Dinamo, Steaua) 6—4, 6—4,
6—2 ; Cosac, Popovici — Mihai 
Vanțâ, Marius Comănescu (ambii 
Dinamo) 6—2, 6—3 ab. (accidentat 
Comănescu) ; individual, feminin, 
semifinale : Florentina Curpene 
(ICIM Brașov) — Teodora Tache 
(Dinamo). 6—4, 6—3 ; Daniela Pa
vai (Steaua) — Diane Samungi 
(ICIM Brașov) 6—3. 6—1 ; sfer
turi : Curpene — Otilia Pop 
(Progresul Energomontaj) 6—1, 
6—0 ; Pavăl — Mirela Buciu 
(Steaua) 7—6,. 6—1 ; Tache — Lo- 
redana Bujor (Dinamo) 6—2, 2—6, 
6—2 ; Samungi — Daniela Ivana 
(Steaua) 6—3, 6—1 ; masculin, 
semifinale : Adrian Marcu
— Răzvan Itu (ambii Stea
ua) 7—5, 7—5, 7—5 ; George 
Cosac (Dinamo Brașov) — Adrian 
Popov: ei (Steaua) 6—2. 7—6, 6—2; 
sferturi : Marcu — Daniel Do- 
bre «Steaua) 6—1. 6—2 ; Co&ac
— Marius Comănescu (Dinamo)
6—3. 6—2 ; Itu — Andrei Dîrzu 
(Dinamo) 6—2. 6—4 : Popovici — 
Ciortan Porumb (Victoria CCIAG) 
6—1. 6—6 ; dublu mixt, semifi
nale : Daniela Pavăl, Adri
an Marcu (ambii Steaua
— Diane Samungi, Răz
van Itu (ICIM Brasov. Steaua) 
6—3. 3—4, 6—3 ; Daniela Ivana, 
Adrian Po novici (ambii Steaua)
— Florentina Curpene, Marius 
CwVnescu (ICIM Brașov, Dina
mo) 6—1. 6—3.

Astăzi, de la ora 12 au loc 
cele trei finale rămase de dis
putat, astfel : de la ora 12, 
Adrian Marcu — George Cosac, 
iar de la ora 12.30 Florentina 
Curpene — Daniela Pavăl, ur
mate de cea de mixt, în care 
se vor întîlnl Daniela Pavăl, 
Adrian Marcu si Daniela Ivana, 
Adrian Popovici.
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final să-si dovedească superiori
tatea pe toate planurile. A fost 
un meci care a confirmat că vil- 
eencele au o echipă bună și o- 
mogenă, sînt disciplinate tactic, 
fiecare jucătoare știind exact ce 
are de făcut pe postul ei, iar 
Maria Verigeanu a excelat prin 
modul cum șl-a dirijat colegele. 
Indiscutabil, victoria le-a revenit 
pe merit, oaspetele conducted în 
mai multe rindurl cu 3, 5 șl chiar 
7 goluri. In finalul pa’.tidei, hand
balistele de la Chimistul ni s-au 
părut atit de proaspete fizic, to
cit puteau relua jocul de la în
ceput... Au înscris : Butnărașu 9, 
Luca S. Petrea 2, Popa 2, Danilot 
2, Ciubotaru 2, de la știința, 
respectiv Tircă 9. Torok 7, Ro- 
mete 5. Lazăr 4, Verigeanu 3. 
Nedelcu 3, Țopea 1.

Ion GAVRILESCU

CONFECȚIA — TEXTILA ZA- 
LAU 25—28. Handbalistele bucu- 
restene au început destul de 
bine partida (patru goluri conse
cutive înscrise dc Rodica Grigo- 
raș). dar pe măsură ce timpul 
se scurgga devenea tot mai lim
pede că tinerele echipiere ale 
Textilei au venit la București cu 
lecția bine învățată : aceea a 
mișcării permanente, în viteză, 
ceea ce a pus în dificultate for-
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Ionescu
Ultima etapă, a 14~a, s-a dis

putat Ia Mamaia, pe un circuit 
de 20 ture a 2,2 km, în total 
44 km, pe traseul Complex Pe
lican — Complex Caraiman. A 
cîștigat Ad. Ivan (București) 
cu 1.15:55. urmat de A. Balasz 
(Cluj) și M. Sîmion (București), 
în același timp cu învingătorul. 
Pe echipe, București (3.48:04), 
Cluj (3.48:10) și Brașov (3.48:15).

Clasamentul final al compe
tiției : 1. A. Balasz (Cluj) cu un 
timp total de 21.10.06, 2. D.
Trif (Cluj) — 21.17:41, 3. W. 
Gross (Brașov) — 21.18.04. Pe 
echipe : Cluj (70.12:27), București 
(74.20:27) și Prahova (75.22:37).
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I Republican de lupte libere pe echipe .
■ ......... ............!

HIUBRATE ÎN MAJORITATEA REUNIUNILOR |
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nica C.S.Ș. 2 — Otelul Călărași: 
5—5 (20—18), iar cu Progresul
Brăila 5—5 (25—15). Oțelul cu 
Progresul 5—5. (22—18). URBIS
București a fost singura echipă 
care a pierdut toate fntîlnirile : 
1—9 cu Progresul Brăila, 2—8 cu 
Oțelul Călărași și 3—7 cu Hidro- 
tehnica-C.S.Ș. 2 Constanța, ea 
aflîndu-se pe ultimul loc în gru
pă, deci, în situație de retrogra
dare

Au arbitrat Gh. Szabat (Bucu
rești) *L. Rădoi (Lugoj) și A. 
Șandraga-n (Galați).

Mihai TRANCÂ

PATRULATERUL care ar fi 
trebuit să se dispute în sala 
multifuncțională a întreprinderii 
Electra din Capitală a fost numai 
un triunghiular (echipa din Rm. 
Vîlcea a absentat), la care au 
parlic.pat formațiile Gloria Pan
durii Tg. Jiu, C.F.R. Craiova și 
Electra București.

Partidele au fost echilibrate, 
toți componenții echipelor lup- 
tîhd cu ardoare pentru fiecare 
punct. în primul meci, echipa 

.organizatoare n-a. reușit să se 

.impună in fața formației C.F.R. 
Craiova, fiind întrecytă la limi
tă (4—6). Craiovenii, însă, au ce
dat și ei. la același scor în față 

-sportivilor din Tg. J.u. In ulti
ma întîlnire, formația organiza
toare a terminat la egalitate 
(5—5) cu echipă din Tg. Jiu.
Dintre concurenți s-au eviden

țiat V. Minescu și I. Vlaicu (E- 
lectra), D. Cucu și V. Anca 
(C.F.R. Craiova), P. Atodiresei 
(Tg. Jiu). (Florin BRAȘLA — 
coresp.)

TG. MUREȘ. Faptul că arbi
trii I. Oprea (Oradea) și I. Mar
ton (Cluj-Napoca) nu s-au pre
zentat la locul de desfășurare a 
concursului a creat serioase di
ficultăți organizatorilor. Formația 
unso Satu Mare s-a dovedit su
perioară adversarelor sale, cîști- 
gînd cu 6—4 partidele cu Comer
țul și Constructorul din Tg. Mu
reș și terminind la egalitate, 5—5 
(20—19), cu A.S.A. Oradea. Echi
pa din Oradea a depășit cu 6—4 cele 
două formații locale, iar meciul 
dintre Comerțul și Constructorul 

• s-a înche’at cu scorul- de 7—3 în 
favoarea- primei- echipe. - (C.
ALBU — coresp. ).-

BRASOV. Concursul desfășurat 
' în sala C.S.Ș. Steagul Roșu din 

localitate, a reunit numai trei e- 
chipe (Lemnarul Odorhei, Steagul 
Roșu și. Vulcan Btictirești), Voin-

- ța Reghin absentînd de la aceas
tă reuniune. Luptătorii localnici 
s-au impus greu, la punetaveraj: 
5—5 (21—19) cu Lemnarul și tot 
5—5 (20—20 și o victorie prin tuș

in plus) 
reșteană 
6—4. (C. ...

