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ÎN UNIUNEA sovietică Ieri, 6-1 (5-0) in returul cu Sliema Wanderers

»

Joi, 6 octombrie, s-a încheiat vi
zita oficială de prietenie pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ccaușescu, a efcctuat-o 
în Uniunea Sovietică, la invi
tația C.C. al P.C.U.S. și a Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.K.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușcscu
— Ceaușcscu 

tovarășul 
tovarășa _ 

i marea 
‘de la 

Kremlin, unde a avut loc ce
remonia plecării oficiale.

Exprimîndu-și încă o dală 
satisfacția pentru convorbirile 
avute și înțelegerile la care s-a 
ajuns, cei doi conducători de 
partid și de stat și-au strîns 
îndelung mîinile, s-au îmbrăți
șat. De asemenea, tovarășa 
Elena Ccaușescu și tovarășa 
Raisa Gorbaciova s-au salutat 
cu multă prietenie.

De la Kremlin, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au îndreptat, 
într-o mașină escortată de mo- 
tocicliști, spre aeroportul Vnu
kovo.

Pe aeroport, o gardă militară 
a prezentat onorul. Au fost in
tonate imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România si 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu deosebită stima 
si cordialitate, de persoanele 
oficiale sovietice venite să-i 
conducă.

Pe aeroport se aflau, de a- 
senienea, ambasadorul Româ
niei la Moscova și ambasadorul 
Uniunii Sovietice la

și tovarășa Elena i 
s-au reîntilnit cu 
Mihail Gorbaciov și 
Raisa Gorbaciova, în 
sală „Gheorghievski" 
Kremlin,

Constantin Dăscălescu, 
Stoian, Ștefan Andrei, 
Totu, de alte persoane oficiale.

La sosire, pe aero
portul Otopeni, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu au fost salu
tați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, de membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
organizații de masă și obștești.

Erau de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii 
Sovietice Ia București, V. G. 
l’ozdniakov, și membri ai am
basadei.

Grupuri de pionieri, ro
mâni și sovietici, tinere -- 
tineri au' oferit tovarășului 
Nicolae Ccaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu buchete 
flori.

Pe aeroport au venit 
întâmpinare un mare număr 

din între-

VICTORIA, DIN NOU ÎN TURUL AL DOILEA

SI

de

în 
de

București.

Ceaușescu,
I Partidului 
președintele 

Socialele _ 
cu

a
in
de

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, ] 
Republicii 
nia, împreună 
Elena Ceaușescu, 
joi, 6 octombrie, 
din vizita oficială 
efectuată în Uniunea 
la invitația C.C. al P.C.U.S. și 
a Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.

Conducătorul 
statului nostru a 
această vizită

Ro ma
to varășa 
revenit, 

Capitală 
prietenie 

Sovietică,

partidului și 
fost însoțit în 
de tovarășii

oameni ai muncii 
prinderi și instituții bucurește- 
ne. Cei prezenți au scandat cu 
însuflețire numele 
partidului, a! secretarului său 
general, in aceste manifestări 
pline de căldură s-a dat glas 
sentimentelor 
dragoste
pe 
por 
general 
ședințele 
Nicolae 
rodnica 
progresului și propășirii patriei, 
creșterii prestigiului României 
socialiste in lume, instaurării 
unui climat de destindere, 
securitate, încredere și coope
rare pe planeta noastră.

în același timp, s-a dat ex
presie satisfacției față do re
zultatele noului dialog la ni
vel înalt româno-sovietic, care 
deschide perspective tot mai 
largi dezvoltării, pe multiple 
planuri, tradiționalelor relații 
de prietenie si colaborare din
tre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
dintre poporul român și po
poarele sovietice, în folosul 
reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură manifestă
rilor entuziaste ale locuitorilor 
Capitalei aflați pe aeroport.

patriei, al

care 
le

de nețărmurită 
și profundă prețuire 
întregul nostru po- 
poartă secretarului 

al partidului, pre- 
Kepublicii, tovarășul 
Ccaușescu, pentru 

activitate consacrată
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Cîșttgînd și ierf în fața Slie- 
mei Wanderers din Malta, 6—1, 
după 2—0 în tur, Victoria 
București își continuă cariera 
europeană în Cupa U.E.F.A., 
cele două izbînzi, ca și golave
rajul general (8—1 în favoarea 
bucureștenilcr), atestînd limpe-

de superioritatea fotbaliștilor 
noștri.

Partida retur, găzduită de te
renul Victoria din Complexul 
sportiv Dinamo, către care 
s-au îndreptat cîteva mii de 
spectatori (inclusiv o „fierbin
te" galerie a Victoriei), n-a a-

S

Coraș (tricou de culoare deschisă) înscrie al cincilea gol al Vic
toriei prtntr-un „lob" care îl învinge pe portarul Sciberras 

Foto: Nicolae PROFIR

După returul cu Sparta Praga

ACEST 2-2 Șl IMPLICATIILE LUI,
CREDEM, POZITIVE

Foarte rare au fost, 
în acești ultimi ani, 
meciurile oficiale in
ternaționale susținute 
de Steaua în propriul 
fief, încheiate fără 
victorie.
un efort de 
vom ajunge, 
la egalurile, 
măr de trei, 
nate în 
cu 
Benfica 
acum, în compania lui 
Sparta Praga, cînd. la 
finele celor 90 de mi
nute, tabela electroni
că de pe .„Ghencea" 
a arătat 2—2. De aici, 
din aceste situații 
(să le numim de excep-

rezultă, credem, 
insatisfacția su- 

Stelei, răs- 
lor 

cu răsună-
încheiate

Fără a face 
memorie, 

repede, 
în nu- 
consem- 

confruntările 
Kuusysi .Lahti, 

Lisabona și,

ție) 
Și 
porterilor 
fățați de echipa 
favorită 
toare succese și pres
tații de același nivel.

Miercuri, la ora 
amiezii, comportarea 
formației noastre cam
pioane n-a fost, sigur, 
una la înălțimea re
putației ei în arena 
internațională, dar în
tre cele trei remize 
care ne-am referit, 
nele diferențe 
planul motivației

la 
u- 
în 
se

Gheorqhe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

UN NOU MOMENT Dl VIBF Al GIMNASTICII NOASTRE
Drumul ascendent pe care s-a înscris gimnas

tica feminină românească încă din anul 1976 — 
cu acele rezultate excepționale obținute la Jo
curile Olimpice de la Montreal — și continuat 
cu o impresionantă consecventă la Campiona
tele- Mondiale de la Strasbourg ’78. Forth 
Worth 79, Budapesta ’83, Montreal ’85 șl Rotter
dam ’87, ca și la J.O. de la Moscova ’80 si Los 
Angeles ’84, ca să nu menționăm decît întrece
rile pe echipe, cu exerciții impuse și liber 
alese, a marcat, iată, la cea de a 24-a ediție a 
celei mai mari competiții polisportive un nou 
moment de vîrf. Un moment cu profunde sem
nificații pentru valențele într-adevăr deosebite 
ale școlii românești de gimnastică. Iar mai pre
sus de orice vorbe, oricit de alese, strălucesc... 
faptele. Prezentate sintetic, aceste fapte se 
concretizează, în istoria încă atît de proaspătă 
a Olimpiadei ’88, în trei medalii de aur, trei do 
argint și trei de bronz.

Colectivul de tehnicieni care se ocupă de a- 
proape șapte ani de pregătirea echipei noastre 
reprezentative feminine — Adrian Gorcac (an
trenor coordonator), Maria Cosma, Octavian 
Belu și mai recent Adrian Stan — i-au asigu
rat acesteia o formă sportivă remarcabilă pen
tru cel mai greu și cel mai important examen 
competițional, astfel că acele opt medalii olini-

© Fetele — trei medalii de aur, trei de 
argint și două de bronz, prin contribu
ția decisivă a DANIELEI SILIVAȘ, strălu
cită vedetă a finalelor pe aparate ® Un 
„bronz" și un remarcabil loc in elita 
masculină pentru Marius Gherman © La 
baza succeselor — talentul, munca, ex
celentele condiții de pregătire ® Bilan
țul de ansamblu putea fi și mai bun...

pice reprezintă, neîndoios, un bilanț excepțio
nal. rod al unei munci fără rabat, al dăruirii 
totale în antrenamente și concursuri, al condi
țiilor minunate asigurate pe toate planurile ta
lentatelor noastre sportive. Dînd „cezarului" ce 
1 se cuvine, vom sublinia din capul locului 
contribuția substanțială a multiplei campioane 
mondiale și europene Daniela Silivaș, cîștigă-

Cornel POPESCU 
Constantin MACOVEI

(Continuare In pag a 4-a)

vut istoric, ea fiind, de Ia în
ceput și pină la sfîrșit, la dis
creția elevilor lui lialagian și 
Timar. Doar vreo 10 minute a 
durat tatonarea, după care 
Victoria s-a dezlănțuit, mar- 
cînd de 5 ori pînă la pauză și 
ratînd de și mai multe ori, 
parcurgînd la pas, dezinvoltă 
și mobilizată, „tranșeele" ridi
cate de oaspeți înaintea porții 
lui Sciberras. După un rapid 
„un-doi" cu Coraș, COJOCA-. 
KU a deschis scorMf cu un 
șut plasat, din apropiere (min. 
12), pentru ca. după 4 minute, 
CORAȘ să trimită, inteligent, 
o „boltă" tară replică: 2—0. 
Incomodați (după scuzele an
trenorului Borg) ți de gazonul 
mai moale, maltezii au cedat 
complet pasul, același CORAȘ 
speculînd cu abilitate o ieșire 
inoportună * lui Sciberras și 
mărind diferența fa 3 goluri 
(min. 39). „Dialogul" dintre cei 
doi jucători ai Victoriei va 
continua pînă la pauză, fie
care treeîndu-și în . cont încă 
cite un gol ; COJOCARU, în

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)

In dubla manșă cu Kuusysi

UN 6-0 CARE VORBEȘTE DE LA SINE
• Vaișcovici și Korhonen — doi fotba

liști de... argint I
LAHTI, 6 (pun tele

fon, de la trimisul nos- 
. tru special). Dinamo a 
obținut calificarea în 
turul II al Cupei Cu
pelor ue o manieră 
netă, cu atît mai con
vingătoare cu cit și 
miercuri, în deplasare, 
a repetat diferența de 
la București. Am putea 
spune chiar că la 
Lahti lucrurile au fost, 
dintr-un punct de ve
dere, mai simple : dor
nici să obțină cel puțin 
o victorie de palmares, 
finlandezii — spre deo
sebire de mec.ui tur, 
cînd s-au apărat pei- 
manent cu 6—7 jucă
tori — au atacat acum 
mai mult, au lăsat mai

largi spații de manevră 
în jumătatea lor de te
ren și, în consecință, 
pentru Dinamo a fost 
aici .ceva mai ușor 
să-și impună superiori
tatea tehnicc-taetică. 
Pe stadionul Ehden, 
fotbaliștii noștri au a- 
vut de făcut față unui 
forcing de circa zece 
minute al gazdelor, du
pă care a venit golul 
din penalty al lui Vaiș- 
covici, și, practic, du
blul meci. Dinamo — 
Kuusysi era încheiat, 
în continuare, „roș- 
albii" au stăpinit parti

Radu URZICEANU

(Continuare in pag 2-3)

Medaliații gimnasticii românești la a 24-a ediție a J.O. : Aurelia
Dobre, Camelia Voinea, Marius Gherman, Daniela Silivaș. Eu

genia Golea, Gabriela Potorac. Celestina Popa
Foto : Nicolae PROFIR



PBODBCTIE,CREAȚIE,SPORT... 3 JJ Etapa a IX-a a Diviziei A la handbal m

NUME DE SPORTIVI PE FIRMA HĂRNICIEI MINAUR LA A DOUA ÎNFRÎNGERE: 29 35 CU ELE
• Dialog despre competența profesională • Entuzias 
tele întreceri ale Daciadei

Inginerul Adrian Dragomir 
ne este o veche cunoștință. Cu 
ani in urmă l-am întîlnit In 
semifinalele și finalele unor 
campionate republicane de te
nis de cîmp, unde și-a obți
nut categoria întîia de clasifica
re în sportul alb.

