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Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
și tovarășa Elena 
au depus, miercuri 
«* coroană de flori 
leul lui Vladimir Ilici Lenin.

După depunerea coroanei de 
flori, s-a vizitat Mausoleul și 
s-a păstrat un moment de re
culegere în memoria lui V. I. 
Lenin.

în continuare, tovarășul 
Nioolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu 'au depus o 
coroană de flori la Mormintul 
soldatului necunoscut, situat in 
apropierea zidului Kremlinului.

O gardă militară a prezen
tat onorul. Au 
imnurile de stat ale 
Socialiste România 
Sovietice.

România, 
Ceaușescu 
dimineață, 
Ia Mauso-

fost intonate 
Republicii 
și Uniunii

★
• La Kremlin au 
miercuri, 5 octombrie, 
birlic oficiale dintre 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Elena Ceaușescu și 
Mihail Gorbaciov, 
general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.

La convorbiri au participat : 
Din partea română — tova

rășii Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, prim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, viceprim-ministru al 
guvernului, loan Totu, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Din partea sovietică — tova
rășii N. I. Rîjkov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri -■ •'" ° c
A. N. Iakovlev, 
Biroului Politic, 
C.C. al P.C.U.S., 
nadze, membru 
Politic al C.C. al 
nistrul afacerilor 
Talizin, membru 
Biroului Politic 
P.C.U.S., vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, B. L. Tol- 
stîh, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
Comitetului do Stat pentru Ști
ință și Tehnică, G. I Marciuk, 
președintele Academiei de Ști
ințe a U.R.S.S., alte persoane 
oficiale.

Au participat, dc asemenea, 
Ion Bucur, ambasadorul Româ

avut loc, 
, convor- 
tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 

tovarășa 
tovarășul 
secretar

al U.R.S.S., 
membru ai 
secretar al 

E. A. Șevard- 
al Biroului 
P.C.U.S., mi- 

externe, N. V. 
supleant ai 
al C.C. al

niei la Moscova, și E. M. Tia- 
jelnikov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Tovarășul Mihail Gorbaciov 
a salutat vizita oficială de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, o e- 
fectueâză în Uniunea Sovietică, 
manifestindu-și convingerea că 
aceasta se va înscrie ca o nouă 
și importantă contribuție la în
tărirea prieteniei ți colaborării 
multilaterale dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru salut și a 
adresat, la rindul său, cele mai 
bune urări tovarășului Mihail 
Gorbaciov, celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și dc 
stat a Uniunii Sovietice, expri- 
mîndu-și încrederea că noul 
dialog ia nivel înalt va conferi 
dimensiuni tot mai largi rela
țiilor tradiționale, prietenești 
româno-sovietice.

în timpul convorbirilor s-a 
procedat la o informare reci
procă privind preocupările și 
activitatea celor două partide, 
țări și popoare pentru înfăp
tuirea planurilor și programe
lor de dezvoltare economică și 
socială, a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R. si, respectiv, de Con
gresul at XXVII-leaal P.C.U.S., 
mersul construcției socialiste 
în România și U.R.S.S.

. A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri referitor la
stadiul și perspectivele reiați- : 
ilor româno-sovietice. Tovarășul i 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul : 
Mihail Gorbaciov au reafirmat ■ 
hotărî rea comună de a extinde : 
în continuare conlucrarea bila- i 
lerală pe plan politic, ccono- ; 
mic. tehnico-științific, cultural ■ 
și in alte domenii în folosul și ; 
spre binele poporului român și ; 
popoarelor sovietice, al cauzei : 
generale a socialismului, pro- ; 
greșului și păcii.

Secretarul general al P.C.R., ■ 
președintele Republicii Socia- : 
liste România și secretarul : 
general al C.C. al P.C.U.Ș., : 
președintele Prezidiului Sovie- : 
tului Suprem al Uniunii Sovie- ■ 
tice au stabilit ca membrii ce- • 
lor două delegații să exami- : 
neze, în **------ ’ —'!U’ '
litățile, 
concrete 
laborării 
Uniunea . .
(elegerilor convenite

Convorbirile s-au desfășurat 
apoi între cei doi conducători 
de partid și de stat. In acest 
cadru, a continuat schimbul de 
păreri privind amplificarea co
laborării și cooperării româno- 
sovietice, corespunzător cerin
țelor etapei actuale de dezvol
tare, a potențialului crcscînd 
al celor două țări.
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timpul vizitei, posibi- 
căile și modalitățile 
de intensificare a co- 
dintre România și 

Sovietică, potrivit în-

(Continuare in pag a l-a)
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AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Două din 

europene la 
victorie »i

echipele noastre fruntașe au susținut ieri meciurile revanșă din primul tur 
fotbal. Conform previziunilor. Steaua, in Cupa Campionilor Europeni, și 
la Lahti),- în Cupa Cupelor, s-au calificat in turul următor al prestigioaselor 

va intra pe gazon este Victoria București. Aceasta 
Sliema Wanderers, in Cupa U.E.F.A. Reamintim că intilnirea Juventus 
va "

lor
(cu 
competiții continentale. A treia echipă care 
va intilni formația maltezi 
Torino — Oțelul Galați se disputa la 12 octombrie.

A

al cupe-
Dinamo

în pofida acelui 5—1 de 
Praga (sau poate tocmai de 
ceea...), manșa 
Sparta n-a fost deloc 
ușoară pentru echipa noastră 
campioană. Conform 
viziunilor jucătorilor 
partenera lor de întrecere,, re
prezentând un fotbal cu ve
che tradiție, bine cotat în a- 
rena internațională, și-a do
rit foarte mult o revanșă, fie 
ea și platonică, ieri, pe te
renul din Ghencea. învățând 
și din unele greșeli săvîrșite 
în prima partidă, fotbaliștii 
cehoslovaci au abordat aces' 
joc cu un. plus de rigoare, a- 
taclnd • viguros. în destule 
momente, dar și -apărîndu-se 
cu superioritate numerică a- 
proape la fiecare raid al for
mației gazdă S-a întimpîat 
ca și golul lui BILEK (la o lo
vitură liberă, de la circa 20 m, 
puțin 
cadă . .
cis în min. ,12. și reușita echi
pei pragheze i-a 
de încredere în 
ei, fapt evident în 
care fotbaliștii 
Jarabinschi s-au 
s-au...

a doua
o treabă

și pre- 
Stelei.

I. Stan a executat o lovitură liberă, portarul nu a putut reține 
balonul și Lăcătuș înscrie al doilea gol al Stelei.

Foto: ‘ —Aurel D. N'EAGU
lateral dreapta) să 

relativ repede mai pre-

sporit doza 
posibilitățiie 
ușurința cu 

antrenorului 
demarcat și 

găsit cu mingi amenin
țătoare pentru defensiva 
versă. Și în măsura în 

campioana Cehoslovaciei 
ționa relaxat. dincolo, 
tabăra Stelei — nejustificat, 
după opinia noastră — creș
tea gradul de precipitare și 
de... erori chiar la pasele sim
ple, care, la un moment dat, 
s-au ținut lanț : Rotariu —

ad- 
care 
ae- 
în

min. 21, Balint — min. 22, Un- 
gureanu 
— min. 
riscantă
Lung care s-a 
voit să plonjeze 
lui Skuhravy), 
min. 26...

Abia în min. 27. Hagi își a- 
mintește, parcă, de startul 
bun luat de echipa sa (ne re
ferim la perioada primelor 10 
minute) și, cu un șut din lo
vitură liberă de la 25 m, late
ral dreapta, expediază balonul 
în colțul apus, la vinclu, de 
unde Michalek scoate în cor
ner. A fost semnalul care a 
sunat „deșteptarea" printre

i — min. 23. Bumbcscu 
24 (trimitere.

pentru
care

acasă, 
poarta lui 
văzut ne- 

la picioarele 
Lăcătuș —

coechipierii, 
s-ar părea, 
cele care au 
ceva mai susținută și mai lu
cidă decît pină atunci, mate
rializată. în min. 
golul egalizator : 
„săltat", în careu, 
pentru 
de curind, în locul lui 
accidentat), noul sosit 
lungit, din apropiere, 
gol, dar Michalek. ieșit la 
balon, a reușit să respingă in 
extremis ; din învălmășeala

lui Hagi ? Așa 
apreciind după 

urmat, o ofensivă

38,
Hagi 

o 
I. Dumitrescu

prin 
a 

minge 
(intrat. 
Balint, 
a pre- 
spre...

Gheorghe NICOLAF.SCU

(Continuare in nap 2-3)

DINAMO DfPETA SCOIIU! Of IA BOCtJiifSTI
LAHTI, 5 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Miercuri sea
ra, pe stadionul Ehden din lo
calitate, Dinamo București a 
susținut partida revanșă din 
primul tur al Cupei Cupelor, 
întîlnind echipa locală, Ku- 
usysi, pe care, în prima parti
dă, disputată la București, o 
învinsese cu scorul de 3—0.

Conform așteptărilor, 
usysi a jucat mai ofensiv 
meci retur, dar tocmai avm- 

& tul gazdelor (care, și-au dorit 
§ mult o victorie de palmares)

I
Ku- 

acest 
avîn-

transformat într-un... avan-

in finala masculină la tenis

UN CAMPION MAI PUTIN SCONTAT, DAR PE DEPLIN MERITUOS

3-0 CU KUOSISI

Finala de simplu masculin, din
tre Adrian Marcu (Steaua) și 
George Cosac (Dinamo Brașov), 
întreruptă marți seara din cau
za întunericului, la scorul de 
3—6, 6—2, 6—3, 3—1 în favoarea 
primului, a continuat miercuri. 
Mobîlizîndu-se exemplar și do- 
vedindu-se foarte hotărit în a- 
părarea pînă la capăt a șansei 
sale (deși adversarul săti mai 
avea, teoretic, de jucat doar trei 
ghemuri), Cosac și-a apropriat 
victoria, cucerind, la 20 de ani. 
primul său titlu național la se
niori (ca și Florentina Curpene). 
Brașoveanul a jucat 
greșeală de la reluare pînă 
sfîrșit punclind mereu - 
a făcut-o din spatele 1 
(in special cu dreapta), 
serviciul (puternic), 
și. 
tat (de cîleva ori) peste 
versarul său. De remarcat 
George Cosac a trecut 
bine peste trei momente 
(pentru el) ale meciului : 
de . la începutul continuării, 
a ciștigat trei ghemuri la 
5—’ pentru Marcu. care se. 
și .la serviciu, si la 5—6, 
steiistul avea 40—0 oe 
său — toate in setul 4.

fără 
la 

— fie că 
terenului 

.. fie cil 
fie la fileu 

nu în ultimul rînd. lobînd lif- 
ad- 

că 
“foarte 
dificile

1—3 
cînd 
rînd, 
afla 
cînd 

serviciul 
Scor

George CosacFlorentina Curpene
A Astăzi, pe terenurile Progre

sul și TCB. începe Campionatul 
Național pe echipe (locurile 1—6).

Cosac — Marcu 6—3,
7—5, 6—1. (Doina

NES CV).

s-a _______
taj p mtru Dinamo. Lăsînd mai 
mult spațiu liber în apărare, 
gaz ide au trebuit să suporte 
cont, iatacurile periculoase ale 
dinam oviștilor care, avi nd azi 
un Vaișcovici în zi excelentă, 
au fructificat de trei ori, tre- 
cind pe lingă alte 4—5 mari 
ocazii de a înscrie. Pe ansam
blu. Dinamo și-a întrecut ad- 
ver.-ara în toate compartimen
tele. urestînd un ioc de calitate, 
pe care publicul l-a aplaudat 
adesea.