CLUJ-NAPOCA. Sportivii de la 
Voința și-au valorificat avantajul 
de echipă organizatoare, cîștigtnd 
țoale cele trei meciuri : 6—4 cu 
înfrățirea Oradea, 10—0 cu Me
talul Copșa Mică și 6—3 cu Ar
mătura Zalău. Formația din O- 
radea a. depășit pe Armătura Za
lău cu 7—3 și cu 10—0 pe Metalul 
Copșa Mică. In ultimul meci, 
Armătura — Metalul : 10—0 (N.
POMP1LIU — coresp.).

LUGOJ. Echipa Metalul
Lugoj nu i-a satisfăcut pe spec
tatorii localnici, cedind in două 
dintre cele.trei partide susținute: 
4—6 cu U.M. Timișoara și 3—7 
cu Jiul Petrila, și reușind o sin
gură victorie : 6—4 cu C.S.M. 
Reșița. Formația din Petrila a 
cîșllgat șl celelalte întiln ri : 9—1 
cu U M. Timișoara și 6—4 cu 
C.S.M. Reșița, tn ultima partidă, 
U.M Timișoara — C.S.M. Re
șița 6—4 (B. OLARU — coresp.).

ARAD. întrecerile din localitate 
au fosț dominate de echipa Ra
pid București, care a prezentat 
un lot mai omogen și bine pre
gătit. RezultateleRapid — Vo
ința Lugoj 6—4, cu. Metalul Boc
șa 6—4, eu Vagonul Arad 6—4. 
cu C.S.M. Caransebeș . 6—4 ; Va
gonul — Metalul Bofcșa 7—3. cu 
C.S.M. Caransebeș 7—3, cu Voința 
Lugoj G—4 : Voința Lugoj — 
C.S.M Caransebeș 7—3, cu Meta
lul Bocșa 5—5 (21—17) ; Metalul 
Bocșa — C.S.M. Caransebeș 8—2. 
(O. BERBECARU — coresp.).

GALAȚI. Concursul din loca
litate a fost dominat de luptăto
rii din Municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, formația c. S. 
Onești obținînd victorii în toa^e 
partidele susținute : 6—4 cu Du
nărea Galați, 7 : ... ‘
Vaslui șl 5—5 (21—19) cu Nicoti
nă Iași. Bine s-au prezentat și 
componenții echipei din Iași : 
7—3 cu Viitorul Vaslui, 6—4 cu 
Dunărea Galați. Sportivii local
nici au obținut o singură victo
rie : 6—4 cu Viitorul Vaslui.

TG. JIU. Neprezentarea echipei 
Vagonul Caracal (retrasă din 
competiție) . a făcut ca reuniunea 
să cuprindă numai trei întîlniri. 
Luptătorii de la C.A.L. Tg. Jiu 
i-au învins pe cei de la Danu
biana cu 6—4 șl au terminat la 
egalitate (5—5), dar cu puncta- 
veraj superior (21—18) partida cu 
C.S Tîrgoviște. C. S. Tirgoviște 
— Danubiana 6—4.

I
I

cu Vulcan. Echipa bucu- 
a întrecut pe'Lemnarul:
GRUIA — coresp.).

IURT

9—1 cu Viitorul

DIVIZIA C
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TABLA DE ȘAH ȘI
F.C. Bihor a obținut o vic

torie meritată la Constanța. în 
pofida faptului că Farul a do
minat cu insistență .mai bine 
de 70 de minute. Paradoxul se 
dezleagă la numărarea șuturi
lor pe poartă : doar 4—3 în fa
voarea constăntenilor. Viorel 
Matcianu, cîndva declarat 

ipingînd 
• sac in trqi- 
făcit un salt 
niizînd enorm 
ce i-a perriiis 
puncte uriașe

constăntenilor. 
cîndva 

maestru al atacului., ii 
mereu .fundul de 
mea adversă, a 
de 180 de grade, 
pe apărare, .ceea 
să adune patru 
în deplasare, fără să primească 
vreun gol : la Hunedoara. la 
Sebrnicești și la Constanța. 
Toate felicitările jucătorilor, 
care an luptat exemplar în fața 
luf ------- ..... ..
Te 
bla

Lăzăreanu. făcînci abstrac
te teoriile fotbalului „pe ta
rte sah“, ei intuind foarte

bine temperatura jocului, 
totul remarcabile jocul lui 
I.azăr, travaliul lui Mujnai 
tot terenul (el a și respins, 
capul, din careul propriu. 
„șui-bombă“ al lui Iovănescu, 
fiind la un pas de k.o.), anver
gura lui Ciocan și Brukenthal.

Sigur că e bine cînd totul 
se ' termină eh bine, dar, in 
continuarea ideii, putem afirma 
că F.C. Bihor are valori supe
rioare tacticii doar pragmatice 
pe care o aplică, și care sfîr- 
șește prin a se susține — da, 
acesta este termenul — si prin 
efortul acestui admirabil I.ăză- 
reanu, omul tuturor reflexelor 
în propria poarta. Intre antre
norul de avangardă Măteiănu 
1980 și cel cantonat în jumă
tatea proprie astăzi se află,

Cu 
O. 
Pe 
cu 
un

AMBIȚIE
- Cum ano putea denumi 
exact 'suecesul- răpi.diștilor 
J’g. Mureș? Credem .că 
buie să-i spunem succesul 
terii de luptă. Acești a 
credem, elementul determinant 
al unui 1—0 obținut cu mai pu
țin de 150 de secunde înaintea 
fluierului final. Pentru că, la 
Tg. Mureș, Rapid ne-a reamin
tit de formația de odinioară, 
care nu precupețea nimic pen- 

” • ” unui
fot-

i
I

I

I
i

GAZONUL
deci, o echipă care po«te mult 
mai mult in planul jocului.

Două cuvinte despre Farul. 
Constânțenii au avut destule 
ocazii, dar impresia de sterili
tate ne-a însoțit tot timpul me
ciului. E adevărat, a lipsit omul 
de goi Zahiu. dar partea mai 
gravă e că în timp ce echipa 
în ansamblu încearcă să se an
gajeze într-un tempo susținut, 
Iovănescu și Petcu joacă în 2/4, 
în vecinătatea tempoului acce
sibil unor old-boys. în privin
ța lui Petcu, socotit cel mai 
bun jucător de pe teren în 
nieciul cu Victoria, el a sfîrșit 
prin a fi jucătorul nr. 26 (!) în 
meciul cu F.C. 
admonestat de 
nepăsare. Fără

Bihor, fiind și 
public pentru...
comentarii...

loan CHIRtlA

MARE, PUNCTE MARI
ni ai 

la 
tre-
pu- 

fost.

tru apărarea culorilor 
club de marc tradiție în 
balul nostru. în ciuda a trei 
absențe de marcă — Goanță, 
Matei și Bacoș — giuleștenii 
au reușit să facă față presiunii 
adversarului, aflat și el într-o 
situație critică în campionat și 
acuzînd si el indisponibiltăți 
marcante față de situația lotu
lui existent: C. Ilie. Szabo, 
Ciorceri. De altfel, lipsa din 
formații a unor jucători cu rol 
de „dispeceri" (C. Ilie și, res
pectiv. Goanță) poate _ explica 
si lipsa de unitate tactică exis
tentă în teren. Dar. la acest

capitol trebuie' să sublihiem 
soluția fericită aleasă de antre
norii răpidiști I. Motroc și 1. 
Pop, de a adopta un sistem de
fensiv cu Augustin „libero" și 
Cîrștea în fața fundașilor cen
trali. După accidentarea lui 
Augustin, Cîrstea a revenit în 
rolul clasic de fundaș central 
de acoperire, iar Bozeșan I a 
preluat misiunea lui. In acest 
fel, Rapid a rezistat cu destul 
succes presiunii adverse mult 
mai marcată în repriza a doua. 
Este drept, momentul care pu
tea decide rezultatul în favoa
rea „roș-albaștrilor‘ a decurs 
în avantajul oaspeților. La lo
vitura de pedeapsă din min. 78 
A. Stoica a șutat puternic, pe 
jos, mingea a lovit stîlpul din

al porții lui Toader, a 
in teren și... a ocolit 
stîlp ! „Credeam că o 

la un moment 
- . . . ‘ ca 
in acel meci Brazilia — Franța 
din Mundiaiul mexican", ne 
spunea bravul portar rapidist... 
Dar, cum arătam, balonul a 
luat o traiectorie fericita pen
tru Rapid.

