
TRAGEREA LA SORȚI I Proletari din toate țările, unltl-vd 1

ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL I

s
I

j i [ I j ■ I iiiiIeri, a avut loc. la Zurich tragerea la sorti a meciurilor din 
turul n al cupelor europene intercluburi la fotbal. Pentru 
echipele noastre, „urna" a stabilit după cum urmează :

In Cupa Campionilor t STEAUA — Spartak Moscova 
In Cupa Cupelor: Dundee United - DINAMO 
In Cupa U.E.F.A. : Dinamo Minsk - VICTORIA

tur. numai Steaua va evolua pe teren 
Victoria urmînd să joace în deplasare. 
Juventus Torino si OTELUL GALATI 
12 octombrie) va întîlnl, prima partidă 
Athletic Bilbao. Datele meciurilor din tu-

§

Așadar, !n partida 
propriu. Dinamo și 
Invingătoarea dintre 
(meci programat în 
pe teren propriu, pe ___ _____________________________ ____ ___
rul li : 26 octombrie șl 9 noiembrie.

Programul complet al întîlnirilor si amănunte despre adver
sarele echipelor noastre, în pagina a 4-a.
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Mâine, etapa a 9-a a Diviziei A la fotbal Adnotări la Campionatul Național de Oină

MECIURILE DE LA PITEȘTI ȘI CRAIOVA 
DOMINĂ PROGRAMUL

• La Sibiu, întîlnirea promovatelor • In „Trivale" evoluează campioana • In Giu

Iești, Rapid vrea să confirme victoria de la... Tg. Mureș • După Slie-

ma Wanderers pe terenul Victoriei vine S.C. Bacău • La Cluj-Napoca, încă un

examen greu pentru studenții din localitate © In „Regie", gazdele sint favorite •

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR

Pitești :
(C. Gheorghe

F.C. OH joacă din nou acasă

PUNCTELE SUPLIMENTARE 
DECID VICTORIA

• Dinamoviștii, la al 16-lea titlu • Mai mulți candidați 
la podium • Confirmări și surprize

celu și-au înscris în palmares 
frumoase victorii în fața fos
tei multiple campioane C. P. 
București și au realizat meciuri 
de mare angajament cu dina
moviștii. în condițiile reconsi
derării jocului de la „prinde
rea" mingii. Cu un evident plus 
de experiență, dinamcviștii au 
alcătuit un ansamblu bine ar
monizat în toate compartimen
tele, cucerind pentru a 16-a

Desfâsurată In două runde, 
la Buzău și La București, fi
nala pe țară a Campionatului 
Național de oină — ediția 1988 
a reunit la start zece echipe 
de seniori care au mers din 
victorie in victorie in etapele 
anterioare. Finalistele, majori
tatea de forțe sensibil egale, 
au furnizat partide viu dispu
tate. echilibrate, presărate cu 
realizări tehnice deosebite, out-

și are prima șansă • Pe „Cen
- F.C. FARUL

I Tărcan — Tg. Mures si
Odorhei)

- STEAUA
I’orumboiu — Vaslui si 

Ploiești)
- F.C.M. BRAȘOV
Bucluman — Timișoara

tralul" era io rea n, un derby de
Sibiu : F.C. INTER
(M. Salomir — Cluj-Napoca : 

M. Hies —
F.C. ARGEȘ

— Suceava : Ad 
Fl. Popescu —

RAPID
— Buzău : D. 
șl V. Banu — Ploiești) 

stadionul Giulesti
București : VICTORIA - S.C BACĂU
tV. Antohi — Iași : Gr. Macavei — Deva si I- Silviu —

Galați) 
stadionul Victoria din complexul sportiv Dinamo

Cluj-Napoca : „UM — CORVINUL
(J. Grama — București ; Gh. Constantin — Rm. Vilcea 

și A. Gheorghe — P. Neamț)
București : SPORTUL STUD. - A.S.A. TG. MUREȘ
(O. Ștreng — Oradea ; V. Curt — Constanta și V. Dontu 

. — Galați)
stadionul Sportul Studențesc

Scornicești : F.C. OLT - FLACĂRA
(Ad. Moroianu — Ploiești ; M. Nleulescu si 

ambii din București)
Craiova : UNIVERSITATEA - DINAMO
(C. Corocan — Reșița : I. Crăciunescu si N. 

ambii din Rm. Vilcea)
Meciul F.C. BIHOR - OTELUL GALAȚI (0-1) i a 

disputat miercuri.
Partidele vor încene la ora 15

București : 
(Cr. Teodorescu

MORENI
V. Iile -

Dinescu —

mare tradiție și interes, Univer

sitatea — Dinamo

7-

CLASAMENTUL

1. DINAMO 8 8 0 0 32— 7 16
2. Steaua 8 8 0 0 26—12 16
3. Victoria 8 5 1 2 19—11 11
4. Univ. Cv. 8 4 1 3 15—12 9
5. Corvinui 8 4 1 3 11—12 9
6. F.C. Inter 8 4 1 3 13—16 9

• 8. F.C. Bihor 9 3 2 4 10— 7 8
Flacăra 8 3 2 3 12— 9 8

9. F.C. Olt 8 2 4 2 6— 7 8
10. F.C.M. Brasov 8 3 1 4 12—12 7
11. Sp. Stud. 8 3 1 4 12—13 7
12. Rapid 8 3 1 4 8—19 7
13. F.C. Argeș 8 3 0 5 11—10 6
14. F.C. Farui 8 2 2 4 8— 9 6
15. „U“ CJ.-Nap. 8 2 2 4 7—13 6
16. S.C. Bacău 8 2 1 5 11—17 5
17. Oțelul 9 2 1 6 6—20 5
18. A.S.A. Tg. M. 8 1 1 8 4—17 3

Dinamoviștii— la'cite va minute 
de campioni

după ce au îmbrăcat tricourile 
Foto: Gabriel MIRON

După o calificare fără emoții

VICTORIA, CU GINDUL LA 0 NOUĂ „PREMIERĂ"
Pentru a doua oară prezen

tă la startul Cupei U.E.F.A., 
într-o scurtă (asociația a fost 
înființată în 1971), dar densă 
istorie, Victoria București a 
depășit, ba încă la pas. cu 
2—0 în deplasare și cu 6—1 a- 
casă, examenul turului inau
gural. Ca să fim obiectivi, 
trebuie însă să spunem că, 
scoțîndu-i în cale pe Sliema 
Wanderers din Malta, sorții 
i-au fost favorabili echipei 
bucureștene, partenerul de în
trecere neavînd (in ciuda pro
gresului general al fotbalului 
maltez) valoarea care să-i per
mită să spere la o calificare, 
încă mai mult. Ambițioasă și 
energică pe teren propriu, in 
condițiile unei călduri sufo
cante și ale unui gazon ca „be
tonul", Sliema s-a pierdut cu 
totul la București, arătînd ca

o formație Oarecare. Sigur că 
trebuie să-i acordăm credit 
antrenorului Laurence Borg, 
care acuza lipsa internaționali
lor Buttigieg și Gregory (nu
mai că primul n-a jucat nici 
la La Valletta), ca și dificul
tățile de climă (de la +40 de 
grade la +20) și teren (moale, 
în Malta, zice el, „mingea sare 
de 3 ori mai sus"), dar la fel 
de adevărat e că între Sliema 
din 4 septembrie și cea din 6 
octombrie am sesizat o diferen
ță de o clasă, dacă nu de 
două.

Numai că, logic, nu Sliema 
ne interesează, ci Victoaia. 
Spre meritul ei, deși avertizată 
asupra condiției modeste a ad
versarului („cîntar", să ne fie 
cu iertare, relativ, din moment 
ce. iată Galatasaray a eliminat 
pe Rapid Viena. iar H J.K.

Helsinki a fost la un pas 
o surpriză uriașă, cîștigînd re
turul cu F.C. Porto cu 2—0!), 
formația antrenată de Florin 
Halagian și-a luat rolul în 
serios. Mobilizată, responsabi
lă si. fără îndoială, superioară 
valoric, ea și-a propus ca, în 
pofida obstacolelor (de fapt, a-

de

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag 2-3)

siderele reușind adesea să se 
ridice la nivelul favoritelor și 
chiar să dea peste cap „calcu
lele hîrtiei". Surpriza de pro
porții a finalei mari de la Bu
zău a constituit-o eliminarea 
din cursa pentru un loc pe po
dium a olniștilor de la A.S.A. 
Constanța, Învinși în meciul 
decisiv cu Energia ftîmnicelu 
(jud. Buzău). O altă surpriză, 
promovarea echipei Electro 
Botoșani în turneul final, ală
turi de Dinamo, C. P. Bucu
rești, Laminorul Roman și_ E- 
nergia Rîmnicelu, la capătul 
unor confruntări încheiate cu 
scoruri strînse, imaginea de 
ansamblu a jocurilor prelimi
nare fiind mai îmbucurătoare 
ca orieînd.

Așadar, dacă lupta pentru în- 
tîietate se dădea, de regulă, în
tre mereu aceleași echipe, Di
namo și C. P. București, de 
data aceasta numărul candida
telor la podium a sporit la 
cinci, revirimentul oiniștilor de 
la Laminorul Roman, Energia 
Rîmnicelu și Electro Botoșani 
aducînd un aer proaspăt dă
tător de speranțe. De altfel, 
oir.iștii din Roman și Rîmni-

oară, alternativ, mult rîvnitul 
titlu. Care au fost atuurile 
campionilor ? în primul rînd. 
prestațiile din reprizele de la 
„prinderea" mingii, unde apre
ciatul centru mijlocaș Nicolao 
Păsărică și-a etalat calitățile 
care I-au consacrat, fiind un 
inspirat dispecer. Bine plasați 
pe posturi, dinamoviștii au 
pus de fiecare dată mari pro
bleme adversarilor, adesea sur
prinși în poziții 
apărare. în cele 
ținute, elevii 
Gheorghe Vlase 
adversari, ceea 
226 de puncte, o 
cabilă, de peste 14 p în fiecaie 
întîlnire. Cînd au trecut la 
„bătaia" mingii, dinamoviștii, 
cu o apărare ermetică, au par
curs cu ușurință cele două cu
loare, avînd numai 92 de punc
te pierdute. Bilanțul ar fi fost 
pozitiv la toate capitolele dacă 
„bătaia" mingii (în 16 partide, 
doar 149 p), unde dețin recor
dul de puncte suplimentare:

penetrabile de 
16 jocuri sus

an trenorulul 
au lovit 113 
ce înseamnă 
medie remar-

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Finala deltaplaniștilor a confirmat convingător

PERFORMANTA, PREOCUPARE DE PRIM-PLAN

ECHIPELE FRUNTAȘE DE JUDO
4

ÎNCEP ÎNTRECEREA DIVIZIONARA A
Cele 21 de echipe din Divizia 

A de judo susțin, azi șl miine, 
întrecerile inaugurale ale ediției 
din acest an. tn toate formațiile 
au intervenit multe schimbări 
după perioada de transferări. Se 
pare insă că In lupta pentru 
treptele podiumului de onoare 
rămin aceleași 
nâmo. Steaua 
reștl, Dinamo 
monia Făgăraș, 
mele rezultate 
cia mai mult 
rei echioe.

