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Astăzi, la Sofia, de la ora 18, in preliminariile C. M. de fotbal

18 octombrie, 
vizita, oficială 
pe care 

Ceaușescu,

s-a 
de 

tovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 
împreună

Marți, 
încheiat 
prietenie 
Nicolae 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a efectuat-o în R. P. Chineză, 
la invitația tovarășului Zhao 
Ziyang, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Chinez, și a 
tovarășului Yang Shangkun, 
președintele Republicii Popu
lare Chineze.

Noul dialog la nivel înalt 
româno-chinez se înscrie, prin 
rezultatele sale rodnice, ca un 
moment de cea mai mare în
semnătate in cronica relațiilor 
bilaterale, care deschide noi 
orizonturi conlucrării multila
terale dintre cele două partide, 
țări și popoare, ca o contribu
ție de seamă la promovarea 
nobilelor idealuri de pace, în
țelegere și colaborare între na-' 
ți tini.

In ultima zi a vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
rcîntîlnit cu tovarășul Yang 
Shangkun la reședința rezerva
tă înalților oaspeți români pe 
timpul vizitei în K. P. Chineză.

După întîlnire, desfășurată 
în aceeași atmosferă caldă, 
prietenească, de stimă și înțe
legere reciprocă, a urmat cere
monia plecării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
și-au luat un călduros rămas 
bun de la tovarășul Yang 
Shangkun. Cei doi președinți 
și-au strîns mîinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat.

La ora 9,15 (ora locală), ae
ronava prezidențială a decolat 
do pe aeroportul internațional 
‘din Beijing, îndreptîndu-se 
spre Phenian.

★
Tovarășul Nicolae CeaușescUj 

secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început 
marți, 18 octombrie, vizita ofi
cială de prietenie în Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, Ia invitația tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene.

Moment de remarcabilă în
semnătate în bogata cronică a 
relațiilor româno-coreene, noua 
vizită — cea de-a cincea — pe 
care tovarășul Nicolae 

. Ceaușescu o efectuează în 
R.P.D. Coreeană, pune îp lu
mină în mod pregnant evoluția 
ascendentă a tradiționalelor le
gături de prietenie, solidaritate 
militantă și colaborare statorni-

fcite între partidele și țările 
noastre, precum și dorința co
mună de a extinde și întări in 
continuare aceste raporturi, in 
folosul celor două popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni.

In cinstea inalților oaspeți, 
aeroportul Sunon era împodobit 
sărbătorește. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, încadrate de 
drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Democrate Coreene. 
Pe mari pancarte erau înscrise, 
in limbile română și coreeană, 
urările: „Bun venit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. iubitul și 
stimatul conducător al poporu-* 
lui român!**, „Bun venit înaltei 
solii . de prietenie a poporului 
român!", „Trăiască prietenia și 
solidaritatea frățească^ de ne
zdruncinat, dintre poporul co
reean și poporul, român!"

...Ora 12,00 — ora locală.
Momentul aterizării aeronavei 
prezidențiale românești este 
marcat prin entuziaste mani
festări de bucurie de către 
mulțimea prezentă la ceremo
nia sosirii.

La scara avionului.'tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa ; 
Elena Ceaușescu au fost : 
întâmpinați de tovarășul Kim : 
Ir Sen și tovarășa Kim Săng E, 
care le-a adresat un călduros : 
bun venit pe pămintul R.P.D. ; 
Coreene. Cei doi conducători de : 
partid și de stat și-au strîns in- ; 
delung mîinile, s-au îmbrățișat : 
cu prietenie. La rin d ui lor, ; 
tovarășa Elena Ceaușescu și : 
tovarășa *" 
lutat cu

Garda 
pista aeroportului, a prezentat 
onorul. S-au intonat 
de stat ale Republicii 
te România și R.P.D. 
in timp ce, in semn 
au fost trase 21 de 
artilerie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Kim Ir Sen, § 
tovarășa Elena Ceaușescu și § 
tovarășa Kim Săng E au tre- § 
cut apoi in revistă garda de § 
onoare.

Miile de oameni prezenți Ș 
la ceremonia primirii, pur- 5 
tind portretele tovarășului § 
Nicolae Ceaușescu și tova- 
râsului Kim Ir Sen, au aclamat 
cu entuziasm, au scandat cu§ 
însuflețire urări de întărire aS 
prieteniei și colaborării româno- § 
coreene. Ei și-au manifestat cu § 
multă căldură bucuria de a-i 
primi din nou ca oaspeți dragi § 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu Ș 
și tovarășa Elena Ceaușescu. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu § 
si tovarășa Elena Ceausescu §

Kim Săng E s-au sa- 
inultă cordialitate, 
militară, aliniată pe

imnurile 
Socialis- 
Coreene, 
de salut, 
salve de
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BULGARIA - ROMÂNIA

Î^CĂ DIN DEBUT 0 PARTIDĂ TOARTE IMPORTANTĂ
• Meciul va fi transmis de posturile noastre de radio și televiziune

SOFIA, 18 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
A venit și ziua startului. în
tregul „cvartet" al grupei I pen
tru Mundialul italian pornește 
la drum, la Sofia și la Atena. 
Echipa României este decisă să 
demareze tare, forțind din ple- 
care soarta unei grupe echili- 

§ brațe, care poate să-i aducă, 
finalmente, o calificare pe care 

$ o așteptăm de aproape 20 de 
ani.

