
VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa 

elena ceaușescu, 
ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ

Tovarășa! Nicolae Ceaușescu, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
KepublicQ Socialiste România, 
împreună ea tovarășa 
Elena Ceaușescu, a plecat, 
marți, 4 octombrie, intr-o vi
sit* ofleîaU do prietenie in 
Uniunea Sovietică, la invitația 
C.C. ai P.C.U.S. și a Prezidiu
lui Sovietului Suprem ai 
U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu aa fost salutai! de 
membri și membri supleant! al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, membri al Consiliului de 
Stat ș{ ai Guvernului, condu
cători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
ale Capitalei, prezenți Ia aero
port, au aplaudat scandînd cu 
însuflefire numele partidului și 
al secretarului său general. Ei 
au dat glas sentimentelor de 
'dragoste și aleasă prețuire cu 
care întregul nostru popor îl 
înconjoară pe conducătorul 
partidului și al țării, profundei 
recunoștințe pentru strălucita 
sa activitate pusă in slujba 
progresului și prosperității pa
triei noastre socialiste, crește
rii necontenite a rolului și 
prestigiului României in lume.

La ora 13,43, aeronava pre
zidențială a decolat. îndreptîn
du-se spre Moscova.

★
Marți, 4 octombrie, a început 

vizita oficială de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o e- 
fcctuează în Uniunea Sovietică, 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Noul dialog româno-sovietic 
la cel mai înalt nivel repre
zintă o expresie elocventă a 
bunelor relații dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, pre
cum și a dorinței comune de a 
întări tot mai mult aceste ra
porturi prietenești, tradiționa
le, în folosul reciproc, al cauzei 
generale a socialismului, înțe
legerii și păcii în lume.

Ceremonia sosirii la Moscova 
s-a desfășurat pe aeroportul 
Vnukovo, împodobit cu drapelele 
de stat ale României și Uniunii 
Sovietice.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, la coborîrea 
din avion, de tovarășii A. N. 
Iakovlev, membru al Biroului 
Politic, secretar ai C.C. al 
P.C.U.S., E. A. Șevardnadze, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afa
cerilor externe, A. I. Lukianov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al
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U.B.SJS, ca soțiile, M. ▼. Talî- 
rin, membru supleant al Bi
roului Politic ad C.C. al P.C.U.S, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, U.K. Kamalidenov, vice
președinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem, B.L. Tolstîh, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului 
de Stat pentru Știință și Tehni
că, de alte persoane oficiale.

O gardă militară a prezentat 
onoruL

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Uniunii Sovietice.

Tovarășului Nicolac Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ccaușescu 
le-au fost oferite frumoase 
buchete de flori.

După încheierea ceremoniei 
sosirii, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat loc într-o 
mașină, escortată de motoci- 
cliști, îndreptîndu-se spre Krem
lin. Pe întreg traseul străbătut 
de coloana oficială, marile bu
levarde și străzi ale capitalei 
sovietice erau împodobite cu 
drapelele celor două țări, cu
mari pancarte pe care erau în- : 
scrise urări de bun sosit înalți- : 
lor oaspeți, 
a relațiilor

ASTAZI, PRIMELE PARTIDE RETURI
IDIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

MULT SUCCES ECHIPELOR NOASTRE!
sosit ora partidelor revanșă din primul tur al cupelor europene intercluburi. în 
fotbalul nostru este angajat, așa cum bine se știe, cu patru formații.
Astăzi, pe stadionul Steaua, campioana noastră intîlnește pe Sparta Fraga. în timp ce în 

§ Finlanda, ta Lahti. Dinamo București va evolua ia oompania formației Kuusysi, în cadrul Cupei

Mîine, tot în Capitală, Victoria va_Juca cu echipa malteză Sliema Wanderers, în Cupa U.E.F.A. 
~‘ ’ Galati, din cadrul aceleiași competiții, va

§ Cupelor.
§ Mîine, 1 . _ . Z __ 1__ ____
Ș Reamintim că partida Juventus Torino — 

avea loc miercuri 12 octombrie.

| De la ora 14, pe stadionul din Ghencea, In C.C.E.

(steaua dorește reeditarea
§

de întărire continuă 
romăno-sovietice.

★
timp după sosire, 

Nicolae Ceaușescu,
La scurt 

tovarășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit, la Kremlin. cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, si tovarășa 
Raisa Gorbaciova.

Distinșii oaspeți români au 
fost întîmpinați, în marea 
sală „Gheorghievski" a Palatu
lui Mare din Kremlin, cu deo
sebită cordialitate și călduroase 
urări de bun venit. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Mihail Gorbaciov și-au strîns 
mîinile cu prietenie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut, apoi, într-o at
mosferă caldă, prietenească, cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov și 
tovarășa Raisa Gorbaciova.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au exprimat satis
facția de a se reintilni și de 
a continua dialogul la nivel 
înalt, care a avut și are un rol 
hotărîtor în dezvoltarea, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
tradiționale dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
dintre România și U.R.S.S., 
dintre poporul român și po
poarele sovietice.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu, împreună cu 
tovarășul Mihail Gorbaciov și 
tovarășa Raisa Gorbaciova, au 
vizitat Palatul Kremlinului.

care

Oțelul

La Lahti, li Cupa Cupelor

OBIECTIVUL LUI DINAMO:

§

s

i
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VICTORIEI DE LA PRAGA
Stadionul din Ghencea găzduiește astăzi, eu 

începere de la ora 14, meciul retur Steaua Bucu
rești — Sparta Praga. Așa cum se știe, prima 
„repriză" a confruntării dintre cele două echi
pe, care a avut loc în capitala Cehoslovaciei cu 
aproape o lună 
la 7 septembrie, 
pioanei României 
oglindă fidelă a 
joc, unde Steaua 
practicat (tehnic,

de zile în urmă, mai precis 
s-a încheiat cu victoria cam- 
la un scor categoric (5—1), 

celor petrecute în cîmpul de 
și-a atras, datorită fotbalului 

r_______ ______  dinamic, spectaculos, eficace),
frumoase aprecieri din partea martorilor oculari, 
suporteri ai formației gazdă, specialiști și co
mentatori de presă.

Cum altfel decît tot laudativ și-ar dori cam
pioana țării noastre să se vorbească despre ea 
și la finele manșei de astăzi, cînd, după fiasco-ul 
de pe propriul teren, setea de revanșă a echipei 
pragheze nu va surprinde pe nimeni T Inclusiv 
pe componenții „ll“-lui nostru campion, care, 
aflați, totuși, la adăpost de emoții prea mari tn 
privința calificării, pregătesc o replică pe mă
sura incontestabilelor lor calități tehnico-tactice. 

îngăduindu-și o zi de pauză (și. sperăm, de... 
reflecții) după jocul cu Inter Sibiu, susținut

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

NU DOAR CALIFICAREA...
LAHTI, 4 (prin telefon, de la trimisul nos

tru special). Mîine seară (n.r. azi), de la ora 
19. pe stadionul Ehden. într-un decor montan, 
dominat de silueta a trei mari trambuline de 
schi (Lahti este o renumită stațiune a sporturi
lor de iarnă). Dinamo susține partida decisivă, 
cu Kuusysi, pentru calificarea în 
lea al Cupei Cupelor.

Echipa noastră a sosit aici luni 
după o călătorie de peste 
de zbor oină la Helsinki și 
cu autocarul. pînă la Lahti) 
ceeași seară, a făcut un prim 
pe un teren alăturat celui pe care 
partida. In cursul zilei de marți.

turul al doi-

după-amiază.
6 ore (4 
apoi drumul 

și. în a- 
antrenament, 

se va disputa 
t______ ___ _________ ______ _______ Mircea Lu-
cescn si Florin Chcran au presramaț încă două 
antrenamente, unul mai Intens, de dimineață, si 
altul mal ușor, seara, oe stadionul care are o 
capacitate de 20 000 de spectatori, dintre care 
numai 5 000 pe scaune. Aici vremea este răco
roasă. temperatură oscilînd între 7 si 10 grade. 
Din cauza ploilor căzute în zilele anterioare, 
terenul de ioc — care prezintă multe denivelări 
— este foarte moaie. Antrenorul lui Kuusysi. 
Antti Murinen, ne spunea, la conferința de presă

Radu URZ1CEANU

(Continuare in pag 2-3)

Noi și convingătoare dovezi ale valorii sportului romanesc

REPREZENTANȚII TRICOLORULUI S-AU NUMARAT
PRINTRE PROTAGONIȘTII JOCURILOR OLIMPICE’08
Au trecut două zile de la§ _____ ______ _____ — —

§ încheierea întrecerilor celei de 
ș a 24-a ediții a Jocurilor Olim- 
Sț pice de vară, și ecourile lor 
§ sînt departe de a se fi stins. 
§ Specialiștii și comentatorii de 
Ș pretutindeni revăd tabelele cu 
îs rezultate, care cuprind nu- 
§ meroase performanțe neatinse 
§ pînă acum, supun unei analize 
§ ample evoluțiile protagoniștilor 
& Olimpiadei, în rîndul cărora

MOTOCROSIȘTII ȘI-AU DESEMNAT ECHIPELE LAUREATE
• Steaua—două din cele patru
titluri • Juniorii, la înălțime

• Mecanici iscusiți
Intrate în tradiția sportului 

cu motor, Campionatele Repu
blicane de motocros pe echipe 
s-au încheiat pe traseul de la 
Vălenii de Munte, în organi
zarea (mai bună decît în anii 
trecuti) a Asociației Sportive 
Locomotiva Ploiești, prin sec
ția sa de moto (antrenor — Șt. 
loan). Pe tabelul de onoare al 
laureatelor ediției 1988 și-au 
înscris numele echipele Steaua 
la 250 . . .
cmc 
nesti 
pi na

cmc — seniori și 125 
tineret. Torpedo Zăr- 

la 80 cmc și Poiana Cîm- 
la 50 cmc. Campionii 

norul Gh. 
antrenorul 
Zărnești)

pe echipe ; sus — E. Millner, Al. Ilieț la 150 cmc. antre- 
Ioniță, Fl. Pop. I. Bogdan la 125 cmc (Steaua) ; 1os — 
P. Mainer, z. Ferenczt, C. Ghincea, G. Gheres (Torpedo 

la 80 cmc, M. Dtnescu-ir., A. Dumitrache, C. Florea. an
trenorul St. Ghlțu (Poiana Clmpina) la 50 cmc.

Foto : E. ENEA

s-au aflat, în multe rînduri, 
reprezentanții sportivi ai Tri
colorului. Corespondenții a- 
gențiilor de presă, ai publica
țiilor din toate colțurile lumii 
au transmis și continuă să 
transmită materiale cuprinză
toare : o asemenea mare com
petiție, aflată sub semnul ge
neroaselor aspirații umane, o- 
feră nenumărate subiecte, și 
nu numai în planul strict al 
performanței. Jocurile repre
zintă o sărbătoare...