...Și a venit, în final, insis
tenta cursă a lui Ciolponea, 
vîrt de atac promițător, și go
lul care a adus în Giulești două 
puncte mari. Sînt rodul unei 
remarcabile unități psihice. O 
victorie obținută de o formație 
fără nume mari, dar cu un SU
FLET MARE !

Eftimie IONESCU

dreapta
revenit
celălalt
să mă lovească, 
dat, și o să intre în plasă,

Pentru meciul Steaua — Sparta Praga, din cadrul Cupei 
Campionilor Europeni (manșa a doua a primului tur), care se 
va desfășura miercuri 5 octombrie, de la ora 14, pe stadionul 
Steaua, sint valabile legitimațille-abonament de culoare roșie 
și verde (pentru ziariști) eliberate de C.N.E.F.S., precum și 
abonamentele emise de Clubul Sportiv al Armatei Steaua.

REZULTATELE ETAPEI A V-a

l (min. 4), 
aln. 15) și 
s antreno- 
i trec de- 
lui și nu 
i pînă la 
conducînd 

preciaoile : 
(min.

ine 
l^ffană au 
jucătoarele 
>entru do- 
competițio- 
jucătoare- 

părăsit ju- 
3 spune că 
riză dumi- 
Floreasca, 

că aceasta 
ji Textila,
— va mai 
tn actualul 
espre for- 
>ate spune 
poate, mai

Un meci 
:uloise. cu 
u arbitraj 
3. Vasiliu, 
arcatoare : 
m), Preo- 
M. Arvatu 

J, Țîncu 1 
jectiv Bă- 
Fiastru 4. 
Fekete 3.

iii VESA
EȘTI — 
•NSTANȚA 
taș 6, Tu- 
tre 1, res- 
1 5, Roșea 
2, Motoșcă 
rbitrat Șt. 
Vîrtopeanu 
TEANU —
TMISOARA 
UCUREȘTI 
lici 
îeorgne 4, 

Tomuleac 
Ciubotaru 

Marin 1. 
și V. Fe

țe. CREȚU

EȘ — RA- 
I. Au mar- 
5, Stroia 2, 
ram 1, Mu- 

respectiv 
;a 4, Grin- 
prea 2. Au 
V. Ivanciu
— coresp.). 
OV — TE-

înscris : 
Marian 3, 

1 3, Horin- 
jectiv Duca 
nu 3, An- 
ărbitrat H. 
și M. Tă- 
GRUIA —

MASCULIN
H.C. MINAUR BAIA MARE — 

DINAMO BRAȘOV 32—22. Meci 
echilibrat doar in primele mi
nute, după care gazdele s-au 
desprins în învingătoare sigure. 
Au înscris : Pavel 8, Marta 6, 
Porumb 5, Covaciu 4, Andronic
4, Bontaș 2, Kapornay 2, Rădu-
lescu 1 pentru Minaur, respectiv 
Micle 6, Ov. Moldovan 6, Nico- 
lescu 5, Hossu 3, Pantilimon 1, 
Donoa 1. Arbitri: Al. Boier — E. 
lavorschi (Timișoara). (A. CRI- 
SAN — coresp.). ..........
' DACIA PITEȘTI — STEAUA 

26—29. Campionii au obținut o 
nouă victorie, pe replica bună a 
gazdelor. Marcatori : Mihăilă 6, 
Oprea 4, Paraschiv 4, Barbu 4, 
Bălășescu 3, Anton 3, Costache 1, 
Nica 1 pentru Daria, respectiv 
Stingă 8, Dumitru 6, Ghimeș 6, 
Mirică 4. Berbeec 4, Petre 1. 
Au arbitrat : Tr. Apostol — R. 
Mahler (Brașov). (NARCISA FE- 
TEANU — coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — ȘTIINȚA BAC AU 
28—25. Studenții clujeni condu
ceau confortabil la pauză (20—13), 
în final obținînd o victorie me
ritată. Au înscris : Botoree 7, 
Kiss 6. Ov. Marc 6, S. Pop 3, 
Sîmboan 3, Crainic 2, Cnstca 1 
pentru învingători, respectiv 
Chiriiă 15, Gerhard 3. Vasilca
2, Rotaru 2', Ieftini 2, Dochița 1. 
Au arbitrat bucureștenii T. Cure- 
lea și I. Păunescu. (Nușa DE- 
MIAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
COMERȚUL SINNICOLAU MARE 
30—27. în ultimul minut de joc 
scorul a fost de 28—27, dar oas
peții au greșit și au fost învinși. 
Marcatori : Marian 10, Neagu 6, 
Dumitrescu 4, Barcan 3, Agapie
3, Dumitru 3 pentru studenți, 
respectiv Bobocea 8, Bădosu 6, 
Istode 4, Iankovici 3, A. Baranga 
3, Georgescu 1, Mardare 1 și 
Pleșca 1 Au condus : R. Iamandi
— Tr. Ene (Buzău). (Șt. GURGUI
— coresp.)

DINAMO BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 33—20. 
Au înscris : Mocanu 6, Zaharia
5, Jianu 5, Stupar 4, Roșea 4, 
Bcdivan 3, Licu 2, ștefan 2, Do- 
gărescu 2 pentru Dinamo, res
pectiv Matei 4, P. Dan 4, D. Do- 
brescu 3, N. Dobrcscu 3, Ianto 2, 
Horge 2, Naghi 1 și Ignat 1. Au 
arbitrat : D. Gherghișan (Iași)
— Gh. Mihalașcu (Buzău). (D. 
SOARE — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
19—31. Marcatori : Boha 5, Co- 
man 4, Bereșescu 4, Gremplcs 2, 
Foca 1, Puiuleț 1, Curițeanu 1 și 
Dobre 1 pentru Tractorul, res
pectiv Gh. Mureșan 7, Boroș 7, 
Ciobanu 4, Bădău 3, Furnea 3, 
R. Moldovan 3, Prică 2, I. Mol
dovan 1, Kovacs 1. Arbitri : VI. 
Cojoearu — I. Mihăilescu (Cra
iova). (V. SECAREANU — co
resp.).
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SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Laminorul Roman 3—0 (2—0),
C.S.M. Bucecea — Foresta Făl
ticeni 2—0 (0—0). Constructorul
lași — Metalul Botoșani 1—0 
(1—0), Metalul Rădăuți — Avîn- 
tul Frasin 3—0 (.2—0), Metalul
Roman — Carpați Gălăneșt: 3—0 
(1-0), 
nei - I.T.A. 
Neamț 4—2 (2—0),
Frumos — 
1—0 (1-0), 
FORTUS lași 5—0

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a V-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 9 p (9—2), 
2. Minerul Vatra Dorneî 7 p 
(11—6), 3. Constructorul Iași 6 p 
(15—6)... pe ultimele locuri 
Metalul Botoșani _3 “ ”
I.T.A. Celuloza
(6—131..

Steaua Minerul Vatra Dor- 
Celuloza Piatra 

Aurora Tg. 
Cetatea Tg. Neamț 
Zimbrul Șiret — 

(2-0).