— Cum vedeți, acum sînt un 
meseriaș... bâtrin. După ce 
am terminat facultatea, mi-am 
făcut stagiatura aici, am tre
cut prin mai multe sectoare de 
producție. Deprins încă de pe 
terenurile de tenis cu oboseala, 
am considerat de mult că un 
comunist, oriunde ar munci, 
are de susținut a permanentă 
campanie pentru a-și dobindi 
și spori competența profesio
nală, că trebuie să se afle me
reu in actualitatea probleme
lor, să depășească rutina care 
se.„ osifică. Experiența asocia
tă cu noul apărut in domeniul 
său de activitate c desigur alt
ceva. Așa gindesc, asa am în
țeles că c normal să fie...

O cuvenită precizare : discu
ția aceasta a avut Ioc la sec
ția a treia-mecanică a între
prinderii „Neptun- din Cîmpi- 
na, unde, cîndva, 150 de oa
meni turnau tuciuri și plite 
pentru sobe. Acum însă... După 
una 
de 
în 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, între
prinderea a luat un avînt cu 
totul deosebit, în prezent ea 
producînd o gamă largă de re- 
ductoane, trolii de ascensor și 
alte produse cunoscute și peste 
hotarele țării.

Știți eîți membri are asocia
ția sportivă „Neptun" ? Peste 
2 200 de tineri și vîrstnici, an
grenați în entuziaste întreceri 
ale Daciadei, desfășurate pe 
stadionul de fotbal' cu teren 
gazonat, cu pistă de atletism, 
vestiare și tribune pentru cir
ca 2 500 de spectatori, pe cele 
8 „dreptunghiuri" de tenis sau 
în sala de tenis de masă și 
șah. Amatorii sportului cu mo
tor beneficiază de un atelier 
de karting, dotat corespunză-

• Autodotarea in acțiune 
tor. Cei mai talentați sînt se
lecționați in secțiile de tenis 
de cîmp, bob, karting, fotbal, 
orientare 
masă, șah, judo și schi, afilia
te la federațiile de specialita
te. Avind condiții op.lme de 
pregătire, alergătorii de kar
ting, tenismanu și biberii au 
reușit sâ se remarce în defe
ritele competiții republ

Bărbatul din fața 
inginerul 
orele de 
tenis în 
harnic, 
deci

turistică, tenis de

din 
lucru 
1971

rodnicele 
efectuate 
de

vizite 
aici 

secretarul

tenismanii și buberii 
in difi 
dicane.
noastră, 

Adrian Dragomir, in 
răgaz an antrenor de 
plinătatea puterilor, 

inventiv, capabil de 
ii prompte și eficiente, a 

devenit șef de schimb a! sec
ției a treia-mecanică, secție de 
grad mare, cu sute de lucră
tori Aid i s-au încredințat lu
crări de mare însemnătate, u- 
nele in premieră, ca termocu- 
plajele reglabile de 12 mega- 
vați, în trecut importate pen
tru termocentralele 
sector în care Adrian Drago- 
mir se confruntă cu 
tante priorități și urgențe, 
norate la timp însă", după cum 
aprecia secretarul comitetului 
de partid, Nicolae Popa, unul 
din veteranii întreprinderii.

L-am rugat pe secretarul de 
partid să ne prezinte și alți 
sportivi fruntași la locurile 
lor de muncă. Ne-a citat, din 
memorie, pe j----- '

„ZILELE

noastre.

impor-
,o-

jucătorul de te-

nis de masă Radu Haiducu, 
care are la activ 20 de inven
ții și 17 inovații, tenisraanul 
Daniel Ntacșu, cu asimilări de 
dispozitive avînd o eficiență d • 
peste 100 000 lei pe an, fotba
listul Dorel Tincanu, un iscu
sit modeller, specializat în va
lorificarea materialelor ref >lo- 
sibile. Florin Angelescu, lau
reat într-o competiție orășe
nească de tenis de masă, care 
a făcut adaptări la mașini u- 
nelte de natură sâ ridice cali
tatea produselor. „Fe spjrti.ii 
noștri u regăsim și in bătălia 
pentru autodotarea secțiilor de 
performanță", ne-a spus in
terlocutorul. vorbindu-ne de 
inițiativa colectivului format 
din inginerii Dan Comin^scu 
și Florian Badea, lăcătușii 
Gheorghe Dobre și Ion Chirică, 
sudorul ștefan Laniba, fizicia
nul Cristian Bărbulcscu. co
lectiv condus de directorul în
treprinderii, Radu Frățilă (un 
prieten statornic al tuturor 
sportivilor, membru în comi
tetul Federației de Bob), care 
a găsit soluții pentru a con
strui zece boburi, prin identi
ficarea și valorificarea resur
selor proprii. Testate, primele 
boburi realizate la întreprin
derea „Neptun"... urcată vi
guros în constelația marilor ci
tadele ale industriei socialiste, 
s-au dovedit a fi competitive 
în arena competițională.

Troian IOANIȚESCU

SPORTIVE ALE COOPERATORILOR
MESTESUGARI SIBIENP

> 7

statornicele acțiuni 
masă, desfășurată 
Daciadei — „Zilele

Una dintre 
sportive de 
sub genericul 
sportive ale cooperatorilor meș
teșugari sibienl" — șl-a derulat, 
pe stadionul Voința din Sibiu, 
ultimele secvențe, 
discipline.

La actuala ediție 
fost prezențl peste 
tori, împreună cu — _
de familie, cu ucenicii din cele 
10 unități prestatoare de servicii 
de pe raza municipiului 
După tradiționalul 
old-boys, dintre

finalele pe
(a XH-a) au

2600 coopera- 
membrii lor

I Sibiu, 
meci final de 

președinții și

Festivalul sportului muncitoresc gălățean

O COMPETIȚIE TOT MAI CUPRINZĂTOARE
Frln amploarea și eficacitatea 

sa „Festivalul sportului munci
toresc gălățean" — organizat sub 
egida Daciadel de Consiliul jude
țean al sindicatelor în colabora
re cu C.J.E.F.S. — se numără de 
mai mulți ani printre acțiunile 
cu largă audiență In rindul oa- 
merilor muncii din județul Ga
lați, devenind o competiție poli
sportivă tot mal cuprinzătoare și 
mai agreată. Afirmația este sus
ținută de argumente indubitabi
le : o participare numeroasă la 
fazele de masă la nivelul între
prinderilor și instituțiilor ; la 
toate cele zece discipline, între
ceri viu disputate și da o lăuda
bilă valoare, realizate In etapa 
finală, care s-a desfășurat pe ba
zele sportive din municipiile Ga
lați și Tecuci.

Dar lată laureații

VIII-a ediții încheiate recent : 
handbal — Oțelul C.S.G., volei 
— Ancora S.N.G., fotbal — Oțe
lul C.S.G., orientare turistică — 
Aurica Bulgaru și Ionica Ciubo- 
taru (Victoria ICRTI), respectiv 
V. Doca și R. Azola (C.S.G.), 
tir — Mihaela Ene (Mercur Ga
lați), C. Teodoru (ICEPRONAV), 
popice — Elena Constandache si 
C. Chiriac (Flamura Roșie Te
cuci), tenis de cîmp — s. Stelian 
(Constructorul IACMRSG), tenis 
de masă — C. Fotescu (Flamura 
Roșie Tecuci), șah — I. Poiogu 
(C.S.G.), ------- “ -
(C.S.G.),
Toma _____________
IACMRSG), Ioana Gorga (Victo
ria ICRTI), Anca Grigoraș 
(I.C.S.A.P.), Niculina Matei (Co
merțul Galați).
Telemac SIRIOPOL

atletism — p. Tocu
D. Savenco (CSG), 

Tache (Constructorul

Ieri, s-a disputat etapa a IX-a a Diviziei A Ia handbal masculin în
cheiată cu un rezultat mai puțin așteptat : Minaur a trebuit să se 
recunoască învinsă la Tg. Mureș, dar băimărenii au evoluat fără Mă
ricel Voinea. Iată rezultatele etapei și scurte comentarii.

H

șivicepreședinții cooperativelor, 
cei ai conducerii U.J.C.M. Sibiu, 
încheiat la egalitate 3—3 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m), a urmat festivitatea de pre
miere în care Ion Știr, vicepre
ședinte al U.J.C.M., a felicitat pc 
participanții ce s-au 
timp de o săptămînă, 
renurile și în sălile de

Iată laureații ediției 
an : atletism 100 m „ 
Rosemarie Guist, Nicolae __ _
gan (ambii de la Coop. Textila); 
lungime — Daniela Dan (Igiena), 
Daniel Vasiu (Tehnica nouă) : 
greutate — Daniela Dinu (Tim
puri Noi), Olimpiu Popa (Igie
na) ; tetratlon — Lacrima Bara- 
bancea (Tehnica nouă), 
Hașegan ; 400 m plat (f) 
lia Vodă (Textila) ; 800 
(b) — Nicolae Hașegan ; 
Emilia Vodă, — ■ 
fotbal— cooperativa 
lui" ; handbal — 
„Timpuri Noi" (f), 
„Tehnica ’ " " '
operativa 
„Tehnica 
sportivă 
Paștiu (ambii 
mintea") ; șah — Marian Damian 
(Igiena), Nicolae Popa (Tehnica 
nouă) ; tenis de masă — Stela 
Boar (Textila), Ionel Șumloa 
(Constructorul). Clasament gene
ral : 1.

STEAUA — UNIVERSITATEA 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA 30—24 
(16—11). Se poate scrie că „am 
asistat la un meci antrenant, în 
care echipele au alternat la con
ducerea jocului, cu multe ' go) ari 
și patru portari în formă (mai * 
ales Simion — Steaua și Chirilă 
— „U"), cu contraatacuri rapide 
și multe faze de handbal modem 
etc., etc.". La prima vedere asta 
e realitatea, dar aici e vorba de 
echipa campioană, cu internațio
nalii și obligațiile ei internațio
nale și formația clasată acum pe 
locul 7. Și, dacă Steaua a câști
gat pe merit, trebuie să reținem 
că a făcut-o jucînd în două fe
luri: la valoarea ei, cu O circu
lație rapidă a mingii, cu arun
cări eficace de la distanță și o 
aparare avansată, și... mai „glu
mind s, cînd șl-a asigurat un... 
stoc de goluri, permițînd ambi
țioșilor oaspeți să înscrie și de 
patru ort la rînd. De ce toate 
acestea? Pentru cM, opinează un 

specialist, campioana 
noastră dovedește lipsă de perse
verență în a-și impune de la un 
cap la altul al partidei valoarea 
recunoscută, convinsă tocmai de 
această valoare. Șl asta costă.
cind devine obișnuință, în par
tide cu echipe Intr-adevăr mari.