între momentele memorabile 
ale recent încheiatei eaiții u- 
nele au fost datorate — o spu
nem cu riscul repetiției, dar cu 
aceeași firească mîndrie — 
sportivilor români. Ei, 
mai buni dintre ei, 
izbîndit strălucit într-o serie 
de dispute cu cei mai buni din 
lume, participînd la 57 din cele 
237 de probe înscrise în pro
gram. Cine va uita triumful 
gimnasticii feminine românești 
în finalele pe aparate 7 Cîte e- 
logii au fost adresate victori
ilor de la atletism, canota j, lupte 
libere sau tir (discipline una și 
una prin tradiție, prin ponde
rea în programul olimpic) ? Iar 
bilanțul celor 7 medalii de aur. 
11 de argirrt și 6 de bronz — să 
adăugăm « totalul de 51 de 

finalele pentru 
— se constituie 

cele mai bu- 
românesti în

• Un bilanț remarcabil, 
superior realizărilor a 
numeroase țări cu bo
gată tradiție • 13 nu
me românești pe tabelul 
de onoare al multime- 
daliaților marii competi
ții polisportive • Bucuria 
performerilor, satisfacția 

tuturor

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

oei 
au

prezențe 
locurile 
într-unul 
ne paimarese 
istoria Jocurilor. Acest bilanț a 
permis situarea delegației noas
tre, în clasamentele neoficiale 
generale, înaintea unor țări 
cu o deosebită tradiție tn miș
carea olimpică sau mari forțe 
ale sportului lumii, care aa 
prezentat loturi mai numeroa-

în
1—6 

dir>

se. înscrise tn majoritatea pro
belor din program, precum 
Franța și Italia (cîte 6 medalii 
de aur). Marea Britanie (5), 
Japonia (4), Australia. Iugo
slavia, Cehoslovacia, Canada 
(3), Polonia. Norvegia (2), Fin
landa, Brazilia (1). Suedia. Ar
gentina, Grecia — nici un 
»aur“. și așa mai departe.

Sigur, fiecare dintre meda- 
liați merită cuvinte de laudă, 
drumul spre podium fiind, nu 
e un secret pentru nimeni, ex
trem de anevoios, solicitînd. pe 
lîngă talent, o imensă dăruire. 
Dar unele performanțe sînt 
ieșite din comun, situîndu-i pe 
realizatorii lor între veritabilii 
eroi ai Olimpiadelor. Așa e, 
spre pildă, cazul Danielei Sî- 
livaș. Cu trei medalii de aur, 
două de argint și una deb.onz.

Comei POPESCU 
Geo RAETCHI

(Continuare tn pa®. « <-«)



Campionatele Naționale de tenis

FLORENTINA CURPENE LA PRIMUL SAU TITLU
• Finala masculină s-a întrerupt Pin cauza întunericului

și va fi continuată astăzi, de la era 9,30
Desfășurate pe timp Însorit 

pir.A ieri Campionatele Naționale 
de tenis au trebuit să se supună 
capriciilor vremii chiar în ziua 
ultimelor ’finale, dintre cele trei 
programate ineheindu-se numai 
una. Anume, cea de simplu fe
minin, meciul băieților Intrerupîn- 
du-se din cauza întunericului, 
iar cel de dublu mixt nici măcar 
neînceoînd, intrucît doi dintre 
protagoniști — Daniela Pavăl și 
Adrian Marcu —' erau angrenați 
în probele individuale începute, 
dec! "u trei ore mai tîrziu de- 
cît fuseseră programate, finalele 
s-au disputat printre picăturile 
de ploaiA

FLORENTINA Cl’IPES'E — 
DANIELA PAVAI 5—3. 6—L

Disputa a durat aproximativ o 
oră timp in care Florentina 
Curpene (ICTM Brașov) și-a do
vedit superioritatea netă. Scorul 
categoric a care brasoveanca 
și-a adiudecat primul său titlu 
național nu necesită prea multe 
comentarii. Cu un joc, din spa
tele terenului, llftat. de regulari
tate dar și cu veniri la fileu în 
urma cărora a punctat, această 
Jucătoare a avut inițiativa perma
nent. .plimbîndu-și“ adversara 
dintr-un colt tntr-altul al tere
nului. prin mingi lungi. In ma
re- lor majoritate în cros. Da
niela Pavăl. cu lovituri bune de 
pe loc dar cu o mișcare greoaie 
în teren, nu a făcut față ritmu
lui impus de Florentina Curpene.

Florentina Curpene merită feli
citări pentru cucerirea acestui ti
tlu. ca și pentru evoluția constan
tă din acest an. dovadă a unei 
pregătiri serioase.

ADRIAN MARCU — GEORGE 
COSAC 3—6, 6—2, 6—3, 3—1 (Între
rupt).

masculină a fost aștep-Finala . _
tată cu mult interes de spectato
rii veni ți, totuși, marți, după-a- 
miazâ, ia Progresul, In - ciuda 
ploii care a căzut aproape con
tinuu. Interesul era firesc, avind 
în vedere că evoluau doi compo
nent! ai echipei noastre națio
nale. stelistul Adrian Marcu. ti
tular in formația de Cupa Davis, 
șl dinamovistul brașovean Geor
ge Cosac, cel in care sini puse 
multe speranțe pentru viitorul te
nisului românesc, debutant în 
această vară, la dublu, in medul 
de Cupa Davis.

Partida a incepul în nota de 
dominare evidentă a Iul Cosac. 
care, prin servicii foarte puter
nice. (destul asD. passing-sbot- 
uri atit cti dreapta, cit și cu re
verul. io bun uitate și. nu In ulti
mul rind, lovituri în forță, și-a 
surprins și depășit adversarul, ad- 
................................................................. 3 

la 
a-

Greșește mult, pare că nu mai 
este atent la meci, Marcu profi
tă de moment, joacă mai variat, 
vine șl la fileu, servește din ce 
în ce mal bine și ciștigă setul cu 
6—3. In setul trei, ghemul ai 
patrulea (la scorul de 2—1 pentru 
Marcu) este foarte disputat, am
bii jucători au pe rind avantaj, 
In cele din urmă sportivul clu
bului militar reușind, printr-o 
mai bună mobilizare, să-l clștige. 
A fost, putem spune, ghemul se
tului, pentru că. in continuare, 
el și-a adjudecat repede 
două, și. in continuare, și 
(6—3). După pauză. Cosac 
decis să egaleze situația 
dar cel care greșește mal 
este Marcu. Astfel că se ajunge 
la scorul de 3—1. moment 
care, din cauza întunericului, 
ciul este întrerupt, urmînd. 
continuat astăzi, de la ora 
cu Cosac Ia serviciu. Apoi 
avea loc finala de dublu mixt.

alte 
setul 
para 

a-m. 
puțin

In 
me- 
a fi 
».JO.

va

Doino STANESCU
judeeîndu-și primul set la 
(după un break realizat 
3—2). Tn setul doi.
celași Cosac este de nerecunoscut.

• ..Cupa Politehnica* pentru 
copii și juniori va începe la I 
octombrie, și nu in îl octombrie, 
cum era prevăzut inițial.

Restantă la baschet

RAMIRA BAIA MARE-STEAUA 93-113
BAIA MARE. 4 (prin teltfon). 

Desfășurat in cadrul primei eta
pe a Diviziei A de baschet mas
culin meciul dintre echipa loca
lă RAMIRA --------------- -------
o întrecere 
dată de cei 
tatori aflați 
calnicii s-au_______ _ _________
deseori să se ridice la nivelul 
valoroșilor lor parteneri de tatre-

șl STEAUA a oferit 
spectaculoasă, _ 
peste 1 000 de spec
ie sala „Dacia*. Lo- 
strădult si au reușit

apre-

cere, care au ciștigat cu 113—93 
(53—39). Au marcat : Ciocian 24, 
D. Dumitru 22, A. Popescu 13, 
Mara 12. Natter 6. Mărginean 10, 
Florea 3. Cociș 3 pentru bâimă- 
reni, respectiv Ermurache 33, Bră- 
nișteanu 15. Cernat 14, Cristescu 
13, Ardelean 11, Roșnovschl 11, 
Vasilică 10, V. loan 4, Săftescu 2. 
Arbitri : R. Vaida și D. Roșea 
(ambii din Oradea)

o. nemeș, coresp.

Primul concurs Republican de acrobatic cu planornl

o NOUĂ SPECIALITATE
AERONAUTICĂ SE IMPUNE

Specialitate nou apărută, ce 
o vechime doar de 3—4 ani, 
acrobația aeriană cu planorul 
se impune atenției, recentul 
Concurs Republican desfășurat 
la Deva confirmînd aceasta cu 
prisosință. Programată după e- 
fectuarea unui stagiu de pre
gătire specifică acestei discipli
ne sportive, competiția a reu
nit la start zece piloti cu ex
periență, care au urmat și an
terior cursuri de specialitate. 
Competiția, organizată conform 
regulamentelor F.A.I., a conți
nut două programe de exerci
ții acrobatice impuse (cunoscu
te șl necunoscute), cel de al 
treilea (liber alese) neputîn- 
du-șe desfășura din cauza con
dițiilor meteo improprii din 
ultima zi de întreceri.

în ceea ce privește evoluția 
eoncurenților este de remarcat

acuratețea cu care au fost e- 
xecutate exercițiile (selecționa
te din catalogul Alfa al Fjțjj, 
dintre ei remareîndu-se clu
jeanul Ioan Duma și Simion 
Cîmpean din Deva. în aștep
tarea unui aparat cu parame
tri funcționali specifici acroba
ției aeriene, concurenții au fo
losit planorul I.S. 28 B2, desti
nat zborurilor de școală și dis
tanță care, într-o oarecare 
măsură, poate fi utilizat și in 
acest domeniu, dar cu perfor
manțe vădit inferioare. în an
samblu, concursul și-a atins 
țelul fixat, de a testa valorile 
existente, viitoarele competiții 
urmînd să confirme.

ANUNȚ
Centrul de Cercetări 

pentru Educație Fizică 
șl Sport, cu sediul In 
București, Bd. Muncii nr. 
37—30, sector 2, scoate 
la concurs un post de 
bipchîmist în conformi
tate cu prevederile Le
gii 12/1971. Relații su
plimentară la telefon 
2h.55.13.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
Ioan Duma (Cluj-Napoca) 11 011 
p, 2. Simion Cîmpean (Deva) 
10 960,5 p, 3. Ioan Gheorghiu 
(Suceava) 10 201,5 p, 4. Vasile 
Pop (Baia Mare) 10138 p, i. 
Claudiu Pînzaru (Iași) 9 624,5 p, 
8. Victor Dumitrescu (Brașov) 
9 576 p, 7. Dumitru Munteanu 
(Brașov) 9 276,5 p, 8. Florin 
Covic (Pitești) 9 216 p, 9. Ma
rius Popescu (Brașov) 8 477J5 p, 
10. Petru Iftode (Iași) 8108,5 
p ; programul impus cunoscut:
1. Victor Dumitrescu 6 443 p,
2. Ioan Duma 6 432,5 p, 3. Si
mion Cîmpeanu 6 032,5 p; pro
gramul impus necunoscut: 
Petru Iftode 4 986,5 ‘ "
Cîmpeanu 4 928 p, 
Munteanu 4 733,5 p.