In min. 3, un atac purtat pe 
dreapta de Sabău se încheie 
cu primul corner al jocului. 
Stelea se remarcă în min. 9, 
reținind un șut periculos al lui 
Lius. In min. 11 înregistrăm 
deschiderea scorului: Sabău îl 
lansează pe aripa dreaptă pe 
Vaișcovici, acesta face o cursă 
lungă și în careul mic este 
faultat de Viljanen: penalty 
clar, pe care (ot VAIȘCOVICI 
il transformă. După două mi
nute. Jantti respinge greu o

i a lui
•se cu scorul, gazdele au 

o bună perioadă de dominare, 
dar Andone stăpînește careul. 
In min. 26, același Sabău îl 
lansează pe Mihăescu care ra
tează un gol ca și făcut. Apoi, 
în min. 28 și 32, alte două oca
zii. prima a lui Vaișcovici 
(Korhonen respinge cu picio
rul), cea de a doua, a lui Ca- 
mătaru, portarul respingînd în 
corner. In min. 34, Vaișcovici 
pornește de la centru într-o 
acțiune impetuoasă, intră în 
careu, il depășește și pe portar 
și trimite spre gol. Incercînd 
să salveze situația, fundașul 
KOUSA nu face altceva decît 
să devieze balonul într-un colt 
al porții. Pînă la sfîrșitul re
prizei am mai notat un șut pu
ternic al lui Kousa (min. 39) șl 
dubla ocazie Lupu-Mateuț, din 
min. 41.

acțiune 
mindu-i

Lupu. Nemulțu-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

in iaca Micimi wanderers, in Cupa ILIA.

VICTORIA E DECISA

MAI BINE DECIT
Steaua — Sparta 

pe care l-au urmărit 
bucureșteni 

la

După 
Praga, 
ieri, spectatorii 
au ocazia să asiste astăzi 
încă un meci cu miză europea
nă : Victoria — Sliema Wan
derers. Programată în Cupa 
.U.E.F.A. partida va începe 
la ora 14 și se va desfășura pe 
terenul Victoria, din Com-

'Xi.i1 sportiv Dinamo.
învingătoare în meciul tur.

IN

£4 EVOLUEZE
PARTIDA TUR
in Malta (goluri realizate 

și C. Solomon), 
n-ar trebui, logic, 

facă probleme cu pri- 
la calificare. opțiunea 
la La Valletta urmînd să 
hotărîtoare. Am și exa- 
dacă am scrie că-și face.

2—0 
de Culcear 
Victoria 
«să-și 
vire 
luată 
fie 
gera

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)



în Divizia A la tenis de masă

CONTINUĂ CURSA SPRE TITLURI
JUNIORUL VICTOR

UN MERITUOS CAMPION

ETAPA A IX-a A DIVIZIEI A LA HANDBAL MASCULIN
în cel de al treilea tur al Diviziei 

la București, Craiova și Araci (in 
partide Interesante In prezenta unui

în 
Diviziei masculine 
Steaua, singura e-

Azi o nouă _etapâ. a TX-a, 
Campionatul
A de handbal.
chipă care nu a cedat încă nici 
un punct in disputele actualei e- 
diții, evoluează pe teren propriu, 
urmind să primească vizita stu
denților clujeni. Favoriți 'înt. 
desigur, campionii...

Programul 
BUCUREȘTI 
la ora 18) : Steaua 
tea C.U.G.
druț 
TG.

etapei și arbitrii. 
(Sala Floreasca, de .  University-

Cluj-Napoca (L. Con
— O. Marin din Ploieșri) * 

MUREȘ : A.S.A. Electromu-
VECHEA GARDĂ

băncile tehnice ale multor

— II.C. Minaur Baia Mare 
Marzavan din București și 

Tănăsescu din Pitejti) ; STN- 
NICOLAU MARE : Comerțul — 
Dinamo București (Tr. Apostol 
— S. Sticea din Brașov) ; TIMI- 
MIȘOARA : Politehnica — Trac
torul Brașov (V. Dan — I. Ma- 
riș din Cluj-Napoca): 
Știința — Universitatea 
<Af. _ " “* * ‘
cilă din București : 
Dinamo — Dacia Pitești 
Sandor din Oradea și 
drn Buzău).
NU CEDEAZĂ...

reș 
ffl.
M.

• I.
BACAU: 
Crain va 

isop din Pitești și M. S*ăn- 
- •• BRAȘOV :

<Gb.
N. !mcu

A la tenis de masă, organizat 
devans) au avut Ioc multe 

. .............. număr crescut de soectatori.
ceea ce nu poate decît să bucure. La masculin, campioana en-ti- 
tre, Universitatea A.S.A. I Craiova a terminat neînvinsă . și în acest 
turneu, a jf ’i că, indiferent de rezultatele ultimului tur. va adăuga 
un al 7-lea titlu în prestigiosul său palmares. La feminin, s-a 
tașat par ida dâ ia București, dintre Spartac Stirom C.S.Ș, 1 — 
învinsă și ea — și Juventus, 
descu și Carmen Găgeatu merita 
zultatcle :

în care întâlnirea dintre Otilia 
un premiu de frumusețe Iată

de- 
ne- 
Bă- 
re-

FEMININ 
Grupa I

Pe
formații divizionare A și B apar 
reputați tehnicieni, nume so
nore cu mulți ani înainte în lu
mea handbalului. Citeva exemple : 
Dumitru Popescu-ColibașL, consi
lier la Tractorul Brașov (Divizia 
A), Oprea Vlase, antrenor prin
cipal la Hidrotehnica Constanța 
(B), Virgil Hnat. antrenor prin
cipal la Arctic Găești (B)_. Aurel 
Bulgaru și Romeo Sotiriu, an
trenori la Steaua II Meeos etc. 
Semn că pasiunea și dragostea 
pentru handbal nu are limite. 
Mai trebuie amintiți oare si pen
sionarii, fără vîrstă, Varac Pe- 
lepghian, Lucian Grigorescu sau 
Ion Ionescu, nelîpsiți zi de zi 
la federație, șj a căror contribu
ție la rezolvarea multiplelor 
probleme care apar este substan
țială ca volum, fără să mal a- 
mintîm de competență 2

După opt etape, clasamentele 
în Divizia A se prezintă astfel :

,TROFEUL SPORTUL"
Bălănran 

Esztera
Emilia 
Butnă- 
Maria 

__________ Sorina 
Lefter (Mecanică Fină) 58 : 7—3. 
Rodica Pălici (Constructorul) șl 
Beatrice Duca (TEROM) 57 : 9. 
Cristina Berbece (Confecția) 53 : 
10—11. Edit Tdrok (Chimistul) și 
Simona Tudor (Dorobanțul) 48 : 
12. Rodiră Grigoraș (Confcriia)
47.

9t
FEMININ : 1. Ana 

(Textila) 77 de goluri ; 2. 
Matefi (Mureșul) 63 ; 3. 
Luca (Ștința) 64 : 4. Lidia 
rașu (Știința) 60 ; 5—s. 
Verlgeanu (Chimistul) și

trei

FEMININ
t. ȘTIINȚA 8 6 11 2^8-173 TI
2. Chimistul •) 17 11 »G-1M 30
3. Mureșul 8 6 8 2 192-152 20
4. Textila 8 5 12 297-192 19
5. Rulmen uJ 8 5 0 3 165-15* 18
6. Hidrotehnica 8 4 13 171-165 n
7. Rapid 8 3 0 5 179-181 14
8. TEROM 8 3 0 5 191-197 14
9. Confecția 8 3 0 5 190-295 14

10. Constructorul 8 3 0 5 180-219 14
11. Mec. Fină 8 10 7 155-191 19

12. Dorobanțul •) 8 0 0 8 151-237 5
•) Echipe penalizate cu 

puncte.
STEAUA
Dinamo Buc. 
H.C. Minaur 
AS A Electro.
Univ. Craiova 
„Poli- Timiș. 
..u- Cluj-N 
Dacfa
Comerțul 
Dinamo Bv. 
Știința Bc.
Tractorul

MASCULIN
t I 0 0 237-185
3 9
7
8
3
8
7
3
8 3
8 2
8 2
8 0

4
4
3
4
4
3

1 • nt-iso 
1 1 132-156
1 3 196-186
1 3 135-133
• 4 133-131
• 3 173-173
• 5 197-217
• 5 175-237 
0 3 .71-193 
0 6 186-S6 
0 8 *63-226

2-4
*3
17
17
16
1»
15
14
14
12

8

SUPORTERI INFOCAȚI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L
9.

IC.
11.
li.

PENTRU EFICACITATE
MASCULIN : 1. Remus durilâ 

(Știința) 66 : 2- Ion Mihăilă (Da
cia) 59 ; 3. Marian Dumitra •
(Steaua) 47 : 5. Gheor’he Mure- 
șan (A.S.A. E'ectromureș) 16 : S. 
Cornel Boha (Tractorul) 45 : S—7. 
Gabriel Marian și Costică Neagu 
(Universitatea Craiova) 44 ; 8.
Sergiu Pop (..U- Cluj-Napoca) 
41 (un joc mai puțin disputat de 
echipa sa) : 9—10. Dumitru Ber
bece (Steaua) și Petru Dan po
litehnica) 40 ; 
lescu (Dinamo 
Vasile Stingă

3.
5.

11. Benoni 
Brașov) 39 

(Steaua) 33.

(Po- 
Nieo- 

12.

BUCI REȘTI. Spartac — C.S.M. 
SiNAEKOjtl Cluj-.Sapoca-5—2 (Bă- 

3 v. Ciosu 1. Stanciu 1 — Mi- 
con 2 V): Juventus Buc. — Meta.ul 
Rm. Vi Icra 5—3 (Nâstase 3. Gă- 
seatu 1. Cr. Enulescu i — Bo- 
goslov 1. Girbina F, Alboiu 1) ; 
Metalul — C.S.M. SINTEROM 
S—1 fBogoslov 2. Alboiu 2. Gir
bina 1 — XlJroa 1) ; Spartac — Ju- 

3. Ciosu 2 
l. Cr. Enu- 
— C.S.M.

Enulescu 2, 
; Spartac —

ventus 5— 4 țBădescu 
— Nâstase 2. Găgeatu 
lescu 1) ; Juventus 
SINTFROM 5—0 (Cr.
Găgeatu 2. Năstase 1) _
Metalul 5—2 (Bădescu 3. Ciosu 2 
Alboiu 1. Girbina 1).

Grupa a ll-a 
Seria o ll-a

Hidrotehnica CSM- 
- CSȘ-1PC En.Tge- 
5—3 (Mușetoiu 3, 

Rîșcanu 1 — Cojocaru 2, 
Elcond Zalău — Con-

CEAIOVA. 
CSȘ Buzău 
tica Slatina
Calcan 1,
Ghițâ ’) . - -----
structnrul TAGCM CSȘ Universita
tea 5—4 (Urbanovici 3. Vintllă 1, 
Antal | — Păun 2. Marinaș l._Pre- 
duscă I) : 
getica 5—3 
Marir.aș 1 
1. Radu D 
nica 5—2
1. Anta! 1 
toiu 1) : -----
struct or ui 5—1 (Rîșcanu

Mușetoiu 1can l. 
Elcond 
novici 3. 
Pipes 1).

Constructorul — Ener- 
CCoroiaru 2, Păun 2. 
— Gbîțâ 1, Cojocaru 

— " Hidroteh-
3. Vintllă 

— Rișca nu 1. M u șe
ii idro tehnica — Con- 

2. Cal- 
______  _ Păun D :

Energetica 5—2 fUrba- 
Vintllă 2 — Radu 1- 
(V. POPOV1CI. coresp.)

: Elcond — 
(Urbano vi ci

MASCULIN 
Grupa I

Satu
Căluș 2. 

- Ho-
IMGB

Sticla Bistrița — Voința 
Mare 9—4 (Creangă 3.
Filipaș 2 Toth 1. dublu 1 
daș 3. Lili 1) : Sticla —
9—4 (Creangă 3. Căluș 2 Toth 2.