Marcatori: Dumitru- 7, Berbece 
7, Stingă 8, Ghimeș 3, Ionescu 2, 
Stot 2. Mirică 1, Cicu 1, Popescu 
1, respectiv Botorce 8, S. Pop 8,

reputat

6, Crainic 2. Arbitri: L. 
și O. Marin (Ploiești).

Mircea COSTEA
ELECTROMUREȘ tg. 

— H. C. MINAUR BAIA 
Mare' 35—29 (18—14). In fața a
peste 2 000 de spectatori elevii 
trio-uiui de antrenori Șt. Orban- 
I. Bukaresti-G. Strec au făcut, 
în mod 'cert, meciul cel mai bun 
din răstimpul de cînd activează 
în prima divizie. Din primul și 
pînă în ultimul minut de joc 
mureșenii au inițiat atacuri care 
au străpuns sistematic poarta 
băimărenilor. deși aceștia au 
luptat exemplar pentru fiecare 
minge. Doar spre finalul partidei, 
Mlnaur (fără M. Voinea) s-a a- 
propiat la un gol (24—25 în min. 
44 și 26—27 în min. 50). tn schimb, 
în ultimele 5—8 minute mureșenii 
s-au distanțat la 7 goluri: 34—27 
în min. 59. Au înscris: G. Mure
șan 11, 
dovan
Furnea 
Bontaș

C. Marc 
Condruț

A.S.A. 
MUREȘ

ducerea îi: 
15—11. în p; 
luptat să 
craiovenii 
24—26 în m: 
în final t 
victorie pe 
la limită, c 
gumase a ? 
marcat: C 
Gherhard 6 
Condruz 2, 
Marian 10, 
Agapie 4, > 
Barcan 1. • 
AI. Isop (1 
(București), 
coresp.).

nLi

întrecut, 
pe te- 

sport. 
din acest 
plat : —

Hașe-

Nicolae 
— Emi- 
m plat 

. „ , cros *—
Nicolae Hașegan ;

„Arta Sibiu- 
cooperativa 
cooperativa 

; volei — co- 
Sibiului", (f).

(b) ; orientare

nouă" (b)
„Arta 

nouă"
— Stana Brindușel, lîie 

de la ,.îmbrăcă-

Cooperativa 
nouă" (președinte 

18,995 p, 
.« 11.744 p,

„Tehnica 
Cristache Do-

2. Cooperativa
3. Cooperativa 
11.306 p. Au 
: Alexandrina

bre)
„Textila1 ____
„îmbrăcămintea" 
mai fost premlați
Pîs — cea mai tînără participan
tă — 5 ani și Gheorghe Ghiuri- 
țan (57 ani) — cel mai vîrstnic 
competitor.

Boroș 7, Prică 5. R. Mol- 
, Bădău 4, Ciobanii 2, 
1, respectiv Pavel 10, 

_____ . 5, Covaclu 5 Porumb 4, 
Marta 2, Andronic 1, Ilieș 1, Ră- 
duiescu 1. Au arbitrat H. Mar- 
zavan (București) șl M. Tăniscscu 
(Pitești). (A. SZABO — coresp.).

ȘTIINȚA F.ACAU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 28—27 (15—11). 
Oaspeții au dat o replică dîrză 
reușind. în prima repriză, să e- 
galeze de 4 ori. ultima dată în 
mln. 11: c—6. Din 
dențli băcăuani au

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
Joi, pa terenurile Progresul și 

Tenis Club clin București au a- 
vut loc primele întîlniri din ca
drul Campionatului Național de 
tenis pe echipe, grupa valorică 
1—6. După cinci zile vor fi cu
noscute atit formația campioană, 
cit și aceea care va trece în gru
pa valorică 7—12. La întrecere 
iau parte următoarele formații : 
Dinamo, steaua, politehnica 
București, Progresul Energomon- 
laj București, Metalul C.S.ș. Tîr
goviște și Dacia IJGCL Galați la 
feminin, Steaua, Dinamo, Dina
mo Brașov, Victoria CCIAG Bucu
rești, Progresul Energomontaj 
București șl Electrica Timișoara 
la masculin.

Primii au intrat în concurs bă
ieții. Nu mult a lipsit ca, încă 
din prima zl, să asistăm la o 
surpriză, victoria dinamoviștilor 
asupra tcnismcnllor de la CCIAG 
fiind decisa doar in ultimul meci, 
la scorul general de 4—4 (Florin 
Segărceanu, Mihai Vanță — Răz- 
van Constantinescu, Ciprian Po
rumb 6—4, 6—4). După partidele 
de simplu, scorul era egal, 3—3, 
prin punctele înscrise de Segăr
ceanu (3—2, 6—3 cu Constanti-
hescu), Andrei Dirzu (6—4, 6—1 
cu Lucian Vespan), Cătălin Ifti- 
mie (6—2, 6—1 cu lonuț Nițu)
pentru Dinamo, respectiv de Bog
dan Lacea (7—6, 7—5 cu Gabriel 
Oniceag), Iulian Vespan (6—3, 
6—3 cu Marius Dicu), Porumb 
(6—0, 6—2, cu Silviu Matei). In 
această situație, formația dina- 
movlstă a fost nevoită să-și întă
rească cuplurile introdueîndu -i 
jn teren pe Mihal Vanță și pe 
Marius Comănescu, nefolosiți la 
simplu.

Formația campioană Steaua a 
învins lejer (8—1) în 
ținută cu Progresul 
taj. cum de altfel a 
namo Brașov (7—2 
Timișoara).

La fete, Dacia IJGCL Galați a

partida sus- 
Energomon- 
făcut și Di- 
cu Electrica

ILIE IONESCUcoresp.
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AUTOMOBILISM un SEZON constant 
bun l-a reușit pilotul de la LT.A. Argeș, 
Gheorghe Ana. Și la Satu Mare, el s-a 
clasat al doilea la grupa CI, după Nicu 
Grigoraș. De menționat că Ana l-a depășit 
în final cu 4 sutimi (!) pe Daniel Mojilian, 
după ce, la un moment dat, pierduse 27 
de sectinde, din cauza unei defecțiuni. Cu 
atît mai sportivă ne apare, deci, declarația 
lui Mojilian de după concurs : „Superbă 
cursa făcută de Ana, îl felicit mai ales 
pentru voința dovedită." • ȘI LA GRUPA 
C2, pe locul secund a venit un alergător de 
la I.T.A., Mihai Pîrvulescu, care a con
tribuit decisiv la obținerea poziției a treia 
în clasamentul final de către echipa sa. 
• UN NOU nume, al unui pilot tînăr, se 
afirmă. Este vorba de Alexandru Tăulescu 
(Dacia Pitești) care, deș; la primele apa
riții, s-a clasat al 6-lea la viteză în coastă 
de la Mezeș, după ce la antrenamente a- 
vusese al patrulea timp. El a concumt pe 
mașina împrumutată de către ștefan Ian- 
eovici, ceea ce l-a făcut pe unii colegi de 
întrecere, mai hîtri, să întrebe, „nea Fane, 
spune drept, i-al împrumutat mașina cu... 
Ioc cu tot 7". (S.A.).

pitolul jucătoarelor cu talie foarte înaltă, 
mai precis a celor de peste 1.90 m. Cecilia 
Laszlo este departe de ceea ce promitea 
cu doi-trei ani în urmă, iar Dana Kădu- 
lescu, Carmen Clora 
părăsesc rareori banca 
zervă. Evident, în felul 
tele respective nu vor 
cită nevoie are echipa

olimpice de aur a luptelor libere roma
nești. După angajamentul luptătorilor, dc 
a urma exemplul acestui sportiv eu o con
duită ireproșabilă și de o longevitate spor
tivă puțin obișnuită, concuienții au strigat 
în cor, pentru Vasile Pușcașu, un salut 
sportiv. Un gest frumos, dar șl mai frumos 
ar fi ca acești tineri, cit mal mulți dintre 
ei, să-i urmeze exemplului lui Vasile... 
(M. Tr.j.

5,

DINAMO 
PITEȘTI 2 
nivel mod 
nări de se 
de dramat 
la 19—20 îr 
53 Dinamo 
Au înscris 
Donosa 5, 
pectiv Ani 
hăilă 1, I 
Nica 1, Dr; 
Șandor (( 
(Buzău), 
coresp.).

jnin. 12 stu- 
preluat con-

COMERȚ 
RE — J 
1.4—19 (3— 
ranga 5, 
Iankovici 
respectiv 
divan 3, 
Dogărescu 
1. Jianu 1. 
toi și Șt. 
EIAȘ — (

Dl TENIS PE ECHIPE
reușit un punct prețios, întrecînd 
cu 6—3 pe tîrgcviștencele de la 
Metalul. După simpluri, situația 
era egală, gălățencele adjudeeîn- 
du-și, ulterior, toate cele trei 
partide de dublu. La rîndul său, 
Steaua conduce cu 4—2 pe Poli
tehnica București, meciurile de 
dublu fiind întrerupte 
întunericului. (Daniela 
Romanov au oferit un 
mos, prima cîștigînd 
cu 7—6, 3—6, 6—1). Dinamo a dis
pus fără nici un fel de probleme 
de Progresul Energomontaj, cu 
scorul de 8—1.

Astăzi sînt programate urmă
toarele întîlniri : la Progresul — 
Steaua — Electrica Timișoara; 
Dinamo — JDinamo Brașov (mas
culin, de la ora 9) ; Dinamo — 
Politehnica București ; Steaua — 
Metalul CSS Tîrgoviște (feminin, 
de la ora 13) ; la TCB. de la 
ora 9: Dacia IJGCL Galați — Pro
gresul Energomontaj (f) și Pro
gresul Energomontaj — Victoria 
CCIAG (m).

Doina STÂNESCU

POLIȚEI 
TRACTOR 
(14—7). Ai 
Dobrcscu 
brean 3, i 
Banu Jg 
șescu 
ton (i™ 
jocaru 1. 
I. Mari? 
CRL'ȚU —

din cauza 
Pavăl și 
meci fru- 
la limită,

Azi, de
I.M.U.A.
o gală aj 
cu „Cupi 
întrecere 
ța o seri 
din Capii 
Otelul Ti

La Miercurea Ciuc și

ETAPA A ll-a A DIVIZIE
Astăzi și mîine, la Miercu

rea Ciuc și Gheorgheni se 
vor disputa două din cele trei 
partide duble ale etapei a II-a 
a Diviziei A la hochei, prima 
grupă valorică Progresul Mier
curea Ciuc primește replica

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

BASCHET, cu totul remarcabila 
prestația șl eficacitatea juniorului Gheor
ghe Mureșan (17 ani, 249 m) In meciul 
„U“ — Farul. După un alt „gigant" aflat 
la vîrsta junioratului — Constantin Popa 
(17 ani — 2,14 m). consacrat de acum la 
nivelul echipelor divizionare A, clujeanul 
se anunță un candidat la lotul de seniori, 
li urăm succes. • IN MOD REGRETABIL, 
însă, la fete se... bate pasul pe loc la ca-

