
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

ELENA CEAUSESCU,

ss

ÎN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întîlnit și au avut con
vorbiri, luni dimineața, cu to
varășul Deng Xiaoping. pre
ședintele Comisiei Militare a 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost întîmpinați 
cu bucurie și multă căldură, ca 
vechi și statornici prieteni ai 
poporului chinez, de 
Deng Xiaoping. 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu și 
Deng Xiaoping și-au

tovarășul 
Tovarășul 

tovarășa 
tovarășul 

. „ . strîns în
delung mîinile, s-au îmbrățișat.

Totodată, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis tovarășu
lui Deng Xiaoping un salut din 
partea tovarășului Mihail 
Gorbaciov, ca urmare a do
rinței secretarului general al 
C.C. al P.C.U.S., exprimată cu 
prilejul vizitei pe care 
secretarul generai al 

făcut-o recent în 
Sovietică. Tovarășul 
Xiaoping a mulțumit 
rîndul său, a rugat 
varășul Nicolae Ceaușescu 
transmită salutul său tovarășu
lui Mihail Gorbaciov.

In cadrul întîlnirii, a avut 
loc o informare reciprocă asu
pra preocupărilor actuale și de 
perspectivă ale partidelor, țărilor 
și popoarelor noastre privind 
construcția socialistă în cele 
două țări. Au fost relevate bu
nele relații de prietenie și co
laborare care s-au statornicit și 
se dezvoltă între România și 
China și s-a apreciat că extin
derea în continuare a acestor 
raporturi pe plan politic," eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral și în alte sfere de activi
tate — este în folosul și spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al cauzei socialismului și păcii.

Au fost abordate, de aseme
nea, aspecte ale actualității po
litice mondiale, precum și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășul Deng Xiaoping au 
continuat schimbul de păreri în 
probleme de interes comun în 
cadrul unui dejun oferit în 
onoarea înalților soli ai poporu
lui român, de către președintele 
Comisiei Militare a Comitetu-
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Fotbaliștii noștri au sosit ieri la Sofia

lui Central al Partidului Co
munist Chinez. în timpul de
junului, s-a toastat pentru în
tărirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare multi
laterală dintre P.C.R. și P.C. 
Chinez, dintre România 
China, dintre popoarele 
două țări,
Intîlnirca, convorbirile 

junul s-au desfășurat 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și prețuire reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român. 
Republicii Socialiste 
și tovarășa Elena 
s-au întîlnit, luni 
ză, CU’ tovarășul Li 
președintele Comitetului

Ș» 
celor

și de- 
într-o

ÎNCREDERE IN TABĂRA „TRICOLORILOR“
SOFIA, 1* (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Echipa, de fotbal a României a 
sosit la Sofia, pe calea aerului, 
luni în jurul prinzului. A- 

îj nimație deosebită in holul fco-

președintele 
România, 

Ceaușescu 
după-amia- 

Xiannian, 
’ ‘ Na

țional al Conferinței Consulta
tive Politice Populare a R.P. 
Chineze, și tovarășa Lin Jiarnei.

In timpul convorbirii, des
fășurată într-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Li Xiannian au evocat cu plă

cere întîlnirile avute la Bucu
rești și Beijing și și-au expri
mat satisfacția de a se reîntîlni 
și de a avea un schimb de 
păreri în probleme de interes 
comun. în acest cadru, a fost 
subliniată contribuția determi
nantă a întîlnirilor și convorbi
rilor la cel mai înalt nivel 
pentru extinderea si întărirea 

’ j de 
dintre 
dintre

ț telului „Vitoșa". Chiar de Ia 
•t: sosire am stat de vorbă cu ju- 
§ cătorii noștri și am remarcat 
5 atmosfera de încredere, de 
ț realism, in care așteaptă par- 
■ș tida. Semnificativă din acest 
S; punct de vedere este declara-' 
ț ția lui Hagi : .Am venit să 
5 ciștigăin. De altfel, in monten- 
§ tul de față, aș face această de- 
5 clarație indiferent de capitala 
§ unde ne-am deplasa în Europa.

socotiți că declarația este 
optimistă, vă rog să cre-

Dacă 
prea .
deți că asta este starea de spi
rit a întregii echipe în mo
mentul de l'ață". Pe aceeași li
nie se află și Cămătaru, care 
pare mai analitic : „l-am stu
diat îndelung pe .jucătorii bul
gari. Cred că putem cîștiga, de
oarece, luați rînd pe rînd, jucă
torii no.,tri mi se par mai buni 
decit ei din punct de vedere 
tehnic". Iovan, sobru ca întot
deauna, nu e mai puțin convin
gător : „Mă bizui pe palmare
sul cel vechi și cel nou, care 
este un stimulent pentru noi, 
cej de astăzi. Chiar dacă Sre-

deț s-a dovedit în mare formă 
și va da — cum se aude — 
majoritatea jucătorilor în e- 
chipa națională, nu trebuie ui
tat că și echipele noastre de 
club au 
care 
răm într-un rezultat bun".

După o scurtă odihnă, jucă
torii * noștri s-au anirenat 
terenul ..Vas.il IJevski", la 
18. îmbucurător este faptul 
după ușoare stări gripale, 
treg lotul este valid și apt

loan CHIRILĂ

demonstrat o saloare 
ne îndreptățește să spe-

pe 
ora 
că, 
în
de»

(Continuare in oio 2-S)

învingători| MOTOCROSIȘTI! DE LA STEAUA
|îN COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ „TROFEUL CARPAȚI“
i ’
§ «La Zărneștî - cele mai 
ț frumoase curse • Piloții ceho- 
< slovaci și vest-germani în 
§ prim-plan la individual 9 Re- 
ț cord de spectatori O Reviri- 
îț mentul feroviarilor ploieșteni

în continuare a relațiilor 
prietenie și colaborare 
România și China, 
popoarele celor două țări.

*
Tovarășa academician doctor 

inginer Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 

viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Na
țional al Științei și Invățămîn- 
tului, a primit, luni, 17 octom
brie, un grup de oameni de 
știință, cercetători și specialiști 
din R.P. Chineză, condusă de 
tovarășii Zhou Guangzhao, pre

ședintele Academiei de Științe, 
și Zhou Ping. vicepreședinte al 
Comitetului de Stat 
ință și Tehnologie.

*
Tovarășul Nicolae 

secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
a vizitat, în cursul dimineții de 
luni, întreprinderea de televi
zoare din Beijing, modernă și 
reprezentativă unitate a indus
triei chineze de profil.

5= Așteptată cu un interes ma- 
§ jor, etapa finală (a 3-a) a „Tro- 
Ș feului Carpați", care a reunit 
5 motocrosiști din Austria. Bel- 

gia, Cehoslovacia. R.F. Germa- 
S- nia. Olanda și România, s-a 
ț desfășurat duminică la Zăr- 
g; nești, întrunind toate atributele 
$ unui reușit spectacol: vreme 
^splendidă^ un traseu reamena- 
§ jat după cerințele regulamen
tare, record de public în loca- 
titate (aproximativ 20.000 
§ spectatori), curse de o >1!_ ~______ J.. 4\ . „4- ’

pentru Ști-

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
România,

de 
_ ______,, bună

§ ținută, apreciate de fostul cam- 
§pion balcanic P. Paxino drept 
5; cele mai frumoase întreceri ale 
ț actualei ediții, și o organizare 
țfără cusur, asigurată de aso- 
îgeiația sportivă Torpedo din lo
calitate (președinte — V. Ene) 
S; și secția sa de moto (președin
ție — P. Blemovici).
ț Așa cum se anticipa, steliștii 
Ci-au apărat cu strășnicie pozi- 
Cia de lideri în clasamentul ge- 
ț neral, omogenitatea și' pregăti- 
țrea temeinică a mașinilor pen- 
Crh concurs, aducîndu-le bucu- 
Ceștenilor, pentru a 3-a oară 
ț consecutiv, mult rivnitul trofeu. 
§ De data aceasta, motocrosiștii 
șj bucureșteni au învins adversari

Echipa Steaua la al treilea trofeu (de^la stingă) Ejeraru,
Florian Pop, Adrian Roman, 
Alexandru Ilieș
măi puternici ca oricînd, buni 
cunoscători ai tainelor pilota
jului pe teren accidentat, po
sesori ai unor mașini competiti
ve în arena internațională. 
Principalii realizatori au fost 
campionul țării noastre la se
niori. E. Miilner (105 p), și mai 
tînărul său coechipier A. Ro
man, neînvins la clasa 50 cmc, 
care a acumulat maximum de 
puncte posibile : 120.

Cursele de duminică s-au în-

Ionel Bogdan, Ernest
Foto : Eduard

Miilner,
ENEA

cheiat cu rezultate 
scontate la individual, 
mentatul cehoslovac B. Iaroșa 
trecut primul linia de sosire la 
250 cmc, după o pasionantă 
luptă pentru întîietate cu 
Miilner, iar vest-germanul

oarecum - 
Experi-

Pentru continua creștere a competitivității
sportului româr^se în arena internațională

O STRĂLUCITĂ PERFORMANȚĂ OLIMPICĂ, 
DAR CARE RĂMINE SINGULARA PENTRU
• întreaga considerație pentru marea reușită a Iui Vasile Pușcașu • Și 
ceilalți trei sportivi aiiniați in concurs puteau urca pe podium, insă...
• luptele libere in progres, „clasicele" - un marc pas înapoi » ioaca 

de a... conducerea tehnică • Cit vor mai intirzia măsurile care
se impun pentru îmbunâtâțirca activității ?

Sportul luptelor din țara noastră, ca 
de altfel din toată lumea, a mai încheiat 
un ciclu olimpic, la sfîrșitul căruia, așa 
cum se obișnuiește, se fac analize, se 
desprind concluzii, încercînd să se sta
bilească o serie de planuri de activitate 
cu „bătaie" mai lungă.