La Cluj-Napoca sînt progra
mate 17 meciuri pe care le vor 
susține Dinamo București, Petro
chimistul Pitești, steaua. Nitra- 
monla. Oțelul Galați. Constructo
rul Alba Iulia și Universitatea 
C.F.R. Cluj Napoca. Favorite sînt.

pretendente : Di- 
șl Rapid Bucu- 
Brașov șl Nitra- 
Firește. după pri- 
vom putea apre- 
potențlalul flecă-

neîndoios, Dinamo și Steaua, mal 
ales că meciul lor direct nu se 
va disputa tn această etapă.

Alte 7 formații vor evolua la 
Arad : Rapid București Dinamo 
Brașov, Constructorul Miercurea 
Ciuc, Carpați Mirșa. Danubiana 
București, Rulmentul Birlad și 
Strungul Arad. Majoritatea aces
tor echipe sint de valoare apro
piată așa că partidele rămin 
deschise oricăror rezultate.

Celelalte 7 formații concurează 
la Tg. Mureș : T.C.l. 
CSM Borzești, Rapid 
radea, Independența 
litehnica Iași, A.S.A. 
va Ploiești si A.S.A. 
După calculul hîrtiei 
orădene pornesc cu 
mari șanse de succes.

Oradea, 
Sinteza o- 
Sibiu, Po- 

Locomoti- 
Tg. Mures, 
garniturile 
cele mal

»
• Nelu Nangiu, cîștigător merituos al titlului de cam
pion • Maria Vizinteanu, o reală promisiune cu certe 

disponibilități de creștere

Concurența și aparatele lor în așteptarea startului în ambianta 
atrăgătoare a peisajului montan Foto: O. PAȘENCO

Ediția a doua a Campiona
tului Național de deltaplanism, 
încheiată ■ recent în zona mon
tană Postăvaru. poate fi ca
racterizată fără nici o exage
rare drept o reușită pe toate 
planurile. Cu pur.ct de start 
Virful Cristianul Mare (1704 
m) si teren de aterizare pa
jiștea din fața hotelului Sport 
din Poiana Brașov (diferență 
de nivel 600 m). prin canfigu- 
rația terenului, zona nu ofe • 
rea concurenților decît un sin
gur traiect, situație care a im
pus trierea încă de la înscriere, 
nefiind admiși decît sportivi 
deținători ai gradului trei cel 
puțin. Că terenul a fost di
ficil a eonii rmat-o si abține
rea voluntară a trei din cel 
27 de sportivi înscriși, atesțînd 
astfel o maturitate absolut 
necesară în deltaplanisir.

Dinu

(Continuare in pag 2-3)



MOTOCICLIȘTIJ DE VITEZA
ÎN SPECTACULOASE ÎNTRECERI

SE DESCHIDE ANUL SPORTIV ȘCOLAR
Pentru mulți iubitori ai sportului aceste zile de octombrie 

sînt o adevărată sărbătoare pe care au așteptat-o și au pregă
tit-o ca atare. Firesc dacă e să ne gîndlm că, intr-un tel sau 
altul, competițiile și manifestările sportive la care ne vom re
feri sînt „sectorul* lor de prezență in ceea ce numim cu toții 
Olimpiada sportului românesc, mai pe scurt Daciada.

lată, in Capitală, mîine. de la ora 9,30, Parcul Tineretului va 
fi din nou o mare arenă polisportivă, unde se vor aduna sute 
și sute de tineri din sectoarele 4 și 5, care vor împlini, cu ela
nul caracteristic vîrstei, deschiderea anului sportiv școlar. Pro
gramul, non-stop și cu multe competiții concomitente, cuprinde 
reprize de gimnastică sportivă și ritmică. întreceri de ciclism 
și de patinaj (pe role, desigur) de orientare turistică și de 
cros, de canotaj popular de karturi de jocuri sportive (de la 
oină la șah), un spațiu anume -fiind rezervat tradiționalelor de
monstrații sportive. Vor fi și premieri, cea mai importantă 
avînd îh vedere asociațiile sportive școlare cu rezultate deosebite. . - .

Sărbătoare este astăzi și mîine și la Mahmudia. In jude:ul 
Tulcea. unde se desfășoară Festivalul sportiv al Deltei, cu var- 
ticipanți de pe aceste meleaguri dar si cu alții, invitați special, 
din județele Botoșani Brașov. Constanța. Galați și Suceava. 
Program bogat, chiar foarte bogat, și aici, unii dintre concu
rent! și mai ales spectatorii fiind, ca ți în alti ani, puși îna
inte de toate fn fata unei .probe* cit se poate de dificile. ți 
anume aceea a alegerii. Intr-adevăr, cel mai greu este să te 
hotărăști pe care „pistă* să te „.înscrii, că după aceea totul 
decurge de la sine

Duminică se încheie și Concursul Republican de auto, aero. 
navo și rachetomodele. asociat, ca de obicei, cu Salonul na
tional de modelism șf organizat in București. $i tot miine. la 
.Baia Mare, are loc marea finală a Campionatului Național de 
cros al veteranilor.

Ultima competiție internă din 
acest sezon rezervată motociciiș- 
tilor de viteză pe șosea. Campio
natele Republicane ne echipe, a 
demarat la Oradea. în organiza
rea (bună) a asociației sportive 
Voința din localitate.

ta program au figurat clasele 
50 125 șl —
lor peste 
urmărite 
spectatori 
plin satisfăcut! de calitatea curse
lor. Formînd echipe mai omoge
ne șl 
sinile 
tanti! 
I.R A 
rest! au dominat etana Inaugura- 
ralâ : 30 cmc — 1. Energia Cîm
pina Sl 1 Voința Oradea 28

250 cmc. disputele ce- 
70 de concurent! fiind 
de aproape 20 000 de 
care au fost pe de-

oregătindu-si temeinic ma- 
nentru concurs reorezen- 
sectlilor Energia Cîmpina 
Tg. Mures si I.M.G. Bucu-

p, 3. Progresul Timișoara 25 p 
125 cmc — 1. I.R.A, Tg. Mureș 
45 p. 2 I.M.G. București 36 p 
3. I.T. București 18 p : 250 cmc 
— 1. I.M.G. București 40 p, 2 
I.R.A. Tg. Mureș 26 d. 3. Elec
troni ures Tg. Mures 22 p.

La individual, s-au impuș_ a- 
tenției 
greșul 
Gyorgy 
reș) la 
(I.M.G 
care au 
sosire.

întrecerile campionatelor 
contat și pentru 
care s-a încheiat cu 
clasament : 1. I.M.G.
98 p. 2. I.R.A

individual. s-au 
Alexandru Molnar 
Timișoara) la 50 
Pakay (I.R A. Te 

125 cmc si Tiberiu 
București) la 250 
trecut Drimii linia

(Pro- 
cmc. 
Mu- 

Troia 
cmc 

de
________ r au 
..Cupa Bihor", 

următorul 
București 

Tg. Mureș 94 p. 
3 Progresul Timișoara 41 P.

ARBITRII MECIURILOR ECHIPELOR ROMANEȘTI
ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

Meciurile ne care le vor sus
ține sâDtămina viitoare echipele 
feminine de baschet Universita
tea C SA. Viitorul Cluj-Napoca 
în C.ClE. si Voința CAA- i Bucu
rești la Cum -Liliana Ronchetti" 
vor t conduse de următori! arbi
tri : „U" Galatasaray Istanbul

(joi si sîmbătă. la Istanbul) ! B 
Zutici (Iugoslavia) si. N. Nedel- 
cev (Bulgaria) : Voința — Kre- 
mikovțî Sofia (miercuri la ora 
II. în sala Floreasca) : G. Ava- 
lisvili (U.R.S.S.) și R. Glogowski 
(Polonia)

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE

• BASCHET București — Hidrotehnica Con
stanța. (m.).

JUNIOARELE MICI PE URMELE
nouă comportare meritorie 

junioarelor mici. Particfpînda __________  ______ ___________
la competiția ..Turneului capita
lelor" la Varșovia, echipa Bucu- 
reștiului a ocupat primul loc. 
fără înfrîngere Cele mai noi 
speranțe ale voleiului nostru fe
minin si-au trecut astfel ' 
tiv 6 primă victorie de 
intr-un palmares care a 
chiar în acest an. Si nu 
să omitem faptul că sub denu
mirea amintită au evoluat de
fapt loturile reprezentative (la
acest nivel) ale țărilor respective 
Echipa noastră, deși fără cea 
mai bună jucătoare a sa Cris
tina Pîrv a Învins eu 3—1 ne 
reprezentanta Cehoslovaciei șl cu 
3—0 pe cele ale Ungariei și Po- 
lon’el.

Vorbîndu-ne despre acest suc
ces. antrenorul P. Stancu se de
clara mu’tumlt nu numai de re
zultatele în sine ci si (mai aies) 
de ealita»ea jocului prestat de 
elevele sale, de fantul că „ele 
s-au dovedit deosebit de recep-

la ac- 
tu meu 

început 
trebuie

tive și s-ad 
na tactică 
totodată o I 
mobilizare 
cu echipa 
ne-a făcut I 
a jucat îid 
în evidentă) 
Luminița p| 
mal bună j 
și Sorina 1 
dicătoarea 1 
tetul de bJ 
Mirela Ged 
(trăgătoare I 
Bîciu (rîdid 
zerve : Alid 
Ortan și Fi 
zultat bun I 
și o dovadă 
urmele coli 
junioarele I 
acesta la ] 
lia. Aștepta 
alte dovezii 
1990. la cal 
oarele micii 
tricourile rl

LECȚIE PENTRU ARBITI

Din cele 12 meciuri de baschet 
programate să se desfășoare azi 
șl mîine ta cadrul etapei a n-a 
a Campionatelor Naționale, cele 
dintre Farul șl Balanța (la bă
ieții Votata București și Chi
mistul Politehnica București și 
Rapid (la fete) prezintă un in
teres deosebit prin Drisma rezul
tatelor directe din ediția trecu
tă _ a competiției. Cît privește 
întîlnireă Politehnica — Rapid 
ea are un plus de atractivltate 
prin tradiția jocurilor dintre a- 
ceste echipe cîndva candidate 
principale la titlu. acum aflate 
pe calea revenirii printre frun
tașele Diviziei A

Prcgramul etapei — masculin : 
I.C.E.D C.S.S. 4 București — 
ELBA Timișoara (duminică sala 
Construcția I.C.ED.. ora- 10.30). 
Steaua — Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca (duminică 
sala Floreasca. ora 9.30) Dinamo 
București — RAMIRA Baia Mare 
(duminică sala Dinamo. ora 
’0.30) Rapid C.S.ș. 5 București
— Academia Militară Mecanică 
Fină București (sîmbătă. sala 
Rapid, ora 15.30) Metalotehnica 
Tg Mureș — Dinamo I.M.P.S. 
Oradea Farul C.S.S 1 Constanta
— Balanța C.S U. Sibiu : femi
nin : Politehnica Sportul Stu
dențesc C.S.Ș. 4 București — Ra
pid C.S.ș. 5 București (sîmbătă. 
sala Fireasca, ora 17) OlimDia 
București — Comerțul Tg. Mu
res (duminică, sala Olimpia, ora 
" 30) Voința C.S.S. 2 București
— Chimistul C.S.S. Rm Vîlcea 
(duminică sala Floreasca. ora 
8) Mobila C.S.S. Satu Mare — 
Constructorul Arad. CONPREF 
C.S.S » Constanta — Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Nanoca. 
Metalul I M.P S. Salonta Crișul 
—- Voința Brașov.