1.
p, 2. Simion
3. Dumitru

i .----------------------

ADMINISTRAȚIA de stat eoto PPGSOSPOPI IMORMEAZA
eu-

1.
Agenda acestei săptămlni 

prinde, următoarele acțiuni t 
Tragerea obișnuită PRONOEX- 
FRES. care va avea loc astăzi, 
In sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 
15,50 (aspecte de la operațiunile 
de tragere vor fi difuzate la ra
dio pe programul I, la ora 16,15) ; 
3. Concursul intermediar PRO
NOSPORT, tot de astăzi, axat 
exclusiv pe întîlniri din turul 
competițiilor europene lnterclu- 
buri. Precizăm că rezultatele a- 
cestui concurs vor fi publicate 
la rubrica noastră de vineri, 7 
octombrie, avind în vedere orele 
Urzii la care se vor disputa u- 
hele dintre aceste partide ; re
zultatele omologării cîștlgurilor 
la concursul respectiv vor fi date 
publicității, prin canalele cunos
cute — inclusiv In ziarul „Sportul* 
— sîmbătă, 8 octombrie; 3. Tra
gerea obișnuită LOTO de vineri, 
t octombrie, care se va desfășura 
tot in sala din str. Doamnei, In- 
eepînd de la ora 15,50 (aspecte 
de la această acțiune vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,35) ; 4. Concursul 
PRONOSPORT de la sfîrșitul 
șăptămînii, care cuprinde și par* 
tide din prima etapă a turului 
Campionatului italian. Divizia

A, alături de lntHnlri din pri
ma divizie a campionatului na
țional ; 5. In sfirșit. dar nu de 
mal mică importanță, va fi „ca
pul de afiș- al acțiunilor cu ca
racter aparte, constlnd In TRA
GEREA EXCEPȚIONALA loto 
programată să aibă loc dumini
că, 9 octombrie, in sala clubului 
âin str. Doamnei 

ucurești, începînd
nr. 2. 
de la

din
----- - ---- „— — _ ora 

16,30 (secvențe de la această im
portantă tragere vor putea fi ur
mărite la radio, tot pe progra
mul I, începînd de la ora 17,30). 
Desigur că, la toate aceste ac
țiuni, rezultatele vor fi transmise 
Ia radio după orarul cu care 
participanțil deja sînt ia curent. 
De ■ asemenea, urmărind presa' 
centrală — inclusiv rut ’ 
ziarul ..Sportul* 
vor fi informați 
cu toate datele

ilarica din
1 — participa nțil 
în mod operativ 

coresptmză toare.

CIȘTIGURILE C 
PRONOSPORT DIN 
BRIE 1988 : C_:. 2 
33 variante 25% a 10.156 lei ; cat. 
* (12 rezultate) : 9 variante 100% 
a 2.120 lei și 625 variante 25% a 
530 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 187 
variante 100% a 375 lei Si 7.738 
variante 25% a 69 lei.

CONCURSULUI 
:i 2 OCTOM- 

Cat. 1 (13 rezultate):

Brînză... F

MOTOCROSIȘTU ȘI-AII DE

(eseu) si
A condus
r< ști

REZULTATELOR

Ji

(Urmare din pag. 1)

UNIO SATU MARE 
(4—2). e METALUL 
— VOINȚA BUCU-

in Campionatul de rugby

O ETAPA A
O etapă aparent liniștită la 

rugby (cea de a VII-a), în pri
ma grupă valorică a Diviziei 
A. ne-a oferit, nu mai puțin 
de trei rozul tate-surpriză: 
nul la București șl două în 
provincie, la Iași și Buzău.

GKIV1ȚA ROȘIE — RUL- 
MEN f UL BÎKLAD 18—30 (6—15). 
Consternare în tribunele sta
dionului din Parcul Copilului, 
la finele meciului : echipa
bucuresteană a pierdut pe te
ren propriu. aproape fără 
drept de apel! După un în- . 
ceput relativ promițător (grivi- 
țenii au deschis scorul. în min 
7, prin T. Radu din l.p.), as
pectul jocului s-a schimbat. 
Oaspeții cu renunțat treptat la 
eșpectativă (încurajați de gaz
de. fără aplomb), forțînd în
toarcerea rezultatului. După ce 
în două rinduri birlădenii an 
fest foarte aproape 
Botezatu '
Ionul în terenul de țintă ad
vers. iar . _ .
T. Radu prin l.p.
(min. 25). în replică, insă. Rul
mentul. cu un nou eseu (min. 
28) prin Rogoz (transformă a- 
celasi Ștefănică, fără dificul
tate). revine la cîrma jocului, 
apoi își va mări avantajul 
(min. 31) prin drop-ul lui Flo
ricică. Scor la pauză : 6—15.
La reluare, gazdele au o 
zvicnire de orgoliu, reduc din 
handicap (min. 44) prin T. 
Radu, Lp„ după care Ștefă- 
nicâ (min. 46) înscrie o l.p. 
Gazdele revin în prim-plan, 
prin Dinu — eseu (min. 48) 
transformat de T. Rada. Aces
ta din urmă, în min. 58, din 
l.p., aduce egalarea. Tribunele 
respiră ușurate. Era de aștep
tat ca gazdele să se mențină

u-

_ _ de eseu.
(min. 22) „culcă" ba-

Ștefănică transformă, 
va egala

în ofensivă. N-a fost asa! După 
O tentativă de drop a Rulmen
tului (bară, min. 62, Ștefănică), 
Gimbuță (min. 69) a înscris cel 
de-al 3-lea ese-u al Rulmentului 
si tot el. în min 73. pe cel 
de-al 4-lea (!), ambele trans
formate de ștefănică. . Victorie 
fără dub'u a Rulmentului. 
Gazdele, fără Cîrcei. Pongraez,

IAȘI
6—10 
zibil.

Dispută strinsă intre înaintași meciul
Rulmentul : Marcu, blocat de rug'oyștil birtăd. 
coechipierii săi I. Aurel, Vlad

M Ione&cu și Tudose (acci
dentați) au avut 6 zi silabă. 
A arbitrat Mircea Paraschives- 
cu — București.

Tot in Parcul Copilului, in 
continuare, DINAMO a dispus 
de T. C. IND. CONSTANȚA 
cu 50—9 (20—0). după o partidă 
în care oaspeții au evoluat 
prudent, încercînd să evite un 
scor și mai mare. Dinamo și-a 
concretizat superioritatea prin 
10 eseuri (C. Popescu — 3, Co
pil — 3, Doja — 3, Neaga), 
dintre care 5 au fost trans
formate de El. Ion. Pentru 
T. C. Ind. au Înscris Cazacopoi

/n Divizia A de popice

PARTIDE SPECTACULOASE, CONFIRMĂRI SI SURPRIZE
Divizia A de popice a continuat 

” care redăm 
mai intere-

cu etapa a 3-a, din 
secvențe de Ia cele 
sânte meciuri :

Feminin 
PETROLUL BAICOI 

PLOIEȘTI 2552—2521 ,__
Uzările din teren ale celor două 
formații ambiția cu care au a- 
bordat jocul atît gazdele, rit și 
oaspetele, la care am adăuga șl 
atmosfera fierbinte, dar sportivă, 
din tribune, au făcut ca în co
cheta arenă de popice din Băicoi 
să se deruleze momentele unui 
meci mare. Petrolistele au riștl- 
gat derbyul seriei, fiind invinci
bile pe teren propriu Încă din 
anul trecut, spre lauda lor șl a 

x Cristian Păunescu.
ploleștence, ele au 

în e- 
spec- 
nlve- 
Con- 
man-

— VOINȚA 
(4—2). Rea-

antrenorului
Cit despre . _,____ ,
meritul de a fi contribuit 
gală măsură la realizarea 
tacolului sportiv, jucînd la 
lui lor ridicat, .cu excepția 
stanței Nuță (nesigură ta____
șele „izolate") și a Mirele! Ri- 
jac (înlocuită după 50 de bile eu 
Maria Neagu). Surprize deosebit 
de plăcute au constituit Marieta 
Opreseu — 456 de la gazde (la 
cei 39 de ani ai săi rămlne li
dera echipei) și. respectiv. Con
stanța Constantin — 459 (29 de 
ani). Ploieștenca, cu 86 + 90 la 
cele două „izolate*, a acționat.» 
ca la carte, cu mare precizie, 
ceea ce o recomandă pentru ti
tularizare in lotul național. Pe
trolul : Liliana Negreanu — 440, 
Daniela Popa — 439, Magdalena 
Bardot — 403. Tonia Olteanu — 
378, Aura Tudor — 436, Marieta 
Opreseu — 456 ; Voința : Minela 
Mihăilă — 415, Mioara Roșea — 
«7. Constanța Nuță — 400, Mî- 
rela Rijac (Maria Neagu) — 401, 
Mihaela Nuță — 429. Constanța 
Constantin — 459. A arbitrat Pe
tru Tudoran, din Ploiești. (Ion 
PANA) • C.S.M. REȘIȚA — HI
DROMECANICA BRAȘOV 2490— 
2420 (5—1). Ir.'.nnirea a fost des
tul de echilibrată, brașovencele 
fiind recunoscute ca. specialiste 
In jocurile in deplasare. De astă 
dată gazdele s-au comportat la 
nivelul posibilităților reale, teama 
unui eșec pe teren propriu am- 
biționindu-le. Insă, la maximum. 
Ultimele două perechi, Eugenia 
Holesch — 427 si Maria Zsizsik 
— 434 In luptă directă eu Ma- 
riciea Radu — «8 șl Rosemarie 
Peter — 411, au mărit decisiv 
avantajul gazdelor. C.S.M. : 
Bodies Fulga — 423. Dorina Stol
en — 394. Mirela Marton — 399, 
Elena Gruber — 413, Eugenia Ho-

lesch — 427, Maria Zsizsik — 434; 
Hidromecanica : Alexandra Hlr- 
doiu — 392, Filofteia Boncan — 
401 Mariana Constantin — 396. 
Ftarica Zaharia — 402. Maricica 
Radu - 418 Rosemarie Peter - 
<11. A arbitrat Virgil Hălmăgea- 
nu, din Timișoara. (Petru 
FUCHS, coresp.). • LAROMET 
BUCUREȘTI — CARPAȚI SI
NAIA 2457—2345 (5—1) fi U.T.
ARAD — VOINȚA ORADEA 
..................... . J. • DACIA PLO- 

VOINTA GALAȚI

ARAD — T-
2341—3204 (5—lj
IEȘTI “__ ___ _____
2215—2313 (1—5). • VOINȚA TG. 
MUREȘ ---------------------------
GHERLA .
GLORIA BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 2415—2365 
ELECTROMUREȘ TG.
VOINȚA TIMIȘOARA 
(5,5—0.5).. • VOINȚA 
TEA OnORHEIU SECUIESC 
VOINȚA 
(4—2).