— Mo rar u 3. dublu 1);
- Voința 9—2 (Revisz 3,
Bîrlan 2. Muntean 1,
- Nef 1. Hodaș 1) ;
Voința 4—9 (Craioveanu 

2 — Hodaș 3. Makoldi 
Dărăban 1. dublu 1) : 
Spartac 9—7

.. Căluș 1. dublu 
Cauri 2. Onețiu

Filipaș 2 
Spartac — 
Cauri 2. 
dublu 1 -
imgb —
2. Moraru
3. Nef 1. 
Sticla
4. Toth 
visz 3 
tear» 1)

3,
(Creangă

1 — Re-
1 Mun-

Seria a ll-a

BIJCUREȘTI. C.S.Ș. 
ința IJPBPS Constanța 
(irotehnica CSM-CSS 
9—7 (Simion 3,
Sterea 1, Nicolae 
— Romanescu 4. ( 
des 1) : Mecanică 
Tehnoutilaj Odorhci 
gore 3, Ghcorghe 
ca 2. dublu 1 — Z. 
Nagy 1.,

Tehnoutilaj 9—7 i
Badea 3. Roman 3 
Kis 2, Fejer 1. Nagy 1.

2 Ști-
— tli- 

Buzău 
3, 

1
Ba- 
csș 

(Gri- 
Stoi- 

L.

Dr agonii r
1. dublu 

Căldare 2, 
l Fină — 

9—4
3. 

Kis 2,
3,

dublu 1 __
L, Kovacs 1) ; Hidrotehnica 

(Romanescu 
: — Kovacs 
“ 1. dublu 

Mecanică Fină — Constanța 
(Stoica 3. Grigore 3. Gheor- 

‘ ‘ ’ Simion 2, Ste-
2. Dragomir 1. Nicolae 1) ; 

Fină — Hidrotehnica 
Stoica 3, Gri- 

Romancscu 3. Roman

3,
2,
1) 
»—« 
ghe 2 dublu 1 
rea
Mecanică
9—4 (Gheorghe 3. 
gore 3
1. Badea 1. dublu 1) : Constanța 
— Tehnoutilaj 9—2 (Dragomir 3, 
Simion 
dublu 
(Radu

S-a tras cortina și peste Cam
pionatul individual de dirt-track, 
rezervat juniorilor. întrecere 
considerată, pe bun^ dreptate, un 
adevărat maraton com petition al. 
De-a lungul celor 12 etap.e, care 
au angrenat un număr sporit de 
concurenți, ceea ce a oermis a- 
plicarea formulei clasice de 20 
de manșe la rnarea majoritate a 
reuniunilor, am asistat la curse 
animate în cadrul cărora tinerii 
alergători și-au disputat întâieta
tea cu ardoarea specifică vîrstei.

încă din start s-au impus a- 
tenției victor Arghir Ovidiu Si
mion, Valentin Mayer, Petru 
Giurgiu, Viorel Hie și Sorin Cio- 
rogaru care, dornici de afirmare, 
au progresat dc la un concurs 
la altul. în mod deosebit, s-a re
marcat petrolistul Victor Arghir. 
El a mărit permanent accelera
ția și și-a însușit mai reped* 
tehnica derapajului în turnantă 
și astfel a reușit să se distanțeze 
de principalii lui adversari; după 
penultimul act, dc la București 
mărindu-șl avantajul ia 25 dc 
puncte. Ultima etapă, desfășurată 
pe arena proprie din comuna 
lanca, i-a adus, așa cum se an
ticipa, un nou succes, spre sa
tisfacția numeroșilor săi supor
teri. Cu această victorie, Victor 
Arghir și-a înscris în palmares 
primul titlu de campion. Se cu
vine să subliniem faptul că tînă- 
rul și inimosul antrenor Nicu 
Niță a mai ,,scos“, cu doi ani în 
urmă, un alt campion de juniori, 
pe talentatul Alexandru Toma, 
acum promovat la clubul Steaua, 
cu sprijinul conducerii asocia
ției sportive Petrolul lanca (pre
ședinte — ing. Dinu Ivan), care 
asigură motocicliștilor condiții 
optime de pregătire și participa
re la concursuri.

Nu putem încheia fără a sem
nala absența de la etapa finala 
a reprezentanților C.S. Brăila, 
secție aflată numai la 10 km de 
lanca. Din păcate, unii brăileni

'X

A.n\ 
tor

chiar 
acest

CLA;

V. R
3. O.

125 p, 
biu) 1 
S. Ci* 
p, 6.

2,
1 -
POPESCU,

1,Sterea 2, Nicolae
Nagv 1. F. Fejer 1). 

corcsp.).

TIDOR BO tIHN - PEfOPD

Un grup de 15—20 de spectatori, 
prezențj în tribunele Sălii Flo- 
reasca, cu steaguri și întregul 
arsenal al unei galerii care se 
respectă (și care respectă deopo
trivă adversarul și normele bu
nului simț) a încurajat frenetic 
tot timpul meciului t>e ti
nerele handbaliste din Zalău. 
Aveam chiar impresia că oartida 
nu se disputa In București. Du-

GOLURILE - MOTIV DE
Soții Cristina șl Dumitru Ber

bece ocupă același loc in 
pul“ eficacității” după 
— nouă. Dar, cele 13 „ 
plus ale Crlstinei, cu siguranță 
nu pot constitui motiv

cu steaguri și Intregvl

„to- 
opt etape 
goluri in

de... dis-

aflatpă terminarea jocului am 
că slnt cei mal înfocați ru por
ter!

pă terminarea
teri "ai handbalistelor sălăfenc. 
însoțindu-le. pe cont propriu, în 
toate deplasările. Văzind-a-i Si 
mai ales ascultindu-i ne-am con
vins pe deplin de adevăratul 
spectacol oferit pe teren propriu 
de galeria din Zalău. Iată, așa
dar, o opțiune pentru un trofeu 
al sportivității pentru spectatori. 
DISCUȚII FAMILIALE?

pută familială. Cel mult de stră
danie pentru un loc cit mai bun 
în clasamentul eficacității.

CRAIOVA. Universitatea A.S A. 
I — Universitatea II 9—0 (Florea 
2, Toma 2, Ignat 2. Tiugan 2, 
Florca-Toma 1) : CSM SINTEROM 
CluJ-Napnca — CSS Construc
torul înfrățirea Tg. 
9—t (Cri șan 3. Cioca 3. 
1. Matei 1, Crișan-Zoltan 
Naidin 2. Simon 1, Paal 
CSM StNTEROM — Univ. 
S—4 (Cioca 3. Crișan 3. Zoltan t, 
Crlșan-Zoltan 1 — Colan 1. VI- 
tan 1. To! 1) : t’niv. I — Con
structorul »—î (Viorea 3. Toma 
î. Ignat 2. Tiugan 1. Toma-Flo- 
rea I — Naidin 1, Paal D.

Grupa a ll-a 
Seria I

MȚIOVAI I)E UMORI

Rubrică realizată de
Mihail VESA

Mureș 
Zoltan 
1 —

D : n

I \ IIMU'IE
unui concurs tradi-

DOAR DOUĂ ECHIPE

BUCUREȘTI. Spartac —- IMG 
București 9—1 (Cioclu 3. Re- 
visz 2, Bîrlan 2. Oncțlj 1, 
dublu 1 — Craioveanu 1) :

în cadrul 
țional, la Reșița, Tudor Bogdan, 
de la C.S.Ș. 5 Rapid (antrenor: 
Dumitru Girleanu) a sărit 7,73 
m la lungime, rezultat cu care 
a înregistrat un nou record na
țional de juniori (v.r. de 7.71 m 
aparținea din 1973 ’ ’ ” J
Vasile și din 1983 Iul 3ogd’in). 
Alte rezultate : 800 m : 
Buhovan (C.S.Ș. Reșița) 
înălțime : Gh. Elade (C.S.Ș. 
ransebeș) 2,00 m ; suliță f. : I.o- 
redana Penciu (C.S.Ș. Reșița) 
51,63 m.

lui Tudore:
Petre

1:55.4 ;
Ca

O dată cu desfășurarea prime
lor jocuri intre echipe „de po
dium- în campionatul de polo, 
a apărut și cea dinții diferențiere 
de puncte, in fruntea ierarhiei, 
doar două formații — Dinamo și 
Crișul — rămînind neînvinse. 
S-a a disputat insă abia patru e- 
tape duble, întrecerea e lungă 
și, indiferent de intimplările vi
itoare, din care pot face parte 
și surprizele, continuăm să aș
teptăm prestații de calitate. La

Dar 
tul la
1. DINJ
2. Criși
3. Steâi
4. Răpi
5. Voin
6. CSU
7. I.L.
8. Vage

DEOCAMDATĂ, GOI

in Divizia A de rugby (grupa a 2-a valorică)

ECHIPELE BUCURESTENE9
ENERGLA BUCUREȘTI — C.F.R. 

BRAȘOV 35—16 (16—19). Scorul
reflectă doar In parte raportul 
de forte din teren. O primă re
priză relativ egală, pentru ca 
la reluare oaspeții să albă bune 
perioade de inițiativă. Lipsa de 
rutină i-a adus însă în situația 
de a rata multe ocazii favorabile. 
Realizatori : Berkesz — 3 eseuri, 
Ciotea — eseu, Ciucă — drop, 
Gordin — 3 l.p. și 2 transformări 
și Sîrbulescu — l.p. pentru E- 
nergia. Soare — eseu și l.p. și 
Tropote! — 2 l.p. Și drop pen
tru C.F.R. A condus Alexandru 
Pavlovici — București. (N. Toca
cek, coresp.).
U.A.M.T.-C.S.U. ORADEA — O- 
LIMPIA P.T.T. ARAD 15—10 (6—7).

UNIVERSITATEA „16 FEBRUA
RIE- CLUJ-NAPOCA — META
LURGISTUL CUGIR 9—0 (!).

(Rezultatele din țară ne-au fost 
transmise de corespondenții noș- ’ 
tri I. Mîndrescu, Cornel Popa, 
Bogdan Tamaș. Olimpiu Lazăr 
și Ilie Ghișa).

Duminică r 
pa a Il-a. < 
ciurile :

SERIA I î
Hidrotehnica Focșani Stadionul 
Tineretului ora 10. arbitru V. lo-

Seria I :
RAPID — CJP.R. CONSTANTA 

24—0 (9—0). Meci la discreția 
buoureștenllor, care aj înscris 
prin Stanciu — 3 l.p., drop si 
3 transf., Stoica $1 Radu Florian 
cite un eseu. A arbitrat N. Ca
talan — Buzău. (N. Tocacek, ca- 
resp.).

C.S.M.-I.M.U. SUCEAVA — HI
DROTEHNICA IAȘI 21—13 (9—0).

CONSTRUCTORUL CONSTAN
TA — U.R.A. TECUCI 27—14 
(14—10).

MAȘINI GRELE BUCUREȘTI- 
HIDROTEHNICA FOCȘANI 14—S 
<8—9). Joc foarte disputat si a- 
desea egal.

Seria a ll-a-, 
SPORTUL STUDENȚESC — PE

TROCHIMISTUL PITEȘTI 68—12 
(20—6). studenții. în mare ver>ră 
(șl In fața unui adversar cu ex
periența în... formare), s-au im
pus cu autoritate. Înscriind 14 
eseuri ! Autori : Vereș 3. Năs- 
tase, Perneș, D. Dinu, Merca. 
cite 2, Piti. Ion FI. și Duțulică 
cite unul și Bucur 6 transf., Fu- 
sea — un eseu și Velcea cu 2 
l.p. și o transformare. ..semnînd1* 
punctele învinșilor. A condus 
Constantin Stanca — Constanta.
(Cornel Cristăchescu, coresp.).

U.R.A.

SUCCESE PE LINIE
nei — București U.R.A. Tecuci 
Mașini Grele 
Municipal, ora 9, 
București ; C.7.:
Constructorul Constanța, teren 
C.F.R., ora 10, M. Popa Iași ; 
C.S.M.-I.M.U. Suceava — Rapid 
București, teren Unirea, ora 10,30, 
M. Ga landa — București.