• LUPTE GRECO-ROMANE

• HANDBAL

Duminică sînt programate în
trecerile penultimei etape a Con
cursului Republican de lupte gre- 
co-romane pe categorii de greu
tate și echipe, multe dintre re
zultatele acestei etape fiind de- . 
cisive în stabilirea clasamente
lor finale ale celor zece seni. 
Cu acest prilej. în Capitală va 
fl organizată o singură reuniune, 
la care vor fl prezente echipele 
I.M.G. București (organizatoare). 
I.M.U. Medgidia. Muscelul Cîmpu- 
lung și Construcția București. 
Fiind vorba despre o grupă cu 
formații de valori egale, se aș- 
teaDtă meciuri deosebit de dis
putate.

Celelalte partide vor avea loc 
la LUGOJ (C.F.R Timișoara, 
C.S M Reșița, Cimentul Tg. Jiu 
și Metalul IURT Lugoj). 
IOVA (Aluminiu Slatina, 
rul Metru Electroputere 
iova. Metalul București). 
IEȘTI (Dinamo București, 
trometalurgistul Băi Iești. 
mecanica București 
Ploiești). SINAIA 
Craiova. Delta Tulcea. Progresul 
București și Carpați Sinaia). BU
ZĂU (Rapid- București Steaua 
București CESAROM București 
și Feroviarul Buzău), SUCEAVA 
(Dunărea Galați. Progresul Bră
ila. C.S Botoșani _și Rulmentul
Suceava), ’ 

zău. Mecanica Botoșani, 
tehnica • Șiret si Metalul 
dăuți) BRASOV (A.S.A 
Napoca SIMARED 
Someșana Satu Mare, 
Bistrița si Steagul Roșu Brasov). 
TG MUREȘ (Crișul Oradea. Elec- 
tromureș Tg Mureș. C.S. Arad, 
L. C. Dacia Pitești).

• POLO

CRA-
Mine-

Cra-
PLO- 

. Elec- 
Turbo- 

și Prahova 
(C.S.M.-TUG.

RĂDĂUȚI (A.S.A. Bu- 
Hidro-

Ră- 
Cluj- 

Baia Mare. 
C.P.L.

nouâ ? Dupâ cum se poate ol>- 
ser.a puține meciuri se dispună 
astăzi in etapa a 4-a. O serie de 
partide au fost aminate la cerere. 
Este cazul echipei or Construc
torul Tg. Mures si C.F.B. Cluj- 
Napoca. al- căror arene nu slot 
eata și Iși amină, cu acordul fe
derației intflnirile programate 
..acasă-. O altă echipă însă. 
Rulmentul Brasov, aflată în ace
eași situație — și-a rezolvat proble
ma urmînd -să joace tot turul... 
afară (pe arenele adversarilor), 
’ar meciurile din retur să le sus
țină pe teren propriu. Nu înțe
legem de ce există două moduri 
de a priv- aceeași problemă * Si 
încă ceva : prea multe confrun
tări în devans ori amînate. ce
rute din alte motive de C.S.M. 
Reșița. Voința Tg. Mureș (f). 
Minerul Vulcan sau Explorări Cîm- 
pulung Moldovenesc (m). Oare 
absența unui sportiv dintr-o for
mație nu poate fl suplinită de 
rezervele secțiilor v’zate — pen
tru a nu se perturba programul 
comnetitional. aprobat de convin 
acord de toate echipele 7 
PANA, coresp.).

• RUGBY

(Ton

Astăzi șl mîine iubitorii 
tulul cu balonul oval vor 
ta la partidele etapei a vili-a în 
campionatul Diviziei A (seria I) 
și jocurile rundei a II-a (seria 
a II-a). Interesul în jurul aces
tor partide va fi. fără îndoială 
mare, direct proporțional cu im
portanța meciurilor. Așa. de pil
dă. la Baia Mare. Știința CEMIN 
(locul doi în trecutul campionat)

spor- 
asis-

va tatEni pe Dinamo (treapta a 
5-a » podiumului în aceeași edi
ție). to timp ce fa Capitală vom 
asista ia evoluția campioanei. 
Steaua (revenită din Franța un
de a jucat cu Selecționata ar
matei franceze, scor : 10—18). ta 
compania echipei 
Buzău, care a lăsat 
impresie în trecuta 
cu Dinamo. Și tot în Capitală 
an derby interbueureștean al 
seriei secunde : Sportul Studen
țesc Construcții — Energia (du
minică. teren Tei ora 10).

Programul etapei : T.C. 
Constanta — Politehnica Iași, te
ren C.F.R. ora 15 : Știința Pe
troșani — Universitatea Eltim 
Timișoara, teren Stiinta ora 15 : 
C.S.M. Sibiu — Grivița Roșie, 
teren Valea Aurie ora 13.30: Rul
mentul Birlad — Farul Constanta, 
teren Rulmentul ora 15 : Știința 
CEMIN Baia Mare 
teren 
ceste întflniri vor 
țări. Meciul —------ ------
(oare Buzău se va disputa mii-

Am prezentat într-o rubrică 
anterioară noile precizări făcute 
de F.I V.B la regulile de 
dezbătute și testate cu prilejul 
consfătuirii arbitrilor divizionari, 
la Ba’a Mare. înaintea startului 
în campionatele naționale, 
primele etape ne-am convins 
să că. uneori la ..cavalerii 
alb" puterea obișnuinței se 
vinge greu, mai cu seamă

ioc.

în 
in- 
în 

în- 
în

ceea ce de 
lității execu 
lași lucru 
municipală 
organizat la 
o ..lecție" 
namo. grefa 
milie" al ej 
tui club. BJ 
inițiativa. 3 
etapele viit

MECIURI INTERESANTE IN D|

Conta ctoare 
o excelentă 
sa evoluție

IND.

____ _______ Dinamo.
Complex ora 18 Toate a- 

avea loc as- 
Steana — Contac-

p pentru

ne. oe terenul Steaua. înceoînd
de la ora 11.

CLASAMENT (seria D
1. Dinamo 7 5 1 1 22(hl09 11
2 Steaua 5 5 • 0 252- 75 15
3. St. Baia M 7 4 0 3 96-192 15
4. Rulm. Bîrlad 7 4 0 3 122-144 15
5. Farul C-ța 6 4 0 2 121- 84 14
«. Contact. Bz. 7 3 0 4 125-121 13
7. Gr Roșie 7 3 0 4 133-161 13
8. CSM Sibiu 7 3 0 4 126-156 13
9. T.C Ind C-ța 7 3 0 4 112-215 13

10. St Petro ș. 7 2 1 4 93-103 12
11. Poli Iași 7 2 0 5 101-206 11
12. Univ. Tms.*) 6 1 0 5 74-109 7

o♦) penalizată cu 1 
neprezentare.

în etapa a IV-a a Diviziei A 
de volei figurează mîi-ne cît e va 
oanide de real ’nteres Din cam- 
nionatul femîn’n se detașează 
partida de la Iași, unde se în- 
tflnesc două foste campioane. 
Pen’cilina și Dinamo (actuala li
deră). care. în anii ’70 au sus
ținut spectaculoase duelur: pen
tru titluri. Si întîlnireă de la 
Cra’ova promite..

La masculin, rețin (justificat) 
atenfla meciurile în deplasare 
ale formațiilor care n-au cunos
cut oină acum în^rîncerca. Cam
pioana. Steaua, va aduce 
eur. multă lume în sala 
c:a* d?n Baia Mare, ech’na lo
cală oă^înd decidă să revină. în 
acest «ezon. în rînd’ii fruntașe
lor v’pA/'qrnn’nana Dinamo, se 

la P^sov unde Trac
torul (ca^e i-a dat o foarte bu
nă renî’eă va încerca sur
priza 
noua

dnsi-
Da-

si .. cea v’^n^ie în
edîHe. Tar la Ba^ău ac-

tuala lideri 
Craiova, sel 
țină pozițid 
echipierii s 
trivă Ia vi 
etanei :

FEMl^^ 

restî. d1H| 
iova Peniq 
București
— Marafex 
Rm. Vîlcea 
Rapid Buci 
Iul Tîrgovij 
11.30).

masculi] 
res Tg M 
cea va. Tra 
namo Bu^i 
nestl cl 
F’-’rilrjvjiBL 1 
Steana^Siiq
— Uni verși 
TATSA 
D'Homo 7^1

ATENȚIE LA APLICAREA NOILOî
de al 21-lea 

desfășurat 
acest an. 
no’ reguli

Cel 
F.I.V.B. 
■T.O. din 
serie de „ __ . _ __ .... .
vor infrq imediat în aplicare la 
comri^’+iiiA 1nternAtionale (deci, 
atentie mărită pentru campioa
nele noastre steaua Ruourest’ — 
masculin si Universitatea C.F.R 
Crgiova — feminin, participante 
de luna viitoare în C.C.E. !). Pe

Congres al 
în timpul 

a adoptat o 
de joc care

FINALA DELTAPLANIȘTILOR A CONFIRMAT CONVINGĂTOR
(Urmare din pag l)

Duminică se dispută 12 me
ciuri ta Campionatul Divizel A 
la‘ handbal, deci etape complete 
atît la masculin, (etapa a X-a), 
cit și la feminin (etapa a IX-a) 
Steaua evoluează în deplasare: 
in timp ce Dlnamo — cum se 
știe — joacă pe terenul... pro
priu din Sala Sporturilor din 
Buzău Astfel că iubitorii bucu- 
reșteni ai spectacolului handba
listic vor putea vedea doar for
mațiile feminine Rapid și Meca
nică Fină. Partide feminine atrac
tive se anunță sl la Rm. Vîlcea și Iași.

Programul etapei :
MASCULIN. BAIA MARE. H.C. 

Minaur — Dacia Pitești : CLUJ- 
NAPOCA : Universitatea — Di
namo Brașov ; CRAIOVA I Uni
versitatea — Steaua : BUZĂU : 
Dinamo București — Stitata Ba
cău ; BRASOV : Tractorul — Co
merțul Stanicolau Mare ; TG. 
MURES I A.S.A. Ftectromures — 
Politehnica Timișoara.

FEMININ BUCUREȘTI (sala 
Rapid de la ora 9.30) : Rapid — 
Constructorul Timișoara ; (Sala 
Floreasca 11) : Mecanică Fină — 
Dorobanțul Ploiești : BACĂU 7 
Știința — Confecția București ; 
RM VÎLCEA : Chimistul — Rul
mentul Brașov : IASI : TEROM 
— Mureșul Tg. Mureș ; CON
STANTA : Hidrotehnica — Tex- 
' a r.A.S. Zalău. • Meciuri de 
v vizia B în Capitală. Sala Flo- 
misca. de !a ora 12.15: I. T. 
r curesti — CSM Sf. Gheorghe 
C> urmat de Steaua II Mecos

Cea de a cincea etapă cu jocuri 
duble din cadrul primei serii va
lorice a campionatului de polo 
se dispută astăzi și mîine, par
tidele avînd loc în trei orașe. La 
București, Steaua primește, în 
bazinul de la Ștrandul Tineretu
lui (azi ora 15, mîine ora 9.30), 
replica echipei clujene Voința, 
iar în Giulești se întîlnesc două 
formații din Capitală Rapid și 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. — 
de la orele 16.30. respectiv 
Campioana tării, Dinamo Bucu
rești, evoluează la Arad. în com
pania echipei locale Vagonul. în 

la Timișoara are ' ’
‘ ” I.L.T.

fine,_  _______
blu'l meci dintre 
Oradea.