CONSTRUCTORUL 
(5-1). •
— RAPID 
(4-2). •
MUREȘ — 

2522—2392 
SANATA-

2494—2413

CRAIOVA 2397-2283

Masculin
CONSTRUCTORUL GALAȚI — 

MINERUL VULCAN 5017—5038 I 
(3—3). partidă dramatică, în care 
foștii campioni aproape că s-au... 
bătut singuri. In ultimul schimb, 
localnicul C. Lebădă — 832 — a 
evoluat sub așteptări (doar 45 
Ia un „izolat*), contribuind din 
plin la eșecul echipei sale. De 
altfel, majoritatea gălățenilor 
s-au prezentat slab șl, In conse
cință. diferența de valoare dintre 

. unii componenți ai formației a 
fost determinantă în înfrlngerea 
suferită. De exemplu, rezultatele 
celor doi juniori : M. Cădinoiu 
reușește un frumos 872. pe rind 
D. Chirilă abia 820. Popicarii de 
la Minerul au meritul de a-și fi 
jucat șansele plnă la capăt, In 
rîndurile noii promovate obser- 
vîndu-se, încă de la Începutul 
campionatului, o puternică do
rință de afirmare. Animați In 
principal de mai experimentațil
H. Ardac, L Bișoc și V. Pișcoi, 
șl ceilalți „vulcaniști* obțin re
zultate din ce în ce mai bune. 
Constructorul : N. Mihai — 832, 
D. Chirilă — 820, M. Cădinoiu — 
872. Gh Zisu + I. Pletosu — 
784 V. Ivan — 877, C. Lebădă — 
832 ; Minerul : V. Pișcoi — 846,
I. Bișoc — 861, N. Dumitru — 
845. H Ardac — 835, M. Ghețea 
— 822 I. Ruge — 830. A arbitrat 
Toma Tună, din Ploiești. (Tele- 
mae SIRIOPOL, coresp.). • ME
TALUL HUNEDOARA — ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 5266— 
5197 (3—3). Chiar dacă nu a co
respuns total așteptărilor, partida

♦^♦441 4- ♦

SELECȚIE PENTRU GHIZI MONITORI SCHI
CARPAȚI BRAȘOV organizează în zilele de 28, ■ • 

de selecție în vederea ;;
O.N.T.

29 și 30 octombrie a.c. examen < 
obținerii atestatului de ghid monitor schi.

Condiții : studii medii, cunoașterea unei limbi străine 
circulație internațională (engleza, germana, franceza) și 
fie încadrați în muncă.

La prezentare, candidați! vor avea întocmit dosarul

de • ■ 
să • ■

cu « • 
următoarele acte : copie după certificatul de naștere, copie * ■ 
după certificatul de studii, recomandare-adeverință de la T 
locul de muncă, cazier juridic, certificat medical (examen I 
neuropsihiatru si O.R.L.), două fotografii de 2X3 cm. Ț

Informații suplimentare la telefonul 13174 sau 92/262310. Ț

a stat sub semnul incertitudinii-. 
Pistele arenei din Hunedoara 
s-au dovedit a fi destul de difi
cile șl. ca atare, sportivii (chiar 
șl cei gazdă) au căutat ta per
manență canalul* de lansare 
cel mai eficace. Cei care l-au 
găsit mai repede au fost M. To- 
rok — 910, M. Kraițer — 893 și 
T. Țătaar — 890, de la'localnici, 
--------- ' * I. Fodor 

881. Mu- 
„căderi*, 
Majos — 
substan-

respectiv J. Sas — 895, 
și E. Siclody ambii »— 
reșenii au avut două 
prin I Bor — 824 șl F. 
845, care au -contribuit. _______
țial la înfringere. Metalul t M. 
Manea — 841. N. Popa — 875, I. 
Gherghel — 857, M. Torok — 910, 
T. Țălnar — 890, M. Kraițer — 
893 ; Electromureș : I. Fodor — 
831, I. Szoverfi — 871, E. Siclody 
— 881 F. Majos — 845, I. Sas — 
895, I. Bor — 824. A arbitrat Nl- 
colae Brădescu, din București. 
(Ion VLAD, coresp.) • AURUL 
BAIA MARE — C.F.R. CLUJ-NA
POCA 5621—5200 (5—1). • OLIM
PIA BUCUREȘTI — RULMENTUL 
BRASOV 4929—4929 ! (3—3). •
C.F.R. TG. MUREȘ — TEHNOU- 
TILAJ ODORHE1U SECUIESC 
5191—5172 (3—3). « CARPAȚI SI
NAIA — C.F.R. CONSTANȚA 
5135—4795 (6—0). fi OLIMPIA RE- ȘIȚA _ ------- -------- ---------
5397—5253
ROMAN 
REȘTI 5061—4986 (4,5—1,5),

Motocrosiștii de la clubul 
sportiv Steaua (antrenor: Gh. 
Ioniță, profesor-metodist M. 
Dănescu) au reușit cu acest 
prilej o frumoasă performan
ță, cîștigînd permanent titlu
rile la clasele 250 șl 125 cmc 
de la ediția inaugurală (1985) 
și pînă în prezent. Cu un e- 
vident plus de superioritate în 
pilotarea mașinilor, pregătin- 
du-și temeinic motoarele pen
tru fiecare concurs, steliștii au 
dominat copios etapele, eu ex
cepția reuniunii de la Vălenii 
de Munte, cînd E. Millner și 
Al. Ilie.ș au avut în tînărul și 
talentatul cîmpinean P. Schmidt 
un adversar de temut, toți 
constituind un trio remarcabil. 
Bine condus de antrenorul Șt. 
Chițu, cîmpineanul, aflat în 
primul an la clasa celor mai 
puternice motoare (250 cmc), 
a făcut o cursă inteligentă, a 
știut să-și aleagă trasa ideală 
și a cîștigat clar prima man
șă. în vervă deosebită, el s-a 
angajat și în manșa a doua, 
din start. în lupta pentru pri
mul loc, dar la jumătatea 
cursei a ratat o... viteză în 
pantă și a pierdut teren pre
țios, în timp țe campionul se
niorilor, E. Miilner, a impri
mat un tempo din ce în ce

gere. 
înscris pri 
iar cei din 
lamariu (e
1 p.). Arbi 
București, 
resp.).

CONTAC 
ȘTIINȚA 
13—15 
după 
în a 
știe, 
formația 
cum era 
impună în 
măreni, foa 
intare și 
greșească c 
zatori: Tud
2 l.p. și Po 
Conta ctoare 
silache și 
drop, pent 
A arbli'si 
Bucuresfr-

UNIVERS 
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mult minge 
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eseuri pri 
Mircioagă, 
Celelalte p 
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transformăr 
transf. și 
bienilor a 
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și 3 transf 
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nă afiindu 
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■ conduce Di 

urmată de 
cu două me 
cate). Tot 
Știința CE 
Rulmentul 
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inai ridicat 
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. țorie de eta 
„ Dacă asu 
cipalilor fav 
și 250 cmc 
cieri pozitiv 
samblu nu 
îmbucurătoa 
sărăcăcioase 
vedere num 
Mai animat 
au fost con 
lor, care, d 
nota genera 
motooițhst 
Titlurile de 
de tinerii s 
pedo Zărne 
Miilner) la 
Cîmpina (a 
la 50 cmc s 
La individua 
lea (Musceiu 
cel), C. Ghi 
(ambii Torp 
Gocz (Electr 
80 cmc, A. 
învingător . 
campionatulii 
(Poiana Cîmp 
sează văzînd 
nescu (Locon 
să dăm num 
micii motocr 
pus în gînd 
campioni, au 
mult aprecia 
public. Se po
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miercurea trecută, în campionat, 
steaua și-a reluat vineri an
trenamentele sub conducerea 
cuplului Dumitru Dumitriu — 
Radu Troi, care asigură „in
terimatul tehnic" pînă la res
tabilirea completă a antre
norului principal Anghel Ior- 
dănescu. Spre satisfacția supor
terilor Stelei, prezenți la com
plexul Ghencea, și mai ales a 
dr. Valentin Stănescu, care, 
așa cum se cunoaște, a avut 
mult de lucru în ultima pe
rioadă de .timp, printre cei 21 
de coniponenți ai lotului s-au 
aflat si Lucică Bălan, și Vic
tor Pîțurcă, care din punct de 
vedere medical sînt restabiliți, 
rănțtnînd ca în zilele următoa
re ei să fie recuperați și sub 
aspectul pregătirii fizice. „S-ar 
putea ca cei doi, ne spunea 
D. Dumitriu. să-și facă rein
trarea în meciul cu Rapid, pro
gramat să se desfășoare 
miercuri 12 octombrie". Pînă 
atunci insă, Rițurcă, de pildă, 

încă proaspătă „gheată eu-

ropeanâ" (lansat într-o stimu
lativă și benefică pentru echi
pă întrecere cu Pena și Las- 
coni) își reglează tirul în per
spectiva turului II ol C.C.E., 
mareînd si în meciul susținut, 
sâptămîna trecută, de „speran
țele1 Stelei, în compania for
mației similare a lui Inter Si
biu, și duminică, la jocul 
verificare dintre prima 
și rezervele Stelei.

Cum este și firesc, 
partida de astăzi, 
țintește iarăși victoria 
rea-i dorință de a-și 
o impresionantă carte__ _
zită, scrisă deopotrivă cu trudă 
și artă, în arena internațională. 
Referitor la formula de echipă 
care va fi aliniată astăzi, 
va arăta astfel : Lung — " 
Bumbescu, Belodedici, 
reanu (Dan Petrescu) — 
riu, T. Stoica, Hagi, 
(Hie Dumitrescu) 
Pena (Lasconi).

Sparta Praga a sosit în Ca
pitală ieri la amiază, pe calea 
aerului, deplasînd 16 jucători, 
care, de la aeroportul Otopeni,

de
echipă

pentru
Steaua 

în ma- 
respecta 

de vi-

ea 
Iovan, 
Ungu- 
Rota- 

Balînt 
Lăcătuș,

OBIECTIVUL IUI
tV'mare din vag. I)

unde au fost inlimpinați de re
prezentanți ai clubului Steaua, 
s-au îmbarcat într-un autocar 
care i-a transportat la hotelul 

Foarte amabil, 
trenoru) Jarabinschi 
munieat ..ll“-le 
care, așa cum

„Flora**. an- 
ne-a co-

de începere, 
ne spuneau 

confrații de la ziarul „Cesko- 
slovensky Sport-, este același 
cu cel ce, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, in cadrul etapei 
a 8-a, a învins, acasă, cu 5—0, 
pe Ruda Hvezda Cheb. Un scor 
categoric, așa cum Sparta Pra- 
ga obținea, de regulă, în pri
ma parte a campionatului, cînd 
ca deținea locul I in clasament, 
poziție cedată, cu o etapă în 
urmă. Slavici Praga. ca urma
re a înfringerii suf rite,' cu 
1—0, în fața lui .T. E. Vitko-' 

■■ ice. Dar iată echipa proba
bilă a Spartei Praga : Michalck 
— Bielik, Nemecek, Chovanek. 
Vrabec — Novac. Hasek. Bilek, 

— Kukleta. Skuhravy. 
va fi arbitrat de o 

din R. F. ’ Germania, 
la centru pe Dieter

Lavicka 
Meciul 

brigadă 
avî-.du-l 
Fauly.

VICTORIA - SLIEMA SE JOACĂ MÎINE
• Liniște și încredere In tabăra fotbaliștilor noștri • Sliema

Wanderers a sosit la București ca lider al campionatului maltez
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de luni seara, că echipa sa 
este mult mai bine pregătită 
pentru locul de mîine decît 
pentru cel de la București. Au 
contat cele 9 meciuri susținute 
în intervalul scurs de atunci, 
în cadrul turneului final al cam
pionatului finlandez (care se 
încheie duminică) și în care 
Kuusysi ocupă locul secund, 
fără șanse de a mai detrona pe 
liderul H.I.K. Helsinki, dar nu 
mai poate pierde nici locul ac
tual. Forma bună a adversa
rei de mîine a lui Dinamo 
s-a dovedit sîmbătă în partida 
de campionat cu P.S. Turku, 
pe care Kuusysi a cîștigat-o cu 
3—0, prin golurile marcate de 
Lehtinen.. Vehkakoski și Lius. 
Acesta din urmă conduce în 
clasamentul golgeterilor. cu 27 
de goluri.