și Carmen Duțică 
jucătoarelor de re- 
acesta baschetbalis- 
putea progresa, și 

_ —__ _____ . națională de astfel
de elemente ! • DOUA NEPREZENTARI 
au fost consemnate în reuniunea (de patru 
meciuri) programată să aibă loc dumini
că, la ,.Drept-, in cadrul Diviziei școlare 
și de juniori. Formațiile bucureștene C.S.Ș. 
3 Steaua (băieți) șj C.S.Ș. 4 Politehnica 
(fete) au pierdut cu 0—2 partidele cu C.S.Ș. 
Galați și respectiv C.S.Ș. Bacău, deoa
rece antrenorii lor nu s-au Îngrijit (conform 
regulamentului) ca, la teren să se afle 
masa cuvenită oficialilor, stegulcțe de sem
nalizare, instalația de 20 dt secunde, tă
blițe pentru anunțarea greșelilor personale, 
tabelă de scor. Alertate, celelalte echipe 
gazdă * au luat prompt măgurile necesare, 
asigurînd condițiile regulamentare de joc. 
Dar numai după ce predecesoarele lor nu 
pățit-o, din cauza unei neglijențe 
Sperăm că lecția (nedorită) nu va fi 
tă. (D. St.).

crase, 
uita-

LUPTE. REUNIUNEA din cadrul 
cursului Republican de „libere" pe ___
gorii de greutate și echipe, disputată dumi
nică în sala de antrenament a clubului 
steaua, a fost precedată de un moment 
festiv : cele cinci echipe participante, an
trenorii șl arbitrii concursului au marcat 
excepționala performanță a colegului lor 
Vasile Pușcașu, cîștigătorul primei medalii

Con- 
cate-

RUGBY. IN DORINȚA dezvoltării bazei 
de masă a sportului cu balonul oval, 
F.R.R. a luat înțeleaptă hotărîre ca fiecare 
echipă divizionară să fie dublată de o for
mație dc juniori. Dar, iată, întrecerea abia 
începută, că au șl apărut primele defec
țiuni. Deocamdată la „echipe mici" (QKA 
Tecuci, Precizia Săcele), care nu s-au pre
zentat la campionatul republican de ju
niori. Pentru a se evita pe viitor asemenea 
situații neplăcute, am propune ca „for- 
fait“-ul unei formații de juniori să se re
percuteze și asupra clasamentului echipei 
divizionare, prin pierderea (eventuală' a 
unui punct. Poate așa se va introduce mai 
multă responsabilitate vizavi de întrecerea 
celor mai tineri rugbyști. • AFLAM nu 
fără o strîngere de inimă, că Mircea Mun- 
teanu-,,Vulturul", cum i se nai spune, cel 
mai bun taloner al țării între anii 1373— 
1985, și-a pus (la 36 de ani; ghetele In
cul, din cauza unor prelungite dureri lom
bare. Sperăm că clubul Steaua, a.e cărui 
culori Muntcanu le-a apărat cu mult devo
tament, va ști să folosească marea sa ex
periență internațională (55 de selecționări 
în echipa reprezentativă I), încredințindu-i, 
pentru început, o grupă de copil. Șl mai 
apoi, cine știe... • SUPORTERII echipei 
Dinamo (șj nu numai ei) au remarcat de
sigur, absența din formația de bază (in 
ultimele 3 etape de campionat) a centru
lui Ștefan Tofan. Motivul 7 In tei naționalul 
nostru s-a accidentat la un umăr (di-.junc- 
ție) la recentul turneu dc la Moscova.
(D. C.).
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REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN S OCTOM
BRIE : i. steaua București — 
Sparta Praga x , 2. Kuusysi
Lahtj — Dinamo București 2 ;

3. Galatasaray — Rapid Viena 1;
4. I. F. Brdndby — F. c. Bruges 1;
5. H.J.K. Helsinki — F C Porto 
1 ; 6. Celtic Glasgow — Honved 
Budapesta 1; 7. Neuchâtel Xamax
— F.c. Larissa 1 ; 8. „17 Nentori"
— Hamrun Spartans 1 ; 9. Sre-
deț Sofia — Inter Bratislava 1 ; 
10. Sturna Graz — Seivetle Ge
neva x ; 11. Duk'.a Praga
Real Soeiedad 1 ; 12. G.R.S. Ka 
towice — Glasgow Rangers 2 
13. Dynamo Dresda — F.C. Aber 
deen 1. Fond total de cîștiguii 
648.230 lei.

formației 
care se 
noscînd ; 
pele frur 
nia camf 
Viitorul, 
în care s 
ales in < 
Progresul 
misiune 
chipei S 
Ciuc, oci 
trecuta e 

Partide 
Dunărea 
și cele al 
iapă, dir 
biective 
bucurește 
semenea 
mina și, i 
tea fi ini 
gram și

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 30 SEPTEMBRIE : c 
5 variante 25% a 25.983 lei; cat
2 : 1 variantă 100% a 19.411 lei și 
10 variante 25% a 4.853 lei ; cat.
3 : 10,75 a 6.320 Ici ; eat. 4 : 25,7 
a 2.638 lei; cat. 5: 131,75 a 516 lei 
cat. 6 : 295,25 a 230 lei ; cat. X 
1.482,75 a 100 lei. Participanții : 
Albert Ioan din Sălocea — Bihor, 
Popa loan din Brașov, Bonea 
loan din Sibiu, Kau Petre-AIex, 
din Sibiu și Păcurar iu Marta din 
Timișoara, au cîștigat. fiecare, 
cîte 25.983 lei.
• Nu uitați că numai ASTAZI 

și MÎINE se mai pot procura bi
lete cu numerele favorite la 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTo 2 de duminică. 9 octom
brie : tot mîine, simbătă, 8 oc
tombrie. este și termenul final 
dc depunere a buletinelor la a- 
tractivul concurs PRONOSPORT 
al săptămînii ! Se atrage aten
ția participantilor că meciul F. C. 
Bihor — Oțelul .Galați (înscris 
inițial pe fluturași! distribuit! 
prin agențiile Loto-Prono și ju
cat miercuri. 5 octombrie) a 
fost înlocuit cu partida „U‘‘ Cluj- 
Napoca — Curvinul !

TRAG

BANI.



VICTORIA,
(Urmare din pag. 1)

DIN NOU IN TURUL AL DOILEA

, deși au 
‘chilibrul. 
ar un... 
t ca pînă 
obcină o 
tată, deși 
jftării ri
dice. AU 
asilca 6, 
)ochița 2, 
respectiv
Nițu 4, 

itrescu 1, 
1 arbitrat 
. Stăncilă 
DLER —
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DACIA
Meci de 

le rău .r- 
ros; ia fel 
roTeîofl 

;i în min. 
eu 20—17. 
. irosii 5, 
ea res- 
itv 6, Mi- 
ăȘ.'Snl 
bii-'ii Gli. 
N. l;> IȚ'll

I
I
I
I

LAU MA- 
JCUREȘTI 
>: A. Ba- 
Pleșca 2.
Istode 1. 

■u 3, Be- 
locnnu 2, 
. Zahnria 
Tr. Apos- 
așov). (C.

I
I
I

SOAR A — 
V 27—32 
enev 5. N. 
tor 4. C4Sl- 
obrescu 2,

Bere- 
. An-

1. Co- 
. Din si

I
1

min. 41 (după o pasă abilă a 
Iui C. Solomon la care maltezii 
s-au oprit pentru un ofsaid 
imaginar) și CO11AȘ, în min. 
43 fiobind mingea peste porta
rul Sliemei). In rest, ocazii 
peste ocazii în careul vizitato
rilor (cele mai mari : Culcear 
— min. 10 și 25, D Daniel — 
min. 21, Dainaschin I — min. 
37), dominați la toate capito
lele 
mai

La
ce mai 
a scos 
dus un fundaș, „baricadînd" 
mai zdravăn poarta Iui *~ 
berras. Cum si bucureștenii au 
mai stins din motoare, evitînd 
parcă să transforme infringe - 
rea maltezilor într-o catastro-r 
fă, a reieșit un joc mai echi
librat, pe fondul căruia oas-

de un adversar, evident 
valoros, de alt „calibru", 
pauză căutînd să salveze 

era de salvat Sliema 
un atacant și a intro- 

si 
Sci-

ia, <1 ivit, 
librat, pe

peții au 
Grech s-a 
56, foarte 
Topolinschi i-a 
nul în ultima instanță. Acest 
avertisment, -deși fără impor
tanță pentru soarta 
a calificării, i-a 
fotbaliștii Victoriei 
în șir. maltezii au 
spectatori ai unor 
eșuate, din păcate,
re. După ce, în min. 80, Coraș 
a lăsat (cui ?!) o pasă venită 
de la Damaschin I pe care 
scria gol. LAIS a ridicat sco
rul Ia 6—0 (min. 88), „bomba" 
lui, de la 18 metri, ulterioară 
unei „indirecte", fiind respinsa 
de portarul Sliemei în... fun
dul plasei 1 Golul de onoare al 
oaspeților, realizat de M. 
GAUCI cu cîteva secunde îna
intea fluierului final, a părut 
mai degrabă un 
voare“ acordat i

îndrăznit mai mult, 
găsit chiar, în min. 
aproape de gol, dar 

.suflat" balo-

partidei și 
îndîrjit pe.
și, minute 
fost simpli 
combinații 

Ia finali?a-

ACEST 2-2 Șl IMPLICAȚIILE LUI
„bilet de fa

de bucureșteni
%

unui partener care, de-a lun
gul ambelor manșe, și-a apă
rat șansa (cît de puțină) în 
mod onorabil și sportiv. Net 
mai bună, zdrobitor mai bună 
formația noastră n-a avut pro
bleme nici ieri cu Sliema, de 
reținut fiind — pe lingă va
loarea ridicată — mobilizarea, 
ambiția și dăruirea jucătorilor 
antrenați de FI. Halagian și 
Gh. Timar.

Arbitrul polonez K. Orlowski 
a condus foarte bine echipele : 

VICTORIA : Pavel — COJO
CARII, C. SOLOMON, Mirea 
(min. 71 LATS), Topolinschi — 
Ursu, D. DANIEL, Ursea (min. 
46 Zare), CORAȘ — CULCEAR, 
Damaschin I.

SLIEMA WANDERERS: Sci- 
berras -
Carvana, 
Zammit, 
Taliana 
Grech (min. 58 M. GAUCI).

■ Theuma, Camilleri, 
Navarro

Farrugia.
(min. 46

— Clouett, 
Walker — 
E. Gauci),

din fMQ 1)

IERI ÎN
SERIA I

ETAPA A 7-a A DIVIZIEI B

I
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I
I
I
I
I
!em

IEl
I
I
I
I
I

I
I
I

Și 
ca

h#TE“

, în sala 
avea loc 

ix dotată 
elte“. La 
t prezen- 
i fruntași 

și de la

impun, 
păt 
re 
in 
un 
plicații, mai mult 
mai puțin objective, în 
planul pregătirii 
hice a celei 
doua manșe ; 
fel incit 
știentul 
tre 
pei 
prea 
in 
existat, 
sugerăm 
pentru această parti
dă retur, Steaua nu 
și-ar fi propus și do
rit o nouă victorie, 
care s-o consolideze 
pe prima și care, ase
menea celorlalte. să 
rămînă într-un pal
mares și așa impresio
nant. Le putem re
proșa, insă, jucăto
rilor ei o oarecare de
lăsare 1 
celor 90 
videntă 
tratare . 
momente
tale ale jocului, pose
sia mingii și tentati
va de a o recupera. In 
situația do apărare. 
s-au primit două go
luri din faze fixe (de
clanșate de 
turi inutile) 
a lipsit să 
altele ; în 
comis unele 
tît la

acest proas- 
egal. spre deosebi- 
do celelalte, avînd 
„5—l"-ul praghez 
precedent cu im- 

sau

p si
de a 

în așa 
subcon-în

fiecăru’a din- 
componenții echi- 
un sîmbure de 

mare 
calificare tot 

Nu vrem 
ideea 

această

încredere
a 

să 
că

pe parcursul
do minute, o-
în modul de

a celor două 
fundamen-

două faul- 
și puțin 

..cadă" și 
atac s-au 

orori a- 
Construcție

(chiar și la pase sim
ple, și asta nu numai 
din pricina 
alunecos), 
nalizare, 
2—1, ~ 
satisfăcut, pare-se. 
golul înscris cu- 
minut 
pit o bună ocazie.