• POPICE
Astăzi, Divizia

11.

loc du
și Crișul

popice______ ______ A de   
continuă cu etapa a 4-a. după 
următorul program ' ' ' .
seria Sud : Carpați Sinaia — Pe
trolul Bâicoi. Voința Galați — 
Laromet București. Rapid Bucu
rești — Dacia Ploiești. Voința 
București — Gloria București ; 
seria Nord : Voința Timișoara — 
Constructorul Gherla. Voința O- 
"adea — Voința 
masculin, seria 
limpia București 
București. Gloria București — 
Metalul Roman. C F.R Constan
ța — Constructorul Galați : seria 
Nord : Chimica Tlrnăvenl — 
C.F.R. Tg. Mureș, Olimpia Re
șița — Constructorul Tg. Mureș.

Ami narea meciurilor, o moda

feminin,

Odorhei : 
Sud : O-
— Voința

Competiția a programat zbo
ruri de durată în ascendență 
termică, pentru clasament însu- 
mîndu-se cele mai bune trei 
rezultate ale fiecărui concu
rent. Astfel, etapa planărilor 
în curenți de pantă s-a înche
iat, iar cei care și-au însușit 
o bună pilotare a aparatului și 
cunoștințe temeinice de meteo
rologie aplicată ; ’ 
curenților ascendenți) 
la performanță. Am 
vada în ziua a doua 
ceri, cînd condițiile 
rice au permis, prin . 
rea unui grup de 13 con rurenți, 
timp de mai bine de două ore 
la baza unui cumulus (cu un 
cîștig de 1 300 m față de punc
tul de start), ei speculînd cu 
pricepere și ultima picătură de 
forță ascensională a curenților. 
De altfel, timpul cel mai bun, 
3h 15:27. realizat de constănțea- 
nul Dragoș Caraman (cîștigă- 
torul primei ediții) este con-

(depistarea 
au trecut 
avut do- 
de între- 
atmos’e- 
patrula-

cludent. Creșterea nivelului 
valoric a fost demonstrată și 
prin comportarea în concurs, 
pretendenții la locurile pe po
dium calculîndu-și diferențele 
și alegînd judicios direcțiile 
cele mai favorabile pentru în
cheierea corectă a probei. Fi
resc, au existat si nereușite. 
Un exemplu l-a oferit chiar 
Caraman Aterizînd în afara 
perimetrului stabilit, după un 
zbor în care acumulase o du
rată consistentă, el nu a mai 
putut fi cronometrat, pierzînd 
minute prețioase Mai atent, 
rivalul său. ieșeanul Nelu Nan
giu, ‘ ‘
Pilot 
el a 
lente 
pion . « ----------
le calități au demonstrat gala- 
țenii Ilie Vicol și Petre Vizin
teanu, bucuresteanul Ilie Mîhai» 
brașovenii Marcel Neagu si 
Petre Bădau, cîmpineanul Cor
nelius Țucă, ultimii trei evo- 
luînd pe aparate inferioare ca-

nu si-a irosit eforturile, 
excelent, bine antrenat, 

făcut dovada unei exce- 
pregătiri și titlul de cam- 
i-a revenit pe merit. Rea-

litativ. Tot la capitolul remar- 
cări semnalăm prezența Mă
riei Vizinteanu, la ora actuală 
singura deltaplanistă capabilă 
să participe la competiții cu 
grad înalt de dificultate, ea 
dispunînd de reale_ posibilități 
de creștere valorică.

Privită în ansamblu, finala 
campionatului a demonstrat o 
creștere consistentă atît din 
punct de vedere organizatoric 
(asupra căruia vom reveni în- 
tr-un număr viitor), cît și al 
spiritului sportiv si a ambiției 
cu care concurenții si-au dispu
tat înlîietatea și este de dorit 
ca următoarele întreceri să 
mențină, cel puțin, această cotă 
ridicată.

Clasament final, individual : 
1. N. Nangiu (Tomiris Iași) 
4 22:46. 2. D. Caraman (Știința 
Constanța) 3 49:27. 3. I. Vicol
(Ancora Galați) 3 43:10, 
Neagu (Aripile Brasov) 318:45, 
5. I. Mihai (I.N.MT ~

4. M.

♦
♦ SELECȚIE PENTRU GHIZI MONITORI SCHI

7
4

♦

4
4
i

4

♦

O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organizează în zilele de 28, I 
29 și 30 octombrie a.c. examen de selecție în vederea • 
obținerii atestatului de ghid monitor schi.

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

La prezentare, candidați! vor avea întocmit dosarul cu ' 
următoarele acte : copie după certificatul de naștere, copie I 
z jpă certificatul de studii, recomandare-adeverință de la • 
.«ui de muncă, cazier juridic, certificat medical (examen 
■- -- psihiatric șl O.R.L.), două fotografii de 2x3 cm.

-•^Ti-ații luplimentare la telefoanele 922/6.23.10 și 1.31.74. ■ 
♦♦♦♦♦• »♦•»■»■♦♦■»♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

* 
< 
<
4
< <
4

ADNOTĂRI LA CAMPIONATUL DE OINĂ
iVrmare din t>ao- D

20 din 2 posibile, realizat in 
1979, ar fi avut eficiența da 
altădată. De data aceasta s-a 
ratat, bastonul trecînd adesea 
pe lingă mingea servită de 
coechipieri.

Din păcate, celelalte finaliste 
au fost într-o mai mare sufe
rință cînd au evolua» la mî- 
nuirea bastonului. Dintre dis
crepanțele de exprimare pe 
parcursul competiției și chiar 
pe cel al unei partide (orien
tare tactică greșită, imprecizie 

fizică 
a fost 

de sin- 
ridicâ-

la intercepții, cădere 
etc), cea mai evidentă 
lipsa de concentrare și 
cronizare a mișcărilor 
torului de mingi cu cele ale 
jucătorului care executa lovi-

tura. Din această cauză C. P. 
Bucure ti. A.S.A. Constanța, 
I.P.A. Sibiu, Electro Botoșani 
sau Politehnica București, carp 
porneau ca favorite în unele 
partide, au gustat în final din 
amărăciunea înfrîngerii, dato
rită nesiguranței dovedită la 
„bătaie"

Prin urmare, punctele su
plimentare sînt decisive în ob
ținerea victorief. Acest argu
ment ne determină să repetăm 
că unui joc bun practicat de 
adversari la „prindere" trebuie 
să i se răspundă cu acele is
cusite lovituri fără replică în 
urma cărora mingea poposește 
peste linia de fund a terenului. 
Dar ia asemenea execuții teh
nice se aiunge numai pr.i e- 
forturi suplimentare la antre
namente.

BUC.) 
3 05:58, 6. N. Giurgea (Ancora) 
2 30:52. " “ “ ' ~ "
Tim.) 
(IMASA Sf. Gh.) 2 12:32 9. P. 
Vizinteanu (Ancora) 2 00.28. 10. 
P. Rancz (Textila M. Ciuc) 

.1 42:43, 11. C. Țucă (Petrolul
Cîmpina) 1 40:30. 12 P. Fota- 
che (Victoria Galați) 1 33:33. 13. 
P. Bădău (Aripile) 1 25:39 14.
I. Ignat (INMT) 1 09:16. 15. M. 
Păduraru (Minaur Zlatna) 
1 06:09. 16. Gh. Luchian (Tcrom 
Iași) 50:19, 17. Gh. Alexandru 
(Dacia Galati) 40:56. 18. L. Che- 
laru (Metalul Romani 39 16, 19. 
Șt. Nlcolae (Zefirul Iași) 34:17. 
20. C. Cozma (Metalul» 33:08. 
21 I. Csomortami (Textila) 
23:55. 22. G. Craioveanu (INMT) 
22:28, 23 Maria Vizinteanu (An
cora) 
(Nimbus Cluj-Napoca) 
pe echipe : 
Știința, 
rem-Nimbus.

. T.N.M T..
Petrolul- Textila. 7. Comb. Me 
talul-IMASA 8. Comb Zjfir- 
Peli. 9. Comb. Dacia-Minaur- 
Ancora.

7. N. Bercuci (Poli.
2 30:05, 8. L. Erozs

24 V. Domnița 
‘ . 16:20 :

1. Comb Aucora-
2 Comb. TomiHs-Te-

3. Aripile. 4.
5. Victoria 6. Comb.

21:30.
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ATUURILE OTELULUI LA ORADEA...
...o frumoasă premisă pentru Torino

Priviri spre eșalonul secund

UN DERBY NU NUMAI DE TRADIȚIE

discipli- 
arătînd 

3utere de 
reu meci, 
ntrenorul 
•ă echipa 
1 ieșind 
• secunde 
inată cea 
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efectueze 
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ha fileu 
r benefi- 
Bună caz.
fată de 
pcANU

Voința 
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Primul meci al etapei a 9-a, 
disputat miercuri la Oradea, 
s-a încheiat cu o mare sur
priză, gâlățenii cîștigînd cu 
1—0, deși mare parte din timp 
echipa de la Dunăre a jucat 
in inferioritate numerică. Trei 
au fost, după părerea noastră, 
atuurile învingătoarei : 1. pu
terea de luptă a „ll"-lui pre
gătit acum de antrenorii loan 
Sdrobiș și Nicolae Bttrcea tra
valiul gălățenilor impresionînd 
pe toți cei prezenți la partidă, 
ei evoluînd ca într-o... finală 
europeană (le dorim o aseme
nea dăruire totală si la Tori
no) ; 2. noul cuplu de antre
nori a intuit o „mutare" de 
marc eficientă atunci cînd au 
decis ca O. I’opcscu, deși cu 
nr. 11 pe tricou și extremă de 
meserie, să joace pe post de 
fundaș stingă, cu scopul de a-1 
anihila pe O. Lazăr, cel mai 
periculos atacant al lui Viorel 
Mateianu (și O. PSpescu a reu
șit să facă unul dintre cele mai 
bune meciuri ale sale la Oțe
lul) : 3. învingătoarea lui Ju
ventus s-a prezentat la Ora
dea cu un psihic bun, apărut

firesc după măsurile orga liza- 
torice luate, recent, Ia club, 
întîmplîndu-se exact ceea ce 
s-a petrecut la Craiova și la 
Rapid. Dar victoria Oțelului 
are... cauze șl în comportarea 
Bihorului. N-a apărat Lăză- 
reanu, portarul în mare formă 
(cumul de cartonașe), care 
credem că n-ar fi primit golul 
din mln. 13. In plus, „piesele 
de bază“ ale echipei. Mujnaî. 
O. Lazăr, Tamaș, Muresan si. 
îndeosebi. He (cel care a ra
tat lovitura de la 11 m) au 
jucat confuz, cei mai multi 
nereușind să... uite fr imoasa 
lor victorie de la Constanta 
pentru a se mobiliza în fața 
Oțelului. Avem însă ferma 
convingere că F. C. Bihor — 
a și demonstrat-o pînă acum — 
poate recupera punctele pier
dute acasă printr-un joc supe
rior celui din partida cu Ote
lul. De altfel. Bihorul și-a cam 
obișnuit suporterii, așa cum 
afirmam și în finalul cronicii, 
cu „una caldă, una rece". Și 
nu credem că lor, suporteri
lor, le convine...