„La București — declară Mu- 
rinen — tactica apărării nu ne-a 
dat satisfacțiile așteptate, 
casă vom iuca cu totul altfel, 
pentru, că ceea ce ne propunem 
este, in primul rînd, o victo
rie. care ne-ar onora palmare
sul, dar — dacă vom reuși să 
marcăm în primul sfert de oră 
— ne gîndim, de ce nu?, și la 
calificare. în cupele europene 
s-au văzut atîtea răsturnări ale 
calculelor... O asemenea speran
ță nu ne este străină nici nouă, 
chiar dacă Dinamo este o echi
pă de reală valoare europeană".

Formația probabilă a lui Ku
usysi : Korhonen — Vehkakos- 
ki, JSntti, Viljanen, Remes — 
Annunen, Kousa, Bostrom — 
Rinne. Lius. Lehtinen. Ca re
zerve vor fi înscriși pe foaia 
de arbitraj : Reinikainen, Jal- 
kanen, Nordman. Tuominen și 
Parkonen.

în tabăra dinamoviștilor dom
nește optimism și încredere în 
terțele proprii. Mircea Luces- 
cu declară : „Vom avea în mod 
sigur un meci mai greu. decît 
la București, pentru că finlan
dezii vor căuta să cîștige. .Sînt 
atletici, rapizi si probabil vor 
amplifica aici jocul lor aspru, 
adesea dur, pe care nu s-au 
temut să-1 arate și în meciul 
tur. Scorul- de 3—0 ne dă însă

prima șansă pentru calificare. 
O șansă considerabilă, dar noi 
n-am venit aici doar să apărăm 
avantajul, ci vom juca la ciștig. 
De fapt, știm că în fotbal cea 
mai bună apărare este atacul 
si vom proceda în consecință1*.

Formația probabilă a lui Di
namo este următoarea : Sfelea 
— Mihăescu, Andone, Rednic, 
Varga — Sabău, Mateuț, Lupes- 
cu, Lupu — Vaișcovici, Cămă
tarii. Ca rezerve vor figura : 
Moraru, Viscreanu, Orac. Ră- 
ducioiu si Sabou.

Indiferent de dificultățile fi
rești ale unui joc în deplasare 
si de ambiția declarată a gaz
delor, credem că valoarea de 
ansamblu, superioară, a lui Di
namo își va spune cuvîntul și 
că la sfîrșitul jocului vom pu
tea aplauda calificarea echipei 
noastre în faza următoare a 
prestigioasei competiții euro
pene.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Uniunea 
Sovietică, avîndu-1 la centru pe 
Alcxandr Kokriakov.

După cum am mai anunțat, 
meciul dintre Victoria Bucu
rești și Sliema Wanderers Seva 
disputa mîine. forul continen
tal aprebind cererea echipei 
malteze (inspirată de conside
rente financiare) de amînare a 
partidei cu 24 de ore. învin
gătoare în tur. cu 2—0, Vie- 1 
’oria n-a avut nici o obiecție. 
Cu tot lotul valid, ea așteaptă 
liniștită și încrezătoare întîl- 

• irea retur, considerîndu-se 
.logic) ca si calificată în tu
rul 2 al Cupei U.E.F.A. Ur
nind să revenim. în ziarul de 
mîine. cu amănunte din ta
băra bucureștenilor, să notăm 
că, deși misiunea care îi aș
teaptă pare mai ușoară, ei au 
pregătit cu maximă seriozitate 
meciul cu Sliema.

Fotbaliștii maltezi au sosit la 
București. Antrenorul Lau
rence Borg a deplasat un k>t 
de 18 jucători, in frunte cu 
englezul de culoare Roger Wal
ker, golgeterul la zi (cu 5 go
luri din 4 partide) al campio
natului intern. Lipsesc însă in
ternaționalii Buttigieg și Gre
gory, primul pe cale de a se 
transfera în Anglia, iar celă
lalt în tratative (pînă acum 
infructuoase) cu clubul pentru 
prelungirea contractului expi
rat la 1 octombrie. Cu toate 
astea. Bora e mai degrabă 
optimist, invocînd forma în 
creștere a elevilor săi. într-a-

devăr, după 3 succese (5—1 cu 
Rabat Ajax, " :
2—1 cu b’Kara) și un 
(2—2 cu Hamrun 
campioana 
Wanderers 
nialteză 
golaveraj mai bun decît Ham
run.

Pentru astăzi sînt așteptați 
în Capitală arbitrii polonezi K. 
Orlowșki, P. Werner și W. Da- 
browski, precum și delegatul 
U.E.F.A., bulgarul I. Iosifov. 
(Ov. I.)

2—1 cu Naxxar. 
„draw" 

Spartans, 
cn titre), Sliema 
conduce în liga 

cu 7 puncte si un

• ȘTIRI e ȘTIRI •
• ASTAZI. F.C. BIHOR — O- 

TELUL Deoarece Oțelul Galați 
va susține săptămina viitoare re
turul cu Juventus Torino din 
Cupa U.E.F.A., partida F.C. Bi
hor — Oțelul, din cadrul etapei 
a 9-a a fost devansată și se va 
disputa astăz: la Oradea. Meciul 
va începe Ia ora 15 și va H con
dus de o brigadă de arbitri avta- 
du-1 la centru pe Ion Velea din 
Craiova iar la cele două linii 
pe I. Coț din Ploiești și T. De- 
mian din Zalău.
• ETAPA INTERMEDIARA. In 

Campionatul Republican de ju
niori este programată, la 13 oc
tombrie, o etapă intermediară. 
Meciurile din cele opt serii 
vor disputa de la ora 15.
• ȘI ÎN DIVIZIILE B ȘI 

este programată

F.C.

se
c

---------------- o etapă inter
mediară mîine. 6 octombrie, de 
la ora 15.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
UN DERBY DIRZ DISPUTAT

Gloria Buzău - Petrolul Ploiești 1-0 (1-0)

A-
Cota d-erby-ulul fostelor divi

zionare A,. Gloria Buzău Pe
trolul Ploiești, a crescut enorm 
după ce prima echipă a obținut 
două mari, puncte la „adevăr* 
în... zona de influență a „galben- 
albaștrilor* (Poiana Cîmpina). 
Din ciocnirea marilor ambiții ale 
amintitelor formații a rezultat o 
partidă dîrz disputată, urmărită 
cu sufletul la gură de cei aproa
pe 15 000 de . spectatori ; o (par
tidă presărată și cu faze bine 
concepute, pe ici-pe colo, însă, 
și... aspră (vezi accidentarea lui

Manea din min. 42). Gloria a do
minat clar prima repriză (rapor
tul șuturilor : 9—2 ; al corne- 
relor : 7—0), acțiunile sale ofen
sive. desfășurate ingenios pe un 
front larg, demonstrînd frumoa
sele resurse ale buzoienilor. Pe
trolul. cu mici excepții, a pus 
accentul pe o apărare bine gru
pată, fără șă poată evita. însă, 
momentele fierbinți, cîhd, fie că 
au intervenit ratările Gloriei, fie 
cele două bare salvatoare (min. 
20 — Ursa și min, 41 — Roșu). 
Unicul gol al partidei a „căzut

în minutul... 47 și 35 de secun
de (după cronometrul stadionu
lui arbitrul consemnînd în ra
portul său prelungirile pentru 
întreruperile intervenite). Atunci, 
Ia o lovitură liberă, Ivana a 
mișcat mingea pentru .Ursică, a 
urmat centrarea și ex-ploieștea- 
nul MARCU a înscris, cu capul, 
ca la antrenament : 1—0.

Rep-riza a doua a aparținut însă 
Petrolului (11—5 la șuturi, 6—0 
la cernere !), care și-a creat 
mari ocazii : min. 65 — Lazăr a 
respins cu dificultate lovitura 
liberă executată de Mocanii, Ca- 
tinca a țîșnit, s-a complicat, dri- 
blînd inutil portarul,, apărătorii 
buzoieni au intervenit în bloc, 
respingînd în corner, ploieștea-

mii s-a dezechilibrat, invocînd o 
infracțiune greu de apreciat ; 
min. 78 — Chivu a salvat de pe 
Unia porții, la lovitura de cap 
a lui Cr. Ene. Deci, putea fi 1—1, 
dar șl 2—0, la marea ocazie a 
lui Viorel Ion (min. 78).

Arbitrul I. Nistor (Sf. Gheor- 
ghe) a condus formațiile :

GLORIA : Lazăr — Ivana, Mir
cea (min. 53 M. riicolae), TUL
PAN. ROȘU — Chivu, Trandafir, 
MARCU (min. 80 M Stan), Ursa 
— Ursică, V. ION.

PETROLUL : JÎpa —' Popa, PA- 
NATr; PITULICE, X. TOM A — 
Mocanu, I. NICOLAE, O. Grigo- 
re, Hîncu (min. 73 Greaca) — Or. 
Ene. Manea (min. 46 Catinca).

Stelian TRANDAFIRESCU

ACEIAȘI JUCĂTORI, ALTA ECHIPĂ
Electromureș Tg. Mureș — Pandurii Tg. Jiu 4-0 (3-0)
O coincidență * făcut să... re

vedem un meci pe care l-am ur
mărit, tot la Tg. Mureș, ta cam
pionatul trecut și încheiat cu 
un rezultat nedecis : 1—1. Acum, 
raportul de forte s-a schimbat. 
Fără să trecem cu vederea ab
sentele din „unsprezecele* oas
peților, trebuie să remarcăm fot
balul de calitate practicat de ele
vii lui I. Czako șl A. Fazekaș 
(un .,11* similar eu cel din edi
ția trecută), cu precădere ta pri

in- 
pe 
£ 
șl

ma repriză. Acțiuni rapide șl 
ventive. cu dese învăluiri 
flancuri, cu execuții precise 
surprinzătoare. Mulți dintre 
tulari dețin o formă de virf 
efectele se văd. Oaspeții, handi
capați și de efectele furtunosului 
meci cu Tractorul Brașov, s-au 
ridicat rareori la cota adversa
rului. Doar in repriza secundă 
el ne-au arătat ceva din echipa 
campionatului trecut, cind Jucau, 
pe bună dreptate, rolul de prota-

goniști al întrecerii. Să vă des- 
scriem fazele din care s-au în
scris cele patru goluri. Iii mta. 
15, C. Stoica execută, cu preci
zie, o lovitură liberă din lateral 
stingă șl S. POPA, apărut opor
tun ta careul mic advers, înscrie 
dintr-un unghi dificil : 1—0. Șap
te minute mai tirziu, „bătrtaul* 
Fanici trimite o minge cu efect, 
ta careul de 16 m, și C. STOICA 
reia sec, ta plasa porții apărată 
de Titirică : 2—0, Fază clasică de 
contraatac in mta. 39 : cursă pe 
aripa dreaptă L. Varga, altă cen
trare bună pentru FANICI, care 
reia balonul, cu capul, și... 3—0. 
După pauză, ta plină dominare 
a oaspeților, rapidul L, Varga 
se lansează intr-o cursă vijelioa
să pe aripa dreaptă și șutează

violent. Titirică respinge, cu dis
perare, la același L, VARGA, 
care trimite, de data aceasta, ta 
plasă : 4—0. în min. 66 și 69 
Fanici a trimis balonul în „trans
versala" adversă. A condus Șt. 
Rotărescu (Iași)

ELECTROMUREȘ : 
77 Maier) — — 
Koncz, Gali 
— S ZA CA CI, 
Popa — L 
Kallo.