„Tot răul spre bine" 
finalmente, un 

„total" poate 
astfel) 

cunoscută zica- 
se potrivește, 

momentului 
al echipei, în 
în care se va 

rezolva... per- 
Și cînd a-

terenului 
cît și la fi- 
unde, la 

Lăcătuș. prea 
de 

înscris cu- un 
înainte, a risi-

(dacă.
7—3 
fi î 
sună ■

la
apreciat 
o 

lă care 
credem 
actual 
măsura 
putea 
spectiva. 
pelăm la acest aforism 
ne gîndim. desigur, la 
faptul că un 3—1 posi
bil la ocazia rarisimă 
a luî Lăcătuș, ar fi în- 
cîntat pe moment, dar, 
în același 
deturnat 
Ia unele 
evidente 
mâți ei 
apărînd, 
partidei 
cînd 
sau 
concentrare 
este diminuată, 
să spunem că - 
la Praga, într-o 
șă cu o altă motivație 
și. în consecință, cu o 
mobilizare 
a existat 
re pentru o mai rațio
nală organizare a jo
cului de ansamblu, a- 
s;gurîndu-se sistemu
lui defensiv un plus

timp, ar fi 
atenția de 

lacune reale, 
în jocul for- 

campioane, ele 
cazul și al 
de miercuri, 

dintr-un motiv 
altul, puterea de 

psihică 
Vrem

— dacă 
man-

de prudență — acum, 
sub impulsul lui 5—1, 
cei din ultima linie 
n-au prea mai găsit 
sprijin la coechipieri : 
nici din partea unora 
dintre mijlocași, mai 
puțin dispuși la 
tisfacerea 
ble, nici 
vîrfurilor, 
reori. du 
mingii, 
replierea 
titudine.
ce privește mijlocașul 
la „închidere", 
rol important 
probleme pentru 
chipă într-un trecut 
nu prea îndepărtat) a 
fost doar sporadic 
îndeplinit de “ 
riu, atras și el, 
cum colegii de 
de mirajul golului.

Judecind 
in perspectiva 
piață, poate că 
considerare a 
lui respectiv n-ar 
lipsită de interes și de 
eficiență. Și, în acest 

lăsîndu-i-se lui 
mult cîmp 
în ofensi- 
ceea ce 
venit de 

„închizăto- 
din-

tularizat sub tricoul 
cu nr.

PETROLUL PLOIEȘTI — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 
(0—0) : I. Nicolae (min. 62) șl O. 
Grigorc (min. 65).

F.CJH. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — C.S.M. SUCEAVA 2—1 
(1—0) : Paraschlv (min. 31), Ia- 
mandi (min. 76), respectiv loja 
(min. 52).

STEAUA MIZ1L — C.S. BOTO
ȘANI 2-1 (0-0) : I. Gușă (min. 
53), C. Lazăr (min. 87), respec
tiv Tică (min. 76).

METALUL PLOPENI — ARI
PILE BACAU 3—0 (2—0) : ște-
lănescu (min. 15 șl min. 30 din 
11 m) șl Cringașu (min. 47).

C.F.R. PAȘCANI — GLORIA 
BUZAu 0—1 (0—1) : Ursa (min. 
25).

FEPA >74 BIRLAD — A.S.A. 
EXPLORĂRI CIMPULUNG 2—0 
(1—0) : Marcu (min. 38 și 48).

POIANA CIMPINA — ȘIRE
TUL PAȘCANI 2—0 (2—0) : Paneu
(min. 32) și Stan (min. 42).

UNIREA FOCȘANI — F.C.M.
PROGRESUL BRAII.A 2—1 (t—0) : 
Chiriță (min. 41), Cr. Rusu (min. 
30), respectiv Radu (min. 47;.

Relatări de ia o. Bălteam), rt. 
Alexandrescu, I. Diaconii, v. 
Frtncu, C. Enca, c. Burghelea, C. 
Nour, E. Stroic și FI. Jecheanu.

2.

exemplară, 
preocupa-

sa-
normei du- 
din partea 
care, ara- 

ă pierderea 
u efectuat 
cu promp- 
ar in ceea

acest 
(fără 

e-

Rota- 
pre- 

linie,

lucrurile 
apro- 

o re- 
postu- 

fi

sens.
Rotariu mai 
de manevră 
vă (adică 
făcea cînd a 
la „Foii”), 
rul“ să fie ales 
tre cei trei jucători 
care acționează. cu 
bune rezultate. în axul 
central al defensivei, 
Bumbescu, Iovan, 
lodedici, situație 
care tînărul D.
trescu ar putea fi

Be-
în

Pe- 
ti-

firește, doar 
dintre cele po- 
și menite să 
cadrul tablou-

Este, 
o idee 
sibile 
refacă 
lui tactic care a stat la
baza valoroaselor re
zultate obținute de
Steaua in competiția- 
fanion a continen
tului nostru. O idee 
care, mai mult ca si
gur, se va afla și in a- 
tenția 
nice, 
componența 
trucît, nu încape 
bă. o definitivare 
acest sens va veni, cît 
de curînd, din par
tea factorilor respon
sabili ai clubului și 
ai secției. îmbucu
rător ne apare faptul 
că, în momentul de 
față. 
Bălan și 
Steaua va 1 
pregătească 
turului II cu 
complet, din 
fi mai ușor 
col mai bun 
sub aspectul 
individuale, 
acela 
tive. 
binarea 
celor ■ 
cum ne-a arătat 
pede și prima manșă 
cu ~
rituoasa 
României se va 
nia la 
II ca 
chipă. 
altfel.

conducerii 
indiferent 

ei.

teh- 
de 

în- 
vor- 

în

în momentul 
recuperîndu-i pe 

Pițurcă, 
putea să 
meciurile 

i efectivul 
i care va 
de găsit 
„11", atît 

valorii 
cît și sub 

al formei spor- 
Numai prin îm- 
i armonioasă a 
• două criterii, 

lim-

Sparta Praga, me- 
campioană a 

i ali- 
startul turului 
o adevărată 
Așa cum, 

ea este...

e- 
de

POLITEHNICA IAȘI — 
LAUL P. NEAMȚ 3—2 
Kereszi (min. 34 și 85), 
ghiu (min. 64). respectiv 
ghioalei (min. 10), 
(min. 54).

CEAH- 
(1-1) : 
Gheor- 
Amar- 

BÂdulescu

SERIA A II-a
ELECTROPUTEKE CR.-UOVA — 

JIUL PETROȘANI 2—1 (1—0) :
Calafcteanu (min. 28 și 70), res
pectiv Timofte (min. 61).

CHIMIA BM. VlLCEA — ME
TALUL MIJA 4—0 (2—0) t Nlță 
(min. 19 din 11 m). Mangalagiu 
(min. 44, 59 șl 66).

F.C.M. CARACAL — MINERUL 
MOTRU 3—2 (0—0) : Ciucă (min. 
67 și 88), Popa (min. 47), res
pectiv Cojocaru (min. 15 șl 77).

DACIA PITEȘTI — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 1—0 (0—0) : Blrbulescu 
(min. 76 din 11 m).

PANDURII TG. JIU — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE" 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — A.S. 
DROBETA TR. SEVERtN 2—0 
(1—0) : Beleaua (min. 28) și Ghi- 
oane (min. 69).

METALURGISTUL SLATINA —
ELECTROMUREȘ TG. 
4—0 (3—0) : Asaftei 
Din (min. 24), Mlhai 
Candea (min. 56).

MUREȘ 
(min. 10), 
(min. 38),

METALUL MANGALIA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (0—1) : Ci- 
șuneanu (min. 62), Carastoian

SERIA A IlI-a

1. PETROLUL 7 5 1 1 13- 4 11
2. Gloria Buzău 7502 9- 6 10
3. Metalul Plopeni 7 4 1 2 11- 3 9
4. Polit. Iași m 2 12- J 9
5. Steaua Mizil 74128-1 9
C. Progresul Brăila 7 4 0 3 12- G 8
7. Unirea Focșani 7 4 0 3 11- 9 8
8. C.SJVI. Suceava 7322 12-10 8
9. Poiana Cîmpina 7322 7-6 «

10. F.E.P.A. *74 7 3 1 3 11- 8 7
11. Ceahlăul P. N. 7 3 1 3 8- 9 7
12. Aripile Bacău 7304 9-13 6
13. Șiretul Pașcani 7304 7-12 6
14. Delta Tulcea 7133 6-10 5
15. Prahova Ploiești 7 2 0 5 3- 8 4
16. A.S.A. C-Iung 7205 7-13 4
17. C.S. Botoșani 7124 3-12 4
18. C.F.R. Pașcani 7115 4-10 3

(min. 89), respectiv Marin 
(min. 10).

dunărea calArași — i.c.i.m. 
BRAȘOV 3—1 (0—1) : Farin (min. 
48), Mușat (min. 49) ștefan 
(min. 70), respectiv Cbioreanu 
(min. 25).

Relatări de la V. Popovici, P. 
Giornoiu, Gh. Donciu. I. Fețea- 
nu, P. Cristea, P. Dumitrescu, D. 
Mihail, A. Bieltz >i N. Constan- 
tinescu.
1. JIUL 7 4 2 1 11- 4 10
2. Tractorul 7 4 12 14-10 9
3. Chimia Rm. V. 7 3 2 2 9- 3 8
4. Met. Slatina 7 4 0 3 12- 8 8
5. Electroputere 7 4 0 3 10- 6 8
6. Dacia Pitești 7 4 0 3 8- 6 8
7. F.CJVf. Caracal 7 4 0 3 10-11 8
8. Dunărea CI. 7 3 13 9- 9 7
9. Sp. „30 Dec.“ 7 3 13 4- 4 7

10. Met. Mangalia 7 3 13 11-13 7
11. Electromureș 7 3 13 9-12 7
12. A.S. Drobeta 7 3 0 4 11- 9 6
13. I.C.I.M. Bv. 7 3 0 4 9-10 6
14. C.S. Tirgoviște 7 3 0 4 7- 9 6
15. Metalul Mija 7 3 0 4 6-10 6
16. Pandurii Tg. Jiu 7 2 2 3 5-11 6
17. Gaz Metan 7 2 14 9-14 5
18. Minerul Motru 7 2 0 5 6-11 4

-un meci 
sânt, cu- 
are echi- 

compa- 
eorgheni, 
ia etapă 
ape, mai 
a zi, de 
dată o 
fața e- 

iercurea 
i doi în 
ionatului.
na mo 

ele, 
prima e- 
ndiții o- 
atinoarul 

cîte a- 
r mai a- 
vor pu- 

-un pro- 
ens.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
ARMATURA ZALAU 2—0 (2—0) : 
Trăistaru (min. 19 și 22).

GLORIA BISTRIȚA — F.C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 3—1 
(1—1) : Șuvagău (min. 28), Gh. 
Radu (min. 78), Pirclu (min. 89), 
respectiv Dorobanțu (min. 15).

U.T. ARAD — GLORIA REȘI
ȚA 3—1 (0—1) : Hirmier (min. 
60), Negrău (min. 70), Popescu 
(min. 85), respectiv Ciocan 
(min. 35).