(2-0). 
Chir- 

Lehliu 
— Progresul C.S.Ș. Medgidia 3—1 
(3—0), Voința I.C.S. Medgidia — 
Unirea Cîmpina 3—2 (I—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANTA 8 P (18—5), 2. ȘN. 
Oltenița 8 p (13-4). 3. Unirea
Slobozia 8 p (12—2)... pe ultimele 
locuri,; 15. Viitorul 
(3—23), 16. Victoria 
zău 0 D (2—23).

SERIA A
Metalul București 

nirea Alexandria 
ROVA Roșiori

ria Muntenii Buzău 4—0 
ș. N. Oltenița — Viitorul 
nogl 5—0 (3—0), Victoria

Chimogi 2 p 
Muntenii Bu-

V-a
— C.S.M. U-
l—o (1—0),

A.S.I.C. Bucu-

SERIA A Vll-a
Termoconstructorul Drobcta 

Severin — Dacia Cozia Călimă- 
nesti 0—2 (0—1). Dierna Orșova— 
Constructorul T.C.I. Craiova 0—0, 
Mecanizatorul șimian — Petrolul 
Țicleni 2—0 (0—0), Minerul Mă
tăsari — I.O.B. Balș 0—3 (nepre- 
zentare). Sportul Muncitoresc 
Drăgănești Olt — Recolta Stolcă- 
nești 3—0 (2—0). Constructorul 
Șoimii Craiova — Metalurgistul 
Sadu 4—0 (1—0), Progresul Co
rabia — Progresul Băilești 6—0 
(2—0), Viitorul C.S.Ș. Drăgășani 
— Petrolul Stoina 4—0 (3—0;.

~ 1. CON-
CRAIOVA

Pe primele locuri 
STRUCTORUL T.C.I.

p.

i : 15. 
p (5—8) 16.
Neamț 3 P

A
Gh. Gheorghiu-

Tr.

diaș 2—o (2—0). Șoimii Lip ova -
Mureșul Explorări Deva 0—1 (0—0)

Pe primele locuri ; ' ” *
LURGISTUL CUGIR
2. Aurul Brad 
C.F.R. i 
ultimele 
nădie 3 
Hațeg 3

1. META- 
9 p (8-3), 

. 8P (14-5). 3.
Simeria 8 p (6—2)... pe 
: locuri : 15. Textila Cis- 
l p (9—14). 16. Retezatul 
i d (5—12).

SERIA A X-a
Electro Sf. 

rea Cristur 
nerul Bălan 
șoara 3—0 (2—0), 
ghiz 
(0—0), Minerul Baraolt 
zia Săceie 3—0 (3—0). 
Odorhei —.IMASA St. Gheorghe 
1—0 (0—0). Rapid Miercurea Ciuc 
— Carpați Covasna 2—0 (0—0),

Sc-cuiesc — Viitorul 
0—1 (0—1). Carpați
Relonul Săvinesti

Gbeorgbe ?— Unl- 
3—0 (1—0). Mi-
— Metalul Sighi- 

Clmentul Ho- 
Nltramonia Făgăraș 0—1 

— Preci- 
Progresul

Il-aSERIA
MECON Mun. ---- ------- ■

Dej — Șantierul Naval Galați 
2—0 (2—0), Textila Buhuși — Me
canica Vaslui 1—0 (0—0), Unirea 
Negrești — Steaua Mecanija Huși 
2-0 (2—0). Minerul Comăpeștl — 
Victoria C.F.R. Tecuci 4—2 (3—1), 
Viitorul Vaslui — C.S.M. Bor- 
zeștl 2—0 (0—0), Gloria C.F.R.
Galați — Proletarul Bacău 4—0 
(2—0). Partizanul Bacău — Ști
ința NAVROM Galați 3—0 (0—0), 
Mecano Sport Galați — Petrolul 
Moinești 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 10 p (13—1), 2. Mi
nerul Comăneștl 9 p (9—4), 3—4. 
Viitorul Vaslui 8 p (12—4). MECON 

■ - • “ p
15.
16.

P

Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 8 
(10—2)... pe ultimele locuri : 
Mecanica Vaslui 2 
Știința NAVROM 
(0—15).

P (1-8), 
Galați o

IlI-aSERIA A
Hidrotehnica Buzău - 

sul Isaccea 3—3 (2—1), 
Gugeștl — " 
(1-1), “ '

progre- 
... Foresta 

A.S.A. Buzău 1—1 
(1—1),' Petrolul Ianca Brăila — 
Petrolul Berea 3—1 (1—0), Gra
nitul Babadag — Arrubium Ma
cin 1—0 (0—0), Olimpia Rm. Să
rat — Chimia Buzău 3—0 (2—0), 
Victoria Țăndărei — Celuloza 
Adjud 2—1 (1—1), C. S. Progre
sul Brăila — Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea 
3—2 (2—0), Autobuzul Voința O- 
dobești — Laminorul Brăila 3—1 
(2-0).
Pe primele locuri : 1—2. O-

LIMPIA RM. SĂRAT 9 p (8—0), 
VICTORIA TĂNDAREI 9 p (13-5), 
3—4. Cbimia Buzău 7 p (11—3), 
Petrolul Ianca Brăila. 7 p (13—5)... 
pe ultimele locuri : 14. Lamino
rul Brăila 2 p - - --
greșul Isaccea 2 
blum Mă cin 2 p

SERIA
ISCIP Ulmeni 

bozia 1—0 (1—0), Petrolul Băicoi 
— Victoria Florești 2—3 (1—2),
Montana Sinaia — CONPREF 
Constanța 2—o (2—0). Portul Con
stanta — Unirea Urziceni 4—0 
(3—0), Unirea Slobozia — Victo-

C. S.

(5—3), 15. Pro-
fS—11), 16. Arru- 
(1—8).
A IV-a
— Olimpia Slo-

® O singură echipă cu 10 puncte din tot atitea posibile 
— Gloria C.F.R. Galați • O etapă a gazdelor, care 
au ciștigat 76 de jocuri (12 egalități și numai 8 victorii 
in deplasare) • Scorul etapei: Progresul Corabia — 
Progresul Bâilești 6—0 • Pe teren propriu, Mi
nerul Mătăsari n-a asigurat asistența medicală și a 
pierdut fără joc (0—3) • Joi 6 octombrie se dispută eta
pa a Vl-a, meciurile incepînd la ora 15.

rești 2—0 (1—0), MECON Bucu
rești — Automatica București 
1—2 (1—0). Viscolii București — 
Autobuzul București 6—0, Petro
lul Poieni — Chimia Tr. Măgu
rele 1—1 (1—0). Danubiana Bucu
rești — I.M.G. București 1—1 
(0—0), Petrolul Roata de Jos — 
A. S. Dunăreană GINAU Giur
giu 2—2 (1—1). F.C.M. Victoria
Giurgiu — C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești 3-0 (1-0).

Pe primele locuri :8 
Victoria
3.
4.

ALEXANDRIA
F.C.M.
(10-3),
(8-2),

1. UNIREA 
P (10-1), 

Giurgiu 7
2. 
P

I.M.G. București 7 p 
.. Automatica București 

7 p (11—9)... pe ultimele locuri : 
14. Chimia ’ ‘ * “
(5—14), 15.
(3—13), 16. 
2 p (4—19).

SERIA A Vl-a

Tr. Măgurele 3 p 
Petrolul Poieni 3 p 
Danubiana București

Electrica Titu — Progresul E- 
nergia București 2—3 (0—1) Me
talul Filipesti — A.S.A. Chimia 
Brazi 3—2 (3—2), Minerul Șotin- 
ga — Tehnometal București 5—0 
(0—0), IUPS Chltila — Muscelul 
Cîmpulung 0—0, Mecanică Fină 
București — Minerul Filipești 5—0 
(1—0), • Forestierul Băbeni — Ci
mentul Fieni 1—1 (0—0), Elec
trica Fieni — Electronistul Curtea 
de Argeș 3—0 (1—C). Avicola 
Crevedia — Unirea Pitești 3—1 
(1—0).
Pe primele locuri : 1. MECA

NICA FINA BUCUREȘTI 9 p 
Muscelul Cîmpulung 

3. Metalul Filinești 6 p 
Unirea Pitești 6 p 
ultimele locuri : 14.

1 Curtea de Argeș

9 p (12—2), 2. Progresul Corabia 
8 p (12—3). 3. I.O.B. Balș 6 p 
“■ “ pe ultimele locuri : 15.