Revenind asupra participării sportivilor 
noștri la turneul olimpic de lupte, trebuie 
să reamintim faptul că această disciplină 
sportivă din țara noastră a. fost reprezen
tată de patru concurenți : Petre Cărare (68 
kg) și Vasile Andrei (100 kg), la stilul gre- 
co-romane și Claudiu Tămăduianu (74 kg), 
Vasile Pușcașu (100 kg), la „libere". Dintre 
aceștia, Vasile Pușcașu a adus iubitorilor 
de sport din țara noastră o mare satis

facție : el a cucerit cu acest prilej prima 
medalie olimpică de aur cîștigată vreodată 
de un luptător român la stilul libere. 
Evoluția sa a fost remarcabilă, printre 
învinșii lui numărîndu-se foști și actuali 
campioni europeni și mondiali, de talia 
bulgarului Karadușev, a ungurului Robot- 
ka sau a celui care în ultimii trei ani 
n-a cunoscut înfrîngerea — sovieticul 
Habelov, în fața căruia, în întîlnirile pre
cedente, sportivul nostru cedase de fie
care dată. La vîrsta de 32 de ani (împli
niți la 2 mai), sportivul legitimat la clu
bul Steaua București a concurat exemplar, 
nelăsînd nici o speranță adversarilor, gă- 
sindu-se într-o remarcabilă formă de con
curs ca urmare a bunei pregătiri care l-a

E. 
H.

Rauscher a cîștigat, din nou, 
ambele manșe la 125 cmc, ,lă- 
sînd lui FI. Pop. cehoslovacului 
B. Stasa și Iui I. Bogdan „gri
ja" pentru ocuparea celorlalte 
două poziții de pe podium, cla
sați în final în ordinea mențio
nată. Confruntările • iuniorilor 
de la clasa 80 cmc au fost do
minate de tineri piloți care 
ne-au obișnuit cu evoluții as
cendente. C. Ghincea, D. Fe-

Traian IOANITESCU
(Continuare in pag. a 4-a)

UNANIM APRECIATĂ, 
LUPTĂTORII NOȘTRI 
fost asigurată de colectivul de tehnicieni 
format dih Nicolae Pavel (antrenor prin
cipal), Gheorghe Urian, Petre Coman, an
trenorul federal Ion Crîsnic, sub compe
tenta asistență de specialitate, a doctorului 
Nicolae Lazăr. De asemenea, nu putem să 
nu facem referiri la seriozitatea și con
știinciozitatea în pregătire, și în viață, a 
acestui deosebit sportiv, exemplu de lon
gevitate în rîndul marilor performeri.

Din păcate, nu aceleași referiri se cu
vin și în cazul celuilalt elev al antreno
rului N. Pavel, despre a cărui comportare 
tehnicianul respectiv a apreciat că nu 
s-a situat la nivelul așteptărilor și al vo
lumului de muncă depus. Lui Tămăduianu 
1-a lipsit concentrarea în momentele 
„chele" ale meciurilor cu Varaev (U.R.S.S.) 
și Sofîadi (Bulgaria) — adversari pe care, 
după părerea antrenorului, putea să-i în
vingă, succese care i-ar fi schimbat luptă
torului de la Steaua poziția în clasamen
tul final al categoriei.

Cornel POPESCU 
Mihai TRANCA

(Continuare in vag, a 4-a)

Finalele Campionatelor

Naționale de tâlftric

DINAMO A CÎȘTIGAT 
PROBA PE ECHIPE

La baza hipică din Sibiu au 
luat sfîrșit întrecerile Campio
natului Național de călărie pen
tru seniori, în atenția spectato
rilor aflindu-se, cu deosebire, 
specialiștii în obstacole. Timpul 
frumos a facilitat evoluțiile de 
bună calitate, dar marea ma
joritate a participanților a 
rămas corigentă. Vom nota, în
să, că la toate categoriile a 
fost consemnată o participare 
mult mai numeroasă ca la edi
țiile precedente, la echipe chiar 
un număr record (13). precum 
și faptul că nici unul dintre 
campionii de anul trecut n-a 
mai reușit să reediteze perfor
manța de a se menține în frun-

(Contlnuare în pag. 2-3)



In campionatul feminin de handbal

ȘTIINȚA BACĂU - ÎNVINSA DE RULMENTUL
In completarea rubricii noastre de handbal de ieri, în care 

am prezentat cronica partidei Electromureș Tîrgu Mureș — Chi
mistul Rîmnicu Vîlcea, încheiată cu victoria oaspetelor, 25—26 
(16—12), prezentăm relatări de la celelalte întîlniri ale campiona- 
tului feminin.

Rodica Grigoraș (Confecția) aruncă spectaculos la poarta Hidro
tehnicii Constanța (meci disputat duminică în Sala Floreasca). 

Foto : Aurel D. NEAGU

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
27—17 (13—9). Lăudabil efortul 
depus de cele două echipe din 
primul pînă în ultimul minut 
al meciului, dar sub aspect teh
nic si tactic ele au oferit un 
modest spectacol handbalistic, 
departe, am zice, de ceea ce 
se cere astăzi, deși de talente 
nu duc lipsă. Dacă apărările au 
fost, în prima repriză îndeo
sebi, ceva mai active (un plus 
pentru Confecția, cu portarul 
Florica Iliescu în zi de excep
ție), atacurile celor două for
mații au dovedit pripeală, cir
culația rapidă a mingii ră- 
mînînd un scop în sine (mai 
ales Hidrotehnica) cu rare fi
nalizări, marcînd lipsa unei 
concepții tactice clare. Au fost 
și contraatacuri, puține din ele 
încheiate cu gol, fie datorită pa
selor greșite, fie aruncărilor la 
poartă defectuoase. Confecția a 
avut în Vasilina Nuțu o extre
mă eficientă, ori de cîte ori a 
fost... găsită cu pase utile (în 
partea a doua Steliana Croitoru 
a fost la fel de bună), la care 
s-a adăugat Rodica Grigoraș,

în timp ce la Hidrotehnica doar 
Angela Haidău s-a detașat puțin 
în acțiunile de atac.

S-aU acordat 13 aruncări de 
la 7 m (Confecția 4, Hidroteh
nica 9), două ratate de oaspete, 
partida fiind presărată cu du
rități neobișnuit de multe, 
prompt sancționate de arbitrii 
brașoveni Tr. Apostol și Șt. 
Stlcea. A cîștigat detașat Con
fecția, grație jocului mai ordo
nat și variat din repriza se
cundă.

Marcatoare : Grigoraș 8 (3 din 
7 m), Nuțu 7, Croitoru 6, Sorina 
Arvatu 3 (1), Preoțescu 2, Ma
rusia Arvatu 1 pentru gazde, 
respectiv Roșea 7 (5), Haidău 4, 
Gheorghe 2 (2), Carapetru 1, Io- 
vănescu 1, Cămui 1, Raita 1.

Mircea COSTEA

RULMENTUL BRAȘOV — 
ȘTIINȚA BACAU 21—20 (8—11). 
Știința a condus pînă în min. 55, 
uneori cu 4—5 goluri diferență. 
A crezut însă prea repede că 
este învingătoare, a primit go
luri și, cu 24 de secunde înainte 
de terminarea meciului, Irina

Mureșan, din 7 m, a adus victo
ria brașovencelor. Au înscris : 
Demeter 6 (2 din 7 m), Mureșan 
5 (4), Ion 3, Ilie 2, Biolan 2, Știr- 
bu 1, Boriceanu 1, Horincar 1 
pentru Rulmentul, respectiv 
Luca 10 (5), Butnărașu 4, Ciu- 
botaru 3, Lunca 3. Au arbitrat 
bucureștenii Șt. Georgescu și 
Al. Vîrtopeanu. (C. GRUIA — 
coresp.).

TEXTILA I.A.S. ZALAU — 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
29—17 (13—8). Meci de un buri 
nivel tehnic. Arii Bălănean 
(Textila) a înscris golul 100! 
Au marcat : Bălănean 11, Morar 
7, Bartăș 4, Munteanu 2, Fias- 
tru 2, Goarnă 2, Chereji 1 pen
tru Textila, respectiv Lefter 9, 
Gavrilă 3, Fînaru 2, Giura 1, 
Grigore 1. Cipăian 1. Arbitri : 
Tr. Schipu — D. Laub (Timi
soara). (N. DANCIU — coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — TEROM IAȘI 21—26 
(10—9). Prima parte a meciului 
a aparținut gazdelor, dar după 
pauză acestea au greșit foarte 
mult, ratînd și patru aruncări 
de la 7 m. Marcatoare : Torjoc 
6, Rădoî 4, Palici 4, Stancov 3, 
Căuș 2, Tomuleac 2 pentru 
gazde, respectiv Anton 8, Duca 
5, Cozma 5, Covaliuc 3, Nîsi- 
peanu 3, Chelaru 2. Au arbi
trat : Gr. Bolocan — R. Mah
ler (Brașov). (C. CREȚU — 
coresp.).

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 16—26 (7— 
13). Evoluție slabă a ploieșten- 
celor, victorie meritată a rapi- 
distelor. Au înscris : Bortaș 3, 
Tabără 3, Marinescu 3, Tudor 
2, Lupu 2, Scridon 2, Dincescu 
1 pentru Dorobanțul, respectiv 
Ivan 8, Țurcanu 5, Doiciu 4, 
Grigore 3, Ignat 3, Oanea 2, 
Oprea 1. Au condus : Al. Cos- 
ma — C. Ferenc (Sf. Gheor
ghe). (Oct. BALTEANU — 
coresp.).

SI TOTUȘI, d J 7
Pe lacul Bascov, de lingă Pi

tești, s-a desfășurat, timp de 
trei zile, „Cupa F.R.K.C.", com
petiție tradițională care, în fie
care toamnă, reunește la start 
caiaciști și canoiști din toate 
secțiile nautice din țară. În
trecerea. bine organizată de fe
derația de resort, cu sprijinul 
factorilor locali din județul 
Argeș, a evidențiat — după e- 
voluția neașteptat de slabă a 
celor 3 echipaje care ne-au re
prezentat la ultima ediție a 
J.O. — că acest sport dispune 
totuși de tineri caiaciști și ca
noiști talentați, ambițioși, ho- 
tărîți să refacă terenul pierdut 
de „flotila" noastră în arena 
internațională. Au fost, vrem să 
spunem, curse frumoase, cu 
mulți juniori și seniori în for
mă pentru acest sfîrșit de se
zon nautic. A fost, iii fapt, în- 
tîiul start spre marile regate 
ale anului viitor : Campionatele 
Mondiale de seniori și juniori.

Și totuși, după contraperfor- 
manța de pe rîul Han, ne aș
teptam ca acest prim start 
către regatele anului ’89 să fie 
și mai convingător, mai plin 
de speranțe. Ne referim la fap
tul că puțini din membrii lo
tului reprezentativ au luat in 
considerație invitația federației 
— TRIMISA INCA DIN TOAM
NA TRECUTA — de a partici
pa Ia această cupă! Indiferent 
de motivație, a surprins îndeo
sebi absența în bloc a caiaciștilor 
și canoiștilor de la clubul Stea
ua. Este pentru prima oară 
cînd caiaciști! și canoiștii de 
la acest prestigios și puternic 
club nu participă ia o com
petiție de nivel republican !

Concursul, cum spuneam, a 
plăcut: prin entuziasmul și 
combativitatea celor care iu
besc fără rezerve caiacul sau 
canoea, prin frumoasa rivalitate 
sportivă dintre secții, un „vînt 
ajutător" pornit din Ostrovul 
cel vechi al întîietății. Rămas 
fără echipajele trimise la J.O., 
Ivan Patzaichin a plecat la

in etapa a 5-a a Diviziei A de popice

SURPRIZĂ LA PITEȘTI!