SERIA A ll-a : Petrochimistul 
Pitești—Olimpia P.T.T. Arad, te
ren Ștrand, ora 10, P. Barbu — 
București ; Metalurgistul Cugir — 
U.AJW.T.-C.S.U, Oradea, teren 
Metalurgistul, ora 11, N. Chiciu 
— București ; C.F.R. Brașov — 
„U* 16 Februarie Cluj-Napoca,
teren C.F.R. ora 10. E. Stoica — 
București ; C.S.U. Sportul Stu
dențesc — Energia, Compl Tei, 
ora 10. FI. Dtidu — București.

București, Stad.
7, Gh. Huștlu - 

C.F.R. Constanța —

• Ultimul concurs atletic de 
pistă din acest sezon s-a desfă
șurat în București, pe Stadionul 
..23 August-, in organizarea ciu- 
bului Voința, fiind dotat cu 
„Cupa Voința*. Au luat parte 
peste 150 de atleți. Intre care și 
sportivi din selecționata poloneză 
Start, din Varșovia și Katowice. 
Trofeul a fost ciștigat de clubul 
organizator (antrenor : Gelu Ră- 
ducănescu). Citeva dintre rezul
tatele înregistrate : FemeL, 100 
m : 1. Gabriela Zaharia (Voința) 
11,9 ; 200 m : FIbrina Dumitra-
che (Voința) 24,00 ; 3000 m : Flo
rina Pană (Voința Tg. Jiu) 9:43,4; 
bărbați, 100 m : Adrian Die (Vo
ința) 10,9 ; 200 ---- ------
Szcba (Start) 22.5 : 400 m : Mi
hai Dedu (Voința) 51,4 : _300 m : 
Ion Avramescu 
2:00.1 ; triplu : 
ința) 15,10 m.

m : Grzegorz

(Voința Tg. Jiu) 
Lucian Sfiea (Vo-

se vor desfășura 
Întrecerile Cam-

• Duminică
- la Baia Mare 
pionatelor Naționale dc cros ale 
atleților veterani.

sfirșitul săptămînil vor 
la Sibiu, ultimele Cam- 
Naționale : simbltă :

• La 
avea loc, 
pionate 
marș — 10 km junioare și 20 km 
juniori, duminică : alergare — 
15 km senioare și tineret.

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
9 octoml rie, în eta- 
sînt programate mc
Hidrotehnica iași 

Focșani

Totdeauna decisă, înaintarea Rapidului s-a impus cu autoritate 
in meciul cu C.F.R. Constanța Foto: Gabriel MIRON

HANDBAL (etapa a Vl-a)

seria I : Calcula- 
București — Relo- 
24—21 ; Fortus Me-

Doi jucători s-au distanțat în 
frun'.ea întrecerii pentru „Tro
feul Sportul*4. Sînt poloiș’.ii care 
au cîștigat titlurile de golgetew 
in ultimii ani. adică — ați înțe
les, desigur — orădeanul Cornel 
Gordan și bucurcșteanul Vlad 
Hagiu, de la Dinamo. Primul a 
înscris pînă acum de 37 de ori, 
celălalt de 32 (cu mențiunea că 
nu a jucat in două partide). Ti 
urmează Costrăș (Crișul) și 
Georgescu (Dinamo), cu cite 23 
de goluri. Colceriu (Voința Cluj- 
Napoca) 20. I.upeseu (Rapid) 19,

L. Bal 
(I.L.T.) 
16, G 
(Crișul] 
13. leg

VGeoW® 
„podiu 
subiectJ 
de..° ș 
echipeil 
stanțiai 
portanj 
dintre

...35 DE SECUND
Reluînd șirul unor scurte sub

linieri — așa cum scurt pare și 
timpul de atac — să arătăm că: 
• Prea puțini ac -enori sau ju
cători par interesa pînă și de 
derby urile campionatului. Sîm- 
bătâ, de pildă, în afara celor 
direct interesați de cuplaj, i-am 
zărit dintre tehnicieni doar pe 
P. Niculescu, I. Capșa, E. Geor
gescu, Ad. Ionescu, L. Pleșca, R. 
Mustață. Fără cdYnentarii ! •
Au apărut, se știe, noi cazuri de 
încălcare a regulamentului. Dacă 
le-am amintit la momentul po
trivit, acum vom adăuga că și 
respectivul regulament simte ne
voia de a fi amplu revăzut. E-

xact cl 
norul 
teptăm 
se va I 
într-o 
ta, cit] 

cum, „I 
iar tali 
sență. I 
sau all 
tot md 
pot fi I 
nel aloci

MASCULIN, 
torul IIRUC 
nul Săvinești 
con iași — Moldosin Vaslui 27—26; 
Hidrotehnica Constanța — Celu
loza Brăila 29—17 ; I.M.U. Ba
cău — Steaua II București 26—24; 
Teleajen Ploiești — I.M P. Sf. 
Gheorghe 34—29 : Arctic Găești — 
A.S.A. Buzău 29—20. Pe primele 
locuri : 1. HIDROTEHNICA 14 p 
(140—132), 2. I.M.U. Bacău 13 p 
(151—139), 3. Teleajen Ploiești

12 p (173—159), 4. Moldosin Vaslui 
12 p (156—144)... pe ultimele 
locuri : io. I.M.P. Sf. Gheorghe 
H P (150—155). 11. A.S.A. Buzău 
lip (140—148), 12. Steaua II Bucu
rești 11 p (136—150) : seria a U-a : 
Strungul Arad — Mecanica Ora
dea 29—19 : Independența Carpați 
Mîrsa — Metalul Hunedoara 
3.1—27 : Autoturism Timișoara — 
C.S.M. Reșița 36—24 : Metalul Lu
goj — Constructorul Arad 30—29 ; 
Unio Satu Mare — Minaur II 
Cavnic 28—26 ; Tehnoutilaj O- 
dorhei — Metalul Bistrița 21—19. 
Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 16 p (155—121), 2.

Autoturisme Timișoara 
(163—145) ‘ -- - -
12 p (162—154). 4.
Carpați Mirșa 12 
pe ultimele locuri 
H Cavnic 11 p 
C.S.M. Reșița 11 p 
Metalul Bistrița 10

12 P
3. Metalul Huned ,ara 

îndependet ta 
p (149—145).. 
: 10. Minaur 
(140—140), 
(149—158), 

p (136—138)

11.
12..

I : Filatura
Carpatex C S.U. Bra-

C.S.M.

FEMININ. scria
Focșani
șov 25—22 ; Olimpia Slobozia 
Cetatea Tg. Neamț 25—19 , “ “ 
Sf. Gheorghe — Metalul Olimpia 
Plopeni 20—19 ; Textila Buhusi —
I. T. București 20—11 ; Precizia
Vaslui — Sportul Muncitoresc 
Caracal 40—27 ; Oțelul G tlați — 
Relonul Săvinești 21—25. Pe pri
mele locuri : 1. RELONUL SA-
VINEȘTI 16 p (173—140), 2. I. T. 
București 16 p (162—137), 3. Tex
tila Buhuși 16 p (132—116), 4.

«piimpia Slobozia 16 p (139—130)... 
pe ultimele locuri : 10. Metalul
Olimpia Plopeni 9 p (133—141),
II. Filatura Focșani 9 p (133—163), 
12. Carpatex C.S.U. Brașo/ 6 p 
(128—161) : scria a II a î Indus
tria Lînii Timișoara — Voința O- 
dorhei 22—19. C.S.M. Bistrița — 
Voința Rm. Vîlcea 25—24. Con
structorul Baia Mare — C.F.R

Craiova 27—27 : Textila Sebeș — 
A.E.M. Timișoara 18—14 : „U“
Farmec Cluj-Napoca — Electro
motor Timișoara 32—20 ; Indus
tria Ușoară Oradea — C.S.M. Si
biu 20—25. Pe primele locuri : 1, 
C.S.M. SIBIU 15 P (155—123) 2.
C.F.R. Craiova 15 p (146—131),
3. C.S.M. Bistrița 14 p (146—142),
4. Voința Odorhei 12 p (176—155)...
pc ultimele locuri : 10. A.E.M.
Timișoara 10 p (130—136), 11. E- 
lectromotor Timișoara 10 p (139— 
160). 12. Industria Ușoară Oradea 
10 p (123—144). (Relatări de la 
coresp. : M. Macovei, S. Nace, 
O. Bălteanu, e. Teirău, R. Vida. 
M. Verzescu. C. Olaru, C. Cretu. 
O. Berbecaru. I. Matei. M. FIo- 
rea, I. Vieru, Gh. Arsenie, I. To
ma. Șt. Crcțu. N. Demian, Ioan 
Ionescu, V. Pclenghian).

VOLEI (etapa a lll-a)

FEMININ, seria I ; Voința Bucu
rești — Calculatorul București 
0—3, Comerțul Constanța — I. T. 
București 3—0, C. P. București — 
Hidrotehnica Focșani 3—0 (nepre- 
zentare), ACMRIC Fiatra Neamț — 
Cnimpex Constanța 3—1, Știința 
Bacău — Fintex Fălticeni 3—C. 
Braiconf Brăila — Metal 33 Bucu
rești 3—0 : seria a ll-a : Viitorul 
IGCL Petroșani — ASSU Craiova

3—0, 1
CSM Cd 
Brașov I 
reș 3—1 
,.U“ Eld 
Toplitad 
Timișoal 
— CSMI

MASCI 
.^litehnl 

"Tulcea I 
iești — I 
3—1. Mfl 
Bucurcșl 
Galați -I 
Buzău I 
IMG B’J 
rești 3—1 
Rm. Vili 
trița 3-1 
,.U“ Elel 
CSU Săi 
nia Șiml 
Or&ș. Dl 
I oct romii 
Explorai] 
— Polii 
C.S.M. (I 
ncdoaral 

Coresij 
Gh. LazJ 
C.
Tr. 
N.

Popa
Ena 

Danq
sescu. I. 
Jilăti. M 
N. Magd



-TRACK I (Urmare dm bag- I)

Țiță șt Vic- 
campion al 

>r
E. ENEA

produsă în suprafața de pe
deapsă, Belodediei a recupe
rat mingea, a trimis lui l. Du- 
tnitrcscu, acesta la HAGL 
care, de la aproximativ 12 m, 
puțin lateral stingă, a șutat 
decisiv.
trecut 
laltă.
care aveau să se mențină 
terenul advers n:na :n 
reprizei.

Primele minute după 
au fost ale o<i'»"e;i:or 

52 ș’ 58 la 
dtn nprepiere

Kukleta, 
salvator 

din

Elanul. încrederea au 
acum, de partea cea- 
a jucătorilor nomri 

in 
finalul

si

reluare 
care 

șuturile 
de 

Lung a 
răF- 

culpa (O 
de la

in min. 
expediat 
Npvak 
intervenit 
eumpărîndu-și
eroare de plasament) 
deschiderea scorului...