PANDURII :
tia. Gașpar 
che). Catană, Soleă 
Găman (min. 71 
Gheorghe, Dună — 
Gugu.

Vodă (min.
Marton, S. POPA, 
(min. 77 Sălăjean) 

STOICA, L.
FANICI,

C.
VARGA,

Titirică 
(min.

— Burun- 
Andro na37 _____

— BALUTA,
Paraschiv), 

I. MARIUS,

Eftimie IONESCU

DATORIA
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Mus- 
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>gre- 
Stm-
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ntre

tocrosul dispune de un bogat 
rezervor de cadre.

Nu putem încheia fără a a- 
minti, măcar în treacăt, de pa- 
sionații concursurilor de mo- 
tocros, mecanicii.' Prin muncă 
lor, adeseori anonimă, aceștia 
au avut de fiecare dată o pre
zență activă, maestrul sportului 
C. Goran, N. Murgoci (Poiana 
Cîmpina), L. Ferenczi (Torpe
do Zărnești) sau V. Milea (Mus
celul C-lung) fiind, nu o dată, 
omniprezenți pe traseul deni
velat.

PORTARII ȘI-AU FĂCUT
Gaz Metan Media; — Chimia Rm. Vilcea 1—1 (1-1)

Cum era de așteptat, gazdele 
au început meciul ta forță, pli
nind în valoare potențialul pie
selor grele Mărginean, Predatu, 
Ologu, Pustal șl, timp de o re
priză, au atacat mereu poarta 
lui Preda. Vîlcenii au opus un 
riguros joc în defensivă, mlzlnd 
pe contraatacuri tăioase, cenzu- 
rînd cu calm elanul gazdelor, 
printr-un joc curajos, de total

angajament. Pe fondul acestei 
dominări oarbe a gazdelor, cu 
ratări cît „roata carului* ale lui 
Predatu (min. 2 șl 31), Ologu 
(min. 13), Pustal (min. > și 40), 
vîlcenii înscriu prin LAZAR 
(min. 36), care transformă o lo
vitură de la 18 m. Medieșenii vor 
restabili echilibrul ta min. 44, 
ctad PREDATU „taxează* sin
gura greșeală a Iul Preda, Ieșit

inoportun, Înscriind cu capul, 
din interiorul careului. La relua
re, gazdele forțează desprinderea 
și, după ratarea lui Pustal (min. 
46), obțin un panalty, just acor
dat de arbitrul I. Vereș, la faultul 
Iul Gaiță asupra lui Predatu. 
Penaltyul executat de Ologu a 
fost apărat de Preda, dar„. ae 
dictează repetarea loviturii (por
tarul vîlcean nu a stat regula
mentar pe linia porții)- Nici 
Predatu, Insă.’ nu-1 poate tavm- 
ge pe Preda. Gazdele acuză șo
cul, oaspeții profită de ntoment 
și atacă viguros poarta medie- 
șeană. dar Szebeni este Imbatabil

la șuturile
79 și 83) șl .___________
(min. 89), reușind să mențină e- 
ehlMbrul pe tabela de marcaj.

A arbitrat I. Vereș (Sf. Gheor
ghe).

GAZ METAN : SZEBENI — So
lomon MOȘ. Mărginean (min. 
46 Potor), Aloman — Tenghe„, 
Rotar (min. 62 Tiglariu), Dulău, 
Ologu — PREDATU, Pustal.

CHIMIA : PREDA — Ghițâ, 
LAZAR, GIURCA, Tudosă (min. 
46 Stancu) — Cristea, Mangala
giu, Nită, CARABAGEAC (min. 
66 Ancuța) — Guda. Tudorache.

Florin SANDU

iul Mangalagiu (min. 
mai ales al Iul Guda

urse 
osul 
mo-

★
Etapa finală a fost cîștigată 

de echipele Steaua la ci. 250 
și 15Q cn>c cu 67 șl, respectiv, 
68 p, Electro Sf. Gheorghe — 
65 p la 80 cmc și Poiana Cîm
pina — 58 p la 50 cmc.

Clasamente generale: 250
cmc — 1. STEAUA 254 p, cam
pioană republicană, 2. Torpedo 
Zărnești 175 p, 3. Poiana Cîm
pina 146 p ; 125 cmc — 1.
STEAUA 255 p, campioană re
publicană. 2 Steagul Roșu Bra
șov 140 p, 3. Torpedo Zărnești 
123 p ; 80 cmc — 1. TORPEDO 
ZĂRNEȘTI 255 p, campioană 
republicană 2. Electro Sf. 
Gheorghe 188 p, 3. Muscelul 
Cîmpulung 187 p; 50 cmc — 
1. POIANA CÎMPINA 221 p, 
campioană republicană, 2. Lo
comotiva Ploiești 196 p, 3. 
Steaua 188 p.

0 VICTORIE PREȚIOASĂ
Olimpia I.U.M. Satu Mare — U.T. Arad 2-1 (1—1)

Miza deosebit de importantă 
pentru ambele echipe ta lupta 
pentru promovarea pe prima 
scenă șl-a pus amprenta pe des
fășurarea jocului. în plus, des
chiderea scorului, chiar ta pri
mul minut, a mărit gradul de 
nervozitate al gazdelor, acțiunile 
lor ofensive fiind fără orizont, 
stereotipe. jucătorii tacercînd de 
multe ori (mai ales Bolba) să si
muleze că sînt faultați ta careu,

cu speranța de a obține măcar 
o lovitură de pedeapsă. In re
plică, arădenii au venit cu o 
lecție bine învățată, aceea de a 
se apăra supranumeric, lăslnd 
spații mari pentru a declanșa 
contraatacuri rapide prin Naghi, 
Negrău și Vancea, care, de fie
care dată cînd au fost ta pose
sia balonului, n-au putut fi o- 
prițl decît numai prin faulturi,

gazdele jucînd, de fapt, la inti
midare.

începutul partidei a fost favo
rabil oaspeților. In primul minut, 
deci la prima acțiune ofensivă, 
arădenii au deschis scorul u 
VANCEA a șutat de la circa W 
m, portarul Ritli a plonjat, dar, 
spre ghinionul lui, balonul s-a 
lovit de piciorul fundașului Put 
șl a Intrat ta plasă. In continua
re. gazdele au dominat, egalitatea 
produeîndu-se ta min. 40ț Sila
ghi a executat o lovitură de colț 
și PALENCSAR, cu capul, a tri
mis mingea In poartă. Apărarea 
oaspeților a cedat din nou ta 
min. 73. In acest minut, Puț a 
avansat pînă ta apropierea liniei

de fund, de unde a centrat înalt, 
ta careu, și celălalt fundaș, 
BORHIDAN, tot cu capul, a re
luat In plasă ; 2—1.

Badea (Bucu-A arbitrat T. 
rești).OLIMPIA I.U.M.
HIDAN, Csiiri, 
Puț — Ghencean 
kos), GERSTENMAYER, 
— CZIRBUS, Bolba, 
fmin 55 Bencze).

U.T.A. : sinescu — BUBELA, 
Gaicâ, V. POPA, D. Popescu — 
Hirmler. Mitu (min. 73 Mul- 
țescu), Mfihlroth — Naghi, Ne
grău, VANCEA.

Pompiliu VINTILA

: Ritli — BOR- 
PALENCSAR, 

(min. 52 Pat- 
------- Silaghi 

Ardelean

SUPERIORITATE DE ANSAMBLU A OASPEȚILOR
F.C. Maramureș — Politehnica Timișoara 1—2 (0—1)

A fost, pe stadionul de sub 
Dealul Florilor, un derby ono
rat pe deplin de aceste două va
loroase echipe. In plus, spre 
lauda lor, ambele combatante au 
căutat (și au reușit) să se im
pună doar prin fotbal, Jntr-un 
spirit de perfect fair-play. La ca
pătul unul joc deschis, purtat 
intr-un ritm rapid, a Învins e- 
ehipa a cărei superioritate de

ansamblu s-a concretizat în ur
mătoarele elemente : 1) Apărare
foarte bine grupată, în frunte 
cu portarul Moise. în zi mare 
(intervenții excepționale în mi
nutele 16, 35. 59 și 81 — ultimele 
două în situații „unu Ia unu“ 
cu același Dorobanțu) și cu cei 
dod masivi fundași centrali ; 2) 
O judicioasă acoperire a suprafe
ței de joc de către întregul „tin-

sprezece*; 3) Lansarea a nume
roase contraatacuri periculoase, 
îndeosebi prin „viteziștii* C. Var
ga și Bans, acestea fiind mate
rializate prin două frumoase go
luri înscrise de C VARGA tn 
min. 12 și CHINA („lob“ peste 
Perneș) în min. 68, De cealaltă 
parte, maramureșenii, lipsiți de 
aportul a trei fundași titulari 
(Pinter, Ignat șl Buciu), au com
binat frumos, îndeosebi datorită 
lui Mureșan, însă au manifestat 
deficiențe la finalizare (mari ra
tări ta min. 32 — bară D. Mol
dovan de la doi m! —, în min. 42 
șl 53, adăugîndu-le intervențiile 
iui Moise). Unicul lor gol a fost

marcat de VA SC. în mta. 50 
(senzațională execuție a anei 
lovituri libere de la 25 m).

A arbitrat AI. Rolea (Bucu
rești).

F. C. MARAMUREȘ : PERNEȘ
— ROATIȘ, Gorbe, Buzgâu. Nă- 
prădean — S. Sabău, MUREȘAN, 
Baiza (min 70 Grozavu), VASC
— Tulba, D. Moldovan (min. 58 
Dorobanțu).

POLITEHNICA : MOISE —
Pascu. CRĂCIUN. OANCEA, Stoi- 
eov — CHINA. Neagu, C. VAR
GA. Bozeșan II (min. 89 lonuț)
— Trăistaru 
BA NU.

(min. 83 Jlcu),

Paul Z AH ARI A



In Divi/ia A ac volei, aiipâ (ret clape

CÎTE 3 ECHIPE NEÎNVINSE,
CÎTE 3 FĂRĂ VICTORIE
în cea de a treia etapă a cam

pionatelor primei divizii de vo
lei nu s-au înregistrat surprize. 
Cîteva amănunte de la meciurile 
etapei șl clasamentele :

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — DA

CIA PITEȘTI 3—0 (13, 10, 10). Pi- 
teștencele au încercat să cîștlge 
oel puțin un set. fiind toarte a- 
proape de scop chiar in prlmuL 
In următorul și-au „ținut în 
șah“ partenerele pînă la 10, după 
aceea însă au... rămas pe loc. In 
ultimul au avut o puternică re
venire (de La 1—7 la 9—7). dar la 
10—8 s-au blocat din nou, nemal- 
făcînd vreun punct. Impulsiona
te în prima parte a jocului de 
Doina Dimofte, iar în continuare 
de Georgeta Ene (cea mai activă 
și mai inspirată jucătoare dintre 
toate cele 14 care au trecut prin 
cele două sextete), dln^movlstele 
s-au impus, astfel, la un ccor 
net, nu însă înainte de a o 
„scoate din mînă“ pe Cristina 
Buznosu (atuul oaspetelor în a- 
tac). Au arbitrat Virgil Io”«s'a 
și Nicolae Găleșeanu (G. ROT).