O REGATĂ FRU
Ghermănești, spre a veni în 
întîmpinarea lui Stavru Teo- 
dorov, care pregătea în liniștea 
dintre stufurile cele înalte re
plica de toamnă a echipajelor 
dinamoviste. Au urcat mai toți 
pe podiumul de premiere, 
dominînd concursul prin 
Sanda Niculae, Boris Petro, 
Viorel Polocoșer, Petru Zgurs"

„Cupa F. R. K. C.“

chi, Mihai Jigarov ,ș.a. La 
juniori a dominat... ideea că 
baza de masă a caiacu

lui și canoei trebuie mereu lăr
gită, întărită. Aii cîștigat, vrem 
să spunem, aproape toți spor
tivii promovați în lotul repre
zentativ de juniori condus de 
prof. Ion Șipoș, elevii antreno
rilor Traian Nădășan (Olimpia 
București), Elena Bodocan (Di
namo), Ștefan Aftenie (Farul 
CONPREF), Gheorghe Lungu 
(Danubiu Tulcea), Beniamin 
Zabet (Marina Orșova), Grigore 
Stefanov (CSM Delta), Ilie Mun
teanu (Olimpia Călărași) etc.

Juniorii laureațl (500 m) : K1 
Mihai Apostol (Olimpia) 
2:00.16 ; CI-' Antonel Borsan 
(Dunărea) 2:11.75 : K1 (f) —
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junioare

(Urmare din txiQ. 1)

DACI AID A
La Piatra Neamț, intr-o organizare eiceleniâ

fi IV-a EDIȚIE A „CUPEI U.T.C." LA DELTAPLAN
• Pe locul I, reprezentanții județului Arad

în perioada 12—14 octombrie, 
municipiul Piatra Neamț a fost 
gazda celei de-a 4-a ediții a 
finalei pe țară a „Cupei U.T.C." 
la deltaplan, competiție desfă
șurată în cadrul Daciadei. Au 
luat parte peste 100 de spor
tivi reprezentînd cercuri teh- 
nico-aplicative din întreaga ța
ră. După întreceri deosebit de 
reușite în care finaliștii au 
dat dovadă de mult curaj, vo
ință, îndemînare și măiestrie, 
arbitrii au stabilit următoarea 
ierarhie: 1. C. Iosub (Neamț), 
2. I. Glăvan (Timiș), 3. N. An- 
drici (Neamț). Clasamentul pe 
județe-echipe : 1. Arad, 2. Ti
miș, 3. Neamț. Cupa U.T.C. 
a fost acordată reprezentanților 
județului Arad.

Organizatorii au acordat un 
număr de 20 de diplome spor
tivilor cu merite deosebite în

reușita întrecerii, printre care 
celui mai tînăr concurent — 
Adrian Constandache (Timiș), 
celui mai perseverent — Alin 
Stanca (Hunedoara), sportivu
lui cu cea mai lungă durată 
de zbor — C. Paraschivescu 
(Giurgiu), cu cea mai precisă 
aterizare — M. Andrici (Neamț).

De asemenea, au fost acorda
te diplome unor sportivi care 
au contribuit la dezvoltarea 
deltaplanismului — A. Kiss 
(Arad), la instruirea exemplară 
a unor concurenți și la propă
șirea acestui sport tehnico-apli- 
cativ în țara noastră.

De subliniat organizarea ex
celentă a întrecerii, asigurată 
de secția de resort a C.C. al 
U.T.C. cu concursul factorilor 
locali.

C. RUSU. coresp.

O competiție care Iși onorează tradiția:

„CUPA IALOMIȚEI
„Pe locuri... Fiți gata... 

Start!“... Acestea au fost cu
vintele care timp de două zile 
au stîrnit ambiții deosebite în 
rîndul copiilor și juniorilor 
prezențl pe stadionul „Olimpia" 
din Slobozia, la cea de-a 14-a 
ediție a „Cupei Ialomiței" la 
atletism, întrecere desfășurată 
sub însemnele Daciadei.

La start — pasionați ai atle
tismului din Slobozia, Medgidia 
și Giurgiu, reprezentanți ai 
cluburilor sportive școlare, pre
cum șl elevi din Urziceni, Că- 
zănești și Amara sau care acti
vează în asociațiile Voința din 
Țăndărei șl Fetești. Cu toții 
și-au disputat șansele în probe 
de sprint, semifond, sărituri si 
aruncări.

Profesorii și antrenorii n-au 
avut pretenția de a înregistra

LA ATLETISM
rezultate ieșite din comun. Pen
tru toți important a fost ca 
atletismul (și competiția ca a- 
tare) să răniînă în atenția celor 
mici, firește în perspectiva 
mult dorită a unor posibile per
formanțe. Pentru că de alei a 
pornit spre lotul republican, 
Tudorița Chidu, prezentă 

Ia ediția inaugurală a competi
ției. Un motiv în plus de a 
persevera în pregătire pentru 
copiii care s-au distins la a- 
ceastă ediție, în special pentru 
Bogdan Lupu (Slobozia) și Geor- 
geta Neacșu (Voința Țăndărei), 
în probele de 60 m lungime șl 
600 m categoria copii I și pen
tru Cătălin Dinu (Slobozia), la 
lungime șl 600 m categoria 
copii II.

Monica STĂNESCU, coresp.

In etapa a 5-a a Diviziei A de 
popice s-au înregistrat citeva 
rezultate de valoare, completate, 
însă, de scoruri fără nici o re
zonantă. Surpriza etapei o con
stituie înfrîngerea suferită de 
Voința București (f) în deplasa
re la Dacia Ploiești. Iată rezul
tatele :

FEMININ
GLORIA BUCUREȘTI — MU

CAVA MOLID VAMA 2510—2,13/. 
(5—1). Joc viu disputat. în care 
plusul de experiență și avanta- 
juil arenei proprii au decis vic
toria. Ultima pereche de la 
Gloria. Ana Mareu + Margareta 
Cătineanu, a spulberat orice 
speranță a oaspetelor de a mai 
recupera ceva prin Eugenia Lu- 
pașcu și Maria Lucutar (scor fi
nal 896—801). Gloria : Roxana
Turcanu — 375, Octavia Clocîr- 
lan — 433, Florica Negutolu — 
412. Zolca Scarlat — 394, Ana 
Mareu — 474. Margareta Căti
neanu — 422. Mucava : Doina
Bălan — 366. Adriana Antone-
sei — 454. Daniela Ciobotar
— 385. Maria Bercea — 381, Eu
genia - Lupașcu — 448,. Ma
ria Lucutan — 333. Ar
bitru : Corneliu Antimirescu
— Constanta. (Nicolae ȘTEFAN, 
coresp.) • VOINȚA SĂNĂTA
TEA ODORHEI — ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 2448—2493 
(1.5—4,5). Partidă atractivă, 
cu lovituri de mare finețe de 
partea fiecărei formații. Fe
tele de la „Sănătatea" s-au mo
bilizat exemplar, fiind la un pas 
de victorie în fata campioanelor 
tării. De altfel, cea mai bună 
jucătoare a fost junioara gazde
lor, Katalin Lukacs. autoare a 
unul nou record al area îl — 
460. Voința : Katalin Lukacs — 
460, Ileana Ilieș — 435, Ana Pali
— 383. Elisabeta Sandor — 392, 
Margareta Sebok — 391. Ana 
Laszlo — 387. Electromureș : Ilo
na Bartha — 435, Mariana Halalai
— 394. Aurelia Serdean — 409, 

■Ana Krecenski — 404. Doina Ță- 
gean — 427, Melinda Demeter — 
424. Arbitru : Alexandru Bereczy
— Cluj-Napoca. (Adolf PIALO-
GA. coresp.) • LAROMET BU
CUREȘTI — RAPID BUCU
REȘTI 2498—2362 (5—1) • U.T.
ARAD — VOINȚA TIMIȘOARA

2386—2328 (4—2) • VOINȚA PLO
IEȘTI — CARPATI SINAIA 2564 
—2217 (6—0) • VOINȚA TG.
MUREȘ — VOINȚA CRAIOVA 
2555—2455 (4—2) • DACIA PLO
IEȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2366—2360 ! (2,5—3,5) • CON
STRUCTORUL GHERLA — 
C.S.M. REȘIȚA 2420—2371 (3—3)
• PETROLUL BĂICOI — VOIN
ȚA GALAȚI 2537—2366 (5—1).

MASCULIN
METALUL ROMAN — MINE

RUL VULCAN 5162—5066 (4—2).
Gazdele au dominat întrecerea. 
Minerul, revelația seriei, avînd 
în H. Ardac si M. Ghetea punc
tele nevralgice. Metalul : C
Trandafir — 890, I. Isciuc — 876. 
I. Tiron — 878. G. Canacb • —
869. FI. Drăgan — 824. Ov. Zlotu
— 825. Minerul : I. Blșoc — 880, 
I. Rugge — 897. V. Piscoi — 846,
H. Ardac — 825, I. Dumitru — 
860. M. Ghetea — 758. Arbitru : 
Valentin Carianopol — Bucu
rești. (Mihai chiriac, coresp.).
• METALUL HUNEDOARA —
TEHNOUTILAJ ODORHEI 5124— 
4949 (6—0). Siguri • de victorie, 
hunedorenll au abordat jocul cu 
mai puțin aDlomb. doar N. Popa 
și M. Torok, prin evoluțiile lor, 
ridicînd calitatea spectacolului 
sportiv. Metalul : N. Popa — 801, 
M. Torok — 866, M. Manea — 
855. M Krelțer — 849, C. Călu- 
găru — 832. I. Gergel — 831. 
Tehnoutllaj : T Mikloș — 843,
I. Szegedy — 835. I. Mathe —
834. S. Makrai — 829. M. Biro — 
809 . a. Toth — <99. Arbitru : 
Radu Raită — Hunedoara. (Ion 
VLAD, coresp.) « EXPLORĂRI 
C-LUNG MOLDOVENESC — 
C.F.R. CONSTANTA 5479—5119 
(5—1) «. AURUL BAIA MARE
— CHIMICA TlRNĂVENI 5348—
5028 (4—2). • CARPATI SINAIA 
OLIMPIA BUCUREȘTI 5233—5020 
(5—1) • ELECTROMUREȘ TG.
MUREȘ — C.F.R CLUJ-NAPO
CA 5310—5138 (5—1) • CON
STRUCTORUL GALATI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5180—5137 
(4—2) « C.F.R. TG. MUREȘ —
OLIMPIA REȘIȚA 5224—4919 
(4—2).

tea ierarhiei. Episod nedorit, 
însă, la proba de cat. grea, 
unde dinamoviștii M. Feraruși 
I. Bucur, singurii calificați în 
baraj, au fost descalificați după 
disputarea acestei faze, deoare
ce, în mod deliberat, au evitat 
să execute corect parcursul, 
ceea ce regulamentul sancțio

nează ca faptă nesportivă, pena- 
lizîndu-i drastic pe concurenți. 
Drept urmare, stelistul Mircea 
Neagu care se afla pe locul 3 
a fost declarat învingător.