... După care, în linii 
inițiativa va trece de 
Stelei, cate, spre deosebire de 
o bună parte din „actul" I, ne 
apare mai mult motivată, for
țează victoria. Și superioritatea 
teritorială îi aduce, în min. 78, 
și

mari, 
partea

golul cu nr. 2: I. Stan (în-

trat în locul lui Pena) rîsîpeș- 
te, in min. 74, o bună situație 
(trimițind „peste- din interiorul 
careului) și tot el, doar patru 
minute mai tîrziu, șutează de 
la circa 20 m (la o iovitură li
beră) pe lingă „zid". Michalck 
nu 
lui LĂCĂTUȘ, 
din apropiere 
Steaua, iar in 
următor putea 
răși... victorie) 
cătus nu trata cu superficiali
tate o fază de gol clară (îl dri
blase și pe portar). trimițind. 
din apropierea colțului sting al 
careului mic. în spatele plasei, 
în Ioc de 3—1, cu două minu
te înainte de sfîrșit. va fi 2—2. 
BILEK. tot el, mareînd. La col
țul scurt, dintr-o lovitură li
beră de la Z2 o ! Dezamăgi re 
firește, in tabăra Stelei, ca și 
printre suporterii ei care au 
văzut, împreună, cum victoria 
li s-a strecurat printre... dege
te. Un sentiment omenesc și 
deci de înțeles care nu-l poate 
înlocui, însă, pe un altul, de sa
tisfacție. în fața rezultatului ge
neral după ambele manșe : 7—3

,zid“, Michalck 
poate reține. permițînJu-i 

‘ atent, să înscrie 
; 2—1 pentru
minutul imediat 
fi 3—1 (și ia- 
dacă același ț-â-

in favoarea formației noastre 
campioane care se califică, ast
fel, în turul doi al prestigioa
sei Cupe a Campionilor Euro
peni, în detrimentul unei 
tenere de întrecere, care, 
spuneam, reprezintă un 
bal foarte bine apreciat 
plan internațional.

Valoarea performanței 
nute de Steaua rezultă și din 
modul sportiv, călduros, în 
care Jarabinschi, antrenorul 
echipei Sparta Praga, a ținut 
să felicite, la cabine, formația 
cu care s-a confruntat, 
du-i succes mai departe.

Arbitrul Dieter Pauly 
Germania) a condus 
bine.

STEAUA : Lung — 
BUMBESCU. BELODEDICI. Un- 
gureanu — T. STOICA, Balint 
(min. 32 I. Dumitrescu), HAG1. 
ROTARIU — Lăcătuș, Pena 
(min. 74 I. Stan).

SPARTA PRAGA : Michalek 
— Bielik. NEMECEK. CHO 
VANEC (min. 75 Novotny). 
Vrabec — HASEK, Novak. BI
LEK, Lavick (min. 46 Siegl) — 
KUKLETA, Skuhravy.

par- 
cum 
fot- 

pe
CZZVD RATEZI SI 11 m!

*

inpe... drum 
krc de ce ? 
tapă — 1. 
pca) 15 p,

Buc.> 14
Sibiu) 11 p ; 

RGHIK 158 p,
2. O. Simion 

u (T.P.A. 
ayer 112 p, 
ța Sibiu) 
p) 77 p.

v.
2.
P.

obți

urin-

(R. F. 
foarte

Iovan.

ORADEA, 5 (prin telefon). 
Bihorenii incep foarte bine jo
cul, cu acțiuni purtate pe 
flancuri de Ov. Lazăr (pe 
dreapta) și Mujnai (pe stingă), 
se apropie des și periculos de 
poarta lui Călugăru. care are 
o intervenție salutară In min. 

la lovitura liberă executa’ă 
Ov. Lazăr. de la c.rca 20 

la vinclu.* dar... Dar Oțelul 
apără grupat, jucătorii de 

Dunăre luptă exemplar pen-

F.C. BIHOR 
OTELUt GALATI

o
1 (11

I
I
I

•ANITESCU

compe- 
datoare...

ită clasamen- I

DINAMO HLPEU SCOMJl DE IÂ BUCUREȘTI: 3-0 co Kuusrsi
(Urmare din pag. 1)

La reluare, dinamovișttî nu 
mai insistă, gazdele, in schimb, 
apasă pe accelerator, iaceicind 
o reducere a handicapului. Dar 
în min. 50, Stelea se remarcă 
la un șut-centrare al lui Rinne 
iar în min. 58 portarul nostru 
reține sigur balonul expsdiat 
de Vehkakoski. In min. 71, 
Viscreanu îl lansează pe Ga

mătaru care pătrunde in ca
reu, și cind se pregătea să îm
pingă mingea in plasă este ți
nut de picior de către Korho- 
nen: din nou penalty și RA- 
DUCIOIU înscrie, stabilind 
scorul partidei la aceleași pro
porții ca la București.

Arbitrul Alexandr Kokriakov
(U.R.S.S.) a condus foarte bine 
formațiile :

KUCSYSI: KORHONEN — 
Kousa. Viljanen. JANTTI. Re
mes (min. 72 Reinikainen) — 
Vehkakoski (min. 72 Touminen). 
Rinne. BOSTROM — Annunen. 
Lins. Lehtinen.

DINAMO: STELEA — Mihă- 
escu (min. 46 VISCREANU). 
Rednic, ANDONE. Varga — 
SABÂU (min. 64 Răducioiu). 
Lupescu. Lupu. Mateut — 
VAIȘCOVICI. Cămătaru.

VICTORIA E DECISA
(Urmire lin oag t)

SĂ EVOLUEZE MAI BINE DECIT IN PARTIDA TUR

0 0 109- 53
0 0 95- 58

0 2 82- 43
2 2 77- 50
1 5 54- 35
0 6 52- 63
1 7 55-101
0 8 48-119

I
I
I

l) 18. Sterpu 
Ini (Vagonul) 
reaua), Fejer 
seu (Dinamo) 
i) 11 etc. 
j^^eonstituie 
^■‘uUi A. 
pfra pentru 
pi ieri el era 
peți mai suzi 
pul titular al 
punctînd sub- 
tnomente im- 

sau altuia

I
I
I
I

Asta nu vrea însă să însemne 
că elevii lui Halagian și Ti
mar nu tratează confruntarea 
cu Sliema cu maximă atenție 
și responsabilitate, lucizi și 
mobilizați. După ultima par
tidă de campionat (2—0 la Ga
lați), ei s-au conectat la „pri
za Sliema" și. in liniște, s-au 
pregătit cu hărnicie și am
biție. Cuvintul de ordine a 
fost și a rămas unul singur : 
succesul. Nu doar în ceea oe 
privește scorul, ci — mai 
alos — îii ceea ce privește jo
cul. fotbaliștii Victoriei pro- 
,punîndu-și să demonstreze 
«azi. încă o dată, că echipa lor 
a atins un nivel cu adevărat 
european. Probleme de lot 
nu sînt. toți jucătorii fiind 
valizi, drept pentru care (cu 
•toate că Fl. Halagian încă mai 
reflecta) 
(probabil, 
cu care a 
Galați :
Ursu, Mirea, Topolinschi — C. 
Solomon. D. Daniel, Ursea. 
Coraș — Culcear, Damasehin I. 
Nu e exclusă însă, din citeam 
ânțeles. folosirea lui Nițu.

Bălan. Zare sau Țiră.• „Anali- 
zînd banda video o intîlnirii 
tur. sublinia antrenorul Ha- 
lagian. am putut constata că, 
pe lingă multe reușite, băieții 
noștri au comis și unele erori. 
Vrem să le înlăturăm, în to
talitate. în așa fel îneît, joi. 
să prestăm un fotbal modern, 
rapid si eficace, care să nu-i 

nici o șansă".
că așa 
pentru 
numeie 
fotbalului 

succes 1

Iase Sliemei 
Nu ne îndoim 
motiv in plus 
Victoriei. în 
ror iubitorilor 
mânesc, mult

Conștiincioasă. Sliema 
antrenat și marți (de la 
15). și miercuri (de la 
Antrenorul Laurence 1 
s-a declarat pe 
țumit de starea gazonului 
pe terenul Victoria (_.

va 
a

fl. 
aia 

♦utu- 
ro-

Victoria va alinia, 
aceeași garnitură 

început meciul de ] 
Pavel — Cojocaru,

F-a 
ora 

i 10). 
Borg 

deplin mul- 
’ i de 

__ ______ (ca Și
de cazarea de la hotelul „Na
țional"). excelent întreți
nut, dar mai puțin de condiții
le meteorologice, știut fiind 
faptul că în Malta plouă ex
trem de rar. El nu-și face 
multe iluzii, referitoare la 
calificare. „încă din 4 sep- 

• tembrie (n.n. data primu
lui meci). Victoria a Intrat în 
turul 2", dar speră ca echipa

lideră a ligii 
o cit na: 
„Sliema e 

mărturisit 
să Iase o 

publica 
posibil 
pierde.

3, 
de
m. 
se 
la 
tru fiecare minge și reușesc, 
chiar să deschidă scorul în 
min. 13: Hanghiuc execută o 
lovitură de colț de pe partea 
stingă, apărătorii orădeni res
ping, balonul ajunge la I. GIGI. 
care, de la circa 30 m, șu- 
tează pe jos, lingă stilpul din 
dreapta al porții lui Balasz 
care, surprins, reușește să a- 
tingă balonul dar nu-l poate 
opri să intre în poartă: 0—1. 
Din acest moment, echipa gaz
dă mărește frecvența atacuri
lor. comerele se înmulțesc, ca 
si șuturile de altfel. în min. 
39 Anghelinei intervine cu bra
țul — In careul de 15 m — 
la reluarea lui Mujnai Se a- 
cordă, firește, penalty ; exe
cută lie, Călugăru intuiește di
recția șutului si se opune ast
fel, egalăril.

în primul minut de după 
pauză, Mureșan. de la numai 
5 m. irosește o altă imensă o- 
cazie de egalare. Și, după alte 
două minute, arbitrul I. Velea 
ii elimină din joc pe fundașul 
central Budacă. pentru lovirea 
fără balon a lui Ov. Lazăr. 
Ce urmează, își poate închipui 
oricine. Bihorenii forțează cu

Stadion F. C: 
toarte bun : timp 
tatori — circa 
24—4 (pe poartă : 
12—2. A marcat: I 

BIHOR : I 
Bucîco 6,

Binor : teren 
Irumos ; spec- 

15 000. șuturi : 
6—3). Cornere : 
GIGI (mii. 13).

F. C. BIHOR : B?:asz 5 — Cio
can 6. Bucico 6 Bruksntnal 6. 
Weissenbacher • — tie 5 (min. 
67 Szeneș 5). Tămaș 6 Mureșan fl 
(min. 67 Georgescu 5l Mand>ca6 
— Ov. Lazăr 6 Mujnai 7.

OȚEI.UL : Călugăru -7 — Bo- 
rall 7, Anghelinei 7 Budacă 3. 
O. Popescu 7 — M Stan 7. Han
ghiuc 6. Burcea 6 I Gigi 7 — 
Profir 6 (min. 59 Drăgoi 5). An- 
tohi 8 (min. 88 Tănase).

A arbitrat I. Veka (CraijVi) • 
la linie : I. Cot (Pioleștb șl T. 
Demlan (Zalău).

Cartonașe roșii : BUDACA
(min. 48)

La speranțe ț 3--1 (1—1).

jucători din toate comparti
mentele. dominarea devine su
focantă, dar nici unui dintre 
elevii 
reuși 
plasa 
astfel, 
moașă 
te rece aici, pe teren propriu1-, 
în fața unei formații gălățene 
renăscute.

Laurentiu DUMITRESCU

Iul v. Mateianu nu va 
să introducă mingea în 
porții lui Călugăru. Și. 
după .una caldă și fru- 
la Constanța, alta foar- 

i".

N.R. în urma acestui rezul
tat, Oțelul a acumulat 5 punc
te și ocupă. în clasament lo
cul 17. F. C. Bihor a rămas 
cu 8 puncte și împarte locu
rile 7—8 cu Flacăra Moreni.

bromis antre- 
rințescu. Aș- 

din Giulești 
i cîte aflăm, 
bută“. Aceas- 
E cazul : fi
se observă, 

k? prin... nb- 
kăncile uneia 
ttiipe, s: 
&ri. ba 
estări 
bind ?

is aud 
eh iar 
*otal

lactată
RAETCHI

de

București — 
3—0, GIGCL 

ilea Tg. Mu- 
pucureștl — 
Napoca 2—3.

Politehnica 
ătura Zalău 
biu 3—0.