Laurențiu DUMITRESCU

Oloi ia Bistrița - f c.
Deși poziția actuală în cla

sament a Celor două echipe 
nu-1 recomandau ca atare, me
ciul disputat joi la Bistrița a 
fost, totuși, considerat ca un 
veritabil derby de etapă. Pen
tru că. în pofida startului lor 
sub posibilități în noua ediție 
de campionat, atît Gloria Bis
trița. cit și F. C Maramureș 
rămîn — nu numai prin tra
diție — două dintre protago
nistele seriei a IlI-a a Diviziei 
B. Iar această ultimă confrun
tare directă dintre ele nu a 
făcut decit să confirme pe cei 
care continuă să le acorde cre
dit. Lipsite de unii dintre ti
tulari (Moga, Florea și Hurloi 
— la Gloria. Tulba, D. Mol
dovan, Ignat, Mirîuță — la 
F. C. Maramureș, absențele 
băimărenilor cîntărind mai 
greu), cele două apreciate di
vizionare B au oferit publicu
lui (circa 5 000 de spectatori) 
un joc dinamic, antrenant și 
destul de echilibrat. Aflată în 
plin proces de întinerire (din
tre cei 8 titulari de peste 33

VICTORIA, CU GINDUL LA O NOUĂ „PREMIERĂ"
(Urmare din pag. 1)

vantajele. Sliemei), să tranșeze 
I calificarea încă din Malta. 
| Punct ochit,; punct țintit, după 

succesul de pe „Ta’ Qali" din 
ILa Valletta, rod al unei dă

ruiri și angajări deosebite, me
ciul de la București avînd să I fie ceea ce a și fost" o formali
tate. Aceeași seriozitate, în 
pregătire și în joc, a caracte
rizat însă, spre lauda ei echl 

Ipa noastră și în întîlnirea re
tur, pe care a dominat-o, sub 
toate aspectele, mai clar chiar 

Idecît ar lăsa-o să se înțeleagă 
scorul de 6—1. Victoria a pro
bat astfel, confirmînd obser- 

Ivațiile prilejuite de campiona
tul intern, că procesul de o- 
mogenizare e pe sfîrșite. cu 
toate beneficiile de aici de- 

| curgînd : o mai rațională așe

zare a jucătorilor, o forță de 
șoc sporită, o apărare mai fer
mă etc. Adept al principiului 
că echipa câștigătoare nu se 
schimbă, Fi. Ilalaglan a ali
niat în returul cu Sliema „11“- 
le învingător cu 2—0 la Galați. 
Adică, detaliind, formula cu 
C. Solomon „libero", cu D. Da
niel în fața fundașilor centrali 
și cu două vîrfuri, Culcear si 
Damaschin I. Lui și secundului 
Gh. Timar le mai rămîne 
Ia dispoziție însă (măcar) o 
altă variantă, la fel de lu
crativă, cu Zare pe linia de 
fund, cu C. Solomon „ur
cat" în compartimentul median 
și, prin folosirea lui Țiră ca 
atacant retras, cu un singur 
vîrf. Cojocaru șl D. Daniel fi
ind, în ambele situații, „jocke- 
rii“ echipei, utilizați cînd fun
dași, cînd mijlocași, în funcție 
de necesități. Considerăm că

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA I : A.S.A. Explorări 

8 Cîmpu-lung — Poiana Cîmpina : 
ÎC. Sorescu (Pitești). F.C.M Pro

gresul Brăila — Metalul Plopeni: 
P. Bogdan (Reghin) Aripile Ba
cău — FEPA /74 Bîrlad : Z. 
Bodo (Tg. Mureș). Ceahlăul P.

I Neamț — Unirea Focșani : St. 
Petrică (Craiova). Șiretul Paș
cani — Petrolul Ploiești : L.

IGyare (Satu Mare) Gloria Bu
zău — Steaua Mizil : A. Cikman- 
tori (Tg. Mureș). Prahova C S.U. 
Ploiești — C F.R. Pașcani : V. 
Ciocan (Bistrița) C.S. Botoșani

I— F.C.M. Delta Dinamo Tulcea: 
M- Ștefănescu (Tg. Jiu) C.S.M. 
Suceava — Politehnica Iași : N. 
Țenea (brobeta Tr. Severin).

I SERIA A II-a : Metalul Mija — 
Metalul Mangalia : A. Coroianu 
(Clui-Napoca) I.C.I.M. Brașov — 
F C.M. Caracal : Al Radu (Bucu
rești) Minerul Motru — Chimia 
Rm. Vîlcea : FI. Marcu (Oradea). 
A.S Drobeta Tr. Severin — Du
nărea Călărași : I. Vercș (Sf. 
Gheorghe,. Gaz Metan Mediaș — 
Electroputere Craiova : C. Popa

(Iași). C.S. Tîrgoviște — Pandu
rii Tg. Jiu : G. Andrei (Bucu
rești), Jiul Petroșani — Dacia 
Pitești : V. Roman (Ploiești), 
Sportul „30 Decembrie14 — Meta
lurgistul Slatina : E. Seracin 
(Timișoara). Electromureș Tg. 
Mureș —. Tractorul Brașov : T. 
Badea (București).

SERIA A III-a : A.S.A. Pro
gresul Timișoara — U.T. Arad : 
I. Deculescu (Călărași) Unirea 
Alba Iulia — Avîntul Reghin : 
M. Ionescu (Pitești), Minerul 
Cavnic — C.F.R. Timișoara : N. 
Milea (București). Strungul Arad
— Chimica Tîrnăvenj : M. Lăză- 
rescu (București) Gloria Reșița
— Metalul Bocșa : I. Moise (Bu
zău) A.S Paroșeni Vulcan — 
Politehnica Timisoara : G Vasile 
(București). Olimpia Satu Mare
— C.S.M Reșița : Al. Comânes
eu (Bacău). Armătura Zalău — 
Gloria Bistrița : M. Calistru (Bo
toșani). F.C. Maramureș Baia 
Mare — Dacia Mecanica Orăștie : 
D Vasile (București).

Partidele vor începe Ia ora 11.

prima formulă conferă un plus 
de stabilitate, mai multă ri
goare, trasee mai directe, dar 
e o părere, nu un verdict. Cîș- 
tigul cel mare, dacă putem spu
ne așa, constă în faptul că. în 
prezent, Victoria nu dispune 
doar de 11 jucători competitivi 
(în campionat sau în cupele eu
ropene), ci de un Iot de 15—16 
(inclusiv Uleșan și Dican, 
nefolosiți în dubla manșă eu 
Sliema), ceea ce înlesnește an
trenorilor executarea unor 
„manevre" în raport de adver
sar și de cerințele de moment 
ale partidelor.

Dacă sorții pentru Cupa 
U.E.F.A. au fost, ca să repe
tăm, generoși cu Victoria în 
turul I, se poate afirma că ei 
s-au arătat și zgîrciți cu ea, 
neoferindu-i un partener în 
compania căruia noua și pu
ternica echipă a lui Halagian 
și Timar să-și dovedească toate 
calitățile, evident în creștere. 
Nu e însă timpul trecut, căci 
pentru Victoria — căreia i se 
cuvin felicitări pentru reedi
tarea performanței de anul 
trecut — obiectivul imediat îl 
reprezintă absolvirea, în „pre
mieră" a turului II misiune 
pretențioasă, dar realizabilă.

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PRONOSPORT 1NT0RMEA1A
I • ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă asigura part! inarea 
Icu numerele favorite la atracti

va și avantajoasa TRAGERE EX
CEPȚIONALĂ LOTO 2 de mîine. 
duminică 9 octombrie. Reamin- 

itlm că această acțiune progra
mată ca urmare a masivei ce
reri din partea iubitorilor for
mulei respective, -se impune. în- 

Itre altele, prin posibilitatea de 
a se atribui cîștiguri si pentru 
NUMAI 2 NUMERE din 6 extrase 
(din șirul numerelor cuprinse în- 

| tre 1 și 75) !
• * Tot ASTĂZI este și terme

nul limită pentru depunerea bu- 
| letinelor la concursul PRONO

SPORT 1

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 7 OC
TOMBRIE 1988, extragerea I : 
76 62 24 32 74 55 57 61 8 1
extragerea a II-a : 2 40 80 13 
84 68 79 16 1. Fond de cîști- 
guri : 555.389 lei.

• CÎSTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 5 OC
TOMBRIE 1988. Cat. 1 : (13 re
zultate) : 14 variante 25% a
9 260 lei ; cat. 2 (12 rezultate) : 
12 variante 100% a 1473 ici și 
180 variante 25% a 368 iei ; 
cat. 3 (11 rezultate) • 282 va
riante 100% a 160 lei și 6.970 
variante 25% a 40 lei.
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TOAMNEI LA POIANA BRAȘOV

tombrie 1988
Sinaia

Irești vă invite să parti
tă tradițională excursie 
iză în zilele de 29 și 30 
la Poiana Brașov.

11 excursiei
I octombrie 1988 ora 11 00

cu autocarul spre Ploiești 
Predeal — Poiana Brașov .

— cazare la hotel categoria 1 ,
— cina festivă la restaurantul CAPRA 

NEAGRA, program muzica) și de dans . 
concursuri si surprize

— înapoierea spre București duminică 
30 octombrie 1988.

tnscrieri si informații la toate agen
țiile de turism ale 1 T H R. București

Maramureș 5 1 fl 1)
de ani pe care îi avea în se
zonul trecut, joi au mai fost 
prezenți în teren doar doi. lo
cul celorlalți fiind luat de ju
cători tineri, cum sînt Sasăr- 
man și Pîrvu — 19 ani. Șu- 
vagău si Pirciu — 20 de ani, 
pe lista de rezerve figurin'! de 
asemenea doi dintre valoroșii 
componenți ai loturilor U E.F.A.. 
Tanca și Moldcvan), echipa 
bistrițeană. antrenată de St. 
Coidum (principal) și N. Ma
nea (secund, care rămîne și 
jucător), a obținut o victorie 
meritată, dar cu dificultate 
conturată, deoarece adversara 
sa i-a dat o replică deosebit de 
puternică. De altfel, după două 
ocazii favorabile ratate de bis- 
trițeni în primele zece minute 
(prin Șuvagău și Manea), băi- 
mărenii au fost aceia care au 
reușit să deschidă scorul in 
min 16, cînd DOROBANȚU (un 
atacant în mare vervă) a pă
truns impetuos în careul ad
vers și a trimis mingea în col
țul opus al porții iui Nalați. 
In continuare, maramureșenii 
s-au apărat destul de bine 
(doar Manea, în min. 18 le-a 
mai pus în dificultate buturi
le, la o lovitură liberă, cînd

balonul a șters „transversala") 
pînă iu min. 28 cînd au fost 
egalați în urma unei greșeli a 
portarului Perneș, care n-a re
ținut mingea șutată de Trîmbi- 
țaș. si PÎRVU a reluat-o în 
plasă. După pauză oaspeții 
au trei mari ocazii de a pre- 
lua din nou conducerea, dar 
nu le fructifică (Buzgău —1 
min. 65, Dorobanțu — min 73, 
mingea lovind bara si min. 
75). Finalul va aparține Insă 
bistrițenilor. care vor marea 
două goluri de mare frumusețe 
(RADU — min. 78 si PÎRCIU
— min. 89), ratînd și un oe- 
nalty, prin Manea (min. 88), 
al cărui șut a fost apărat de 
Perneș

Arbitru] M. Ștefănoiu (No
vaci) a condus formațiile :

GLORIA: Nalați - ROMAN, 

Cervenschi, SASARMAN I. Ni
colae — TRIMBIȚ AȘ Sare 
(min. 46 GE. RADU) Me>za- 
roș — Pîrvu, Șuvagăj min 70 
Pîrciu), MANEA.