REZULTATE — cat. mijlocie 
(31 concurenți) : 1. RADU ILIOI 
(Steaua) cu Borneo 0 p (143.4 s) 

— campion național. 2. Mircea 
Neagu (Steaua) cu Vîsc 0 p (145,4 
s), 3. Alexandru Bozan (C.S.M. 
Sibiu) cu Papu 0 p (152,0 s), 4. 
Mircea Neagu cu Begu 4 p — 
d.b., 5. Viorel Bubău (Agricola 
Tg. Mureș) cu Scorillo 8 p (146,6 
s). 6. Ovidiu Podaru (C.S.M. Cra
iova) cu Bizanț 8 p (148,0 s) : 
cat. dificultate progresivă (40 
concurenți) : 1. STELIAN MOCA- 
NU (Steaua) .cu Plai 34 p (35,3 
s), — campion național, 2. Ma
rian Feraru (Dinamo) cu Șarla
tan 34 p (39,7 s), 3. Mircea Nea
gu cu Begu 26 p (36,3 s) 4. loan 
Tincu (C.S.M. Sibiu) cu Olac 
26 p (44,3 s). 5. Zoltan Antil
(Izvorul' M. Ciuc) cu Samba 25 
p — d.b., 6. Alexandru Iavorov-
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! CROAZIERĂ PE D
I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă posib

• la o croazieră de patru zile pe Dunăre cu J 
pe traseul Giurgiu — Moldova Nouă și

, Cazane și Porțile de Fier), oprire la Drot] I pentru vizitarea orașului, excursie la B 
Orșova.

• Plecări — în zilele de 26 șl 30 octombrie 
Informații suplimentare și înscrieri la

‘ turism ale I.T.H.R. București.
• —— f sonata • ! ana >jn» » taaaa t mmmt t mbJ

ANUNȚ

O.J.T. BRAȘOV — 
PREDEAL organizează 
în ziua de 24 octom
brie a.c., ora 10, la ca
bana Clăbucet — sosi
re, examenul de pre- 
selecție pentru testare 
și retestare a ghizilor 
monitori de schi pentru 
sezonul 1988—1989.

Relații suplimentare 
se pot obține de la 
compartimentul agre
ment, telefon 922/56501 
— interior 123 sau 153.

ADMINISTRAȚIA DE
• TRAGEREA LOTO 2 de du

minică. 23 octombrie, se con
stituie într-un adevărat „cap de 
afiș* al agendei participanților. 
nu numai prin faptul că este 
prima acțiune de acest fel a 
lunii octombrie, ci — mai ales 
— prin marile avantaje pe care 
aceasta le oferă participanților. 
Reamintim că participarea la 
LOTO 2 se face cu taxă unică 
(de numai 10 lei), asigurîadu-se 
astfel perspectiva potențială de 
a se cîștiga un autoturism „Da
cia 1300“ sau o importantă sumă 
de bani. O altă caracteristică 
esențială a acestei trageri este 
și aceea de a se cîștiga și nu
mai cu două numere.

• în ceea ce privește con
cursul PRONOSPORT de dumi-

STAT lOTO-PRONOSPâtU
nlcă, 23 octombrie, participanțu 
sînt invitați să formuleze pro
nosticuri la următoarele partide :
I. A scoli — Juventus ; 2. Cesena —
Fiorentina ; 3. Como — Bologna: 
4. Verona — Intern azion ale ; 5.
Milan — Lazio ; 6. Napoli — Pes
cara : 7. Pisa — Sampdoria ; 8. 
Roma — Lecce: 9. Torino — A- 
talanta : 10. Ancona — Padova ;
II. Brescia — Catanzaro : 12. Co- 
senza — Reggin a ; 13. Messina — 
Cremonese.

• LOZUL ÎN PLIC atribuie în 
permanentă importante cîstiguri, 
din rîndul cărora nu lipsesc au
toturismele. De reținut că, re
cent, s-a luat măsura de a se 
atribui cîștiguri suplimentare din 
fond special si la seriile de lo
zuri în valoare de 10 lei. Desi

gur că, ju 
limitată Li 
.șe mai afli 

7 nu pentru 
cîștigurile 
puteți încl 
a obține 
cîștiguri cl 
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| REPREZENTATIVA DE TINERET DEBUTEAZĂ
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ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
SOFIA, 17 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru special). Marți 
seara, la ora 18 (aceeași oră și 
la București) se va da lovitura 
de începere in partida dintre 
tormațuie de tineret ale Bulga
riei și României, partidă care 
descinde seria intihnrilor de ca
lificare ale celor două selecțio
nate din noua ediție a Cam
pionatului European rezervat a- 
cestei categorii de virată (piuă 
la 21 de ani). Fotbaliștii noștri 
au sosit luni la amiază cu a- 
vionul in capitala Bulgariei. Ei 
incheiaseră, duminică Uupă-a- 
miază, printr-un antrenament 
complex, seria pregătirilor efec
tuate începînd de joia trecută, 
tind s-au reunit la București. 
Lotul 
prinde 
trescu. 
naciu, 
mofte.

cu- 
Pe- 
Bu-
Ti- 

DU“
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I

deplasat la Sofia îi 
pe Stelea, Crișan ; D. 
Ad. Popescu, cristea, 
D. Munteanu ; Dican.

. Lupescu, Ursea, I. _ 
mitiescu ; cr. Sava. Răducioiu, 
Stănici, Timiș. Din lotul initial, 
lipsește I. Stan, accidentat. „O 
bună promoție de tineri interna
ționali este reunită in lotul pe 
care l-am deplasat. Ea trebuie 
însă să demonstreze bunele a- 
precieri pe care le-a primit încă 
de la vîrsta junioratului. Partida 

formație experimen
tate fiind numeroa- 

întllniri internațlona- 
susținute in ultimul se- 
de echipa Bulgariei) repre

zintă un examen edificator. Am 
convingerea că il vom trece cu 
bine", ne-a declarat antrenorul 
principal al echipei Mircea Ră- 
dulescu ; el este secondat de Can 
Apolzan. Mediîul lotului, Mar
cel Georgescu, masor — Iorda- 
che Parcea.

Marl speranțe îșl leagă de a- 
eest debut toți componențil lo
tului. Ne-am convins de acest 
lucru etectuînd un sondaj prin
tre ei. Cristea, car;, împreună cu 
Ad. Popescu, este jucătorul „vîrst- 
nlc“ (doi sînt admiși peste li
mita de 21 de ani) al echipei, 
ne-a spus : „Cred că avem unul 
dintre cele mai talentate grupuri 
de foarte tineri jucători din ul
timii ani. Mă refer la promoția 
Răducioiu, Stănici, D. Petrescu 
și ceilalți. Am lucrat mult și, 
sper, cu efect, pentru omogeni
tatea formației. Ne așteaptă o 
întiinlre foarte grea, dar am 
convingerea că vom reuși să rea
lizăm un start fructuos". Iată-1 
și pe cei doi buni prieteni, foști 
colesi si la naționala de juniori, 
D. Petrescu și Răducioiu. Fun
dașul de la Steaua afirmă : „Ple
căm cu un singur gînd : să re
venim cu puncte prețioase în 
lupta pentru cîștigarea seriei". 
Iar înaintașul dlnamovist adau
gă : „Faptul că ne cunoaștem, 
cei mai mulți dintre noi. din pe
rioada junioratului, sper să a- 
jute la alcătuirea unei formații 
sudate și sufletește, și ca joc".

Formația probabilă cu care antre
norii M. Radulescu și D. Apol- 
zan vor începe meciul este a- 
ceasta : Stelea — D. Petrescu, 
Cristea, Ad. Popescu, Bunaciu — 
Dican, Lupescu, Ursea, I. Dumi
trescu — Răducioiu. Stanici. Un 
„11" alcătuit exclusiv din fotba
liști de prima divizie, unii titu
lari ai echipelor lor.

In ceea ce privește lotul de 
tineret al Bulgariei, antrenorul 
Hristo Andonov nu s-a decis a- 
supra . .11 "-lui pentru meciul dQ 
azi. El va fi ales din ur
mătorul lot : portari: Stola- 
nov (Sliven). Nenov (Vrața) : 
fundași : Velkov (Lok. Sofia) 
Dartilov (Pirin), Em. Dimitrev 
(Etîr). Svetanov (Sp. Pleven), 
Gh. Slavcev (Vitoșa). R. Stcla- 
nov (Sredeț) ; mijlocași șl Înain
tași : I. Slavcev (Minior Per- 
nik), Pavlov (Minior Pernik), Pe
trov (Dunav Huse). Trendafilov 
șl Penev (Spartak Varna). Nan- 
kov (Dunav Ruse). Kalalljiev 
(Beroi). Vîlkov (Sliven). Kosta- 
dlnov (Sredeț), Mîhtarski și Pan-

cev (Pirin), Gh. Tvetanov (Sptr- 
tâk I leven).

Vă reamintim că selecționate
le de tineret ale Românie* și 
Bulgariei fac parte din aceeași 
grupă de calificare cu cele ele 
Danemarcei și Greciei. Progra
mul complet al partidelor din a- 
ceastă serie este următorul : 18 
OCTOMBRIE : Bulgaria — Româ
nia, Grecia — Danemirca : 
1 NOIEMBRIE : România —
Grecia. Danemarca — Bulgaria ; 
25 APRILIE 1989 : Bulgaria — Da
nemarca, Grecia — România ; 16 
MAI : Danemarca — Grecia, 
România — Bulgaria ; 10 OC
TOMBRIE: Danemarca — Româ
nia, Bulgaria — Grecia : 14 no
iembrie : România — Danemar
ca. Grecia — Bulgaria.

Partida dintre formațiile de ti
neret va fi condusă de Tulio La- 
nese (Italia). Să le dorim „spe
ranțelor** fotbalului nostru pn 
reușit debut in campionatul Eu
ropean 1990 !

EfUmie IONESCU

ÎNCREDERE ÎN TABĂRA „TRICOLORILOR"
(Urmare din pag 1)

cu

joc. Așa cum s-a anunțat, 
Bumbescu nu a făcut deplasa
rea, fiind accidentat Antrena
mentul s-a desfășurat intr-o at
mosferă de bună dispoziție 
sugerînd parcă plăcerea de a 
juca. Așa cum afirmă mai 
mulți jucători, sudura psihică 
este in reală creștere, ea fiind 
un important argument in dis
puta cu fotbaliștii bulgari.

La încheierea antrenamentu
lui, i-am cerut o declarație an
trenorului principal, Emerich 
Jenei. Ne-a răspuns deconec
tat : „îmi pare bine că vremea 
e frumoasă la Sofia, fapt care 
avantajează — cred eu — plu
sul de rafinament tehnic al ju
cătorilor noștri. Nu vreau să 
fac pronosticuri, pe care de alt
fel cititorii le așteaptă, dar am 
convingerea că echipa noastră 
poate face un joc bun, din care 
va decurge, în mod firesc, re
zultatul. Partida va fi de mare 
angajament, ea are caracterul 
tranșant al unei înfruntări în 
cupele europene, și sper ca ju
cătorii să depună loată energia, 
să se mobilizeze la maximum".

în tabăra bulgară, liniște și 
discreție. N-am reușit să aflăm 
dacă Sirakov s-a prezentat la

lot, deși aici se spune că el ră- 
mine indisponibil. în mediul 
ziariștilor se face afirmația că 
principalele argumente ale e- 
chipei bulgare sint forma și 
eficacitatea deosebită a grupu
lui majoritar de la Sredeț și 
valoarea ridicată a „vedetelor" 
de la Vitoșa. reprezentate prin 
Mihailov, Diev și Iordanov.