• Nicolina 
CSM_J)elta 

k iPd^Pio-
Constanța 

te — Rapid 
Hidrotehnica 
1 3—0, ASA 
toviște 0—3, 
ectra Bucu
ra : Metalul 
tehnici Bis- 
pa lulia — 
Napoca 3—0, 
a — Silva- 
0—3. otelul 
U ASA E- 
Wureș 0—3.
Baia Mare 

joara 3—1. 
Metalul Hu-

Mateescu, 
i. Costaehe, 
„ Mindler, 

C. Gruia, 
i, I. Tănă- 
ornoiu. Al. 
A. Crișan, 
na.

I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I ; Poiana Clmplna — 

șiretul Pașcani : V. Dobrescu 
, (București). Petrolul Ploiești — 

Prahova C.S.U. Ploiești : T. Chelu 
| (Giurgiu), C.F.R. Pașcani — Glo

ria Buzău : Al. Radu (Bucu
rești), Unirea Focșani — F.C.M. 
Progresul Brăila : V. Busuiocea- 
nu (Rm. Vilcea), Metalul Plopeni 
— Aripile Bacău : M. Lăzărescu 
(București), FEPA ’74 Bîrlad — 
A.S.A. Explorări Cîmpulung : T. 
Bone (Oradea), F.C.M. Delta Di
namo Tulcea — C.S.M. Suceava : 
I, Florlcel (Brașov), Steaua Mi- 
zil — C. S. Bo oșanl : D. Avri- 
geanu (București). Politehnica 
Iași — Ceahlăul P. Neamț : Gh. 
Popescu (Slatina)

SERIA A Il-a : Metalul Man
galia — Gaz Mețan Mediaș : I. 
Virlan (Gh. Gheorghiu-Dej), E- 
lectroputere Craiova — Jiul Pe
troșani : I. Toma (P. Neamț), 
Dacia Pitești — C. S. Tîrgoviște: 
Gh. Toth (Aiud), Dunărea Că
lărași — I.C.I.M. Brașov: I. Gheor- 
ghe (Brăila), F.C.M. Caraeal — 
Minerul Motru : I. Cagula (Baia 
Mare), Chimia Rm vîlcea — Me-

ETAPEI DE AZI A DIVIZIEI B
talul Mija : S. Pantellmonescu 
(Boldești), Metalurgistul Slatina — 
Electromureș Tg. Mureș: I. Me- 
tea (Aiud). Pandurii Tg. Jiu — 
Sportul „30 Decembrie* : V. Ma
xim (Iași). Tractorul Brajov — 
A. S. Drobeta Tr. Severin : M. 
Nicolau (Bacău).

SERIA A III a : U. T. Arad — 
Gloria Reșița : M. Toncea (Bucu
rești), Metalul Bocșa — Olimpia 
Satu Mare : V. Cenușe (Con
stanța). C.S.M. Reșița — A. S. 
Parosenl Vulcan : M. Popescu 
(Craiova). Chimica Tîrnăveni — 
Unirea Alba lulia : E. Pantea 
(București). Avîntul Reghin — 
Minerul Cavnic : S. Catană (Dro
beta Tr. Severin). C.F.R. Timi
șoara — A.S.A. Progresul Timt- 
șoara : M. Florea (Craiova), Glo
ria Bistrița ~ '*
B?.ia Mare : 
jiu), . —:----------- ------ „—
Armătura Zalău : Fl. Scoicaru 
(Alexandria). Dacia Mecanica O- 
răștie — Strungul Arad : A. Ca
nea (Slobozia).

Toate partidele vor începe la 
ora 15.

_. C. Maramureș
M. ștefănoiu (Tg.

Politehnica Timișoara —

F.

ADMINISJIlAȚiA Dt STAI LOTO-PRONOSMIH INTORTIEALA
• Au mai rămas numai cîteva 

zile pină la importanta TRAGERE 
excepționala loto 2, progra
mată să ' " ‘ -
octombrie, 
rea respectivă se impune 
prin atraetlvitatea formulei 
nice (22 de numere extrase, 
75, în cadrul a 4 extrageri 
gate" cîte două, de cîte 6 
mere și, respectiv, 5 numere 
care), cit și prin paleta deose
bit de bogată a cîștigurilor, con- 
stînd în autoturisme, excursii pes
te hotare și diverse sume de 
bani, de valori fixe si variabile. 

Avind în vedere ora înain
tată la care s-au disputat unele 
întîlniri înscrise la concursul ln-

aibă loc duminică, 8 
Reamintim că trage- 

atît 
teh- 
dln 
„le- 
nu- 
fie-

termediar PRONOSPORT de 
miercuri, 5 octombrie rezulta
tele acestui concurs vor fl publi
cate în ziarul „Sportul" de mîi- 
ne, vineri. 7 octombrie, urmînd 
ca rezultatele omologării să fie 
date publicității, pe canalele obiș
nuite (inclusiv la radio, pe pro
gramul I. la ora 8.55). sîmbătă. 
8 octombrie.

EXTRASE 
PKONOEX- 

PRES DIN 5 OCTOMBRIE 1388: 
extragerea I : 21 32 23 26 36 17; 
extragerea a II-a : 31 24 11 34 
38 25. Fond total de cîstiguri : 
466.254 lei.

• NUMERELE 
LA TRAGEREA

sa. actuala 
malteze, să opună 
dirză rezistență.
în creștere, ne-a 
Borg. și dorește
impresie frumoasă 

lui bucureștean. E 
ca, nemaiavînd ce „------- .
jucătorii mei să evolueze mull 
mai bine decît in tur“. Dacă 
tiu va interveni nimic. Sliema 
va prezenta ,,ll“-le Sciberras 
— Theuma, Farrugia, Nava
rro. Camilleri — Magrj, Za- 
mmit, Carvana, Taliana — 
Walker. Grech. Pe de-o par
te. așadar, optimismul de cir
cumstanță al maltezilor și. pe 
de alta, avantajul izbinzii din 
tur $i. încă mai important va
loarea superioară a Vic
toriei.

întâlnirea va fi arbitrată 
de o brigadă din Polonia, a- 
vîndu-1 la centru pe Kazi
mierz Orlowski, iar la linie 
pe Piotr Werner și Wladyslaw 

Dombrowski. Delegat U.E.F.A.: 
Ivan Iosifov (Bulgaria).

I
8

s
s

s

s

MĂSURI ORGANIZATORICE LA CLUBUL OȚELUL GALAȚI
Zilele 

Plenara 
în cadrul căreia a fost anali
zată comportarea divizionarei 
A de fotbal. Au fost aspru cri
ticate evoluția echipei în a- 
cest nou campionat, rezultatele 
total nesatisfăcătoare față de 
excelentele condiții de pregă
tire și jocuri care au fost asi
gurate echipei, precum și gre
șelile din procesul de instruire.

în legătură cu această situa
ție intolerabilă, au fost luate 
o serie de măsuri organizato
rice, renunțîndu-se, printre al
tele, și la serviciile antrenoru
lui principal Cornel Dinu, pen
tru pregătirea necirespunză- 
toare a echipei din punct de 
vedere tehnico-tactic și educa
tiv. Acum, de pregătirea for
mației gălățene răspund Ioan

Intre vestiar...

trecute a avut loc 
clubului Otelul Galați,

Sdrobiș — antrenor principal, 
și Nicolae Burcea — antrenor 
secund. în aceeași plenară au 
fost efectuate schimbări și la 
nivelul conducerii clubului, 
președinte de onoare fiind nu
mit ing. Florentin Sandu, iar 
ca președinte al secției de 
fotbal ing. Savel Rotaru.

în vederea viitoarei activi
tăți, care se cere grabnic îm
bunătățită Ia această echipă 
angajată, în continuare. în 
Cupa U.E.F.A.. avînd de jucat 
returul cu Juventus Torino, 
s-a alcătuit un plan de măsuri 
menit să ducă la revigorarea a- 
cestei - -
titea _____ ______________ _ ____
fotbal din orașul de la Dunăre, 
prin _______ r___ ______
loc 4 în trecuta ediție a cam
pionatului.

formații, care a adus a- 
satisfacții iubitorilor de

ocuparea prestigiosului

• CU UN AN ÎN URMĂ, la Brașov, Sta
dionul Tineretului devenise neîncăpător pen
tru marea afluență de public. Acum F.C.M. își 
dispută meciurile pe frumosul stadion Muni
cipal, dar, surprinzător, numărul spectatorilor 
a scăzut. Cum a fost șl duminică, la un joc 
interesant, cel cu F. C. Argeș. Unde sînt Iubi
torii fotbalului din orașul de la poalele Timpel 7 
Echipa joacă destul de bine și ișl așteaptă su
porterii lingă ea. • Puține suturi la poartă in 
meciul de la Brașov : 8—5, și mal puține pe 
poartă : 4—1. F.C.M. a dominat mult, dar a 
exagerat cu pasele pe metru pătrat sau înapoi.
• Cind arbitrajul e bun, nimeni nu mal are 
ce spune. Doar Ignat a protestat la o fază 
șl s-a ales cu cartonașul galben. • In mia. 81. 
Andrași a fost Înlocuit. La puțin timp după 
finalul meciului, el ieșea din vestiar îmbrăcat 
elegant și pieptănat frumos, ca într-o revistă 
de mode. Asta e avantajul să ieși mai devre
me din teren, l-am zis in glumă. Andrași a 
zîmblt cu subînțeles, a dat din cap, făeîndu-ne 
să înțelegem că ar fl preferat să rămînă în 
teren pină în minutul 90. (Al. C.).
• EXCELENTĂ EVOLUȚIA Iul Nistor Văl- 

dean in meciul echipei sale, Flacăra Moreni, 
cu S. C. Bacău. A înscris două goluri, primul 
clintr-o execuție de zile mari (a expediat ba
lonul la vinclu printr-o „foarfecă* de nota 10 !), 
a contribuit, prin pasa decisivă, la cel de-al 
treilea gol înscris de Lala șl, în general, a par
ticipat, alături de C. Pană și Movilă, la mai 
toate acțiunile ofensive ale Flacărei. Un tra
valiu eficient prin care și-a sărbătorit exem
plar împlinirea, la 1 octombrie, cu o zl îna
intea meciului, a vîrstei de 27 de ani. • Con
semnăm cu o deosebită plăcere vn fapt care 
sperăm să se fi petrecut pe toate stadioanele 
țării : crainicul stației de radio a stadionului 
Flacăra (în paranteză fie spus unul dintre 
cele mal cochete șl îngrijite stadioane din 
tară I) a ținut, înaintea anunțării formațiilor, 
să rostească numele tuturor campionilor noștri 
olimpici de la recent încheiatele iocuri de la 
Seul. (V. N.L
• REMARCABILĂ ȘI DEMNA DE ELOGIAT 

atitudinea sportivă a gazdelor meciului de la 
Tg. Mureș. înlrîngerea (grea) suferită nu a 
declanșat nici un fel de reacții negative. Asta 
da, sportivitate ! C „Trăiesc o a doua tinerețe 
sportivă la Rapid. După satisfacțiile — nu
meroase — avute cu Dinamo și Victoria, mă 
aflu in mijlocul unui admirabil colectiv de ti
neri sportivi, coechipieri exemplari" (Aagust.n). 
• Un tînăr jucător, necunoscut pină mai ieri, 
Maier, venit de la Ocna Mures (de acolo s-a 
ridicat, odinioară, și Bazil Marian !) a lăsat o 
impresie deosebită duminică, în doar cele 28 
de minute cîte a jucat. Are nevoie de incre 
derea tuturor. Că de talent nu duce lipsă..