C.S.M OȚELUL TIRGOVIȘTE 
— CHIMIA RM. VILCEA 1—3 (16, 
—s, —s, _9). Handicapate din 
start de talia mai scăzută decît 
a adversarelor, tîrgoviștencele au 
reușit să-șl adjudece, în prelun
giri primul set, printr-o mobi
lizare deosebită. In continuare, 
însă jocul nu are istoric. Cele 
mai bune la Învingătoare au 
fost Marilena Dubinciuc și Lucre
tia Mirea, Iar la învinse Claudia 
Oprea. Au arbitrat Gh. vișan și 
M Stoica, (C. DOROBANȚU, 
coresp.) •FARUL CONSTANȚA — C.S.U. 
RAPID GALAȚI 2—3 (—U. 7. 8, 
—12, —11). Meci foarte disputat. 
Gazdele au evoluat mal slab în 
final după ce în seturile 2 91 3. 
cînd au fost Introduse tn teren 
junioarele Mirela Dardac și ioa- 
na Vulturu, jocul constănțence- 
lor a marcat o creștere vizibila. 
Farul a condus cu 11—6 în setul 
4, dar apoi, după accidentarea 
Marinele! Neacșu. a cedat ini
țiativa. Evidențiate : Ileana Ber- 
dilă. Speranța Gaman și Violeta 
Stros ’a învingătoare, Liliana 
Ciulpan. și cele două junioare a- 
mintite la învinse. Au arbitrat 
A Nedelcu și G. Opaiț. (C. 
POPA coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — FLACARA 
ROȘIE BUCUREȘTI 0—3
—5). Descumpănite si în upsa oe 
efectiv craiovencele au evolua» 
adesea supărător de slab. re
marcat: Nicullna Bujor, Cornelia 
Colda și Corina Olteana de U 
oaspete. Arbitri : M. Constantl- 
nescu șl AL Ignat. (Șt. GUR
GUI, coresp.).

1HARATEX BALA MARE — 
PENICILINA IAȘI 3—0 (1Ș, 7, Ț). 
Victorie muncită a gazdelor, ob
ținută tn urma unul lăudabil e- 
fort colectiv, dar tntr-o partida 
de nivel mediocru, cu ra,r,e,^S12Z 
pir!. S-au evidențiat : Valerica 
Maier. Marta Balotă șl Dina Re- 
metean. respectiv Gabriela Cop- 
cea și Tatiana Popa. Arbitri . v. 
Ranghel și D. Alexandrescu. (A. 
CRIȘAN coresp.).

Meciul RAPID BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA a fost amînat.

MASCULIN
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — EXPLORĂRI MOTORUL 
BAIA MARE 3—0 (9. 10, 12). JOC 
de bun nivel tehnic, echilibrat 
doar în setul 3 Studenții s-au 
dovedit superiori pe toate pla
nurile De la ei. cei mai bun! au 
for Pascu, luhasz șl Stolan. în 
timr ce la băimăreni au jucat 
ceva mai bine Morolanu si Szi- 
laghi Au arbitrat C. Oprea și 
Al Dragomir. (V. POPOVICI, 
coresp.). __

RELONUL SAVINEȘTI —

STEAUA BUCUREȘTI 0—3 (—3,
—1? —0), Campioni! au prestat
un joc foarte exact. excelind 
printr-un blocaj ermetic și prin 
atacuri variate, inclusiv din li- 
nir a doua, capitol la care s-au 
remarcat Dascălu, Czeduia și 
Șoica Din setul secund, exce
lent a dirijat acțiunile echipei 
sale coordonatorul Ionescu. De 
la gazde au avut o evoluție bu
nă doar Radu și Vitelaru. Au ar
bitrat 1 Gh.'Ferariu șl E. Udo- 
dec. (C NIȚA, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI —
C.SJB.U. SUCEAVA 3-1 (». -ÎL 
1, 5). Joc viol. în care sucevenii 
au dat o riposti deseori la nive
lul prestației dlnamoviștilor. A 
rezultat un meci Interesant sub 
aspectul luptei sportive, cu un set 
doi extrem de palpitant prin 
răsturnări spectaculoase de si
tuații (3—7, 13—3, 13—14). Am
remarcat la gazde insistența cu 
care au fost folosiți unii jucători 
mal puțin experimentați (Feru. 
Crețu, Căpățînă), Iar la oaspeți 
atacurile puternice din linia a 
doua, executate de Mărginean ți 
pasele Iul Boerescu. De la dina- 
moviști, am mai reținut evoluțiile 
lui Botar și Căta-Chițiga. Arbitri: 
Ov. Pop șl G. Voicu (Gh. LA
ZAR, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
VIITORUL BACAU 3—» Qt, 12. 
11). Joc spectaculos practicat de 
gazde, eu frumoase reveniri ale 
oaspeților. In finaluri. sălăienîi 
au arătat un plus de incisivitate 
și maturitate, ciștigind astfel pe 
merit întllnlrea. Au arbitrat N. 
Dobre șl L Benga. (N. DANCIU, 
coresp.). _

CALCULATORUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (t, 7, 
10). Meci în care jocul a fost de 
factură tehnică mediocră, bueu- 
reștenll cîștlgind însă pe merit 
în numai o oră. S-au comis multe 
greșeli la serviciu șl la fileu. în 
special de către brașovenL care 
s-au prezentat slab, lipsiți de am
biție. Calculatorul a avut un blo
caj mal eficient $1 a realizat 
numeroase puncte din serviciu. 
Cel mal bun la Învingători a fost 
Oprea, iar la învinși Crisan. Au 
arbitrat N. Constantin și L Cos- 
tinlu (N. MATEESCU, coresp.).

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 3—0 (12, 10, 3). Printr-un
joc mal bine organizat, bine co
ordonat de 1- Gheorghe, pltesse- 
nil ți-a« adjudecat o victorie 
(prima) prețioasă. De la el s-au 
mal remarcat Dată. Aehimewn 
șl Dumitrescu, iar de la învinși 
Stoiaa șt Teleagă. Au arbitrat 
“ Vrăjesea si CL Murgulescu.

FEȚEANU, coresp.).
CLASAMENTE

a.

FEMININ
1. DINAMO 3 3 0 9 :0 6
2. Chimia 3 3 0 L3 6
3. CSU Rapid 3 3 0 9 :3 6
4. FI. Roșie 3 2 1 6:3 S
5. Dacia 3 2 1 6:4 5
6. Penicilina 3 1 2 4^3 4
7. CSM Oțelul 3 1 2 4:7 4
8. Maratex 3 1 2 3:6 4
9. Univ. CFR 211333

10. Farul 3 0 3 3:9 3
11. Oltclt 303333
12. Rapid 2023^2

MASCULIN
1. UNTV. CFR 3 3 6 6
2. Steaua 3 34916
2. Dinamo 3309^6
4. Elcond JÎ17J5
5. Viitorul 32 1 1:4 5
6. Explorări 3 2 1 6:55
T. Calculatorul 3 1 2 5:6 4
8. IATSA Dacia 3 1 2 4:6 4
0. CSMU Sv. 3 1 2434

10. Tractorul 30323J
11. Electromureș 3 0 3 2*3
12. Relonul 3030*3

DOVEZI ALE
(Urmare din vao I)

această incontestabilă stea a 
gimnasticii de azi a reușit ceea 
ce nu a mai reușit nimeni alt
cineva în cele două concursuri 
ale respectivei discipline, femi
nin si masculin, la Seul, român
ca depășind totalul altui 
sportiv celebru, sovieticul Ar- 
temov (care a cucerit cinci tro- 
fee>. Tot astfel, la finele nu
meroaselor curse ale canotaju
lui doar româncele Rodica 
Arba și Olga Home„hi au iz
butit să alăture argint și aur. 
Alte componente ale flotilei 
noastre — Elisabeta Lipă Vero
nica Cogeanu. Doina Bălan. 
Marioara Trască, Veromea Ne- 
cula, Herta Anitas. Ecaterina 
Oncia — au venit acasă în pos
tură de duble medaliate. „Au
rul" de la 1 500 m (după o cursă 
care va fi socotită mai mult 
ca sigur, între legendele spor
tului), plus „argintul" 
3 000 m o situează pe 
Ivan în rîndul marilor 
ale ediției în probele 
duale ale atletismului, 
mmpanie atît de selectă (Cari 
Lewis. Florence Griffith-Joy
ner; Jackye Joyner-Kersee). O

de la
Paula 

vedete 
indivi- 
într-o

SPORTUL
De miine, la Poiana Brașov,

IN LUME
Pl SCURT» PC SCURT

SEMINARUL INTERNAIIONAL SALVAMONT
Federația Română de Turism 

Alpinism, prin comisia centra
lă de specialitate, organizează, 
începtnd de miine, la Poiana 
Brașov, Seminarul internațional 
Salvamont, la care participă 
invitați din Polonia, reprezen
tanți ai consiliilor populare și 
ai organizațiilor de masă cu 
sarcini în acest domeniu, șefi 
de formații Salvamont din ța
ră, cadre medicale, alți specia
liști. In cadrul Seminarului vor 
fi prezentate informări, dări 
de seamă, filme și diapozitive 
privind activitatea dia perioa-

da 1987—1988, va avea loc 0 
sesiune de comunicări si refe
rate, urmată de demonstrații 
practice în legătură cu preve
nirea accidentelor turistice și 
organizarea acțiunilor de sal
vare tn munți ți în peșteri, 
vor fi 
vamont 
sanitare 
tianul
Curmătura, Furnica ș.a. în ul
tima zi a Seminarului, sîmbă- 
tă, vor fi decernate și Trofeele 
Salvamont pe 1988.

vizitate obiective Sal
din zonă — punctele 
și refugiile din Cris- 
Mare, Plaiul Foii,

CONCURS DE TIR LA PHENIAN
PHENIAN, 4 (Agerpres). Cea 

de-a 5-a ediție a concursului 
internațional de tir de la Phe
nian va reuni In această săp- 
tămină sportivi din România,

Bulgaria, U.R.S.S., R, P. Chi
neză, Cehoslovacia. Polonia, 
precum și din R.P.D. Coreeană, 
în program gînt înscrise pro
bele de pistol liber, pistol vi
teză, armă calibru redus, tale- 
re etc.

ATLETISM • Brazilianul Val- 
mlr Carvalho a terminat învin
gător în concursul Internațional 
de maraton de la Buenos Aires, 
fiind cronometrat cu timpul de 
2.16:54. Pe locul doi, la 11 se
cunde de cîștigător, a sosit ar
gentinianul Juan Pablo Juarez.

BOX • In cursul acestei săp- 
tămîni, la Ostrava se desfășoară 
turneul Internațional „Memoria
lul Prohaska", la carp și-au a- 
nunțat participarea peste 100 de 
puglliștl din U.R.S.S., Cuba. R.D. 
Germană, Polonia șl alte țări.

CICLISM • Turul Irlandei a 
fost cîștigat la actuala ediție de 
rutierul vest-german Rolf Golz, 
urmat în clasamentul final de 
Malcolm Eliott (Marea Britanie) 
— la 6 secunde și Sean Kelly 
(Manda) — la 15 s. Ultima eta
pă a 5-a, a revenit australianu
lui Allan Helper, Înregistrat pe 
distanța de 132 km în 3.12:06.

moto • Tradiționala competi
ție de motocros „Trofeul Cuba* 
se va desfășura anul acesta în
tre 14—16 octombrie pe circuitul 
de la Gulnes. Au fost invitați 
moioclcliștl din U.R.S.S., Ceho
slovacia. Canada, Belgia și R.D. 
Germană.