în cursul dimineții de marți 
va avea loc un nou antrena
ment, după care vom afla, pro
babil, componența „U“-lui de ■ 
început și ceva mai multe știri 
din tabăra gazdelor.

ARBITRI ROMANI PESTE HO
TARE. Miine, la Chorzow, se va 
disputa partida Polonia — Alba
nia, din preliminariile C.M., par
tidă care va fi arbitrată de M. 
Salomir (la centru), ajutat de 
I. Igna și V. Curt. O altă bri
gadă românească va oficia săp- 
tămina viitoare, la Viena, la par
tida Foto Nettlg Viena — Turun 
Palloseura. din turul II al Cu
pei U.E.F.A. Este vorba de I. Ig
na (la centru), I. Crăciunescu și 
Gh. Constantin.

tn etapa a 8-a a Diviziei B s-a disputat, la Ploiești, pe stadio
nul Prahova, partida dintre echipa gazdă, Prahova-C.S.U. și 
C F.R. Pașcani. Un meci oarecare de „B“. care, în finalul l"i, 
a fost plin de peripeții, cu încălcări flagrante ale regulamentu
lui. cu un arbitru fugărit și lovit, cu un gol în contul oaspeților 
care a pus și mai mult gaî pe foc. Dar, să relatăm faptele 
așa cum au reieșit ele din cele spune în fața Comisiei de dis
ciplină a F.R.F. de toți cei implicați. „Povestea** are trei episoade.

Minutul 85. La scorul de 0—C, tușieru) Gh. Simcso (din Deva) 
semnalizează un aut banal, la centrul terenului, arbitrul de cen
tru Victor Ciocan (Bistrița) lasă jocul să continue („mingea n-a 
părăsit suprafața de joc, am văzut bine" — V. Ciocan) și, în timp 
ce faza ajunsese la poarta lui C.F.R. Pașcani, fundașul P. Gușă 
de la Prahova se repede la tușieruț Simcso („I-am zis să lașe 
steagul jos, n-a vrut și atunci l-am apucat de braț, dar nu ' am 
lovit" — P. Gușă). înainte de a se executa cornerul, celălalt tu- 
șier, P. D. Manole (București), îl atenționează pe V. Ciocan, care 

era cu spatele, și arbitrul se duoe la Gh. Simcso. Aoesta-i spune: 
scuipat, m-a înjurat și m-a lovit", arătîndu-i o zgîrietură pe 

pometul obrazului, cauzată, se pare, de vîrful steagului. P. Gușă 
este eliminat, iar Gh. Simcso fuge din fața jucătorilor de la Pra
hova porniți spre el, dar calmați de antrenorul și delegatul echi
pei. Se reia jocul.

Minutul 88. Un contraatac al oaspeților, centrare și gol („va
labil" — afirmă toți cei trei arbitri), dar cei de la Prahova acu
ză ofsaid G.ofsaid" — scrie în raport și observatorul federal N. 
Georgescu) și se reped din nou la Simco („m-au lovit președintele 
sindicatului, Olaru Vasile, și jucătorii Bănaru și Mihăilă"). Cei
lalți arbitri... n-au văzut insă așa ceva, unul fiind departe (P. 
D. Manole), iar celălalt fiind preocupat cu potolirea spiritelor 
(V. Ciocan). Tot antrenorul și delegatul echipei (Gheorghe lo- 
nescu) sînt cel care sar și-i opresc pe jucători. Jocul se reia și 
mai durează un minut și jumătate (prelungirile).

După minutul 90. Cei trei arbitri așteaptă să plece jucătorii. 
Pornesc spre vestiare și ei. Lui V. Ciocan șl P.D. Manole nu li 
se intimplă nimic. în schimb. Gh. Simcso. ajutat și protejat de 
Gh. Ionescu, afirmă c-a fost lovit în cap cu un obiect greu. La 
vestiar spune celorlalți că-1 doare capul, dar lucrurile se cal
mează șl cel trei, plus observatorul, pleacă spre București cu o 
mașină. A doua zi. Gh. Simcso prezintă la F.R.F. certificatul me
dical care atestă loviturile primite.

Analiza celor întîmplate a durat multe ore. Și au fost dictate 
sancțiunile. Iată-le :

• Meciul se omologhează cu rezultatul de pe teren (1—0 pen
tru C.F.R. Pașcani).
• Prahova-C.S.U. este suspendată pentru un meci din campio

nat (0—3 la Mizil) și, conform art. 164 — litera A, asociația plă
tește și o amendă de 5000 lei.
• Comisia de competiții a F.R.F. va reomologa stadionul Pra

hova, pentru a se lua măsurile necesare amenajării corespunză
toare a tunelului dintre teren și vestiare.

• Conform art. 168, litera L, jucătorul P. Gușă este suspendat 
pe NOUA LUNI, iar conform art. 168, litera K, jucătorii I. Bă
naru șl M- Mihăilă sînt suspendați pe ȘASE ETAPE.
• Comisia de disciplină a F.R.F. recomandă Colegiului Central 

al arbitrilor să analizeze comportarea brigăzii la partida respec
tivă și să ia măsurile care se impun.

Acestea au fost faptele. Acestea au fost sancțiunile. Dincolo 
șl de unele și de altele rămîne, însă, o imensă pată de noroi 
aruncată pe obrazul fotbalului, al sportivității. Și rămîne gustul 
amar că oameni în toată firea, unii cu munci de' răspundere, 
ajung în situații de-a dreptul penibile, să se răfuiască în văzul a 
sute de spectatori cu arbitrii, în loc să facă eforturi pentru a-și 
educa jucătorii. Ce exemple oferă ei ? Da, există și altfel de 
exemple, asa că nu putem încheia aceste rînduri fără a arăta că 
în viitoarea celor întîmplate un singur om și-a păstrat calmul și 
luciditatea : delegatul echipei Prahova-C.S.U., Gheorghe Ionescu.

N-ar fi fost însă normal ca nici măcar delegatul echipei să 
nu fie nevoit să intervină 1

Laurentiu DUMITRESCU
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• Olimpia Rm. Sărat 
și Metalurgistul Cugir 
— cele mai eficace din
tre fruntașe (cite 15 p 
în clasament) • In 4 
serii s-au schimbat lide
rii • Scorul etapei : 
Viscofil București — Pe
trolul Poieni 10—0

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A Vlll-a

-U, coresp.

RE
rticipării 
.Carpați" 
:ere prin 

Severin 
ulane și

itiile de

SERIA 1
Carpați Gălănești — C.S.M. Bu- 

cecea 3—0 (1—0), Avintul Fra
sin — Aurora Tg. Frumos 2—3 
(0—1). FORTUS Iași — Steaua Mi
nerul Vatra Dornei 0—0, Meta
lul Rădăuți — Metalul Roman 
3—1 (1—0). Laminorul Roman
— Zimbrul Șiret 1—0 (1—0). Fo
res ta Fălticeni — Metalul Boto
șani 4—2 (1—1). Cetatea Tg.
Neamț — Constructorul Iași 4—0 
(3—0), I.T.A. Celuloza P. Neamț
— Minerul Gura Humorului 0—0.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a VIII-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 12 P 
(11—2), 2. Aurora Tg. Frumos 11 
p (10—8). 3. Minerul Vatra Dor- 

p 
14.

nel io 
locuri : 
(10—13). 15. 
(9—15) 
4 p (7-17).

SERIA A

16.

(15—8)... 
Metalul 
C.S.M. 
I.T.A.

pe ultimele 
Botoșani 6 P 
Bueecea 6 p 

Piatra Neamț

II-a

aria specială 
*MNEI (care 
vînzare. dar 
>), pe lingă 

obișnuință, 
tisfacția de 
numeroasele 
1* TELEVI-

I
I

Gloria
C.S.M. 

Gh.

SERII PRO- 
12 OCTOM- 
iriantă 100% 
iantă 25% a 
zariante 25% 
11.23 a 3.917 
147 lei ; cat.

cat. X :
Z : 2.403,00 

tul Cavache 
1 Constarea 
ir suma de 
. 1 — 100%.

I
I
I
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Petrolul Moinești — 
C.F.R. Galați 1—0 (0—0). 
Borzești — MECON Mun. 
Gheorghlu-Dej 1—1 (0—0), Victo
ria C.F.R. Tecuci — Partizanul 
Bacău 1—0 (0—0), Minerul Comă- 
nești — Viitorul Vaslui 2—1 (0—0), 
Mecanica Vaslui — Mecano Sport 
Galați 4—2 (2—0), Șantierul Na
val Galați — steaua Mecanica 
Huși 1—2 (0—1). Știința NAVROM 
Galați — Unirea Negrești 3—0 
(1—0>, Proletarul Bacău — Tex
tila Buhușl 3—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL COMANEȘTI 13 p (13—10),
2. Gloria C.F.R. Galați 12 p (19—3),
3. MECON Mun. Gh. Gheorghlu-
Dej 11 p (14—5)... pe ultimele 
locuri : 14. ș. N. Galați 4 p
(8—14), 15. Mecano Sport Galați 
4 p (14—22), 16. Știința Galați
4 p (6—19).

SERIA A IlI-a
Chimia Buzău — Hidrotehnica 

Buzău 2—1 (1—0), Arrubium Mă- 
cln — C. S. Progresul Brăila 2—0 
(0—0), Laminorul Brăila — Vic
toria Țăndărei 3—1 (2—0), Gra
nitul Babadag — Olimpia Rm. 
Sărat 0—2 (0—1). A.S.A. Buzău — 
Autobuzul Voința Odobești 2—1 
(0—1), “ 
trolul 
C.S.S. 
Brăila 
jud —

Pe primele locuri : 1. OLIMHIA 
RM. SARAT 15 p (14—1). 2. Chi
mia Buzău .11 p (16—8), 3. Vic
toria Țăndărei 11 p (17—12)... pe 
ultimele locuri : " - - -
zău 5 p (7—16), 
Macin 4 p (5—12).

SERIA A
Unirea Urziceni 

Lehliu 2—1 (1—0),
ptna — ș. N. Oltenița 1—0 (0—0), 
Portul Constanța — Unirea Slo
bozia 2—1 (1—1). Olimpia Slobo
zia — Voința I.C.S. Medgidia 3—0 
(2—0). Victoria Florești — CON- 
PREF Constanța 2—0 (1—0), Pro
gresul C.S.ș. Medgidia — Mon
tana Sinaia 2—1 (1—0), Viitorul 
Chirnogl — ISCIP Ulmenl 4—2 
(0—1), Victoria Muntenii Buzău — 
Petrolul Băicol 1—2 (0—2).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANTA 12 p (23—10), 2. U- 
nirea Slobozia la p (18—5) 
Ș. N. Oltenița 10 p 
4. Montana Sinaia 10 
pe ultimele locuri : 
Slobozia 
Chirnogl 
Muntenii

Progresul Isaccea — Pe- 
Berca 4—1 (1—1). Ș.N.-
Tulcea — Petrolul ianca 

1—0 (0—0), Celuloza Ad-
Foresta Gugești 1—0 (1—0).