AVÎNTUL REGHIN — MINE
RUL CAVNIC 0—1 (0—0) : Azoi- 
țel (min. 69).

C.S.M. REȘIȚA — A.S. PARO- 
ȘENI VULCAN 1—0 (0-0) : Plă- 
vițiu (min. 49).

CHIMICA TIRNAVENI — UNI
REA ALBA IULIA 1—0 (0—0) :
Nistor (min. 80).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— STRUNGUL ARAD 0—0.

C.F.R. TIMIȘOARA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 2—2 
(1—0) : Dudaș (min. 40), Bărbo-

su (min. 48), respectiv Giuchici 
(min. 47 șl 59).

METALUL BOCȘA — OLIMPIA 
SATU MARE 1—2 (0—li : Portic 
(min. 84), respectiv Csiiri imin. 
40), Bolba (min. 99).

Relatări de la C. Crețu, I. To
ma, O. Berbecaru, I. Orinenișan. 
P. Fuchs, I. Ducan, I. Siminie, 
St. Marton și T. Țăranu.

1. OLIMPIA S.M. 7 5 1 1 18- 6 H
2. „Poli” Tim. 7 5 1 1 15- 5 11
3. U.T.A. 7 5 0 2 14- 6 10
4. A.S.A. Prog. 7 4 2 1 12- 4 10
5. Gloria B-ța 7 4 0 3 13- 9 8
6. C.F.R. Tim. 7 3 2 2 10- 7 8
7. Armătura 7403 6-6 8
8. Unirea A.I. 7313 13-12 7
9. C.SJW. Reșița 7313 8-8 7

10. Chimica Tirn. 7304 6-8 f
11. Strungul 7143 3-7 6
12. Gloria Reșița 7304 9-14 6
13. Min. Cavnic 7 2 1 4 5-9 5
14. Av. Reghin 7214 6-12 5

15-16. A.S. Paroșeni 7214 4-11 5
Dacia Orăștie 7214 1-14 5

17. F.C. Maram. 7 1 2 4 7-9 4
18. Metalul Bocșa 7124 4-13 4

UN 6-0 CARE VORBEȘTE DE LA SINE■J
că n-am putut aduce 
publicului nostru satis
facția unei victorii, 
nici măcar pe aceea a 
unui scor egal, dar Di
namo s-a dovedit a fi 
nu numai superioară e- 
chipei noastre, ci și • 
formație de nivel euro
pean ridicat. Echipa de 
azi a iui Dinamo mi se 
pare mai puternică de
ci t cea pe care Kuusysi 
a întîlnit-o în 1983“. 
Iar Annunen, unul din
tre cei inaj vechi jucă
tori a: gazdelor, con
stata că in cele patru 
meciuri pe care echipa 
sa le-a susținut în cu
pele europene cu Di
namo. Kuusysi n-a re
ușit să marcheze nici 
un gol. scorul general 
fiind 13—0 pe.itra ro
mâni : 1—0 și 3—0 în 
1983, 3—9 și 3—0 în 1988.

Cîteva cifre vor reda 
superioritatea echipei 
noastre, pe care cei 
circa 5 000 de specta
tori au aplaudat-o cu 
sportivitate la ieșirea 
de pe teren. Raportul 
cornerelor a fost 8—5, 
cel al s durilor la poar
tă 12—6 (pe spațiul por
ții 9—4), iar ocaziile de

{Urmare din vad 1)

da, inîrecîndu-i pe fin
landezi ia toate capi
tolele. Nu exagerăm cu 
nimic dacă spunem că 
aici se putea obține an 
scor chiar mai rrare 
decît la București. S-a 
ratat insă mult, fie din 
cauza individuali >mu’ui 
(prefer indu-se 
șuturi din poziție i1 
modă, m locu’ 
pase la parteneri 
bine plasați), fie 
cauza precipitării la fi
nalizare. După joc. la 
conferința de presă, an
trenorul Antti Murinen 
declara: „Ne pare rău

f£ 1988
TION AL A

DIN 
DE

adesea 
in co
anei 
mai 
d:n

NOU SANSE 
EXCEPȚIE !

• SE EXTRAG 
NU MAI PUTIN 
DE 22 DE NUMERE 
DIN 75 CU POSIBI
LITATEA DE A SE 
CÎȘTIGA ȘI CU NU
MAI 2 NUMERE DIN 

5 SAU 6 EXTRASE 
« ULTIMA ZI PEN
TRU A PARTICIP ' 
CU NUMERELE FA
VORITE — SÎMRA- 
TA, 8 OCTOMBRIE !

gol 7—2. toate ’n fa
voarea echipei noastre.

Dintr-uu ansamblu 
bine pus la punct și 
care a aplicat cu bune 
rezultate tactica de joc 
stabilită de Murea Lu- 
cescu, miercuri seara 
cîțiva jucători w ieșit 
în mod deosebit în evi
dență. Mai iutii Vaiș- 
covici, care a făcut 
poate cel mai bun joc 
al său de cînd evolu
ează la Dinamo. El a 
fost remarcat special și 
de observatorul UEFA, 
danezul Bent 
care-i releva 
zitatea curselor 
ripă, driblingul 
teză și forța dc 
notă ridicată și 
portarul Stelea. 
rui 
ca elanul ofensiv 
speranțele de gol ale 
gazdelor să scadă 
măsură ce trecea tim
pul. Andone a stăpînit 
cu dezinvoltură careul 
nostru, reconfirmîndu-și 
forma bună din acest 
sezon. Păcat de carto
nașul galben primit in 
repriza a doua pen tiu 
că a oprit cu mina o 
minge înaltă... Sabău,

rîielsen, 
impetuo- 

pe a- 
in vi- 
șut. O 
pentru 
a că- 

siguranță a făcut 
Și

pe

cu pase excelente în 
prima repriză, și 
creanu (care l-a 
cuit după prima parte 
a jocului pe Mihăescu, 
pentru că acesta s-a 
accidentat la o pătrun
dere în careu, în min. 
26) au fest și ei prin
tre evidențiat ii acestei 
partide in care, repe
tăm, întreaga echipă a 
fost la înălțimea mi
siunii pe care și-o asu
mase (de a termina 
victorioasă și in meciul 
retur) și pe care și-a 
îndeplinit-o cu brio.

La Lahti, Dinamo 
și-a confirmat crește
rea valorică d>n acest 
sezon. Așteptăm acum 
— și-i dorim — un 
..bis" in turul următor 
al Cupei Cupelor. în 
încheiere să reținem și 
un eveniment original. 
La sflrșitul jocului, or
ganizatorii au efent 
cite un trofeu (statuete 
din argint reprezint ind 
un fotbalist) celor mai 
buni jucători din fieca
re echipă : de la Dina
mo — Vaișcovici, de la 
Kuusysj 
Korhonen. 
preferințe

Vis- 
înlo-

— portarul
Și aceste 

spun ceva...
iiiiiiimiiii/iiiiiiiiiiiitiil'!i!țniiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitniiiuiiiiiiiiniiiiii!iiii>^

I BALUL TOAMNEI LA POIANA BRASOV

§
29-30 octombrie 1988
I.T.H.R. București vă invită 

cipați la această tradițională 
ce se organizează în zilele de 29 și 30 
octombrie a.c., la Poiana Brașov.

Din programul excursiei ;
— plecarea 29 octombrie 1988, ora 11,00

să parti- 
excursie

cu autocarul spre Ploiești — Sinaia — 
Predeal — Poiana Brașov ;

— cazare la hotel categoria I ;
— cină festivă Ia restaurantul CAPRA 

NEAGRA, program muzical și de dans ; 
concursuri și surprize ;

— înapoierea spre București duminică 
30 octombrie 1988.

înscrieri și informații la toate agen
țiile de turism alo I.T.H.R. București.

I
i

s1§ §

0 NOUĂ „RUNDĂ" ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
Miercuri 12 octombrie, de la 

ora 14, sint programate jocurile 
unei noi etape din cadrul Cupei 
României, competiție care se des
fășoară sub egida Dacladel. In 
această fază participă și echipele 
de Divizia B. Iată programul 
meciurilor : Carpați Gălănești — 
C.S. Botoșani, Minerul Gura Hu
morului — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc, C.S.M. Dorohoi — 
C.S.M. Suceava, Aurora Tg. 
Frumos — Politehnica Iași, Me
talul Roman — Ceahlăul P. 
Neamț, Petrolul Moineștl — Șiretul 
Pașcani, Mecon Gh. Gheorghlu- 
Dej — C.F.R. Pașcani, Mecano- 
sport Galați — Steaua Mlzil, Trl- 
cotex Panciu — Unirea Focșani, 
Foresta Gugești — Aripile Ba
cău, Steaua Mecanica Huși — 
FEPA ’74 Birlad, Carpați Nehoiu
— Gloria Buzău, Chimia Brăila
— F.C.M. Progresul Brăila, Ș.N. 
Tulcea — Delta Dinamo Tulcea, 
Progresul C.S.S. Medgidia — Me
talul Mangalia, Voința Medgidia
— Prahova C.S.U. Ploiești, Uni
rea Slobozia — Petrolul Ploiești, 
Unirea Urzicenl — Metalul Plo- 
penl, Ș. N. Oltenița — Du
nărea Călărași, Petrolul Roa
ta de Jos — Sportul „30 Decem
brie”. I.M.G. București — Meca
nică Fină București, Automatica 
București — Poiana Cîmpina, A- 
vlcola Crevedla — Metalul Mija, 
Cimentul Fienl — C.S. Tirgoviște, 
Unirea Cîmpina — Tractorul 
Brașov, Minerul Fillpești de Pă
dure — I.C.I.M. Brașov. ROVA 
Roșiori — F.C.M. Caracal, Spor
ting Slatina — Metalurgistul Sla
tina. Cavalerii Fluierului Pitești
— Dacia Pitești, Jiul I.E.E.L.I.F. 
Craiova — Electroputere Craiova, 
Arbitrii VDcea — Gloria Reșița, 
Energia Rovinari — Pandurii Tg. 
Jiu, Dierna Orșova — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin. Minerul Simian
— Minerul Motru, Minerul Ora-

vița — Metalul Bocșa, A.S. Tim
puri Noi Glarmata — C.F.R. Ti
mișoara, U.M. Timișoara — 
A.S.A. Progresul Timișoara, Șoi
mii Lipova — C.S.M. Reșița, Mi
nerul Lupenl — Jiul Petroșani, 
Mureșul Deva — Dacia Orâștie, 
Metalurgistul Cugir — Unirea 
Alba lulia, înfrățirea Oradea — 
Olimpia Satu Mare, Oțelul Or. Dr. 
Petru Groza — U.T. Arad, Chi
mia Tășnad — Strungul Arad, 
Cuprom Baia Mare — F.C. Mara
mureș, Minerul Băiuț — Minerul 
Cavnlc, Izomat Șimleul Silvaniei
— Armătura Zalău, Voința Bis
trița — Gloria Bistrița, Me
canica Bistrița — Avîntul 
Reghin, Motorul IJd.A. Cluj- 
Napoca — Politehnica Timișoara. 
Voința Rușii Munți — Chimica 
Tîrnăveni, C.S. Mecanica Sibiu
— Chimia Rm. Vîlcea, Automeca- 
nica Mediaș — Gaz Metan Me
diaș, Nitramonia Făgăraș — A.S. 
Paroșeni Vulcan. Rapid Miercu
rea Ciuc — Carpați Covasna. Mi
nerul Baraolt — Electromureș 
Tg. Mureș.