Țicleni 2 p (4—9). 16. 
Mătăsari 2 p (3—11).
SERIA A VIII a
Lugoj — strungul Chl- 

șineu Criș 4—0 (1—0). Petrolul 
Arad — C.S.M. Caransebeș 3—1 
(0—0), U. M. Timișoara — Vago
nul Arad 3—2 (3—2), A. S. sîn- 
martinul Sîrbesc — Energia Auto 
Timișoara 2—j (1—0), Metorul 
I.M.A. ’ ’ ----- .....
Nouă 
sebeș 
(3-0),
Unirea Sînnicolau 1—0 (1—0), Mi
nerul Anina — Minerul Oravița 
3—0 (Minerul Oravița fiind sus
pendată).
• Meci reprogramat din etapa 

a Il-a : C.S.M. Caransebeș — 
Motorul Arad 3—1.

Pe primele locuri : 1—2. va
gonul arad 8 p (18—S), C S.M. 
LUGOJ 8 p (12—2). 3. Minerul
Moldova Nouă "
Minerul Anina 6 
ultimele locuri :

4
P 
P 
2

(10-5)... 
Petrolul 
Minerul

3. I.O.B.

C.S.M.

2-1 (1-0).
Arad — Minerul Moldova 

2—1 (2—0), C.F.R. Caran-
— Unirea Tomnatic 3—2 

Automecanica Reșița —

.. 3.
6 p (14—8), 4.

; p <10—10,... pe
13—14. Strur.gul 
p (5—8), C.S.M. 
(9—12), 15. Mo- 
(7—tl). 16. Mi- 

p (2—13).
A IX-a

(11—2), 2.
7 p (11—5), :
(10—7), 4. ’
(6—6)... pe 
Electronistul ...... _
3 p (3—7). 15. Forestierul Băbeni 
3 p (3—10), 16, Cimentul Fieni
1 p (3—13).

Cbisineu Criș 
Caransebeș 4 
torul Arad 4 
nerul Oravița

SERIA ,
Minerul Știința 

Sibiu 1—1 (1—0), 
— Carpați Mîrșa 2—0 (0—0) Tex
tila Cisnădie — Aurul Brad 3—4 
(2—2), Carpați Agnita — Metalul 
Aiud 3—3 (1—2). C.S.U. Mecanica 
Sibiu — Minerul Lupeni 3—1 
(2—1), Retezatul Hațeg — Meta
lurgistul Cugir 2—2 (2—0). Ener
gia. Săsciori — Automecanica, Me-

Vulcan — I.P.A.
C.F..3. Simeria

Metalul Tg. 
Gheorgheni 
Brașov — 
J-O (0-0).

Pc primele locuri : 1. ELEC
TRO SF. GHEORGHE 8 p (9—3), 
2. Carpați Brașov 8 p (10—5). 3. 
Rapid M. Ciuc 7 P (10—3). 4.
imasa sf. Gheorghe 7 p (7—3)... 
pe ultimele locuri : 15. Precizia
Săceie 2 O (7—10). 16. Cimentul 
Hoghiz 1 DZC4—181.

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș 

Bistrița 2—1 (1—1),
Napoca - 
5-1 (3—0)
Zalău —

— Mecanica 
C.U.G. Cluj- 

Lacul Ursu Sovata 
Laminorul Victoria 

_____  Olimpia Gherla 2—0 
(1—0). Chimia Năsăud — Indus
tria Sîrmel C. Turzii 1—0 (1—0). 
sticla Arieșul Turda — Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca 3—1 (3—1),
IZOMAT șimleul Silvanlel — Me
talul Reghin 3—0 (1—0), Otelul 
Reghin — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 2—0 (1-rOj, ‘ “
șag — L„..
a-o).

Pe primele 
SARMAȘAG 
Cluj-Napoca 
cla Turda 6 
Luduș 6 p 
locuri : 14.
4 p (6—11). :

X “i, Minerul Sărmă-
Laminorul Beclean 2—0

locuri : 1. MINERUL 
8 p (8—1). 2. C U.G. 
7 p (10-3). 3. Sti- 
p (9—4), 4. Mureșul 
(7—4)... pe ultimele 
Laminorul -Beclean 

4 p (6—11), 15. Lacul Ursu Sova- 
ta 4 p (6—15), 16. Olimpia Gherla 
3 p (2—6).

SERIA A XII-a
Oașul Negrești — Minerul Turț 

4—0 (0—0). Minerul Bălța — în
frățirea Oradea 3—0 (0—0), So
meșul Satu Mare — Victoria Că
rei 3—2 (2—2), "■ ‘ ■—
Minerul Borșa 
radea — C.I.L. 
Oțelul Or. dr. 
CUPROM Baia 
Bradul Vlșeu 
Sprie 2—1 C 
cviuș

Pe primele locuri : 1. 
VTȘEU 8 p (4—1). 2.
Satu Mare 7 p (19—6) 
țirea Oradea 6 p (3—4), .. 
Sigftet 6 p (10—7)... pe ultimele 
locuri : 14. CUPROM Baia Mare 
3 p (3—8), 15. Minerul Turt 3 p 
(3—9), 16. Victoria Caret - 2 p
(7—5) — penalizată cu —1 P-

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localității) res
pective.

q Etapa următoare a campio
natului (a VI-4) se va disputa joi 
6 octombrie t

Gloria Beiuș — 
0—0. voința O- 

Sighet 2—0 (t—0).
Petru Gro/.a — 

Mare 4—1 (0—1), 
„ — . Minerul Bala

. (0—0). .Minerul Sun-
Cbimia Tășna.d 5—0 (0—0).

BRADUL 
Somhșul

3. înfră-
4. C.I.L.

16.
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PESTE 200 DE MEDALII...

(Urmare din nao H

Olga Homeghi, Paula Ivan. Pri
mele două nu sint la cele din
ții succese in arena olimpică, 
au 10—12 ani de cind tot brăz
dează apele lumii, Olga ajun- 
gind in marea performanță 
după ce a fost descoperită in 
acțiunea de selecție numtfă 
„Viitorul" (ntci nu se putea un 
nume mai inspirat ales .') dim
preună cu Sanda Toma, E:ena 
Horvat-Florea, atitea alte cano
toare de inaltă valoare, iar Ro
di ca la vreo doi ani după a- 
ceea — se intimplă in 11 — 
ți tot intr-o selecție la scară 
naționali. Dinamovistele vor
besc, parcă, intr-un glas, așa 
cum trudesc, laolaltă, in barca 
lor celebră. Reținem : „Fiecare 
adversară ne cunoștea prea 
bine și nu am putut gindl 
cursa, împreună cu antrenorii, 
decît cu o plecare care să tale 
de la bun început orice aripi... 
Abia după ce am trecut linia 
de sosire, cu nuferii ei de aur, 
ne-am putut trage sufletul. în 
parte — pînă atuncî am fost una 
singură — ca și mai apo'. pe 
podium... Dacă facem o soco
teală, cit de simplă, veți vedea 
că drumul spre aur e la fel pe 
apă sau în alte locuri de con
curs, pe el scriind renunțare, 
dăruire, muncă, multă muncă, 
de uităm adesea de casă. de 
familii. Dar cind vezi Tricolo
rul înălțîndu-se, prin truda ta. 
pe catarg de victorie. îți sp .i 
că nimic nu e mai frumos pe 
lume pentru un sportiv”. Nu 
le mai putem reține. Le așteap
tă familiile (dintr-una mai ma-

ÎNTORS ACASĂ
re a canotajului românesc, a 
făcut parte și Gavrilă Arba, 
soțul Rodicăi). Pe cele două, 
pe toți ceilalți component! ai 
flotilei noastre, 20 dintre ei

Ziariștii prezenți la între
cerile de la Seul au apre
ciat. in unanimitate. că 
gimnasta română Daniela 
Silivaș, înotătorul a nerican 
Matt Biondi, înotătoarele 
Kristin Otto (R. D. Germa
nă). Janet Evans (S.U.A.), 
glmnaștii sovietici . Elena 
Șttțunova si Vladimir Ar
te mov, tenismana vest-ger- 
mană ȘtefB Graf, săritorul 
in apă american Greg Lou- 
ganis și scrimerul francez 
Jean-Franțois Lamour pot 
fi numiți pe drept cuvînt 
eroii actualei ediții a J.O. 
de vară, pentru numărul 
mare de medalii cucerite și 
evoluțiile lor de înaltă clasă

(din 21) fiind medaliați ai re
centelor Jocuri.