15. A.S.A. Bu-
16. Arrubium

IV-a
— Victoria 

Unirea Cîm-

6 p (11—13), 
« p (9—28),
Buzău 2 p
SERIA A V-a

3. 
(16- 8), 

p (16—9)... 
14. Olimpia
15. Viitorul
16. Victoria 
(6-31).

Chimia 
Roșiori 
București 
Jos 5—0 
București 
riști 3—1 
rești 
(4—0). 
F.C.M.

Tr. Măgurele — .ROVA 
1—0 (1—0), Autobuzul

— Petrolul Roata de 
(3—0), C.F.R -B.T.A. 

— Danubiana Bucu- 
(1-0). Viscofil Bucu- 
Petrolul Poieni . 10—0

Unirea Alexandria — 
Victoria Giurgiu 1—1 

(1—0). A.S.I.C. București — Au
tomatica București 1—o (1—0), 
A. S. Dunăreană GINAU Giur
giu — MECON București 2—0 
(2—0), I.M.G. București — 
Metalul București 3—1 (2—1).

s.

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 12 p (16—3), 
2. I.M.G. București 11 p (16—6), 
Unirea Alexandria 1*1 p (15—6), 
4. Automatica București 11 p 
(16—12)... pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Poieni 3 p (4—29), 16.
Danubiana București 2 p (7—29).

SERIA A Vl-a
IUPS Chitlla — Mecanica Fină 

București 1—2 (0—2), Minerul Fi- 
iipești — Metalul Filipeștl 1—0 
(0—0), Muscelul Cîmpulung — 
Electrica Fieni 5—1 (3—0), Uni
rea Pitești — Forestierul Băbeni
3— 2 (0—2), ~ ' **
București
4— 0 (2—0), ______ _______ _
Ploiești — Tehnometal București 
-2—0 (1—0) — ' ------ ‘ ----- —“
de Argeș ______ . _. _
(0—0), Cimentul Fieni — Electri
ca Titu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 13 p 
(15—5), 2. Muscelul Cîmpulung
11 p (18—9), 3. Unirea Pitești 10 p 
(11—10)... — • ■ 
Electrica 
restlerul 
Cimentul

Progresul Energia 
— Avicola Crevedia 
A.S.A. Chimia Brizi

Electronistul Curtea
Minerul Șotînga 1—0

pe ultimele locuri : 14. 
THu 5 p (9—15). 15. Fo- 
Băbeni 5 p (9—17), 16. 
Fieni ‘

SERIA
Constructorul 

Petrolul Tlclenl 
trolul Stoina 
șoimii Craiova 2—0 (0—0) 
colta Stoieăneștl 
șova 2—1 (2—1). I.O.B Balș — 
Progresul Corabia 2—0 (0—0), Mi
nerul Mătâsari — Sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt 3—2 (1—0). 
Dacia Cozia Călimănești — Vi
itorul C.S.Ș. Drăgășani 2—1 (0—1), 
Progresul Băllești 
torul Simian ' 
lurgistul Sadu 
torul Drobeta 
(0—1).

Pe primele 
STRUCTORUL 
13 p (22—4), 
11 p (17—6), 3. I.O.B. Balș 10 p

- - Dacia Cozia Călimă- 
(13—11)... pe ultimele 
Petrolul Tlcleni 

Minerul Mătăsari

4 p (7-18).
A vn-a
T.C.I. Craiova — 

4—0 (3—0). Pe-
— Constructorul 

Re- 
Diema Or-

— Mecaniza- 
2—0 (1—0). Meia- 
— Termoconstruc- 
Tr. Severin 2—1

2.

locuri : 1. CON-
T.C.I. CRAIOVA 

Progresul Corabia

(17—9), 4.
nești 10 p 
locuri :
(8—13*. 
(6-19).

15.
16.

« p
4 P

SERIA A VIII-a
Minerul Moldova Nouă 

trolul Arad 3—0 (1—0). Minerul 
Oravlța — C.F.R. Victoria caran-

Pe-

sebeș 6—0 (3—0), Energia Auto 
Timișoara — Automecanica Re
șița 2—1 (2—1), A. S. Stamartl- 
nul Sîrbesc — Motorul I.M.A. 
Arad 5—0 (3—0), C.S.M. Vagonul 
Arad — Minerul Anina 5—2 (3—0), 
C.S.M. Caransebeș — Strungul 
Chișineu Criș 6—0 (4—0), Unirea 
Sînnicolau — C.S.M Lugoj 1—0 
(0—0), Unirea Tomnatic — U. M. 
Timișoara 5—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 14 p (31—14), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 12 p (22—8). 
3. C.S.M. Lugoj 10 p (18—9). 4. 
Energia Auto Timișoara 10 P 
(18—11)... pe ultimele locuri : 15. 
Automecanica Reșița 4 p (6—11), 
16. Minerul Oravița 4 p (10—19).

SERIA A IX-a
Minerul Lupenl — C.F.R. Si- 

meria 4—2 (2—0). Metalul Aiud — 
Energia Săsciori 3—1 (2—0*. Mu
reșul Explorări Deva — Reteza
tul Hațeg 1—0 (0—0), Carpați Ag
nita — C.S.U. Mecanica Sibiu 
5—2 (1—2). I.P.A. Sibiu — Șoimii 
Lipova 3—0 (3—0). Carpați Mîrșa
— Aurul Brad 2—0 (1—0). Auto
mecanica Mediaș — Textila Cis- 
nădie 0—0, Metalurgistul Cugir — 
Minerul știința Vulcan 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META-
. 3*

Deva 11 p (16—4)... pe 
locuri : 14—15. Retezatul 
p (6—14), Textila Cisnă- 
(11—19), 16. Carpați Ag- 
(12—24).
SERIA A X-A

Minerul Baraolt — Progresul 
Odorhei 3—0 (1—0), IMASA Sf.
Gheorghe — Electro Sf. Gheor
ghe 1—0 (1—0), Precizia Săcele — 
Metalul Tg. Secuiesc 3—0 (1—0), 
Relonul Săvinești — Rapid Mier
curea Cluc 4—0 (2—0). Metalul 
Sighișoara — Carpați Brașov 7—8 
(4—1), Unirea Crlstur — Nitra- 
monia Făgăraș 4—0 (0—0). Viito
rul Gheorghenl — Ciinentu; Ho- 
ghlz 4—0 (1—0). Carpați Covasna
— Minerul Bălan 4—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 13 p (13—3), 2. 
Mitramonia Făgăraș 10 p (19—10). 
3. Electro Sf. Gheorghe 10 p 
(12—6). 4. Carpați Brașov 10 p 
(14—21)... ne ultimele locuri : 15. 
Metalul Tg. Secuiesc 5 P (11—13), 
16. Cimentul Hoghiz 3 P (6-24).

LURGISTUL CUGIR 15 p (14—3) 
2. Aurul Brad 12 p (26—7). 
Mureșul 
ultimele

5
P
P

Hațeg 
die 5 
nita 5

• Trei echipe gălățe- 
ne pe ultimele locuri in 
seria a ll-a • Cele mai 
slabe echipe ale cam
pionatului sînt Victoria 
Muntenii Buzău și Da
nubiana București (cu 
cite două puncte fie
care).

SERIA A XI-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

C.U.G. Cluj Napoca 1—0 (1—0). 
Industria Sîrmei Cimpla Turzii — 
Otelul Reghin 2—0 (0—0), Lami
norul Beelean — IZOMAT Șim- 
leul Sllvaniei 1—2 (1—2), Chimia 
Năsăud — Sticla Arieșul Turda
1— 1 (1—0). Mecanica Bistrița — 
Minerul Sărmășag 1—2 (0—1), La
cul Ursu Sovata — Olimpia 
Gherla 2—1 (1—1), Metalotehniea 
Tg. Mureș — Laminorul Victoria 
Zalău 1—0 (0—0), Metalul Reghin 
— Mureșul Luduș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL SARMAȘAG 11 p (10—4), 2. 
Mureșul Luduș 10 p (9—6), 3. Ind. 
Sîrmei C. Turzii 10 p (11—9)... pe 
ultimele locuri : 14. Laminorul
Zalău 6 p (9—9), 15. Laminorul 
Beclean 6 P (9—19). 16. Lacul
Ursu Sovata 6 p (8—23).

SERIA A XlI-a
Gloria Beiuș — Voința Oradea

2— 0 (1—0), C.I.L. Sighet — Oașul
Negrești 2—1 (1—0). Minerul Bur
sa — Bradul Vișeu 3—0 (0—0), 
Chimia Tășnad — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 3—1 (1—0), înfrăți
rea Oradea — Minerul Șuncuiuș 
2—1 (1—0), Minerul Turț — Vic
toria Cărei 0—0, Minerul Bala 
Sprie — Șomeșul Satu Mare 2—0 
(1—0). CUPROM Baia Mare — 
Minerul Băita 3—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 10 p (22—9), 
2. C.I.L. Sighet 10 p (17—10), 3. 
Bradul Vișeu 10 p (6—6)... pe 
ultimele locuri : 13. Victoria Că
rei 7 p (12—6) — penalizată eu 
1 p 14—15. Gloria Beiuș 7 ț> 
(7—13). CUPROM Baia Mare 7 p 
(10—16), 16. Minerul Turț 6 p
(5—11).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



în Turul ciclist al Regiunii Lazio

RUTiERil ROMÂNI - PRINTRE PROTAGONIȘTI SPORTULO IN lume
După încheierea Turului ci

clist al României, dar și după 
disputarea Campionatelor Na
ționale de șosea, inclusiv pro
bele de velodrom, afirmam că 
se simte un vînt proasoăt, dă
tător de speranțe, în lumea des
tul de frămîntată a sportului 
cu pedale din țara noastră. O 
primă confirmare a acestei o- 
pinii — datele cuprinse intr-un 
succint dialog cu prof. Gheorgne 
Stânei, secretarul federației de 
specialitate, Ia întoarcerea în 
țară a lotului care a evoluat tn- 
tr-una din tradiționalele com
petiții rezervate cicliștilor a- 
matori, Turul Regiunii Lazlo.:

— Echipa noastră a partici
pat pentru prima dată la acest 
tur, aflat la a 5-a ediție. _ Au 
fost parcurși 860 km, împărțiți 
în 6 etape. Intre alergători, ci
cliști din Cehoslovacia, Suedia, 
Elveția, Danemarca. Iugoslavia. 
R.F, Germania. România si. 
firește, Italia. Un amănunt care 
spune, credem noi, mult: s-a 
alergat cu o medie orară cu
prinsă între 41—42 km, pe un 
profil în general muntos. A 
cîștigat italianul Luigi Bielfi. 
urmat de compatriotul său Șt. 
Catai și de iugoslavul M. Va- 
sicck, toți trei urmind să e- 
volueze de-acum încolo la pro
fesionism.

— Ce ne puteți spune despre 
echipa noastră ?