• Federația Română de 
Fotbal și Centrul de per
fecționare a cadre) ar din 
mișcarea sportivă organi
zează la Bacău, în perioada 
10—12 octombrie 1988. cursul 
de perfecționare a antreno
rilor df. fotbal din Divizia 
„C‘. care activează în ju
dețele Suceava. Iași Vaslui, 
Botoșani, Neamț, Covasna 
și Bacău.

Prezentarea la C.J E.F.S. 
Bacău, luni 10 octombrie 
(ora 9).



UN NOU MOMENT
(U'mare din pop 1)

t.-.are a 3 medalii de aur, una 
de argint și una a* ironz in 
întrecerile individuale, admira
bila noastră gimnastă consa- 
crîndu-se strălucit astfel și în 
marea arenă olimpică. Un de
but la cel mai ridicat nivel, 
mult aplaudat, a reușit Gabriela 
Potorac, medaliată cu argint și 
bronz în finalele pe aparate. A 
mai contribuit la frumosul bi
lanț Echipa, în întregul său, 
o mențiune deosebită fiind ne
cesară în cazul campioanei 
mondiale absolute Aurelia Do- 
bre, care a concurat incomplet 
restabilită după un trauma
tism mai vechi, dar care a lu
crat cu o impresionantă dăru
ire pentru culorile patriei, de-a 
lungul întregii competiții. Fi
rește, nu trebuie "ă ne ascun
dem regretul că acest bilanț 
nu a fost încă șl mai bogat, 
ceea ce era posibil, atit în 
disputa pe echipe, cît și la in
dividual, dacă nu se manifes
tau unele slăbiciuni și neajun
suri în evoluțiile fetelor noas
tre, mai ales la paralele și 
bimă impus.

Echipa reprezentativă de 
gimnastică a evoluat, la J.O. în 
alcătuirea Daniela Silivaș, Au
relia Dobre, Gabncla rotorac. 
Celestina Popa, Eugenia Golea 
și Camelia Voinea, ca rezetvă 
făcînd deplasarea Gabriela 
Gheorghe. Deci, cu o singură 
excepție (Potorac), aceeași for
mație care a ciștigat „aurul" 
la Campionatele Mondiale de 
anul trecut. Nu zxagerăm cu 
nimic cînd afirmăm că era cu 
totul posibil ca selecționata 
tării noastre să repete presti
gioasa performanță de acum 
un an. Ne vin în sprijinul a- 
cestei idei evoluțiile sportivelor 
menționate, care s-au „tătuț". 
în cel mai bun înțeles al cu- 
vîntului. cu îndîrjlre pentru 
fiecare zecime și miime de 
punct, și-au apărat șansele în 
orice fază a competiției. Nu 
s-au prezentat însă la nivelul 
do acum un an și nici la cel 
scontat de antrenori pentru 
Jocurile Olimpice Eugenia Go
lea și Camelia Voinea, ale că
ror prestații au fost marcate 
uneori de inconstanță si a- 
preciate adesea cu note sub 
cota celor așteptate (prima din
tre ele nu s-a aflat, ce-i drept, 
în plenitudinea torțelor).

Așa cum prevedeau specia
liștii de pretutindeni. marile 
dispute ale Jocurilor Olimpice 
din acest an pe echipa, la in
dividual compus și in finalele 
pe aparate au fost cele dintre 
sportivele române și sovietice. 
Și- nu întîmplător, cu o singură 
excepție (Dagmar Kersten, din 
R.D.G., la paralele) toate me
daliile de aur și argint ale ce
lei de a 24-a ediții au fost cu
cerite de sportivele din Româ
nia și U.R.S.S. De neuitat va 
rămîne pentru toți iubitorii 
gimnasticii duelul dintre Danie
la Silivaș și Elena Șrșunova 
pentru titlul de campioană ab
solută. în chiar primul schimb, 
la paralele, cu o execuție ma
gistrală, reprezentanta noastră 
a anulat avantajul ninim pe 
care-1 deținea sovietic® după 
exercițiile impuse și cele liber 
alese și a trecut ca ir. frunte 
cu un avantaj de 55 miimi. 
Apoi, într-o tensiune ce nu 
poate fi descrisă în cuvinte, 
ambeie gimnaste s-au concen
trat la maximum In următoa
rele evoluții, s-au străduit 
să-s: valori fee ia cel mai înalt 
nive. pregătirea și talentul, 
astfel că in ultimul schimb 
Daniela mai păstra in :ă 0.025 
puncte avans, pe oare le-a pier
dut. nereușind -ă obțină de a 
brigada de ârbri.e aprecierea 
maximă (trei arb'Jre au :.otat-o 
la sărituri Cu 10, trei cu 9.90...). 
Deloc descurajată de faptul că 
nu și-a atins unul din obiecti
vele majore pe care și le pro
pusese. Daniela Silivaș a abor
dat finalele pc aparate cu o 
mare dorință de victorie, evolu
țiile ei fiind atit de convingă
toare, de sigure, dc STRĂLU
CITE. incit au inhibat-o pur 
și simplu, pe înrihgătoarea de 
la individual compus. Șușunova 
avind două penibile ratări, la 
sărituri și sol.-Astfel că. întoc
mai ea la J.O. de la Los An
geles. campioana de la Indivi
dual comnus nu ciștigă nici o 
medalie de aur în finalele pe 
aparate. Gimnasta din Româ
nia socialistă — rememorăm e-

venmentele cu mare '-atisfac- 
ție — a fost încoatestabUa, shâ- 
lucita vedetă a acestor finale. 
„Bronzului11 de la sărituri. Da
niela i-a adăugat treptat trei 
prețioase trofee de aur, a pa
ralele (cu un total maxim — 
20,00), la birnă și la sol luîn- 
du-și astfel o sapei bă revanșă 
în fața redutabilei sale adver
sare. Ea a fost secundată cu 
brio de o altă sportivă româna, 
Gabriela Potorac. mezina ech - 
pei noastre, medaliată cu *.r- 
gint la sărituri și eu bior.z ’.a 
bîrnă, veritabilă revelație a 
competiției olimpice.

Așadar, școala românească de 
gimnastică feminină a înregis
trat un nou triumf. Trei me
dalii de aur, trei de argint și 
două de bronz. trei sport i e 
situate intre primele șa,e dm 
lume — iată un bilanț care 
vorbește elocvent despre forța 
și nivelul competitiv extrem de 
inalt atins de reprezentantele 
noastre, care benef.ciază de 
condiții excelente de pregătire, 
de un cadru organizatoric op
tim. de numeroși tehnicieni 
eompetenți și pasionați, de o 
bază de selecție mereu mai bo
gată și mai valoroasă. Sint a- 
cestea tot atitea temeiuri, tot 
atitea argumente -a fundamen
tul viitoarelor succese a’e gim
nasticii feminine din Romă .a.

Evoluția de ansamblu, ca și 
rezultatele obținu1», in con
cursul pe ech.pe. ia individual 
compus și in rinaide pe apa
rate reprezintă dovezi că și 
gimnastica noastră masculină 
și-a îndeplinit obiectivele o- 
limpice, răsplătind astfel Încre
derea celor ce au desemnat-o 
să se numere printre mscipli- 
nele prezente la J.O. din acest 
an. în prim-plan, desigur, 
prestigioasa medalie dc bronz 
cucerită de tînărul nostru cam
pion Marius Gherman. ,Anun
țată", parcă, încă de la C.E. 
de anul trecut, cind Marius s-a 
aflat foarte aproape de podium 
(ocupînd însă doar Ionii 4 în 

' finala de la bară fixă), meda
lia ‘ sportivului dmamovist 
bucureștean, obținută într -o 
dispută de o rară spectaculozi
tate, reflectă fără indoială gra
dul ridicat de maturitate atins 
de Marius Gherman, devenit 
în ultimii doi ani lideru] auto
ritar al echipei reprezentative. 
Maturitate sportivă probată cu 
dezinvoltură și siguranță, mai 
ales in ooncursui pen .tu indi
vidual compus. într-adevăr, în 
compania celor mai bun. 36 de 
gimnaști ai lumii, intr-o între
cere în care pornea de pe po
ziția a opta, el a avut prestații 
excelente la toate cele șase 
probe (notele primite s-au si
tuat între 9,800 și 9,900), ocu
pînd în final un temaroabil loc 
5, cea mai bună poziție la in
dividual compus obținută vreo
dată de un gimnast român, 
la campionatele europene, mon
diale sau Jocuri Olimpice ! In 
ce-1 privește pe Gherman, să 
menționăm că el s-a numărat 
și printre finaliștii de la para
lele, probă in care a fost al 
patrulea — o veritabilă „încăl
zire" pentru medalia de bronz 
de la 
a fost 
zut pe 
finalist 
care exercițiul

bară fixă. Regretul 
de a nu-1 fi vă- 

Marius Tobă ca 
la inele, aparat la 

său liber ales 
este dintre cele mai complexe 
și spectaculoase. Marca dorință 
a băieților noștri a fost aceea 
de a ocupa unul din primele 
șase locuri în disputa pe echi
pe. ceea ce n-ar fi fost cu to
tul imposibil, 
posibilitățile 
noastre.
au 
de

data fiind 
reprezentativei 

ia I O. nu
manifestările 
a altor e-

is a acelora 
d»fputa directă 

cu reprezentativa noastră, care 
au avut o tragere la surii mai 
bună, jar Valentin Pintca s-â 
accidentat Ia pic.or în preziua 
concursului, fiind nevoit să în
cerce aproape imposibilul pen
tru a rămîne in întrecere. Ast
fel că în final a trebuit ră ne 
mulțumim cu păstrarea poziției 
a șaptea pe care echipa o deți
nea și după impuse, de?i punc
tajul total a fost considerabil 
mai mare decit acel dc acum 
un an, de la mondiale, cînd 
consemnat aceeași clasare 
ierarhia finală.

Succesele de Ia Jocurile 
llmpice ’88 se adaugă altor 
prestigioase afirmări intema-

Dar. 
lipsit nici 
favorizare 

chipe. mai 
afate in

alc*

am 
in

O-

1986 (primele 
europeni 

tobă și 
(două 

Marian 
ralind 
pos.-

ționale din anii 
titluri de campioni 
de juniori — Maiius 
Marian Stoican) și 19'7 
medalii de bronz — I 
Rizan a C.E.. acesta 
insă un trofeu olimpic, . 
bil !, la paralele) ar țoale im- 
preună sint rodul condițiilor 
materiale asigurate gimnaștilor 
noștri fruntași in centrul de 
pregătire de la Reșița. Aici, an 
colectiv de tehn.c.eni tin-.ri, 
entuziaști, de reală profesio- 
nalitate (antrenor cooroonatcr . 
Dan Grecu. antrenori : lean 
Albu și Ștefan dărgalaș, m- 
trenoare pentru pregătirea ar
tistică : Eena Grecu) obțin an 
de an rezultate ce onorează 
atit cartea lor de vizită, cit și 
pe cea a gimnast.cii românești.