F. C. MARAMUREȘ Perneș
— Roatiș, PINTER. GORBE, 
Buciu — Buzgău. I. MUREȘ AN 
I (min. 88 Baiza). Grozavi) —* 
DOROBANȚU. Năprădean. Vasa 
(min. 82 Raț).

Constantin FIRANESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Cartonașul galben pe care 

îl primise, cu cltva timp înainte, 
în meciul de la Hunedoara, cu 
Corvinul. n-a avut darul. se 
pare, de a-1 determina pe Ciucă 
(Sportul Studențesc) să... nu ca* 
dă iar în păcat Atacînd violent 
el a văzut, de data aceasta, car
tonașul roșu, iar Comisia de 
disciplină t-a suspendat pe o 
etapă.

• Un alt jucător din Divizia 
A, Budacă (Oțelul Galați), a 
fost și el suspendat pe o etapă, 
pentru un atac brutal. în me
ciul de la Oradea, cu F.C.M. Bi
hor. Aceasta s-a întîmplat în 
minutul 48. cînd echipa sa con
ducea — nesperat I — cu 1—6. 
cînd ea trebuia să lupte din răs
puteri pentru a păstra rezultatul 
și a cuceri astfel două puncte 
de aur, în situația el din clasa
mentul propriu-z!s. dar. mal ales, 
din „clasamentul adevărului". 42 
de minute care apăreau ca o 
veșnicie 1 și tocmai atunci, gă- 
lătenil s-au văzut nevolțl să 
joace cu un om mai puțin în 
teren ! S-a gîndlt oare Budacă, 
o clipă, la acest lucru, la ceea 
ce se putea întîmpla din cauza 
lui ? Se gîndește. măcar acum ? 
Și alțl jucători ar trebui să re
flecteze la prejudiciile pe care te

aduc propriilor tor echipe, prii» 
abaterile pe care te săvîrșese.
• Nu mai departe decit săpe 

tămîna trecută vorbeam despre 
jocul brutal, cu consecințe atft 
pentru fotbalistul lovit, cît sî 
pentru cel care a provocat acei* 
dentarea acestuia. Șl lată un nou 
caz. în meciul dintre Unirea 
Cristuru Secuiesc și Progresul 
Odorhei. Horvat. unu! dintre 
apărătorii echipei gazdă. ’-â 
atacat cu atîta violentă PB 
Bodo ni (Progresul Odorheiț. 
tacit acesta a trebuit sa 
fie spitalizat eu perspectiva de 
a nu mai juca multă vreme fot
bal. Prin hotărirea Comisiei de 
disciplină, atît timp nu va juca 
fotbal nici Horvat ! De menționat 
că Ia faza ta chestiune arbitrul 
Dan Ion. din Cluj-Napoca. s-a 
eatadixit nici măcar să-i arate 
cartonașul galbeen lui Horvat,' 
nicidecum pe cel roșu, cum s-a* 
fi cuvenit 1 Arbitrul s-a făcut 
că nu aude și nu vede chiar șl 
atunci etnd un Jucător de la 
Cristuru Secuiesc i-a... smuls 
fluierul din gură, pentru a ml 
mai vorbi ș! de alte lucruri re-' 
probabile, netrecute în foaia de 
arbitraj, ea și cum ele s-ar 11 
petrecut la alt meci.

lacfc 8ER4RÎU

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI INTERMEDIARE (a Vl-a)
SERIA I

Carpati Găiănești — Steaua Mi
nerul Vatra Dornei 2—1 (1—0), 
Avîntul Frasin — Metalul Roman 
3—2 (1—0) FORTUS Iași — Me
talul Rădăuți 2—0 (0—0). Meta
lul Botoșani — Zimbrul Șiret 3—1 
'3—0) Laminorul Roman — Con
structorul Iași 2—1 (1—0), Fores- 
ta Fălticeni — Minerul Gura Hu
morului 1—0 (0—0). Cetatea Tg. 
Neamț — C.S.M. Bucecea 4—1 
(2—0), I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț — Aurcra Tg. Fruumos 
0—1 (0—0).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzești — Gloria C.F.R. 

Galați 1—0 (l—0). Victoria C.F.R. 
Tecuci — Viitorul Vaslui 5—4 
(2—3). Petrolul Moinești — Mi
nerul Comănești 4—0 (1—0),
Steaua Mecanica Huși — Mecano 
Sport Galați 3—1 (2—1), Meca
nica Vaslui — Unirea Negrești 
3—1 (0—0), Șantierul Naval Ga
lați — Textila Buhuși 4—0 (2—0), 
Știința NAVKOM Galați — ME- 
CON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 
2—1 (0—0). Proletarul Bacău —
Partizanul Bacău 1—0 (0—0).

SERIA A III-a
Chimia Buzău — Victoria Tăn- 

dărei 2—0 (1—0). Arrubium Mă- 
cin — Olimpia Rm Sărat 0—1 
(0—0). Laminorul Brăila — Gra
nitul Babadag 2—1 (1—0). Petro
lul Berea — Autobuzul Voința 
Odobești 0—1 (0—0). A.S.A. Bu
zău — Petrolul Ianca Brăila 1—3 
(0—1). Progresul Isaccea — Fo- 
resta Gugesti 1—0 (0—0) Șantie
rul Naval C.S.Ș. Tulcea — Hi
drotehnica Buzău 2—1 (2—0>. Ce
luloza Adiud — C. S. Progresul 
Brăila 0—0.

SERIA A IV-a
Unirea Urziceni — Unirea Slo

bozia 0—0. Unirea Cîmpina — 
Portul Constanta 2—3 (2—1).
CONPREF Constanta — Voința 
t.C.S. Medgidia 4—1 (4—1). Olim
pia Slobozia — Montana Sinaia 
1—1 (0—1) Victoria Floresti —
ISCIP Ulmeni 4—0 (0—0) Pro
gresul C.S.Ș. Medgidia — Petro
lul Băicoi 1—0 (0—0). Viito-ul
Chirnogi — Victoria Lehliu 2—0 
• 0—0». Victoria Muntenii Buzău — 
Șantierul Naval Oltenița 3—0 (2—0).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Petro

lul Poieni 3—0 (1—0). Chimia Tr. 
Măgurele — Danubiana București 
3—1 (1—0), Automatica Bucu
rești — F.C.M. Victoria Giurgiu 
1—0 (1—0), C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești — Viscofil București 3—2 
(1—0), Unirea Alexandria r- 
MECON București 2—0 (2—0).
A.S.I.C. București — Metalul 
Bucur-" sti 1—1 (0—0). A. S. Du
năreană GINAU Giurgiu — ROVA 
Roșiori 4—1 (1—0). l.M G. Bucu
rești — Petrolul Roata de Jos 
5—1 (1—1).

SERIA A VI-a
Unirea Pitești — IUPS Chitiia

1— 0 (1—0), Muscelul Cîmpulung —
Mecanica Fină București 1—0 
(1—0). Minerul Filipești — Fores
tierul Băbeni 3—1 (3—0). Tehno- 
metal București — Avicola Crc- 
vedia 3—2 (1—1). Progresul E-
nergia București — Minerul So- 
tînga 3—1 (1—0). A.S.A. Chimia
Brazi — Electrica Titu 1—0 (0—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Metalul Filipești 2—0 (0—0). Ci
mentul Fieni — Electrica Fieni 
1—1 (0-1).

SERIA A VH-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Termoconstructorul Drobeta Tr. 
Severin 6—0 (3—0), I.O.B. Balș — 
Sportul Muncitoresc Drăgănești 
Olt 3—1 (1—0). Petrolul Stoina — 
Minerul Mătăsari 3—0 O—0). Re
colta Stoicănesti — Constructorul 
Șoimii Craiova 2—2 (0—0) Petro
lul Tic’eni — Viitorul C S.Ș. Dră- 
găsani 0—0. Dacia Cozia Căli- 
măneșii — Mecanizatorul simian
2— 0 (1—0). Progresul B Silești — 
Dierna Orșova 2—0 0—0) Meta
lurgistul Sadu — Progresul Co
rabia 0—0.

SERIA A VIH-a
Energia Auto Timișoara — Mo

torul l.M.A. Arad 3—0 (3—0) Mi
nerul Moldova Nouă — C.F.R. 
Victoria Caransebeș 4—0 (1—0),
Strungul Chisineu Criș — Mine
rul Anina 2—0 (0—0) Vagonul
Arad — C.S.M. Lugoj 4—1 0—1). 
C.S.M Caransebeș — U. M. Ti
misoara 1—1 (0—0) Unirea Sîn-
nicolau — Petrolul Arad 3—1 
(2—0). Unirea Tomnațif — Auto- 
mecantea Reșița t—01,(0—0» Mi
nerul n-avita — A. S. Sînmnrti- 
nul Sirbese 1—2 (0—1).

SERIA A IX-a
Aurul Brad — Șoimii Lipova 

8—0 (3—0). Minerul Lupeni — Re
tezatul Hațeg 1—0 (0—0) Metalul 
Aiud — C.S.U. Mecanica Sibiu 
4—1 (2—0). Mureșul Explicări
Deva — Carpați Agnita 7—0 (3—0), 
I.P.A. Sibiu — Textila Cisiădie 
3—0 (0—0). Carpați Mîrșa — Mi
nerul Știința Vulcan 2—0 (1—0),’ 
Automecanica Mediaș — C.F.R. 
Simerla 0—0. Metalurgistul Cugir
— Energia săscîorl 4—o (1—01.

SERIA A X-a
Relonul Săvinești — Mineral 

Baraolt 3—1 (1—0). IMASA Sf. 
Gheorghe — Rapid Miercurea 
Cluc 4—0 (3—0). Precizia Săeele
— Progresul Odorhei 2—1 (0—0),
Nitramonia Făgăraș — Carpați 
Brașov 9—0 (5—0). Metalul Si
ghișoara — Cimentul Hoghiz 2—6 
(2—0). Unirea Cristuru Secuiesc — 
Minerul Bălan 2—1 (1—0' Car
pati Covasna — Metalul Tg. Se^ 
cuiesc 1—1 (1—0), Viitorul Gheor- 
gheni — Electro Sf. Gheorghe 
2—0 (0—0).

SERIA A Xl-a
Olimpia Gherla — Minerul Săr- 

mășag 2—0 (1—0) Steaua C.F.R.' 
Cluj-Napoca — IZOMAT Simleul 
Silvaniei 1—0 (1—0) Industria
Sîrmei C. Turzil — Sticla Arie- 
șui Turda 2—0 (0—0) Laminorul 
Beelean — Chimia Năsăud 2—1 
(0—0) Mecanica Bistrița — La
minorul Victoria Zalău 2—0 (1—0),' 
Lacul Ursu Sovata — Mureșul 
Luduș 0—1 (0—1) Metalot-nni :a 
Tg. Mures — C.U.G. CI’ij-Napo- 
ca 4—0 (1—0). Metalul Reghin — 
Oțelul Reghin 1—1 (1—1).

SERIA A XH-a
Victoria Cărei — Minerul Sun- 

cuiuș 2—0 (1—0). C.I.L. Sighet — 
Otelul Or. dr. Petru Groza 5—1 
(1—1). Minerul Borșa — Voința 
Oradea 1—1 (0—0). Chimia Tăș-
nad — Gloria Beius I—0 (1—0). 
înfrățirea Oradea — Someșul 
Satu Mare 1—1 (0—1) Minerul
Turt — Minerul Băita 2—0 (1—0), 
Minerul Baia Sprie — Oașul Ne
grești 2—2 (1—1). CUPROM Baia 
M«-e — Bradul VIseu 2—1 <0—0).