• Lingă I. Motroc $1 L Pop, pe banca teh
nică a Rapidului. Valentin Stănescu. care nu-șl 
uită ecnlpa de suflet. Acum, la nevoie I • 
I. Czako și A, Fazekaș, antrenori la Electro- 
mureș, erau prezențl la meciul fostei lor e- 
chipe, A.S.A. „Sintem bucuroși că formația 
noastră a Învins (n.n. 4—0 ou Fandurii Tg. Jiu) 
dar Sintem cu tot «urletul și alături de echipa 
unde am cuno >cut atitea satisfacții $1 care 
parcurge acum o perioadă dificilă din care, 
«intern siguri, va reuși să iasă", ne d i dara 
Fazekaș. (Ef. I.).
• CONDUCEREA ECHIPEI HUNEDORENE ne 

înfățișa următoarea situație, înaintea jocului ou 
Sportul Studențesc : Mărginean — pleiat fără 
dezlegare, la Alba lulia ; Tirnoveanu — suspen
dat o etapă pentru cumul de cartonașe gal
bene ; Stroia — accidentat ; Tetileanu — încor
porat pentru satisfacerea stagiului militar. Con
diții în care postul de fundaș central la marcaj 
rămînea total descoperit. Sarcina i-a revenit în 
cele din urmă Iul Nicșa. care — în afară de 
portar — numai pe acest post nu jucase oină 
în prezent la Corvlnul. Dar încă nu-l timpul 
pierdut... • Ciucă, talentatul lucător al Spor
tului, a devenit cam irascibil de la o vreme, 
duminică fiind eliminat de pe tiren. 'Coinciden
ța (sau altceva ?) face însă ca ieșirile lui Ciucă 
să devină mal dese după convocarea sa la Io
tul național. Or, după părerea noastră, respec
tiva convocare trebuia să devină un îndemn 
la evoluții superioare pe toate planurile. Ceea 
ce așteptăm în continuare de la acest tînăr 
jucător. (S. A.).
• REMARCABILA

tar Teodor Fiică, președinte !â 1 
care spunea după meci : „Sigur • 
unele ocazii de gol, dar aș spune 
că niciuna nu a fost foarte clară, 
că ne a învins o echipă mai bună 
punct de vedere realist, destul de 
pe terenurile noastre. • Dacă nu 
de timp", portarul Lăzăreanu ar fi 
mult decît 7. Sigur că e greu să 
la o nouă recomandare in cazul unui Dortar 
de 34 de ani. dar. in momentul de fată. Lă- 
zăreanu ii barează, prin valoare șl. mal ales 
constanță, pe foarte multi dintre portarii care 
mai nasc speranțe. De altfel, faptul că F.C. 
Bihor are numai șapte goluri primite în nouă me
ciuri — 1 se datorează, In primul rind lui. S3 
mai notăm că din cele șapte goluri, cinci au fost 
marcate de Dinamo și Steaua. Cu alte cuvinte, 
Lăzăreanu a scos mingea din plasă de două ori in 
șapte partide. * După un start plin de promisi
uni, Birbora dă semne de oboseală. Păcat. Era 
momentul unei afirmări mai rapide. Un jucător 
eu driblingul lui de mare efect ar trebui
să fie conștient de valoarea sa. (I. Ch.)

l sportivitatea fostului por- 
presedinte !ă F. C. Farul, 

>ă am avut 
mal curind 
Adevărul e 
astăzi". Un 

: rar întîlnit 
• ar fi „tras 
meritat mai 
te gîndești

...Șl GAZON
f
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A TOVARĂȘULUI §

NICOLAE CEAUSESCU, „Turneul (Arilor socialiste'* Ia tir cu arcul

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

Juan Antonio sainaroncli: 

„RECENTA OLIMPIADA 
A DEMONSTRAT 

EXPANSIUNEA UNIVERSALĂ 
A SPORTULUI-

ELENA CEAUȘESCU,
IN UNIUNEA SOVIETICĂ

(Urmare din pag. 1)

Au fost abordate, totodată, 
problemele esențiale ale vieții 
politice mondiale, îndeosebi 
cele privind înfăptuirea dezar* 
mării, în primul rînd a dezar» 
mării nucleare, soluționarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a 
conflictelor existente in diferito 
regiuni ale globului, instaurarea 
in Europa și in lume a unui 
climat de destindere, securitate, 
încredere și cooperare.

A fost subliniată voința 
României și Uniunii Sovietice 
de a conlucra tot mai strîns pe 
arena internațională, de a con
tribui activ la rezolvarea con
structivă, în interesul tuturor 
popoarelor, a problemelor com
plexe ce confruntă omenirea, 
la afirmarea politicii de pace, 
dezarmare, înțelegere și cola
borare între națiuni.

în cursul după-amiezii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Mihail Gorbaciov au 
avut o nouă rundă de convor
biri. Au participat membrii ce
lor două delegații, care au ra
portat despre întâlnirile de lu
cru avute în cursul dimineții 
și despre înțelegerile convenite.

Secretarul general al P.C.K., 
președintele Republicii Socia
liste România, și secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste, au 
exprimat satisfacția, față de re
zultatele convorbirilor purtate, 
față de înțelegerile la care s-a 
ajuns cu acest prilej, care des
chid noi perspective dezvoltării 
și mai puternice a colaborării 
dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, dintre România și 
U.R.S.S., dintre popoarele celor 
două țări.

In legătură cu rezultatele vi
zitei, ale convorbirilor dintre 
cei doi conducători 
și de stat, a fost 
Comunicat comun, 
publicității.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă de 
tenie, de stimă și înțelegere re
ciprocă

prietenească, tovarășul Nicolae § 
Ceaușescu și tovarășul vfib-.ii 
Gorbaciov au rostit

Toasturile au fost 
interes și subliniate 
de cei prezenți.

* -s
Miercuri, în cadrul unei in- 

tilniri de lucru, tovarășa aca- § 
demician doctor inginer Elena §

tovarășul Mihail 
toast uri. 
urmărite cu 
cu aplauze

s

I
uruuuidn uiniur inginer tie na < 
Ceaușescu, membru al Corni- § 
tetului Politic Executiv al C.C. Ș 
al P.C.K„ prim viceprim-mînis- Ș 
tru al guvernului, președintele 5 
Consiliului Național al Științei § 
și Invățămîntului, a avut con- § 
vorbiri cu tovarășii B. L. Toi- § 
stih, vicepreședinte al Consiliu- $ 
lui de Miniștri al UJLSÂ, § 
președintele Comitetului de $ 
Stat pentru Știință și Tehnică, § 
și G. I. Marciuk. președintele § 
Academiei de Științe a UJLS-S. § 

în cadrul întâlnirii au tost | 
discutate modalitățile concrete g 
de dezvoltare a colaborării și § 
conlucrării pe tărimai cercetării 
științifice si tehnelegirr, ia spi- § 
ritul și pe baza înțelegerilor și§ 
orientărilor slabi Cir in cadrul 
cont orbirilor dintre tovarășul ș 
Nicolae Ceaușescu, secretar $ 
general al Partidului Cocnnișț S 
Român, președintele RepabEcii ț; 
Socialiste România, și tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar § 
general al C.C. al P.C.U.S-, 
președintele Prezidiului Sos ie- $ 
tului Suprem al U.IL.SS.

RIPIMIMWII NOȘTRI -
La tradiționalul concurs de 

tir cu arcul „Turneul țărilor 
socialiste”, desfășurat la K6- 
nitz, în R. D. Germană — la 
care au fost prezente repre
zentativele Bulgariei, Ceho
slovaciei, României, Unga
riei și țârii gazdă — arcașii 
noștri, aiați printre prota
goniștii întrecerii, au reu
șit. atât la individual, cit și pe 
echipe. frumoase rezultate, 
coocretiza'e In dte două 
locuri I. II și III. merite deo
sebite avind Diana Nicolaescu 
și Aurora Chin-MateL în fi
nala „Grand ETTA", fetele au 
ocupat, in ordinea de mai sus. 
primele două trepte ale po
diumului de premiere, cu 323 
și, respectiv. 322 p (urmate de 
sovietica Natalia Bolotova 
cu 314 p și de campioana R. D.

PROTAGONIȘTII ÎNTRECERILOR
Germane Angelica Bevg cu 
307 p), tot ele clastndu-se la e- 
chipe, împreună cu Gabrie
la Cosovan, pe locul trei, cu 
896 p (1. U.R.S.S. 945 p, ».
R. D. Germană 906 p). De re
marcat că la „simplu FITA“ 
Aurora Chin-Matei a încheiat 
întrecerea pe locul trei, cu 
1261 p, (a cîștigat Natalia Bo- 
1 o to Va 1289 p), iar echipa a ob
ținut locul secund, cu 3685 p 
(1. U.R.S.S. 3719 p, 3. R. D. 
Germană 3678 p). în competi
ția masculină, în finala „Grand 
FITA“. formația noastră, al
cătuită din Victor Stănescu, 
Mircea Firdea si Iosif Szat- 
mari, a obținut cel mai bun 
punctaj, 939 p, adjudecindu-și 
în acest fel titlul (locul 2, 
U.R.S.S. cu 932 p 3, >1. D. Ger
mană 919 p).

DE AZI. LA BOLZANO (Italia). ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ

de partid 
adoptat un 
care se dă

desfășurat 
caldă prîc-

★
în onoarea tovarășului Nicolac 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit, 
miercuri, 5 octombrie, un dejun 
oficial de către tovarășul Mihail 
Gorbaciov. secretar general al 
Comitetului Central al Partidul 
lui Comunist al Uniunii Sovie
tice, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
și tovarășa Raisa Gorbaciova.

In timpul dejunului, desfășu
rat . într-o atmosferă caldă.

BALCANIADA DE ȘAH
BELGRAD, 5 (Agerpres). — tn 

localitatea iugoslavă Kastel Stări 
a început cea de-a 20-a -ediție a 
Balcaniadei de șah. în primul 
tur al competiției feminine, se
lecționata României a terminat 
la egalitate. 1—1, cu echipa Iu
goslaviei. Mădălina Stroe a în
vins-o pe Tomasevici, iar Mar
gareta Mureșan a pierdut la Ba- 
sagici. în celălalt meci, Bulgaria 
a întrecut cu 1,5—0,5 p Grecia. 
La seniori, reprezentativa Iugo
slaviei a întrecut cu 3,5—2,5 p 
formația României. Ovidiu Foi
șor l-a învins pe marele maestru 
Matulovici Constantin Ionescu a 
pierdut la Hulak. Raicevici a cîș
tigat la Iuliu Armaș, iar în par
tidele Florin Gheorghiu — Jurici, 
Mihail Marin — Barlov și Minai 
Ghindă — Marianovici a fost con
semnată remiza. Cu același scor 
(3,5—2.5 p) Bulgaria a învins 
Grecia. Rezultate înregistrate în 
turneul pentru tineret : Iugosla
via — România 2,5—1,5 puncte ; 
Bulgaria — Grecia 2,5—1,5.

Pentru

Tovarășul Nicolae Ceauv-Ki, ș 
secretar general al Partidului S 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, § 
și tovarășa Elena Ceașșescn $ 
s-au reîntâlnit, miercuri, în ca- § 
drul unui dineu, cu tovarășnl Ș 
Mihail Gorbaciov, secretar Ș 
general al Comitetului Central § 
al Partidului Comunist al Uni- § 
unii Sovietice, președintele § 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovie- § 
tice Socialiste, și tovarășa Raisa | 
Gorbaciova. _ §

îu timpul dineului, desfăsu- ș 
rat într-o atmosferă caldă, prie- §

Șl AURUL BAIA MARE
Ca in fiecare an. In prima de

cadă > lunii octombrie se vor des
fășura meciurile din cadrul C.C.£. 
la popice. De data aceasta, echi
pele participante la prestigioasa 
competiție europeană se vor În
tâlni pe arena cu S piste dia Bol
zano fltalta). incepind de azi și 
ptră duminică. Se va juca tur- 
aeo. tar-retor, pe foile de eon- 
can ny-*—a ocdiâea intră
rii pe piste, formațiile KJC. Emo- 
Celje (tasotiaria). Budesbahn 
Sportvereia Viena. Epităk Seghe- 
la fCnjaria). D.S.K.C. Eppelheim 
RT-G.), Tu Lok —Pramet Sum- 

perk (Cehoslovacia), Electromu- 
reș Tg. Mureș — la feminin. 
KJC. Kandit-Osijek (Iugoslavia),

ÎN C. C. E. LA POPICE
Bundesbahn Sport verein Viena, 
B.K.V. Eldre Budapesta, Ingel- 
fors Finspang (Suedia), Olimpya 
Morfelden (R.F.G.), T.J. Fraga, 
Aurul Baia-Mare, Bons Bois 
Colmar (Franța), S.V. Lana (Ita
lia) — la masculin.