★
în acest moment de bilanț 

olimpic, cind gimnastica româ
nească raportează prestigioase 
succese — trei medalii de aur. 
trei de argint, trei de bronz —. 
rezultate ce confirmă n-alta re
putație a șco’.ii «portive ronă- 

1 cuvine să subliniem și 
aportul organizatoric și de in- 
drumare asigurat ioturilor 
noastre reprezentative de fed3- 
rația de specialitate (președinte
— Niealae Vieru, secretar — 
Maria Login, secretar adjunct
— .Vasile Chioreana, antrenori
federali — Atanasia Alba și 
Adrian Staica), ale cărei obli
gații 
spec 
ceri 
gimnastica 
putem 
minți 
nori : Ion Cărpinișan, 
Lițâ, 
rina și Mircea Bibire^ 
Sima, Eliza Stoica, 
Aurel Lazăr, Lucia Marcu, Mi
hai Demetrescu, ~ '
Olga Ghițulescu, 
alții încă. Sint 
oameni care s-au bucurat din 
plin — asemenea nouă tuturor 
și nu în ultimul rînd a tehni
cienilor și colegilor de la C.S.Ș. 
Cetate Deva, Dinamo, Steaua, 
S.C. Bacău, Petrolul Ploiești, 
Farul Constanța, C.S.Ș. Sibiu — 
pentru succesele din marea a- 
renă olimpică ale unor sportivi 
la devenirea cărora au contri
buit, în.tr-un moment sau al
tul, și ei.

neș

cresc considerabil in per- 
va viitoarelor mari tăttc- 
in oare va fi angajată 

româneas-ă. Și nu 
încheia fără a mai a- 

cîteva nume de anlre- 
Emilia 

Florin Ștefănescu, Ma- 
Leana 

Rodica și

Cornel Bălan, 
Horst Stolz, 

numele ur.or
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Ccd de a 39-a aniversare a R.D. Germane

PUTERNICA AFIRMARE IN LUMEA
SPORTULUI DE PERFORMANȚA

Republica Democrată Germană aniversează- astăzi. 7 oc
tombrie i-b de ani de existentă. Sub conducerea Partidului 
Socialist Unit German, 
au obținut in ultimii 
de activitate, printre

oamenii muncii din această tară 
ani mari realizări, în toate domeniile 
care se înscriu si succesele sportive.

de-alAnii de după cel 
doilea război au inaugurat 
o nouă etapă în dezvoltarea 
și diversificarea mișcării 
sportive din Republica De
mocrată Germană, tinerilor 
deschizîndu-li-se o gamă va
riată de posibilități de a 
practica diferite activități 
de educație fizică. Acest 
lucru s-a datorat. în primul 
rînd, mobilizării dezintere
sate a foștilor sportivi mun
citori. pregătiți pentru a 
face față greutăților ivite 
în procesul reconstrucției 
postbelice dar și de a con
tribui cu toate puterile la 
imprimarea unei noi linii în 
dezvoltarea sportului în 
R.D.G. Ca un prim pas, s-au 
creat centre sportive în fie
care zonă a țării.

înființarea, în 1951,
derației de Gimnastică 
Sport (D.T.S.B.) 
începutul unei 
largi in toate competițiile 
sportive interne și de peste 
hotare. După acest eveni
ment, au apărut și relațiile 
sportive cu organizații simi
lare din țările socialiste, în
tre care 
contacte 
prietenie 
ciprocă. 
forurilor 
prietene, 
rea federațiilor din R.D.G. 
la forurile superioare, inter
naționale și recunoașterea 
R. D. Germane ca membru 
al Comitetului Internațional 
Olimpic.

O primă și importantă 
manifestare care a contri

a Fe- 
și 

a marcat 
participări

s-au statornicit 
permanente de 

și colaborare re- 
Datorită ajutorului 
sportive din țările 
a avut loc afilie-

buit la închegarea relațiilor 
de prietenie cu tinerii din 
lumea întreagă, a fost pre
zența sportivilor din R. D. 
Germană la Festivalul mon
dial al tineretului și stu
denților din 1953, care a a- 
vut loc în capitala Româ
niei. Campionul la ciclism, 
pe atunci student, Georg 
Stoltze, își ' amintește cu 
plăcere de acel eveniment :

• „Am fost primiți la Bucu
rești ca prieteni și nimeni 
nu a avut rezerve față de 
noi. Rezultatele sportive 
de-atunci au fost în gene
ral modeste, dar îmi aduc 
aminte, totuși, de succesele 
repurtate. Toți sportivii și 
sportivele 
ia parte 
sărbătoare.
rabile ale micii olimpiade 
din România s-au răspindit 
fulgerător". Acesta a fost 
doar începutul. în următoa
rele decenii, sportivii din 
R. D. Germană s-au afirmat 
în marile competiții mon
diale, ca urmare a unei so
lide baze de masă în toa
te disciplinele.

în ultimii ani. la Berlin 
și la Leipzig s-a deschis o 
expoziție, pe tema „Pacea 
și sportul1, unde sînt relie
fate remarcabilele izbînzl la 
Spartachiade, la Festivalu
rile de gimnastică și sport, 
Ia care participă milioane 
de cetățeni. Ele constituie, 
în primul rînd, o rampă de 
lansare a marilor talente.

Hans OEFTGER 
„Deutsches Sportecho",

Berlin

s-au pregătit să 
Ia această mare 

Ecourile favo-

ECHIPELE VALOROASE NU S-AU DEZMINȚIT, PĂȘIND

IN ETAPA URMĂTOARE A CUPELOR EUROPENE
• Cîteva jocuri din retur au fost programate în zilele următoare • Astăzi vom 

cunoaște programul turului al doilea, tragerea la sorți avind loc la Ziirich
Trei echipe românești s-au ca

lificat cu brio în etapa a doua 
a cupelor europene. Urmează să 
mai așteptăm și evoluția Oțelu
lui Galați la Torino. Acum, după 
consumarea marii majorități a 
partidelor retur din prima 
tapă, așteptăm programul turului 
secund, care va ii stabilit astăzi, 
la Zurich.

în general, se poate spune că 
echipele favorite au obținut cali
ficările scontate. Nu e de mirare 
câ în C.C.E. alături de Steaua au 

mai promovat Real Madrid, F.C. 
Porto. Steaua Rosie Belgrad. Cel
tic Glasgow etc., că în CUPA 
CUPELOR, alături de Dinamo 
București, pe tabelul laureatelor 
figurează formații de calibru ma
re ca F.C. Barcelona. F.C. Ma 
lines. Anderleeht. Sredeț Sofia 
sau câ in Cupa U.E.F.A. pe lîngă 
Victoria s-au calificat numeroase 
garnituri valoroase de pe conti
nent, ca Bayem Munchen, Dina
mo Minsk. Dinamo Zagreb. Athle-

e-

tic Bilbao, Benfica, Glasgow 
Rangers, Sporting Lisabona, Lo
komotive Leipzig etc.

Să ne oprim asupra unor par
tide de miercuri seara și să con
statăm înregistrarea cîtorva sco
ruri categorice. De pildă, în 
C.C.E., Celtic Glasgow a eliminat 
pe Honved cu 4—o (McAvennie 
2, Walker, McGhee). Gornik Za- 
brze a ciștlgat în deplasare cu 
4—1. la Jeunesse. Cu emoții s-a 
calificat F.C. Porto în dauna 'ui 
H.J.K. Helsinki (3—o acasă și 
0—2 in deplasare !). tn CUPA 
CUPELOR vom sublinia compor
tarea lui Sredeț Sofia (5—0 cu 
Inter Bratislava, scor stabilt încă 
in prima repriză de către Kosta- 
dinov 2, Penev, Stoicikov și Ghe- 
tov) a turcilor, de la Sakarya, 
care au eliminat pe Bekescsaba, 
și a echipei din Harkov (4—0 cu 
Banja Luka). Și două calificări 
la limită sînt de notat : Dundee 
United (doar 1—0 cu Floriana La 
Valetta) și Eintracht Frankfurt

(de asemenea 1—0, cu Grasshop
pers). în cupa U.E.F.A., cîteva 
partide de toată frumusețea, cu 
multe goluri. La Varșovia, Legia 
a capotat pe teren propriu în fa
ta lui Bayern Munchen cu 3—7, 
în timpul regulamentar de joc, 
datorită prestațiilor excelente ale 
lui Ekstrom si Wegmann, ambii 
autori a cite două goluri. Dunaj- 
ska Streda a surclasat pe suede
zii de la Oester cu 6—0, Dynamo 
Dresda s-a impus cu 2—0 in fața 
lui Aberdeen, Ajax a fost învinsă 
acasă do Sporting Lisabona (1—2), 
iar Malmo F.F. s-a calificat în 
dauna echipei Torpedo Moscova 
(1—2, după prelungiri), în timp ce 
olandezii de la Groningen au e- 
iimlnat pe Atletico Madrid. Bor
deaux a dispus după un meci de 
toată frumusețea do Dnepr
2—1 (la 1—1, Scifo a inserts, 
rocos, golul victoriei, din 
nalty !)...

cu 
no- 
pc-

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

ALTE REZULTATE IN CUPELE EUROPENE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Jeunesse d’Esch 
Ncuchâtel Xaruax

Milan

— Gornik Zabrze (0—3) 1—4
— Larissa (1—2) 2—1

după prelungiri, 3—0 după 
loviturile de la li m

— Vitosa (2—0) 5—2

Meciul Werder Bremen — Dyramo Berlin (in tur 
0—3) — ■— — -
ficat la 11 octombrie. P.S.V. Eindhoven s-a cali- 

direct pentru etapa a doua

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Ețapa a treia a 

Turului Bulgariei,' desfășurată 
pe traseul Trojan — Răzgrad 
(186 km), a revenit rutierului 
bulgar Mladen Ivanov, cronome
trat cti timpul de 4.52:15. în cla-

samentul general individual pe 
primul loc a trecut Mladen Iva
nov (Ț.S.K.A. Sofia), urmat de 
fostul lider, Nencio Stalkov (Bul
garia) la 12 s șl Henrik Sobinski 
(Polonia) lâ 28 s: Tn clasamentul 
pe echipe conduce T.S.K.A. So
fia, urmată de Bulgaria — ace
lași timp și U.R.S.S. la 2C s. For-' 
mația României ocupă locul 9.

CUPA CUPELOR

CUPA U.E.F.A.
Dțnamo Dresda — Aberdeen (0—0) 2—0

Atletico Madrid — Groningen (0-1) 2—1
Hearts (Scoția) — St. Patrick (Irl.) (2-0) 2-0F. C. Liege — Union Lux. (7—1) 4—0
Bordeaux — Dnepr (1—1) 2—1
Waregem — Molde (0—0) 5—1Athletic Bilbao — A.E.K. (0—1) 2—0
Benfica — Montpellier (3-0) 3-1
Ajax Amsterdam' — Sp. Lisabona (2-4) 1—2Victoria Buc. — Sliema Wanderers (2-0) 6—1

Rezultatul dintre P.A.O.K. — Napoli (in tur 0-1)

F. C. Barcelona 
Panathinaikos 
Dundee United 
Anderleeht 
Cardiff City 

Sampdoria

— Fram Reykjavik
— Omonia Nicosia
— Floriana (Malta)
— F. C. Metz
— Derry city

— Ndrrkoping

(2-0). 5-0
(1-0) 2-0
(0-0) 1—0
(3-1) 2—0
(0-0) 4—0

(1—2) 3-0

nu ne-a sosit 
jocuri se vor 
lăzi : Austria 
11 octombrie : 
octombrie: F. ... ______ ____ ,___

. ses — Leverkusen (1—0), Juventus Torino — oțelul
Galați (0—1), Slavia Sofia — Partizan Belgrad (0—5), 
F. C. Nilrnberg — A. Si Roma (2—1).

pînă la închiderea ediției. Celelalte 
desfășura după cum urmează: As- 

Viena — Jalghiris (în tur 0—2). La 
Tatabanya — Stuttgart (0—2). La 12 
C. Koln — Anvers (4—2), Belenen-
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