— Lucruri bune. în primul 
rînd, aș remarca hotărî rea cu 
care rutierii români au atacat 
fiecare etapă, apoi dorința Jor 
de a se număra printre prota
goniști, ceea ce s-a și tntîm- 
plat. La loc de cinste se află 
victoria lui Vasile Mitrache în 
etapa a 4-a, cînd acesta a fă- 

MOTOCROSIȘTII DE
(Urmare din vag. 1)

renezi și I. Milea (cit i-a func
ționat motocicleta) s-au angajat 
din start într-o dîrză dispută 
cu cehoslovacii I. Iluleș șl 1. 
Parii, dar aceștia, conducted 
motociclete competitive, s-au 
desprins în final. Manșele ce
lor mai mici motocrosiști, de 
la 50 cmc, avînd un lider in
contestabil în stelistul A. Ro

man, au confirmat revirimentul 
feroviarilor ploieșteni C. Stă- 
nCscu (14 "ani) și Șt. Radu (12 
ani), care au punctat decisiv 
pentru echipa lor. împreună cu 
cîmpineanul M. Dinescu-jr., cei 
4 foarte tineri alergători se a- 
nunță, dacă vor fi supuși în 
continuare unei atente pregă- 

PERFORMANTĂ SINGULARĂ PENTRU LUPTĂTORII NOȘTRI
(Urmare lin oaa. 1)

Antrenorul principal al lotului de lupte 
greco-romane, Ion Corneanu, a opinat că 
Petre Cărare a început foarte bine con
cursul, după primele trei tururi avînd o 
situație deosebit de favorabilă în grupa 
sa, mai cu seamă că- printre învinșii di- 
namo vistul ui bucureștean s-a numărat și 
campionul european A- Repka (Ungaria), 
în fața căruia, si-a luat o frumoasă re
vanșă. Și în partida decisivă pentru ocu
parea primului loc in grupă (poziție care 
i-ar fî asigurat medalia de argint), cu 
L. Djulfalakian (U.R.S.S.), sportivul nos
tru a condus la puncte cu 2—0 și 4-r2, pînă 
în finalul meciului. Dar, în loc să-și men
țină avantajul, el a continuat să atace, 
dovedind lipsă de orientare tactică, și i-a 
permis adversarului să-1 „contreze", să 
egaleze la puncte (4—4), iar în prelungiri 
să realizeze punctul care l-a situat pe Că
rare pe locul doi în grupă. Demoralizat de 
această înfrîngere, reprezentantul țării 
noastre a luptat în continuare slab, sub 
nivelul posibilităților, pierzînd și medalia 
de bronz în fața finlandezului T. Sipila, 
în legătură cu comportarea Iul Vasile An
drei, antrenorul I. Corneanu șl dr. N. Plo- 
ieșteanu au căzut de acord că — după fru
moasa victorie asupra campionului mon
dial, sovieticul Ghedekull — el a fost 
flagrant defavorizat de arbitri în meciul 
cu iugoslavul J. Tertely. Iar apoi, luptînd 
fără convingere, stelistul a fost depășit și 
de polonezul A. Wronski (0—1), sportiv pe 
care îl învinsese, cu o lună în urmă, la 
un turneu chiar în Polonia,

DRUMUL SPRE MAREA PERFORMANȚĂ
Epuizînd datele informative privind par

ticiparea luptătorilor noștri la turneele 
olimpice, ne simțim datori să extindem 
puțin analiza activității celor două sti
luri de lupte practicate la noi în țară. 
Se știe că „grece romanele" au o veche și 
frumoasă tradiție în România, despre ma
rile succese ale reprezentanților țării noas
tre la acest stil vorbindu-se (și scriindu-se) 
elogios la noi șl în toată lumea. Nu același 
lucru se poate afirma și despre luptele 
libere. Ele au început să se practice mult

mai tîrziu și n-au găsit nici un teren prea 
favorabil, nici specialiști de talia celor 
de la „clasice", motiv pentru care numai 
în ultima vreme au reușit să aibă o activi
tate corespunzătoare, pornind de la o bază 
de masă, după ce chiar în amintitele con
diții, unii practicanțl al luptelor libere de 
la noi (Fr. Rolla, V. Iorga, U. Ambruș, 
P. Coman, L. Șimon, ȘL Morcov etc.) au 
mai reușit să urce pe podiumul de pre
miere al' marilor competiții internaționa
le. Să spunem lucrurilor pe nume: chiar 
în cadrul federației de specialitate luptele 
libere au fost privite (în ciuda reușitelor 
pe care le aminteam) ca o „soră" săracă" 
a celor greco-romane. Cu toate acestea, o 
bună orientare a noului antrenor principal 
al lotului, N. Pavel, împreună cu antre
norul federal I. Crîsnic, a dus la o ra
dicală remaniere a componenței lotului și 
s-a început pregătirea după o metodologie 
nouă, capabilă să ducă la mari performanțe. 
Rezultatele la C.M. și C.E. din anul 1987, 
ca și cele de la C.E. din 1988 au fost pro
mițătoare. Mulțl dintre tinerii nou selec
ționați la începutul campaniei au înregis
trat mari progrese. Unul dintre ei, Romică 
Rașovan, ar fl putut chiar face parte din 
delegația olimpică, acesta confirmîndu-și 
valoarea prin cucerirea titlului de cam
pion european de tineret șl a medaliei de 
argint la C.E. de seniori din acest an.

LIPSĂ DE CONTINUlTATF IN PREGĂTIRE
Cu totul altfel se prezintă situația lupte

lor greco-romane. Disciplină situată a- 
proape 30 de ani în elita performanței 
sportive românești, ea a înregistrat, în 
ultimii trei ani o evidentă diminuare va
lorică. în toți acei ani de mari succese, 
la cîrma pregătirii lotului s-a aflat același 
tehnician, antrenorul emerit Ion Corneanu, 
care a vegheat în permanență la creșterea 
schimbului de mîine, în lotul național de 
lupte greco-romane, care cuprindea de o- 
bicei cam 30 de sportivi, se aflau numai 
10—15 luptători consacrat!, restul locurilor 
fiind rezervate tinerilor talentațl, juniorilor 
care, supuși unui regim special de pre
gătire, erau oricînd capabili să intre în 
echipa națională. Atunci cînd Gh. Berceanu 
a început să dea semne de oboseală, l-a

înlocuit cu succes C. Alexandru; cînd 
N. Martinescu a încetat activitatea compe- 
tițională, a venit V. Andrei; cînd I. Ena- 
che era Intr-o formă mai slabă, a fost 
promovat în echipă juniorul I. Draica, de
venit chiar în același an campion euro
pean de seniori. Șl exemplele ar putea 
continua... In echipa noastră participantă 
la orice mare competiție internațională 
existau cel puțin 4—5 sportivi aspiranți 
la prima treaptă a podiumului de pre
miere : Gh. Berceanu (C. Alexandru), N. 
Gingă, I. Păun, Șt. Rusu, I. Draica, N. 
Martinescu (V. Andrei), R. Codreanu sau 
V. Dolipschi și majoritatea lor au și 
urcat (chiar de mai multe ori) pe muit 
dorita treaptă. De data aceasta, s-a 
acordat încrederea participării la J.O. 
numai celor doi sportivi amintiți la în
ceput. Sinceri să fim, nici nu mai exis
tau valori de nivelul celor din echipa 
de aur enumerate mai sus.

Din 1985, antrenorul I. Corneanu a fost 
scos de la conducerea colectivului tehnic. 
A fost readus, și din nou schimbat, și 
iar repus în funcție cu cîteva luni înain
tea J.O. Fiecare echipă tehnică nou insta
lată a lucrat după o altă concepție, în 
general, pregătind „vîrfurile" existente, 
în scopul îndeplinirii obiectivului de per
formanță la prima mare competiție care 
urma, timp de cel puțin doi ani, de „vi
itorul" puțin mai îndepărtat nemaiocu- 
pîndu-se nimeni ca în anii precedenți. 
S-a resimțit lipsa de continuitate în pre
gătire a colectivului tehnic. Și greșelile, 
în lanț, au ieșit la iveală. Scăderea per
formanțelor (și a potențialului) luptelor 
greco-romane din țara noastră a mai fost 
semnalată de ziarul nostru. în mal multe 
rîndurl... Din păcate, măsuri radicale de 
îndreptare a situației nu s-au luat Ia 
timpul potrivit. După acest nedorit eșec 
avem convingerea că lucrurile vor re
intra pe făgașul lor normal. Există încă 
mulți juniori talentați capabili să preia 
ștafeta marilor performanțe. De altfel, 
el au șl dovedit-o în competiția conti
nentală la nivelul lor de vîrstă. Este ne
cesar, firește, ca pregătirea lor să fie 
urmărită și continuată cu toată seriozi
tatea, așa cum se impune tuturor celor 
ce doresc să realizeze marea performanță.

cut o evadare de peste 40 de 
kilometri și a sosit primul, cu 
un avans de un minut și 30 de 
secunde. In clasamentul final, 
pe puncte, Mitrache s-a clasat 
pe un onorabil loc 5, iar la că- 
țarări a ocupat locul 6. El a 
avut o. evoluție remarcabilă și 
în etapa de contracronometru. 
cînd a sosit al 7-lea. Bine s-a 
comportat și Ludovic Kovacs, 
lider în primele două etape în 
clasamentul cățărătorilor, dar, 
din păcate, în a treia etapă, a 
avut două spargeri survenite la 
coborîre, cînd se rula cu peste 
70 de kilometri pe oră. A reu
șit să prindă plutonul, în pofi
da unui vînt foarte puternic, 
dar efortul său a fost prea ma
re pentru a mai conta în alte 
două cătărări ale aceleiași eta
pe. Realmente promițător s-au 
comportat și ceilalți membri 
al lotului. Stelian Bulăreanu, 
Anton Stelian și Apostol Vasile.

— înțelegem că participarea 
rutierilor noștri la o puter

nică și dură competiție a urmă
rit călirea, rodarea unei noi e- 
chipe pentru viitoarele confrun
tări internaționale.

— Intr-adevăr, Vasile Mitra
che și-a confirmat clasa din 
Turul României, pe care l-a 
cîștigat, Ludovic Kovacs s-a a- 
rătat același redutabil rutier, 
iar ceilalți s-au dovedit a fi, 
valoric vorbind, în imediata a- 
propiere a celor doL Vrem să 
sudăm cît mai mult această nouă, 
tinără. ambițioasă și, sperăm noi, 
tot mai puternică formație. Pe 
acest drum, prestația din Tu
rul Regiunii Lazio ar apărea 
ca un semn încurajator.

Victor NIȚA

LA STEAUA - ÎNVINGĂTORI
tiri, ca piloți de nădejde. In 
sfîrșit, proba de ataș, în prim- 
plan cu vest-germanii I. Brock- 
hausen si R. Herbert, a satis
făcut pe deplin exigențele iubi
torilor sportului cu motor pre- 
zenți pe traseul de la poalele 
Masivului Piatra Craiului, pro- 

ducînd numerosului public bu
curia vizionării unui reușit 
spectacol motociclist.