In formațiile noastre campioa
ne. Electromureș Tg. Mureș și 
Aurul Baia-Mare, vor evolua Doi
na Țăgean, Rădica Baciu, Aure
lia Șerdean, Ilona Bartha, Ste- 
lian Boariu, Erno Gergely, Mar
cel Sinculici, Alexandru Naszodi 
și alți popicari bine cotați în a- 
rena internațională. Se va juca 
la probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 2M bile mixte 
bărbați.

BARCELONA. 5 (Agerpres). 
Intr-un interviu acordat co
respondentului sportiv al a- 
genției E.F.E., președintele 
Comitetului Internațional O- 
iimpic, Juan Antonio Sama
ranch, a declarat că recenta 
Olimpiadă de vară s-a carac
terizat printr-un înalt ni
vel sportiv, cu numeroase re
corduri mondiale și olimpice, 
ceea ce denotă dezvoltarea 
continuă a diferitelor disci
pline, expansiunea universa
lă a sportului. Totodată, el a 
recunoscut că Olimpiada este 
■amenințată de gigantism, din 
icauza înmulțirii probelor și 
a includerii în Program a noi 
sporturi ; la Seul și-au fă
cut apariția tenisul de masă 
și tenisul de cimp, după ce la 
precedentele ediții fuseseră 
acceptate tirul cu arcul. în- 
notul sincronizat, gimnastica 
ritmică modernă, canoe sla
lom — eliminat ulterior —, Ia 
itoate acestea adăugîndu-so 
diferite sporturi demonstra
tive baseball, judo feminin, 
taekwondo etc. Președintele 
C.I.O. a arătat că în curînd 
va avea loc la Viena o reu
niune a forului olimpic în 
care se va examina o propu
nere de restructurare a pro
gramului J.O. De asemenea, 
■o comisie specială vă studia 
problemele ridicate de tâ
rnele sporturi cum sînt bo
xul și halterele.

în ceea ce privește Barcelo
na, președintele forului o- 
iimpic a spus că marele oraș 
— port spaniol se pregătește 
de pe acum pentru a oferi 
cele mai bune condiții partici
pantelor la ediția a 25-a 
a Olimpiadei de vară, ce va 
avea loc în anul 1992.

tenească, cei doi conducători § 
de partid și de stat a_u conți- $ 
nuat schimbul de păreri in 
probleme de interes

★

păren 
omun.

Tovarășul Nicolae Ceausescu Ș
- ................1 Gorbaciov. $

Ceaușescu și Ș
și tovarășul Mîhail 
tovarășa Elena C----- ;------ r
tovarășa Raisa Gorbaciova au § 
asistat, miercuri seara, la un $ 
spectacol de gală, care a avut § 
loc la Teatrul Mare Academic $ 
de Stat al U.R.S-S.

Susținut de cunoscuta trupă $ 
de balet a Teatrului Mare din $ 
Moscova, spectacolul a reliefat 
valoarea deosebită a artei core- 
grafice sovietice, cu îndelungate § 
și strălucite tradiții.

Din partea tovarășului^ 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei § 
Elena Ceaușescu a fost oferit § 
artiștilor un frumos coș cu Ș 
flori. §

|
J 
i 
n
* $

Olimpiada fi marile ei 
teste de voinfâ

Rubrica noastră „Al iavta, i mtaaă 1 Ai pier
dut, cooruiuă —, a prezentat p va continua 
să prezinte acel- mostre de esența rar*, adele 
dovezi-unicat de fidelitate față d? tpoceul prac
ticat, pe care numai perfet aud da excep
ție ie poate oferi. Sportivi de pe toate meri- 
uiaaete, toți unul și unul, s-n reunit sub 
acest generic, .permisul de Intrare* ttMe-le 
tăria de caracter, nestrămatata dcr.-.ti de vic
torie chiar și atunci ciad faevrei indepen- 
denți de voința lor păreau să ae opună de
cisiv. De astă dată — șl amân g-, tul ne pro
duce o imensă bucurie — eroii rizdurUcr noas 
tre fi sportivi ee au reprezentat tricolo
rul românesc la actuala ediție a JocurQor O- 
li Ti pice de vară-

Noerai Laag : eu numai clteva leal la urmă, 
pentru această fată (remită de pe tc-elsaguri 
mamrr.urrșme» Baia Mare — Seul părea s* & 
devenit o nztă imp>gb4ă. Vi Jeț de talls- 
poalbiu’-lti succesive ynraa sub semnul ta-
doielii varianta reluării tarxilrte a efomiiui
pretins de marea pertoemaav*. Bepaoa — era 
recomandarea : dar voința las Noeml a fost
mal presus de orice. S-a reintors in bazin, a 
strins din duru si a remontat secundă cu se
cund* urrasa distanță pe care o pusese Intre 
ea și medaLa oîimpic* mactixiraiea de aproape 
jumătate de semn. In doar titeva luni de pre
gătire, interval la care sfr-a atica timpii ante
riori, Noemi a țesut, poate, una dmtre cele mai 
frumoase leaende de povestit Olimpiadelor ce 
vor veni...

Niea Tlad; se Știa, se scrisese la crtmicfie 
de haltere, că bi atu: voinic din Flscu-Galatâ 
acuză un mal vecM traumatism la g mtmcbl.

ALIAJUL CEL MAI DE PREȚ
Mai mult decit atât, cu ocazia „Cupei Mon
diale- de la Melbourne, unul r in cel mal buni 
specialiști al lumii în materie de traumatisme 
aîe genunchiului, medicul australian Kennedy, 
era uluit că Nicu Vlad mai poate ridica nu 
MS, ci M de kilograme. Și intr-adevăr, cu 
numai cîteva luni In urmă, pentru super-cam- 
pionul nostru urcatul pe scări al unui etaj con
stituia o problemă 1 șl totuși sprijinul medi- 
ciloc și al fizioterapiștilor români, dar în pri
mul rind uriașa Iul voință, au făcut ca încă 
o dată, de la o mare competiție a lumii, Nicu 
t Iad să se întoarcă aureolat.

Aurelia I>obre : operată la un genunchi (după 
ce existase temerea că nu va mai putea face 
sport l), fetița cu ochi de căprioară devenea 
anal trecut la Rotterdam campioană a lumii. 
Apoi, un nou accident, o nouă operație, noi 

n- ari semne de întrebare. Semne risipite însă 
de această mare sportivă care este Aurelia. Ea, 
nu numai că a revenit rapid în lotul olimpic, 
dar a avut o contribuție însemnată la medalia 
echipei și a .sosit* a șasea în clasamentul ge
neral la individual compus.

Trei admirabili tineri din România, culegî'id 
la cea mai mare competiție a lumii medalii 
care, e drept, n-au fost de aur. Dar care, 
vedem bine, sint de fapt dintr-un aliaj mal 
prețios ca aurul. Infinit mai prețios din mo
ment ce conțin atîta suflet, atîta omenesc, ase
menea voință. Care, toate la un loc, s-au trans
mis întregii delegații române prezente la Seul, 
răminind ca o "minunată pildă de patriotism 
pentru generațiile de sportivi ce vor veni.

Sorin SATMARI

PE SCURT • PE SCURT

IEKI, ÎN CUPELE EUROPENE
Ieri s-au desfășurat multe dintre meciurile 

subliniate s-au calificat pentru faza următoare a 
săptămîna viitoare. Iată rezultatele sosite pînă la 
figurează rezultatele din prima manșă).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

retur din prima a cupelor europene. Echipele
competițiilor. Alte jocuri se dispută ari, vineri și 

închiderea ediției (intre paranteze. în prima coloană,

(P.S.V. Eindhoven s-a calificat direct în etapa a doua)

Steaua București — Sparta Praga (5-1)
(2-1)

2—2
5—1I.F.K. Goteborg — Pezoporikos

Brdndby — F.C. Bruges (0—1) 2—1
Galatasaray — Rapid Viena (1—2) 2—0
Glentoran Belfast — Spartak Moscova (0-2) 1—1
17 Nentori — Hamrun (Malta) (1-2) 2—0
Celtic Glasgovv — Honved (0-1) 4—0

Monaco — Valur Reykjavik (0-1) 2—0
Steaua Roșie Bel. — Dundalk (Irl.) (5-0) 3—0
H.J.K. Helsinki — F.C. Porto (0-3) 2—0
F.K. Moss (Norv.) — Real Madrid (0-3) 0—1

CUPA CUPELOR

Krems (Aus.) — Carl Zeiss Jena
Bekescsaba — Șakarya (Turcia)
Avenir Beggen — F.C. Malines
Kuusysi Lahti — Dinamo București

(0—5) 1—0
(0—2) 1—0
(0—5) 1—3
(0—3) 0—3

Lech Poznan
Eintracht 
Metalist Harkov 
Guimaraes
Sredeț Sofia
Aarhus

CUPA U.EFX

— Flarr.v tari (3-2) 1—0
— Grasshoppers (0-0) 1—0
— Borac Banja Luka (0-2) 4—0
— Roda Kerkrade (»-2) 1—0
— Inter Bratislava (3-2) 5—0
— Glenavon Belfast (4-1) 3—1

Lokomotive Leip. — Aarau (3—0)
Brage (Suedia) — inter Milan (1—2)
Dunajska Streda — Oester (Suedia) (0—2)
Linfield (Irl.) - T.P.S. Turku (0-0)
Legia Varșovia — Bayern Munchen (1—3)
Torpedo Moscova — Malm5 F.F. (0—2) 2—1
Ikast (Dan.5 — Viena (0—i)
Apoel Nicosia — Velez Mostar (0—1)
Sturm Graz — Servette Geneva (0—1)
Dmamo Minsk — Trakia Plovdiv (2—1)
Dinamo Zagreb — Beșikta? (0—1)
Dukla Praga — Real Sociedad (1—2)
Ujpesti Dozsa — Akranes (Isl.) (0—0)
G.K.S. Katowice — Glasgow Rangers (0—1)

4—0
1—2 
6-0 
1—1 
3—7 
d.p. 
2—1
2— 5 
0-0 
0—0 
2—0
3— 2 
2—1 
2—4

BOX • Columbianul Fidel Bassa 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria muscă (ver
siunea W.B.C.) învingîndu-1 la 
puncte pe șalangerul său, pugi
list ul american Raymond Medel.

ȘAH • în capitala Islandei, 
Reykjavik, a început cel de-al 
treilea turneu pentru „Cupa 
Mondială" de șah, competiție 
organizată sub egida Asociației 
Internaționale a Marilor Maeș
tri. In prima rundă, Beliavski a 
cîștigat la Petursson, în timp ce 
partidele Iusupov — Kasparov, 
Timman — Spasski, Nicolici — 
Tal, Elvest — Korcinoi, Ribli — 
Portisch, Sax — Nunn s-au în
cheiat remiză. • După 4 runde, 
în meciul pentru titlul mondial 
feminin de la Telavi (localitate 
în R.S.S. Gruzină), dintre actua
la campioană. Maia Ciburdanid- 
ze, și șalangera sa Nana Iose
liani scorul este egal : 2—2.

TENIS • Turneul de la San 
Francisco s-a încheiat cu finala 
probei de dublu, în care cuolul 
John McEnroe (S.U.A.) — Mark 
Woodforde (Australia) a învins 
cu 6—4, 7—6 perechea americană 
Tim Wilkinson — Scott Davis.

*-
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