Paula Ivan, tot din trioul de 
aur+argint, vorbește mai puțin 
despre cursa de 1500 metri — 
chiar ața, ce să mai spună ți 
si spunem după o asemenea 
zdrobitoare izbindă ?! — și mai 
mult despre calea afirmării ei. 
„Singurătatea alergătorului e 
in probă, în rest atletul are in 
juru-i, ca orice sportiv, oameni 
mulți. Eu i-am avut, intre alții, 
pe antrenorul Puică, pe Mari- 
cica Puică, pildă vi° de devo
tament pentru sport. Am mun-

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
JUDO. Categoria 95 kg : 1. Aurelio Miguel (Brazilia) — campion 

olimpic, 2. Marc Meiling (R.F.G.) 3. Robert van de Walle (Belgia)
și Dennis Stewart (Marea Britanle), 5. Jacek Beutler (Polonia) și 
Jiri Șosna (Cehoslovacia) ; categoria +95 kg : 1. Hitoshi Saito (Ja
ponia) — campion olimpic, 2. Henry Stohr (R.D.G.), 3. Cho Yong 
Chui (Coreea de Sud) șl Grigori Verișev (U.R.S.S.), 5. Dimltar Za- 
prlanov (Bulgaria) și Istvan Dubovski (Ungaria).

GIMNASTICA RITMICA. Clasamentul final t 1. Marina Lobacl 
(U.R.S.S.) 60,000 p — campioană olimpică, 2. Adriana Dunavska 
(Bulgaria) 59,950 p, 3. Aleksandra Timoșenko (U.R.S.S.) 59,875 p, 4. 
Bianka Panova (Bulgaria) 59.725 p, 5. Maria Isabell Llorent (Spania) 
58.900 p 6. Andrea Sinko (Ungaria) 58 775 p.

TENIS. Feminin, simplu : șteffi Graf (R.F.G.) — Gabriela Saba
tini (Argentina) 6—3, 6—3 ; clasament : 1. Graf (R.F.G.) — campioană 
olimpică. 2. Sabatini (Argentina). 3. Zina Garrison (S.U.A.) și Ma
nuela Maleeva (Bulgaria) ; Masculin, dublu : Ken Flach, Robert Se- 
guso (S.U.A.) — Sergio Casai, Emilio Sanchez (Spania) S—3. 6—4. 
6—7; 6—7, 9—7 ; clasament : 1. Flach, Seguso (S.U.A.) — campioni 
olimpici. 2. Casai, Sanchez (Spania) 3. ștefan Edberg, Anders Jar- 
ryd (Suedia) și Miloslav Mecir, Milan Srejber (Cehoslovacia),

ÎNOT SINCRONIZAT. Duet : 1. Michelle Cameron, Carolyn Waldo 
(Canada) 197,717 p — campioane olimpice, 2. Sarah Josephson, Ka
ren Josephson (S.U.A.). 3 Miyako Tanaka, Mikako Kotani (Japonia) 
190,159 p, 4. Franța 184.792 p, 5. Elveția 183.950 p, 6. U.R.S.S. 182.667 p.

SCRIMA. Spadă, echipe : 1. Franța (Delpla, Henry, Lengiet, Ri- 
boud, Srecki) — campioană olimpică, 2. R. F. Germania (In finală :
8- 3), 3. U.R.S.S., 4. Italia. 5. Elveția 6. Ungaria.

VOLEI. Masculin, semifinale : S.U.A — Brazilia 3—9, U.H.S.S. — 
Argentina 3—0. Finale : locurile 1—2 : S.UA. — U.R.S.S. 3—1. (— 3. 
10, 4, 8), locurile 3—4 : Argentina — Brazilia 3—2 (19, —13, t, —12. >), 
locurile 5—6 : Olanda — Bulgaria 3—• (>, 9 1». Clasament : 1. 
— campioană olimpică 2. U.R.S.S„ 3 Argentina, 4. Brazilia, 
landa, 6. Bulgaria.

POLO PE APA. Semifinale : Iugoslavia — 8F Germania 
S.UA. — uji.s.S. 9— 7 Finale : locurile 1—2 î Iugoslavia
9— 7 (1—2. 1—2. 3—1, 1—1 ; 3—1 tn prelungiri), tocurile 3—4 :“ . — — - -- -- 3—Clasament :

3. U.R.S.S„ 4. R.F. Germa-

S.U.A,
s. o-
14—19
SALA. 

UJLS.S. 
1. Iugo-- R.F. Germania 14—13 (5—1, 2—6, 4—4, 

Slavia — campioană olimpică. 2. S UA„ 
nia. 5. Ungaria, 8. Spania

HOCHEI PE IARBA. Masculin, finale : 
nle — R.F. Germania 3—1. locurile 3—4 
locurile 5—6 : Pakistan _ ___________ _____
— campioană olimpică. 2. R.F. Germania, 3. 
5 Pakistan. 6. India

TIR CU ARCUL, Feminin, echipe : 1. Coreea 
ploană olimpică. 2. Indonezia 952 p, 3. S.UA. 
5. Marea Britanle 933 p * — - —
1. Coreea de Sud 986 p 
Marea Britanle 968 p. 4 
nia 943 n.

FOTBAL. Ftaala 1—8 : 
ment : 1. V.XS.S. — ea 
mania. 4. Italia

HANDBAL. Măscuită, finale : tocurile l—l î 
Sud 32—2» (17—11). tocurile 3—4 : Iugoslavia — 
locurile S—« : Suedia — Cehoslovacia ri—I» 
U.R.S.S. — campioană otimolcă 1. Coreea de 
Ungaria, 5 Suedia. 6 Cehoslovacia.

TENIS DE MASA. Feminin, finale, simplu. tocurOe 1—2 : 
Cheng (R.P. Chineză) — Li Huifen (R. P Chineză) 9—9 Cri. 
—23. —15, 15). locurile 3—4: JIao Zhlmln (R P. Chineză) — Mari» 
Hrachova (Cehoslovacia) 3—« (18 19 1?) Clasament : 1. Jtog Cheng 
(R.P. -Chineză) — campioană olimpică i. LI Huifen (R P Chineză). 
3. Jiao Zhlmln (R.P. Chineză) 4 Maria Hrachova fCtftoslovacla) : 
dublu 5 tocurile 1—2 : Hyun Jung-Hwa. Yang Young 'Coreea ie 
Sud) — Chen Jlng. Jiao Zhlmln (R.P Chineză) 2—1 (19 —16
locurile 3—4 : Jasna Fazl’cl. Gordana Perkucin (Iugoslavia) — M ka 
Hoshtao. Kiyomi Ishida (Janonla) 2—1 (14 —11 16). Clasament : 1 
Hyun, Yang (Coreea de Sud’ — campioane olimpice, 2 Jing, Zhimin 
(R.P. Chineză). 3. Fazllci. Perkucin (Iugoslavia). 4. Hoshino. Ishida 
(Japonia) ; masculin, simplu: locurile 1—2: Yoo Nam-Kyu (Coreea 
de Sud) — Kim Ki-Talk (Coreea de Sud) 3—1 (—17. 19. 11. 21) lo
curile 3—4 : Erlk Llndh (Suedia) — Tlbor Klampar (Ungaria) 3—1 
(—14. 17, 17. 16). Clasament : i Yoo (Coreea de Sud) — camoion 
olimpic. 2. Kim (Coreea de Sud) 3. Lindh (Suedia). 4. Ktamnar 
(Ungaria) ; dublu : finala 1—2 • Longean Chen. Qulngguang Wei 
(R.P. Chineză) — Bila Lunulescu Zoran Primorac (Iugoslavia) 8—1 
(—20. 8. 9). locurile 3—4 : Hvunș Ahn-Jae. Yoo Nam-Kvu (Coreea 

de Sud) 2—0 (13. 161. 
campioni olimnici. 2.