Clasamentul etapei pe clase J 
250 cmc — 1. Steaua 55 o. 2. 
Torpedo zărnestl 45 p. 3. Stra- 
conice I (Cehoslovacia) 40 p ; 
125 cmc — 1. Steaua 54 D. 2. 
Reutlingen (R.F.G.) 40 p. 3. IRA 
Tg. Mureș 25 p : 80 cmc — 1.
Torpedo Zărnești 56 p, 2. Straconl- 
e;lI37 p, 3. Straconlce I 37 p ; 
50 cmc — 1. Lokomotiva Ploiești 
50 p. 2 Poiana Cimp’na 49 p. 3.

STEAGUL OLIMPIC 
INALJAT LA BARCELONA 
MADRID, 17 (Agerpres), — 

La Barcelona, gazda celei de-a 
25-a ediții a Olimpiadei de va
ră, ce va avea loc în anul 1992, 
a fost deschisă o expoziție con
sacrată istoriei de un secol a 
Jocurilor Olimpice Moderne. 
Totodată, în port, în apropierea 
statuiei lui Cristofor Columb, a 

fost înălțat drapelul olimpic, la 
ceremonie fiind prezenți mii de 
locuitori ai Barcelonei.

in C.C.E. hi baschet feminin

„U“ CLUJ NAPOCA ELIMINATĂ DE GALATASARAY ISTANBUL!
Un rezultat pe cit de surprin

zător. pe atît de neonorant l-a 
înregistrat echipa feminină de 
baschet Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca în turul I 
al C.C.E. Susținînd ambele me
ciuri la Istanbul, „U“ a fost 
eliminată de formația Galata- 
saray cu scorul general de 
135—137 (58—73 în prima par
tidă, 77—64 în a doua)!

In legătură cu acest eșec, cu 
totul imprevizibil, ne exprimăm 
mai întii nedumerirea că C-S. 
Universitatea a acceptat pro
punerea gazdelor ca ambele 
intilniri să se desfășoare în 
deplasare, fără a se ține sea
ma de experiența din ediția 
precedentă a competiției, cînd 
„U“ a fost la un pas de a fi 
eliminată tot de o echipă ano-

Steaua 40 o. La recalcularea re
zultatelor. Locomotiva Ploiești a 
cistlgat si etapa a 2-a de la O- 
dorhei, cu 51 d. fiind urmată de 
Electro Sf. Gheorghe cu 42 n Si 
Steaua 40 n.

Clasamentul final general ne 
echipe : 1. STEAUA (E. Mulner, 
Al. Ilieș, Fl. Pop. I. Bogdan, M. 
Feraru. A, Roman ; antrenor — 
Gh. Ioniță, prof, metodist — M. 
Dăneseu, mecanic — D. Țăranu) 
489 p. 2 Torpedo Zărnești (P, 
Tlttlencu, D. Tltilencu. C. Ghin- 
cea. Z. Ferenczi. O. Spîrchez, M. 
Butuza. B. Jinga. Gh. Coturaș ; 
antrenor — P. Mulner. mecanici 
— L. Ferenczi. F. Titilencu si 
L. Butuza) 426 p. 3. Straconlce I 
387 p. 4. Locomotiva Ploiești 
162 p. 5. IRA Tg. Mureș 160 p. 
6. Straconice n 148 p. 7. Poiana 
Cimpina 131 p. 8. Reutlingen 
120 p (din 18 echipe).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT
ATLETISM • Cursa de o mi

lă. de la New York, a fost clș- 
tigată de Steve Scott (S.U.A.) cu 
3:53,43. Proba feminină a revenit 
lui Mary Slaney (S.U.A.), crono
metrată în 4:20.03.

CĂLĂRIE • ..Cupa Națiuni
lor" din cadrul concursului de 
la Guadalajara a fost ciștlgată 
de formația S.U.A.. urmată de 
Canada si R.F.G.

CICLISM • Cea de a 82-a »- 
ditle a Turului Lombardiei a 
revenit rutierului francez Char- 
ly Mottet. cronometrat pe 260 
km în 6 h 49:05 (medie orară

nimă — Elizur Tel Aviv — 
după două meciuri disputate 
de asemenea în deplasare.

In al doilea rînd, subliniem 
că prezența în formația turcă 
a două baschetbaliste de peste 
Ocean nu poate constitui un 
motiv temeinic pentru pierde
rea calificării în fața unei e- 
chipe dintr-un baschet feminin 
care este — practic — inexis
tent în arena internațională, 
reprezentativa Turciei neparti- 
cipind niciodată măcar la Bal
caniade, Iar echipele de club 
avînd pină acum doar prezențe 
simbolice în cupele europene.

In mod evident, C.S. Uni
versitatea (cu numeroase inter
naționale în componență) și an
trenorii ei (N. Martin și H. 
Pop) nu au abordat întîlnirile 
cu Galatasaray cu responsabi
litatea cuvenită, ceea ce a de
terminat acest insucces, care 
trebuie analizat în consecință.

Dumitru STANCULESCU

REZLLTATE EXCELENTE 
LA MARATON

BEIJING, 17 (Agerpres). — 
Tradiționalul concurs interna
țional de maraton de la Beijing 
a fost cîștigat de atletul etio
pian Abebe Mekonnen, care a 
parcurs distanța în excelentul 
timp de 2.07:35.

Pe locurile următoare s-au 
clasat japonezii Taniguchi Hi- 
romi — 2.07:40, Soh Takeshi — 
2.10:40 și francezul Dominique 
Chauvelier — 2.12:67.

38.134 km). Pe locul al do!l;a, 
la 1:40, a sosit italianul Bu

HANDBAL A Turneu mascu
lin. la Belgrad : Hormos Za
greb — Granltas Kaunas 28—26 
(13—14). Steaua Roșie Belgrad 
—Honved Budapesta 23—19 (12— 
11) • Mec! amical masculin, la
Frankfurt / M. : R.F. Germania
— Iugoslavia 22—22 (12—12).

ȘAH • După 5 runde, tn cam
pionatul unional feminin, ce șe 
desfășoară la Alma Ata. în 
fruntea clasamentului se află 
Demina șl Kulikova, cu cite 4,5 
puncte, tn runda a 5-a Kulikova 
a cîștigat la Prudnlkova. Kaiii- 
ani la Gurieli. Iar par:idei". Do
mina — Horoveț. Sofieva • —
Matveeva si Aleksandria — C> 
liușklna s-au încheiat remiză. • 
La Stara Pazova. după 11 run
de conduce cehoslovacul Plahet- 
ka — 7.5 puncte, urmat de Po- 
povlcl 7 puncte. Rezultate teh
nice : Velimirovici —. Popov
1—0 : Plahetka — Cabrilo_ 1—0 : 
Popcev — Tringov remiză ; Po
povic! — Doljanin 1—0.

TENIS • Iugoslavul Slobodan 
Zivojlnovlci a cîștigat turneul 
de la Sydney întreându-1. în 
finală, pe americanul Richard 
Matusz’wskl. cu 1—6. 6—3. 6—4. 
• In finală, la Hong Kong. Ml" 
loslav Mecir (Cehoslovacia) — 
Stefan Edberg (Suedia) 7—6, 
6—4. 6—1 * La Stuttgart. în fi
nală. Martina Navratilova — 
Chris Evert 6—2. 6—3.

VOLEI • La Billings (S.U.A.). 
în meci amical feminin : S.U.A.
- Japonia 3—1 (9. —11. 14. 10),

CUPA MONDIALĂ LA ȘUI
REYKJAVIK, 17 (Agerpres) 

în runda a 10-a a turneului de 
șah de la Reykjavik, contînd 
pentru „Cupa Mondială" în cla
sament conduc Tal și Beliav- 
ski, cu cite 6,5 puncte, urmați 
de Sokolov, Kasparov, Timman 
și Elvest cu cite 6 puncte, Iu- 
supov și Nunn cite 5,5 puncte 
etc. Rezultate din runda a 10-a: 
Beliavski — Portisch 1—0 ; Pe- 
tursson — Tal remiză ; Korcinoi 
— Kasparov 0—1 ; Nunn — So
kolov remiză ; Spasski — Hjar- 
tarsson 0—1 ; Timman — Ribli 
remiză; Nikolici — Iusupov 
1—0 ; Elvest — Andersson re
miză.

-meridiane____ /____ ________________

• La Burnaby (Canada), în
meci contînd pentru prelimina
riile Campionatului Mondial, se
lecționata Canadei a învins cu 
scorul de 3—2 (0—2) formația
Guatemalel. Oaspeții au condus 
cu 2—o prin golurile marcate de 
Panuaga și Castaneda, punctele 
echipei gazdă fiind înscrise de 
Mitchell (2) și Bridge.
• Selecționata Iugoslaviei a

susținut un meci de verificare, 
la Maribor. in compania forma
ției locale. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 1—1 (0—0). Golul
selecționatei a fost înscris, în 
minutul 61. de Stoikovici.
• La Shkodra (Albania^, în meci 

contînd pentru preliminariile 
Campionatului European rezervat 
echipelor de juniori (jucători pî- 
nă la 18 ani), selecționata Alba
niei a întrecut, cu scorul de 
4—0. formația Elveției. Din a- 
ceeași grupă mai fac parte echi
pele Italiei și Irlandei de Nord.

A Rezultate înregistrate tn î- 
tapa a 9-a a campionatului Por
tugaliei : Sporting — Boavista 
1—1 ; Fafe — Benfica Lisabona 
0—2 ; F.C. Porto — Belenenses 
1—0 ; Amadora — Penafiei 2—1 ; 
Setubal Espinho 2—1 ; Leixo- 
es — Farense 1—0 : Beira Mar — 
Maritimo 3—2 ; Chaves — Porti- 
monense 0—0 : F.C. Braga — Vi- 
seu 0—1 ; Nacional — Guimaraes 
1—1. In clasament conduce Benfica 
Lisabona, cu 15 puncte, urmată 
de formațiile Sporting și FC 
Porto — cu cite 14 puncte.
• în îtapa a 7-a a campiona

tului Spaniei. FC Barcelona a 
învins, pe teren propriu, cu sco
rul de 3—0 formația Betis Se
villa. în timp ce Real Madrid a 
cîștigat cu 1—0 meciul disputat 
în deplasare cu echipa Vallado
lid. Alte rezultate : Cadiz — Ma
laga 0—1 : Atletico Madrid — 
Espanol Barcelona 6—1 : FC Sa- 
villa — Elche 4—1 ; Athletic Bil
bao — Valencia 1—2 ; Logrones 
— Osasuna 1—1 ; Celta Vigo — 
Sporting Gijon 2—1 : Murcia — 
Real Sociedad 0—1 : Oviedo — 
Zaragoza 1—1. Clasament : 1.
FC Barcelona 12 puncte : 2. Re
al Madrid 11 puncte : 3. C?lta 
Vigo 10 puncte.
• Fostul antrenor al echipei 

Braziliei. Tele Santana, a decla
rat că va deveni director tehnic 
al clubului Flamengo Rio de 
Janeiro. din prima divizie a 
campionatului. După îndepărta
rea sa de la reprezentativă. Tele 
Santana anunțase că va renun
ța la fotbal, dar a reymit asu
pra deciziei și a pregătit (în se
zonul trecut) formația Atletico 
Minelro cu care a ajuns în se
mifinalele campionatului.
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