• Etana următoare, a VII-a. 
se va dfsnuta mîtae.

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
no-trl voluntari din localitățile 
respective.

AC.FR


la cimpina START îll „TROFEUL UllPțJI" LA MOTOCIIOS
• Participă piloți din 10 țări • In program, o probă 

de mare atracție - ataș
Aiuns la a 3-a ediție. „Trofeul 

Cărpați» la motocros va reuni In 
acest an specialiști ai genului 
din Austria, Belgia. Bulgaria. 
Cehoslovacia. R. D. Germană, 
K.F. Germania. Italia. Olanda. 
România, Ungaria.

Actuala ediție se va desfășura 
în 3 etape. avind In program 
clasele 50. 80. 125. 250 cmc șl a- 
taș, ultima probă constituind o 
premieră pentru iubitorii spor
tului cu motor din Cimpina. 
După înscrierile înfegistrate la 
forul nostru de resort, se esti
mează că peste 80 de motoclclisti 
se vor alinia la cele 5 clase, prin
tre oaspeți figurînd pilotl de va
loare

Reuniunea inaugurală este pro
gramată mîine pe traseul de la 
Cimpina. In organizarea asociației 
sportive Poiana din localitate. 
Dună cum ne-a Informat maes
trul emerit al sportului Stefan 
Chițu. vicepreședinte al asocia
ției sportive Poiana, bara de mo
tocros de pe Dealul Muscel a 
fost reamenajată si modernizată, 
fnceplnd cu drumurile de acces

meiul ascensiunii lor valorice. 
Florian Pop. Paul Schmidt. Er
nest Millner, Dorin Titilencu,

Andras Gocz, ciprian Stănescu 
și Zoltan Ferenczi, unii dintre 
aceștia din urmă aflațl la pri
mul lor concurs internațional.

„Trofeul Carpal i“ va continua 
joi pe traseul de la Odorhei șl 
se va încheia duminică la Zăr- 
nesti. SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

® Victorii ale boxerilor la Ostrava • Turneul de șah 
de la Baku • Turul ciclist al Bulgariei

st termlnlnd cu parcul de ma
șini. totul fiind gata pentru con
curs. Duminică dimineață va 
avea loc antrenamentul oficial, 
iar la ora 13 se va da primul 
start. Alături de alergătorii străini 
vor evolua cele mai bune echipe 
ale cluburilor noastre. In rlndu- 
rilg cărora se remarcă, pe te-

Cîmpir.eanul Mihai Dinescu-jr. rn debuta în concursurile inter
naționale in fata numeroșilor suporteri Foto : E. ENEA

PRAGA, 7 (Agerpres) — In pri
mul tur al tradiționalei competi
ții internaționale de box „Me
morialul Prohaska1*. de la Ostra
va. pugiliștii români au obținut 
victorii. Astfel. In limitele cate
goriei semimijlocle. Vasile Citea 
l-a învins la puncte (decizie 5—0) 
pe polonezul Wardzvyla. la categ. 
cocoș. Adrian MArcut a dispus, 
la puncte, de sirianul Zakra, iar 
Florin Dumbravă (categ. semir 
ușoară) a ciștigat meciul susți
nut în compania finlandezului 
Peltola. Alte rezultate : categ. 43 
kg : Mihailov (Bulgaria) b.ab. II 
Timme (R.D. Germană) : categ. 
ușoară : Eskellnen (Finlanda) b.p. 
Torak (Cehoslovacia) ; categ. se- 
mimijlocie : Alfonso (Cuba) b.ab. 
II Reichmann (R.D. Germană); 
categ. mijlocie mică : Duarte 
(Cuba) b.p. Oberschofheide (R.D. 
Germană) : categ. semiușoară : 
Espinosa (Cuba) b.p. Liebe (R.D. 
Germană).

IN runda a doua a Turneu
lui internațional de șah de la 
Baku, maestrul român Dragoș 
Dumitrache a remizat cu polo
nezul Krzystof Jalnerowicz, ega
litatea fiind consemnată și in 
partidele Magheramov — Dlzdar; 
Guzman — Malaniuk : Palatnik — 
Sideifadze ; Gallagher — Abșa- 
lumov.

ETAPA a 4-a a Turului ciclist 
al Bulgariei, disputată pe traseul 
Razgrad — Varna, a revenit ru
tierului cehoslovac Richard Bo- 
nat. înregistrat pe 140 km In 
3h33:40. în clasamentul general 
conduce Mladen Ivanov (Bulga
ria). urmat la 15 s. de coechipie
rul său Nencio Staikov. Pe echi
pe se menține lideră selecționata 
Bulgariei, urmată de U.R.S.S. și 
Cehoslovacia. Formația de tine
ret a României ocupă locul 9.

Ionel Bogdan, precum șl mai ti
nerii șl talen’ațil motocrosisU 
Iulian Milea. Cristian Ghineia, 
Adrian Roman. Mihai Dlnescu-jr-, PROGRAMUL TURULUI II

RALIUL „TURUL EUROPEI- LA AUTOMOBILISM
Cea mai importantă competiție 

automobilistică din această pe
rioadă. la care sînt preze ite si 
echipaje românești, a luat ieri 
startul din Berlinul Occidental. 
Este vorba de Raliul „Turul Eu
ropei-, la care sînt înscrise peste 
120 de mașini, și a cărui cara
vană va trece prin 10 țări eu
ropene : R. D. Germană, Polo
nia, Cehoslovacia. Ungaria. Româ
nia, Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Austria, R. F. Germania. în țara 
noastră concurenții vor ajunge 
mijne. în jurul orei 15,30, prin 
nunctul de frontieră Borș, urmînd 
ca în continuare să se întreacă 
în 9 probe speciale î

— Finișel (9 octombrie, ora 
20.10), Caps (20.35) Răcătău (21.25), 
Cheile Cibinului (10 octombrie, 
ora 0.35), Șanta (1,00). Cirțișoara 
(2,20), Vidraru i (3,25), VidraruII 
(4,00) si Brădetu (5,00). In con
tinuare. concurenții vor străbate 
ruta Pitești — Giurgiu, leș’rea 
din țară urmînd să se facă în 
jurul orei 7;30. Punctul terminus 
al raliului il va constitui tot Ber
linul Occidental, în ziua de 14 
octombrie.

La întrecere iau parte și 5 p- 
chipaje din țara noasră : Balint 
— Zărnescu. Măcăneață — Grigo- 
reseu, Andrei — Enache, St. Va- 
sile — Scobai si Grigoraș — Banca.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • Intr-un meci contînd 

centru titlul mondial la catego
ria pană (versiunea I.B.F.), pu- 
gilistul britanic Duke McKenzie
1- a Învins prin k.o. tehnic. In 
runda a 8-a. pe filipinezul Ro
lando Bohol, intrînd în posesia 
centurii. Meciul, disputat la Lon
dra. era prevăzut centru 12 re
prize.

hochei pe gheata • Re
zultate înregistrate în campio
natul unional: Celiabinsk — Sver

dlovsk 0—7 ; S.K.A Leningrad 
— Sokol Kiev 2—5 : TSKA Mos
cova — Iaroslav 5—4 ; Dinamo 
Riga — Dinamo Harkov 6—2 ; 
Voskrcsensk — Spartak Moscova
2— 2. In clasament, după 11 eta

pe. conduce echipa Sverdlovsk 
— 16 p, urmată de ȚSKA Mos
cova —• 15 p.

ȘAH • Cea de-a 5-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
feminin ce se desfășoară Intre 
Maia Ciburdanidze și șalangera 
sa Nana Ioseliani s-a încheiat 
remiză. Scorul este in continuare 
egal: 2,5—2,5 puncte. • In runda 
a 3-a a Turneului pentru ..Cupa 
Mondială-, de la Reykjavik : 
Timman — Petursson 1—0 ; 
Soeelman — Kasparov remiză ; 
Elvest —• Spasski 1—0 : Sax — 
Beliavski remiză ; Iusupov — 
Korcinoi remiză. în clasament 
conduc Beliavski. Kasparov și El
vest (toți U.R.S.S.) cu cîte 2 p.

Iu Citmpionntul Național de tenis pc echipe

Duminică: DEI!BY-URII I STEAUA -DINAMO (m + f)
Programul celei de-a doua 

zile din cadrul Campionatului 
National de tenis pe echipe a 
fost perturbat de ploaia căzu
tă în timpul nopții, meciuri] a 
începind cu aproape trei ore 
mai tîrziu decit erau progra
mate. Am asistat la cîteva 
partide disputate, dar rezulta
tele au fost, în cele din ur
mă, cele scontate, iar echipele 
care porneau favorite au ter
minat învingătoare.

Ca să păstrăm ordinea cro
nologică a disputării meciuri
lor, vom începe cu băieții. 
Campionii en titre — i-am nu
mit pe tenismanii de la Steaua 
— au ciștigat ușor întilnirea 
cu Electrica Timișoara (7—2), 
deși nu i-au avut în compo
nență pe Adrian Marcu și Răz- 
van Itu. Dinamo a întrecut pe 
Dinamo Brașov (nu a jucat 
George Cosac, recentul cam
pion național, care acuză o în
tindere) cu 6—3. Dar cele mai 
strinoe meciuri le-au oferit ju
cătorii de Ia Victoria CCIAG 
și Progresul Energomontaj, în- 
tîlnire cîștigată de prima for
mație cu scorul de 7—2. Chiar 
dacă după simpluri scorul a 
fost 4—2. tenismanii de la 
CCIAG au cîȘtigat fiecare par
tidă la mare luptă: Răzvan 
Constantinescu — Florin Chiru 
7—5. 6—4; Lucian Vespan — 
Florin loan 2—8. 7—6. 7—5; 
Bogdan Lacea — Li viu Unsu- 
leanu 6—4, 6—4; Iulian Ves- 
pan — Hari Nicolae 6—7 1—6; 
Ciprian Porumb — Claudiu 
Tcujdea 7—6, 2—6 3—6: A- 
drian Voinea — Ștefan Stăni-

lă 7—5, 6—3 (primele nume sînt 
de la CCIAG).

La feminin, se părea că vom 
asista la o partidă deschisă, 
între Dinamo și Politehnica. 
Ca și în ultima întîlnire mas
culină descrisă mai înainte a- 
proape toate meciurile au fost 
echilibrate, dar, cu o singură 
excepție (Izabela Martin — I- 
rina Spîrlea 6—3, 6—3), dina- 
movistele au fost cele care au 
punctat. (Loredana Bujor a 
obținut o victorie prețioasă a- 
supra foarte tenacei Maria 
Romanov, cu 6—4. 6—3). La 
sfîrșitul zilei, scorul a fost 
6—1, două meciuri de dublu 
rămînind neterminate din cau
za întunericului. Celelalte două 
întîlniri ale zilei s-au înche
iat cu următoarele rezultate: 
Dacia IJGCL Galați — Pro
gresul Energomontaj 7—2 și 
Steaua — Metalul CSȘ Tirgo- 
viște 7—2.