Yoo (Coreea de Sud).

locurile 1—2 : Marea Bri-.a- 
: Olanda — Australia 2—1. 

India 2—1 Clasament : 1. Marea Britanle 
Olanda. 4. Australia.

de Sud 982 p — cam- 
>52 p, 4. U.R.S.S. 951 p, 
p ; Masculin, echipe:«. R.F Germania 931 . . ___________

— campioană olimpică. 2. S.U-A. 972 p l. 
Finlanda 954 p S UR.S.S. 949 p. 4. Japo-

—1 o—l. 1—1). Clasa- 
Brazllia, 3. B.F. Ger-

de Sud) — kim iă-Talk k'm wăn "(Coreea" 
Clasament ț 1. Chen. Wei îr.p Chineză) — 
Lupulescu, Prlmorac (Iu^o^avia), 3. Hyung, 
4. Kim Kim (Coreea de Sudi.

CALARie. Obstacole, individual : 1. Pierre _______ _______  .
P — campion olimpic 2 Greg Best (SU.A.) 4.00 n (45.70 s) 3 Kar
sten Huck (R F.G.) 4 o (54 75 >1 4 Anne Kursinskl (S U.A ) si Da
vid Broome (Marea Britanle) 8.00 p 6 Jalme Azcarrega (Mexic) • 2-3 p.

Durand îFrân'a’ ’ "5

CU FRUNTEA SUS
eit atîta pînă a ajunge aic*, dar 
dacă ar fi să o iau de ia capăt, 
să fac ocolul globului alergind, 
nu aș ezita". O glorioasă cam
pioană olimpică, dintr-un club 
numit, sugestiv, Olimpia, o 
campioană pornită dintr-o co
mună românească asemenea 
multor altora...

Două familii de sportivi sint 
(ți) cele ale lui Vasile Pușcașu 
sau Sorin Babii, colegi de club 
la Steaua. - • -
ani, dar e emoționat ca un co
pil : „Cum aș fi altfel cînd am 
putut aduce luptelor libere de 
la noi cel dinții titlu olimpic, 
acum, cind i-am reîntilnit pe 
unii din adversarii de altădată 
in calitate de... antrenori sau 
arbitri ? Ascultam Imnul țării 
și-mi spuneam că. iată, nicioda
tă nu e prea tirziu pentru a 
birui”. Soția, prietenii il su
focă, pur și simplu, imbrăti- 
țindu-l — așa cum nu a reușit

Primul are 32 de

Din 1900, de la prima prezență a României In arena olimpică, 
șl pind acum, sportivii noștri au participat la 14 ediții ale 
Jocurilor Olimpice. La primele participări au fost înregistrate 
doar două succese — o medalie de bronz, tn 1924, la J.O. de 
la Paris, prin echipa de rugby, șl o medalie de argint, tn 1936. 
la J.O. de la Berlin, prin călărețul Henri Rang.

La ediția din anul 1952. de la Helsinki, trăgătorul losif Sirbu 
a cucerit prima medalie de aur. De atunci, olimpiadă de Olim
piadă, prezența sportivilor români a fost tot mal activa, cu 
alte șl alte medalii, inclusiv de aur. Marele avint al mișcării 
sportive, marea afirmare a sportivilor români in arena olim
pică aparțin insă Epocii de aur a istoriei noastre — EPOCA 
NICOLAE CEAUSESCU. De la J.O. din 1968, de la Ciudad de 
Mexico, ți pînă în 1988, la Seul, la S ediții hle Jocurilor Olim
pice de vară au fost cucerite pentru sportul nostru 160 de me
dalii : 44 de aur, 54 de argint șt 62 de bronz !

Totalul medaliilor olimpice ale sportivilor români este, tn 
momentul de față, de 202, dintre.care 55 de aur, 64 de argint șl 
83 de bronz (am inclus-o și pe cea cîștigată de boberl, la „O- 
limptada Albă" din 1968).

Cea de a 200-a medalie, care poate fi socotită ca jubiliară, a fost 
obținută de luptătorul Vasile Pușcașu, ea fiind cucerită vineri, in 
finala turneului de „libere", la categoria 100 kg. Dar chiar tn 
ziua următoare, prin succesul alergătoarei Paula Ivan, in fi
nala cursei de 1500 m, bilanțul general al medaliilor a și fost 
modificat. Așa cum avea sd se petreacă din nou, în ultima zi 
de întreceri, cînd' boxerul Daniel Dumitrescu a obținut meda
lia de argint... De acum, am și început sd ne gîndim la Bar
celona, gazda Jocurilor Olimpice din 1992, unde sportul româ
nesc va fi, cu siguranță, iarăși la înălțime t

însă timpul zboară 
va ințelege într-o 
poate fi mindru 
Sorin Babii e 
plăcut. Tinărul

patru luni, 
ți micuțul 
bună zi că 
tatăl său... 
interlocutor 
mină netremurindă a intrat

de 
un 
cu 
in

„Buchetul de aur“ al sportului românesc la cea de a 24-a ediție 
a J.O. de vară Foto: Nicolae PROFIR

adversarul său din finală, soco
tit invincibil pînă la ora în- 
tilnirii cu Vasile al nostru. 
Doar Paul Mihăiță nu prea pri
cepe ce se intimplă, are doar

rolul de port-drapel al tirului 
românesc după o finală pe 
care, recunoaște, „nu o voi uita 
niciodată, prea părea mare a- 
vansul luat în concursul pro-

CAMPIONATE 0 Olympiakos învinsă pe terenul săul0 
I ® Sredeț se distanțează • Echipele spaniole s-au 
I impus pe teren propriu 0 Monaco la a 4-a infringere
• Și Liverpool pierde acasă! 0 Glasgow Rangers con
tinuă șirul victoriilor.I

I

I
I

1
I
I

I

Romeo VILARA

priu-zis de liderul intermediar, 
prea a fost clară, In cele din 
urmă, victoria. Iar bucuria mi-a 
fost și mai aleasă cind am rea
lizat, acolo sus, pe podium, că 
am deschis drumul izbînzilor 
românești la Olimpiada ’88“. 
Un debut fericit, intr-adevăr.

Trec, rind pe rînd, ceilalți 
medaliați ai ediției J.O. cu nu
mărul 24. Noemi Lung aduce 
Băii Mari, înotului nostru, două 
trofee — „argint" plus „bronz", 
cu sclipiri de aur. ’Gabriela 
Potorac și-a făcut o splendidă 
intrare in arena olimpică, pro- 
ducînd o bucurie greu de re
dat in cuvinte unei familii din 
Bacău, cu mulți copii. Daniel 
Dumitrescu este pugilistul care 
poate, cu siguranță, să adauge 
„argintului" de acum, noi me
dalii, chiar mai prețioase. Nicu 
Vlad, cel mai mare halterofil 
român, a mai avut, in timpul 
Olimpiadei, o bucurie: a devenit 
tată. Marius Gherman a urcat 
in elita gimnasticii masculine, 
locul 5 la individual comvus — 
plus „bronzul" de la bară fixă 
—fiind pînă la el doar un vis.