TENIS • în finala turneului 
Internațional de la San Francis
co, contînd pentru „Marele Pre
miu”, jucătorul american Mi
chael Chang, în vîrstă de 16 
ani l-a învins cu 6—2, 6—3 pe 
coechipierul său Johan Kriek.

SIMPOZION TURUI CICLIST Al BULGARIEI
BERLIN, 4 (Agerpres). La 

Leipzig, sub auspiciile Institu
tului de cultură fizică și sport 
din R. D. Germană, se desfă
șoară un simpozion avlnd ca 
temă ..Perspectivele sportului 
in societatea contemporană* 
Participi peste 500 de specia
liști din 32 de țări.

SOFIA, 4 (Agerpres), Prima et- 
ta pă a Turului ciclist al Bulga
riei, desfășurată In circuit la 
Sofia, a revenit rutierului sovie
tic Vladimir Polnlkov, înregis
trat pe distanța de 80 km cu tim
pul de 2.03:00. Etapa a doua, dis
putată pe traseul Sofia — Tro
yan (11S km), a fost cîștigată de

(Bulgaria) tnstancio Stancev 
4.34:5S.

In clasamentul 
dual conduce 
(Bulgaria). Pe echipe, primul loc 
este ocupat de Bulgaria, urmată 
de T.S.K.A. Sofia la 15 s. Ceho
slovacia la U s șl U.R.S.S. Ia 
20 s. Formația României se află 
la 127.

general Indivi- 
Nencio Staikov

• ÎN A( II UITAU : CI PILE IIROPEM • CAMPIONATE
ASTĂZI au loc cele mal 

multe meciuri retur din pri
ma etapă a cupelor europene 
ih.erc'ub’.-.rt. Alte locuri sint 
programate miine ți chiar sâp- 
tămina viitoare, cînd vom cu
noaște toate formațiile califi
cate pentru etapa a doua.

Dintre Intîlnirile programate 
astăzi reținem : Galatasaray — 
Rapid Viena (în tur 1—2), 
Brondby — F. C. Bruges (0— 1). 
Neuchâtei Xamax — Larissa 
(1—2). Celtic Glasgow — Hon- 
ved (0—1) in C.C.E.; Metalist 
Harkov — Banja Luka (0—2), 
Guimaraes — Kerkrade (0—2) 
în CUPA CUPELOR; Atletico 
Madrid 
Ajax 
(2-4).
0-2), 
Malmo
— A.E.K. (0—1) etc. tn
U.E.F.A.

0—1. Dinamo — Partizani 1—1, 
Lokomotiva — Trăitori 3—0, 
Skanderbex — Vlaznia 0—1. 
în clasament conduce Parti
zani Tirana CU 9 p

— Groningen (0—1), 
— Sporting Lisabona 
Brage — Intemazionale

Torpedo Moscova — 
(0—2), Athletic

DUPĂ 10 etape tn campiona
tul Poloniei, tn fruntea clasa
mentului se află G.K.S. Kato
wice cu 18 p, urmată de Gor- 
bik Zabrze ra 17 p și Rucb 
Chorzow cu 46 p. Cîteva re
zultate : L K.S. Lodz — G.K.S. 
Katowice 0—2, Ruch Chorzow 
— Legia Varșovia 1—0, Stal 
Mlelec — Gornlk Zabrze 0—0. 
Szczecin — Widzew Lodz 1—1. 
Cracovia — Poznan 1—1.

SCHIMBARE de lider,
7 etape. în Portugalia. Pe pri-

după

mul Ioc a trecut Benfica, ur
mată de Sporting și F. C. Por
to, toate cu cîte 11 p, depar
tajate de golaveraj. Sporting a 
reușit în deplasare doar un 
scor egal (0—0) la Amadora, 
în timp ce Benfica a cîștigat 
cu 3—0 cu Farense, iar F. C. 
Porto a dispus cu 3—1 de Ma
ritimo. Alte rezultate: Braga 
— Guimaraes 2—0, Fafe — Be- 
lenenses 1—1, Setubal — Boa- 
vista 1—0, Beira Mar — Por- 
timonense 2—0, Chaves — Es- 
pinho 3—0, Leixoes — Viseu 
2—0, Naclonal — Pemflel 3—4.

DUPĂ 7 etape, în campiona
tul Turciei, Galatasaray a tre
cut din nou tn fruntea clasa
mentului, avînd 16 puncte și 
fiind urmată de Fenerbahce cu 
15 p. Saryaer — 14 p. Bolu 14 
P (departajate de golaveraj). 
Duminică, Galatasaray a dispus 
cu 2—1 de Bursa, în timp ce 
Fenerbahce (cu Toni Schuma
cher în poartă) n-a reușit decît 
un scor egad (0—0). în deplasare, 
cu Trabzon.

Bilbao
CUPA

a 6-a

I
MECIURILE din etapa 

a campionatului Albaniei s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Labinoti — Flamurtari 
2—3, Apolonia — 17 Nentori

MATERNITATE Șl PERFORMANTĂ

VALORII SPORTULUI ROMANESC
altă gimnastă, Gabriela Potorac 
— cu trei trofee, și o înotătoa
re, Noemi Lung — cu două, fi
gurează, de asemenea, în tabe
lul de onoare al multimedalia- 
ților, in care, e cazul să pre
cizăm, au pătruns doar a sula 
parte din numele participanți- 
lor la J.O. de la Seul. Pe sea
ma unei astfel de reușite curge 
multă cerneală, așa cum a 
curs vizavi de performanțele 
de vîrf înregistrate timp de 
16 zile, inclusiv față de suc
cesele lui Sorin Babii sau 
Vasile Pușcașu.

Ei, reprezentanții Tricoloru
lui. cei mal buni dintre aceștia, 
care au contribuit Ia realizarea 
remarcabilului bilanț, provin 
din cele mai diferite județe ale 
țării. Au fost formați în uni
tăți sportive mai mici sau mai 
mari și sînt legitimați la clu
buri precum Steaua, Dinamo, 
Olimpia — din București. C.S.Ș. 
Cetate Deva, Voința București. 
S. C. Bacău, C.S.M.S. Baia 
Mare, TJ.T.A., Petrolul Ploiești. 
Farul Constanța, C.F.R. și Vo
ința Timișoara. Bucuria per
formerilor este și a tehnicieni
lor ce le-au îndrumat pașii 
pe lungul drum al afirmării, a

multor altor oameni cane i-au 
ajutat — pe un plan sau pe 
altul —. a noastră, a TUTUROR.

Au existat însă și neîmpliniri. 
Cum asupra lor vom reveni în 
analizele pe ramuri de sport, 
vă prezentăm, deocamdată, con
tribuția diferitelor discipline la 
făurirea salbei celor 
dalii: -

Gimnastică 
Canotaj 
Atletism 
Tir
Lupte 
înot
Haltere 
Box

k9

3
1
1
1
1
0
a
a

24 de me-

g aau

1
4
1
0
0
1
1
1

5 
g
a
7
3
t
1
3
1
1

1 11 6 24
care are. desigur.

opt spor-
Un tabel 

semnificațiile sale. .... .
turi dlri cele zece la care am 
participat contribuind cu trofee. 
Pe marginea lui, a multiplelor 
aspecte legate de participarea 
sportivilor români la cea de a 
24-a ediție a Olimpiadei, vom 
reveni în numerele viitoare 
ale ziarului nostru.

Ani de-a rîndul, poate prea 
mulU. a supraviețuit in sport 
o judecată după care mater
nitatea șl performanta nu 
s-ar putea împăca, s-ar găsi 
într-un raport chiar antago
nist. nașterea unui copil (a 
mal multora) antrenind, ca e- 
lement subînțeles, renunțarea 
la carieră, pe pistă, pe plan
șă, in bazin etc. Cu timpul 
insă, pe măsură ce femeile 
au pătruns șl s-au afirmat 
tot mal convingător tn sport, 
abordind fără complexe pină 
șl discipline socotite a ti în 
exclusivitate destinate bărba
ților cazurile de campioane- 
mame s-au înmulțit, de la o- 
landeza Fanny Blankers-Koen 
(cvadruplă medaliată cu aur 
la J.O. din 1948) la sovietica 
Nine Dumbadze (recordmană 
mondială la disc), de la po 
loneza Irena Szewinska (cam
pioană olimpică la Montreal 
1976) la americanca Wllma 
Rudolph (triplă laureată la 
Olimpiada de la Roma) și, ve
nind către zilele noastre, la 
norvegianca Ingrid Kristiansen 
(medaliată cu aur la C.M. de 
la Roma 1987) etc., atlete 
care au făcut recorduri și le
gendă după ce vor fi născut 
cite un copil sau chiar doi 
(Fanny Blankers-Koen). De 
flecare dată însă, judecata 
continuînd să funcționeze ea 
și pentru românca Ella Ko
vacs (campioană europeană 
de sală la soo m, 1985) sau 
americanca Valerie Brisco- 
Hooks (3 medalii de aur la 
J.O. de la Loa Angeles), des
pre toate aceste situați! s-a 
vorbit, val, ea despre excep
țiile menite sâ confirme 
regula.

Numai că. lată, recent, un 
ilustru specialist in endocri
nologie, profesorul James 
Clapp de la Vermont Univer
sity (Statele Unite) a demon
strat, cu argumente științifice 
incontestabile, că judecata 
despre care aminteam nu e 
declt o... prejudecată t Și mai 
mult. Efeetulnd un amplu stu
diu, pe sute de subiecți, profe
sorul Clapp a ajuns la conclu
zia că maternitatea nu 
numai că nu Împie
dică performanța, ba chiar 
o favorizează, perioada 
de graviditate „avlnd o netă in
fluență pozitivă asupra stării 
fizice ulterioare* 1 Fără să in
trăm în amănunte — cercetarea 
respectivă invocă dezvoltarea 
musculaturii picioarelor, a 
mușchiului Inimii, ameliorarea 
circulației periferice, mărirea 
numărului de globule roșii 
etc. — se cuvine să subliniem 
că, forțind (poate) nota. Ja
mes Clapp le recomandă 
sportivelor să devină cit mai 
repede mame, abia după a- 
ceea ele fiind capabile de un 
randament maxim i

Inutil să adăugăm că stu
diul întocmit la Vermont U- 
nlversity a stîrnit un interes 
deosebit tn perimetrul spor
tului internațional. Cu atît 
mai mare cu cit deunăzi, la 
Seul, înotătoarea bulgară Ta
nia Bogomilova-Dangalakova 
a devenit (la 100 m brasi cea 
dinții campioană olimpică- 
mamă din istoria modernă a 
natațlei! Quod erat demon
strandum.

Ovidiu IOANIȚOAIA

4’âactio ji «dminlstroțlat oo<3 irm Buaurețu, ott. V. Conta io ot p T I R . cei oeotraiâ ii.79.To ți n 50.50; ooresB io 34 M: Interurban MTț telez 10 350 romsp Telefax; (90) Nr. ll.60.33. 
Pentru străinătate abonamente prin RompresfilateUa. seutoru. export import presă P.O.B. u-301 telex 10370. prsflt BuourețtL Calea Grivlțel or. M-66 10 36». Tiparul LP. „informația-

*

*