Iată In continuare, programul 
întîlnlrilor : slmbătă, Ia Pro
gresul — Steaua — Victoria 
CCIAG : Dînamo — Electrica
Timișoara (masculin, de la ma 
9) : Dinamo — Dacia IJGCL. 
Galați : Steaua — Progresul E- 
nergomontaj (feminin. de la 
ora 13) ; la T.C.B., de la ora 
8.30 : Progresul Energomontaj — 
Dinamo Brașov (m) și Metalul 
C.S.Ș. Tîrgovlste (f) : duminică, 
la Progresul, de la ora 10 au loc 
derby-urlle Steaua — Dinamo 
(m + f) : la T-C.B.: Dinamo w-a- 
șov — Victoria CCIAG ; Pro
gresul Enereomontai — Electrica 
Timisoara (masculin, de la ora 
8.30) : Metalul C.S.S. Ttr»nvU'e 
— Pm—e-ul rro.^nmnn1'’1 
cia IJGCL Galați — Politeh
nica (feminin, de la ora 13),

n-iinn CT«Mec>ll

ÎN CUPELE EUROPENE
Vineri, la prinz. au fost efectuate tragerile la 

sorti pentru etapa secundă a competițiilor europe
ne Intercluburi Meciurile din prima manșă vor 
avea loc la 26 octombrie, iar cele din retur la 9 
noiembrie.

In principiu, primele echipe sînt gazde tn parti
dele tur. dar nu este exclus să Intervină unele mo
dificări. Intrucit cîteva jocuri din returul primei 
etape nu s-au desfășurat încă, programul definitiv 
va fi alcătuit după consumarea acestora.

Iată programul :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Milan
Neuchâtel Xamax 
Celtic Glasgow
P.S.V. Eindhoven
Steaua București
17 Nentori
F.C. Bruges
Gornik Zabrze

CUPA

F.C. Malines 
Dundee United 
F.C. Barcelona 
Carl Zeiss Jena 
Eintracht Frankfurt

— Steaua Roșie Belgrad
— Galatasaray
— Werder Bremen sau 

Dynamo Berlin
— F.C. Porto
— Spartak Moscova
— I.F.K. Goteborg
— Monaco
— Real Madrid '

CUPELOR

— Anderlecht
— Dinamo București
— Lech Poznan
— Sampdoria
— Sakarya (Turcia)

OTBAL
iKcrîdiMte.

Sredet Sofia
Cardiff City
Roda Kerkrade

CUPA
Real Sociedad 
Midlothian
Lokomotive Leipzig 
Dinamo Zagreb
Ujpesti Dozsa
Glasgow Rangers
Otelul Galați 
sau Juventus 
Velez Mostar
Bayern Munchen 
Dynamo Dresda 
Vienna
Intemazionale
F.C. Liege
Grdningen
Dinamo Minsk
F.C. Nilrnberg sau 
A.S. Roma

— Panathinaikos
— Aarhus
— Metalist Harkov

U.E.F.A.
— Sporting Lisabona
— Jalghiris sau 

Austria Viena
— Napoli
— Vf.B Stuttgart 

sau Tatabanya
— Bordeaux
— F.C. Koln sau 

Anvers
— Athletic Bilbao
— Belenenses sau 

Leverkusen
— Dunajska Streda
— Waregem
— Torun Palloseura
— Malmo F.F.
— Benfica
— Servette Geneva
— Victoria București
— Slavia Sofia 9au 

Partizan Belgrad
P.A.O.K salonic si Na noli 

(în tur 6—1). echipa
Meciul retur \dintre

s-a încheiat cu rezultatul de 1—1 
italiană calificîndu-se în etapa a doua.

TELEGRAFIC. DESPRE ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE
SPARTAK MOSCOVA |

Club înființat în 1923 ; culori : i 
roșu-alb ; stadion : „Spartak", I 
30 000 de locuri ; palmares : 11 tit- I 
luri de campioană a U.R.S.S., cel 
mal „curios" fiind cel din 1979, I 
cucerit după ce, în sezonul pre- I 
cedent, formația evoluase în Di- • 
vizia B I

Echipă puternică, aflată actual- I 
mente pe locul 2 în campiona- | 
tul intern, după 24 de meciuri
(24 12 9 3 35—20 33 p), CU doi . 
internaționali „la zi“, portarul I 
Dasaev șl mijlocașul Pasulko (am- I 
bii prezenți la „Euro ’88“), și cu 
E. Kuznețov tocmai întors de la | 
turneul final al J.O., Spartak I 
Moscova aliniază, de regulă, gar- I 
nitura Dasaev — Surov, Povaliev, 
Șallmov, Bubnov — Mostovoi. E I 
Kuznețov, Pasulko, Ivanov — I 
Cerenkov, Rudinov. Socotit mare ■ 
speranță, Fedor Cerenkov a fost 
inclus, recent, în „națională", I 
dar cel mai cunoscut jucător al | 
Spartakulul rămîne portarul Ri
nat Dasaev.

S-a calificat în turul II după I 
2—0 (goluri Ivanov și Șallmov) I 
șl 1—1 (Cerenkov) cu Glentoran 
Belfast. La Belfast, a fost con- ■ 
dusă cu 1—0, reușind egalarea I 
abia în minutul 90 !

DUNDEE UNITED
Anul înființării : 1909 ; culori : 

portocaliu — negru ; stadion : 
„Tannadice Park", 22 000 de 
locuri ; palmares : un titlu de 
campioană a Scoției (1982/83), 
două victorii tn Cupa Ligii, se- 
mifinalistă a C.C.E. 1983/84. fina
listă a cupel U.E.F.A. 1986/87 (0—1 
șl 1—1 cu I.F.K. Goteborg).

Mal veche cunoștință a fotbalu
lui nostru, cîndva adversară a 
Jiului Petroșani șl a Universității 
Craiova (pe care le-a eliminat), 
Dundee United s-a calificat pen
tru ediția în curs a C 2 ca fi
nalistă a Cupei Scoției (1—2 cu 
Celtic Glasgow). Managerul Jim 
McLean folosește In mod obișnuit 
formația Thomson — Malpas, 
Hegarty, Narey, Hoit — Mclna- 
lly, Bannon, Sturrock — Red
ford, Paatelainen, Meade. Paate- 
lainen este finlandez, iar Meade 
englez, transferat recent de la 
Betis Sevilla (lansat însă la Ar
senal), Mai mulți dintre com- 
ponenții lui D.U., în frunte cu 
Malpas, Bannon și Sturrock, sint 
internaționali scoțieni, tn cam
pionat, ocupă locul 3, cu 11 p 
(8 meciuri).

S-a calificat greu in turul n. 
după 0—0 In Malta, cu Floriana 
La Valletta, cîștigînd acasă cu 
1—0 (gol Meade).

I DINAMO MINSK

IClub fondat in 1935 ; culori : 
alb-albastru ; stadion : „Dina

mo", 50 606 de locuri ; o singură 
performanță notabilă: campioană 

Ia Uniunii Sovietice In 1982. tn 
C.C.E. 1984/85 a jucat, în „sfer
turi", cu Dinamo București, fi- 

Iind eliminată (1—1 și 6—2), cu 
observația că meciul tur s-a dis
putat la Tbilisi.

Formația standard : Șatunkie- 
Ivlci — Rodionok, Metlițki, Ia- 

nușevskl, Șiroki — Zlgmanto- 
vicl, Goțmanov, Sokol, Aleini
kov — Gurinovicl, Kondratiev. 

I Goțmanov șl Aleinikov au făcut 
parte din lotul de la „Euro ’83". 
Antrenorul echipei e fostul in
ternațional Eduard Malofeev. 

I Garnitură ușor îmbătrînită. Di- 
I namo Minsk are o comportare 
• modestă în campionatul unional, 

ocuplnd locul 13 după 23 de 
I partide : 23 5 9 9 21—25 19 p.
I A intrat in turul n al Cupei 
IU.E.F.A. în dauna Trakiei Plov

div : 2—1 în deplasare (goluri 
Kondratiev și Goțmanov) și 6—0 
acasă :

Grupaj reali zcrt de . 
Ovidlu lOANiȚOA’A

început de drum în campionatele naționale

Italia: (N CAtfPIOAAI
Dacă nu cei mal frumos din 

lume, oricum cel mai interesant, 
campionatul Italiei pleacă mîine 
— ultimul dintre campionatele 
Europei, parcă pentru a prelun
gi așteptarea înfrigurată a iu
bitorului de fotbal de pretutin
deni — la un nou drum. Iar în 
acest sezon, motivele de atrac
ție par a fi mai puternice ca 
altădată Căci, urmînd o ten
dință din ce în ce mai puternic 
resimțită în întrecerile naționale 
ale Europei de vest, cluburile i- 
taliene s-au întărit și mal mult, 
acceptul regulamentar al celor 
trei jucători străini cu drept de 
toc concomitent în teren, declan- 
sînd o . armada" generală spre 
”a«hile (America de Sud) sau mai 
•'oile (Iugoslavia) izvoare ale 
fotbalului international. Reamin- 
t.’nrf că au retrogradat Avelbno 
si Emnoii că au promovat Bo
logna. Lecce. A talan ta si Lazio 
fcamnîo natul iucîndu-se din a-

MONDIAL... ÎN MINIATURĂ!
cest an în 18). că golgeter (încă 
actual) este Maradona, cu 15 go
luri. să trecem în revistă nou
tățile din loturile principale.

Milan pare cea mai îndreptăți
tă la un nou titlu. Argumente : 
lotul foarte valoros cu tripleta 
olandeză Gullit — Van Basten — 
Rijkaard, care nu mal are ne
voie de prezentare. Van Basten 
mareînd. iată, joi seara 4 goluri 
Vitoșel. în C-l ; o serie de suc
cese absolut senzaționale în me
ciuri. deși amicale, dar cu for
mații de prim-plan : 2—1, cu
Tottenham : 3—2. cu Manchester 
U : 2—6 cu Eindhoven : 3—0 cu 
Real la Madrid : 1—6 cu Bayern, 
majoritatea în deplasare 1! (Be- 
enhakker. antrenorul lui Real : 
„Decit să ne fi fluierat pe noi. 
snectatorii făceau mal bine dacă 
anlatidau pe Milan !“). Așadar.

Pretendentul hr. 1". Milan, por
nește mare favorită Dentru al 
12-lea său titlu, dar devine, toc

mai prin asta. „Inamicul nr. 1“ 
pentru toti ceilalți contracandi
dat 1 Napoli are și el acum un 
trio de vis. sud-american. căci 
lingă Maradona și Careca a ană- 
rut brazilianul Alemao. La Samp
doria- lîngă autohtonii Mancini 
șl Viali și brazilianul Cerezo. a 
sosit spaniolul Victor, debarcat 
de la Barca în urma masivului 
conflict cu președintele Nunez, 
de la începutul verii. Inter se ba
zează pe „filiera vest-germană", 
Matthăus — Brehme, lor adăusîn- 
du-li-se argentinianul Diaz pen
tru cuvenita pată de culoare. 
Nici Juve n-a stat, i-a luat oe 
portughezul Bui Barros și oe 
sovieticul Zavarov. Anrooo : co
legii de la Gazzetta dello Snort 
ne-au oferit o posibilă formulă 
de echipă a iul Juve. în nart’da 
inaugurală, cu Como : Tac-oni 
— Gallia. De Agostini, Man-oc- 
chl Brio (Bruno). Tricella. Mau
ro, Barros. Biiso, Zavarov, Lau
drun. Altobelli e suspendat o 
etapă.

Un adevărat campionat mon
dial în miniatură așadar, demn 

de a fi urmărit ea atare.

Radu TIMOPTF
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