Dar despre reprezentanții Tri
colorului — al căror valoros 
bilanț olimpic constituie rodul 
minunatelor condiții de viată 
și pregătire asigurate prin gri
ja constantă a partidului si 
statului nostru — se va mai 
scrie încă. Pentru că. pur si 
simplu, cei mal buni dintre ei 
ȘI-AU FĂCUT DATORIA.

In grecia, etapa a 4-a a con
semnat o surpriză de proporții : 
înfrângerea pe teren propriu a 
echipei Olymbiakos Pireu în fața 
formației PA.OJC. : 0—1 l După 
meci, spectatorii au avut o ati
tudine nesportivă, invadind te
renul pentru a se... răzbuna (?) 
oe jucători... 12 persoane au 
fost rănite și au fost efectuate 
mal multe arestări. Alte rezul
tate : Aris — A.E.K. l—o. Laris
sa — Panathlnaikos 2—1. Apol
lon — Kalamaria 0—0, Ethnikos 
— Diagoras 2— 1. Drama — O F I. 
2—8. In clasament. pe primele 
locuri : Arts. Ethnikos și
PA.O.K. eu cite ( p.

DUPĂ 9 etape. Sredeț se dis
tanțează. după victoria obținută 
in deplasare, eu 2—1 la Stars 
Zagora. Ea conduce tn clasament 
cu 14 p, urmată de Trakia. Etăr 
Si Cerno More, cu cite 11 p Alte 
rezultate : Pirin — Trakia 4—1 1, 
Lokomotiv Plovdiv — Vrata 3—0, 
vitoșa — Spartak 0—1 ; Etâr —

Dunav Ruse 1—0, Sllven — Orea- 
hovița 2—0.

IN ETAPA a 5-a. In Spania, 
doar Real Madrid a obținut vic- 
* ' “ ' .1, 1—3, la O-

au 
F.C. 

Logro- 
Elche 2—1, Murcia — o- 

Betis 
Malaga 1—1, 
C-Jlu 3—0,

toria în deplasare, _ ... 
vledo. Majoritatea echipelor 
ciștigat pe teren propriu : 
Barcelona — Gijon 4—0, 
nes 2 "____
sasuna 6—1, Zaragoza — 
2—1, F.C. Sevilla — I*ri_; 
Atletico Madrid — Cadiz 
Valladolid — Real Sociedad 2—6. 
Vigo — Valencia 2—0, Bilbao — 
Espanol 1—0. Conduce Bilbao cu 
9 p urmată de F.C. Barcelona, 
Vigo si Logrone», toate cu cite 
» D.

AS. MONACO, campioana 
Franței, a suferit In acest sezon 
(etapa a lȘ-a) a patra iu fr în
gere (2—4, in deplasare, la Mont
pellier) și se află pe locul 7 I

Alte rezultate : St. Etienne — 
Toulon 2—1, Nisa — Paris St. 
Germain 3—1, Strasbourg — 
Caen 1—2 I, Matra Racing Paris
— Bordeaux 4—1, Marsilia — 
Metz 3—2, Laval — Nantes 0—2, 
Lens — Cannes 2—2, Toulouse — 
Lille 1—1, Sochaux — Auxerre 
3—2 în fruntea clasamentului se 
află un trio alcătuit din Marsilia, 
Paris St. Germain șl Auxerre, 
toate cu cite 27 p.

F.c. Liverpool a suferit pri
ma infringere tn actualul cam
pionat (etapa a 6-a). Ea a fost 
învinsă pe teren propriu (1—2) 
de către Newcastle (ureînd pe... 
locul 18 I). Și alte echipe între
cute acasă : Coventry — Mid
dlesbrough 3—4, Norwich—Charl
ton 1—3, West Ham — Arsenal i—4. 
In continuare : Millwall — Q.p. 
Rangers 3—2, Nottingham — Lu
ton 0—0, Sheffield Wednesday — 
Aston Villa 1—0, Southampton —■ 
Derby 0—0. Tottenham — Man
chester United 2—2. Wimbledon
— Everton 2—1. Pe primele 
lOCUri : Millwall 14 p, Norwich 
13 p Liverpool, Southampton si 
Manchester United, eu cite 11 p.

SCOTIA (et. 8) Dundee United
— Hearts 0—0. Hibernian — Cel
tic 3—1, Motherwell — Aberdeen 
1—1 Rangers — F.C. Dundee 2—0. 
St. Mirren — Hamilton 2—0. Pe 
primele locuri : Rangers cu 15 d. 
Hibernian 12 p. Dundee United 
șt Aberdeen cu cite 11 p
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TURNEE INTERNATIONALE
OE ȘAH LA PREDEAL

Șl BUCUREȘTI
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• A.S. Spartac organizează 
stațiunea Predeal, intre 5 șl __ 
octombrie a IH-a ediție a tur
neului internațional de șah des
chis tuturor categoriilor de 
cătorl masculin și feminin 
dința tehnică va avea loc 
ziua de 5 octombrie, ora 10 
complexul hotelier Cioplea.

A Turneul open organizat 
asoriatia sportivă I.T.B. va __ 
cene la 11 octombrie In Bucu- 
resf In sala din strada Lipscani 
n.- 21. Condițiile organizatorice
vor fi asigurate de asociație, care 
nrim-ste înscrierile la sală sau 
la tel. 13.76.35, între orele 17—21.

ju- 
Se- 
în 
la

de 
în-

ATLETISM • Spaniolul Do
mingo Catalan a terminat învin
gător în cursa de 100 km, dis
putată la Santander (Spania), 
fiind cronometrat cu timpul de 
6h34:41. L-au urmat concurenții 
francezi Jean Marc Bellocq la 
07:09. Bruno Scelsl — la 13:27 și 
elvețianul Hans Schneider — la 
24:34.

automobilism • Marele Pre
miu al Spaniel, de la Jerez 
(303 70 km), a prilejuit încă o 
victorie francezului Alain Prost 
(pe McLarren-Honda). în lh 
48:44 851 (medie orară î 167.36 
km), urmat de englezul Nlgel 
Mansell (ne Williams-Judd). în 
revenire de formă se pare (dar 
oricum, tlrzie...), la 26 ș;,!taHa- 

u Alessandro Nanninl (pe Be
netton Ford), la 35 s. brazilianul 
Ayrton Senna (McLarren-Honda’. 
la 46 s. italianul Riccardo Patrese 
(Williams-Judd), la 47 s. austria- 
c'il Gerhard Berger (Ferrari), la 
51 s etc. Iată în consecință, con-

figurațla primelor locuri din cla
samentul general al C.M. al pilo- 
ților înaintea ultimelor două 
Mari Premii, al Japoniei și al 
Australiei : 1. Prost 84 p : 2
Senna 79 p ; 3. Berger 38 p : 4.'

Benetton- 
(Italla,

Boutsen (Belgia, pe - 
Ford) 25 p ; 5. Alboretto 
pe Ferrari) 24 p etc.

CICLISM • Etapa a
Turului Irlandei a fost _______
de australianul Phil Andersson, 
ca-e a parcurs 180 km, tn 5h 
09:33 tn clasamentul general. De 
primul loc a trecut rutierul 
vest-german Rolf Golz, urmat de 
Malcolm Elliot — Ia 5 s și Sean 
Kelly (Irlanda) — 12 s • Cursa 
desfășurată la Reggio Emilia (Fa
lia' a revenit rutierului elvețian 
Tony Romlnger. Înregistrat ne 
d! stanța de 222.500 km. în 5h 
00:49. Pe locurile următoare .a 
1'5 secunde de ctștlgă'or. au sosit 
lta’'anul Maurizio Fondriest sl 
danezul Rolf Sorensen.

patra a 
cîștigată
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