§ Sigur că un meci în deplasa-
re, cu echipa Bulgariei, care 

§ are o certă experiență în me- 
§ ciurile pe teren propriu — do- 
§ vadă și cele nu mai puțin jde 
§ 5 calificări la turneele finale 
§ postbelice — este unul foarte 
§ dificil, dar ..tricolorii" nu- 
Ș nifestă o încredere deosebi- 
§ tă, stimulați și de un palmares 

direct net favorabil. De altfel, 
Ș revista „Start" din Sofia titrea- 
§ ză pe lungimea ambelor pagini 
§ centrale cu cuvintele : -Trebuie 
§ să rupem tradiția."*, referin- 
§ du-se la faptul că „tricolorii" 
§ români au obținut majoritatea 

victoriile», chiar și In prelimi- 
S nariite Incneiate fără succes. Să 

mai adăugăm un fapt care su- 
§ gerează creditul de care se 
§ bucură echipa națională a 
§ României in mediul fotbalului 
§ balcanic. Zilele trecute, ziarul 
■

-.-...BULGARIA
§

Nlkolov 
Sadkov

Hagi 
Rotariu

Vașev 
Kiriakov

Mihailov
Kiev (Docey) Rakov

Stoicikov lordanov
Penev Aleksandrov

Arbitru : Michal Listkerwicz (Polonia)

Cămătaru 
Gh. Popescu 

Belodedici
Lung

Lăcătuș 
Mateuț 
Andone

Sabău 
lovan

•■ ■ ROMÂNIA ■
„Naroden Sport" l-a contactat, 
la Atena, pe fotbalistul bulgar 
Eranosian, care activează la 
Apollon. Acesta a tăcut sinte
za presei grecești din aceste 
zile, relatind următoarele ; 
„în cercurile lotbalistlce gre
cești, echipa României este 
considerată favorita nr. 1 a 
grupei. Noi, grecii, va trebui 
să luptăm pentru locul 2".

Sigur că toate aceste apre
cieri favorabile nu-i scutesc de 
griji pe antrenorii Emerich Je
nei Și Cornel Drăgușin. Ei sînt 
convinși că „tricolorii" vor pu-

Dc miinc, la sala Sporturilor din Cluj-Napoca

„INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI,
0 COMPETIȚIE A MARILOR VALORI

ALE TENISULUI DE MASĂ
Competiție tradițională, care 

a debutat in urmă cu aproape 
cinci decenii (București, 1939), 
Campionatele Internaționale de 
tenis de masă ale României 
au reunit în această istorie de 
jumătate de veac, la fiecare e- 
diție. pârtiei panti 
din numeroase țări 
Este oeea ce se va 
de această dată, la 
ca, unde și-au dat 
peste o sută de sportivi și spor
tive din 12 țări — Bulgaria, 
Canada, Cehoslovacia, R. P. 
Chineză, Franța, R. D. Germa
nă, Israel, Italia, Iugoslavia, Po- 
Ioni a, U.R.S.S. și România — 

(Continuare în pag. a 4-a) § medaliați europeni, ai „mon-

de valoare 
ale hunii, 
intimpla ți 
Cluj-Nzpo- 

lntilnire

■entru continua creștere a competitivității
«wyș?——o——<«i ............................. —1  ....................... .............. ................ ........................

aportului românesc
,... ... .... . . 'Ml

arenainternațională

CANOTAJUL - CONTRIBUȚIE SUBSTANȚIALAtl d

LA TOTALUL MEDALIILOR OLIMPICE, ÎNSĂ...
Am așteptat multe, foarte multe, de Ia 

canotoarele și canotorii noștri la recent 
încheiata ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară. Ne îndemnau la aceasta îndeosebi 
rezultatele fără precedent înregistrate cu 
îl luni în urmă la „mondialele" de la 
Copenhaga, precum și succesele în serie 
obținute in actualul sezon la cele mai 
mari regate ale lumii 
Gruruiau si Lucerna, 
de victorlii. coroborat 
cantități suficiente de 
toare la principalele 
echipa R.D. Germane, 
cunoaștem — o tentă_ _________  _
roz perspectivei olimpice...

Acum, la încheierea Jocurilor, bilanțul 
canotajului nostru este bineștiut — o me
dalie de aur, patru de argint și două de 
bronz. Rămîne întrebarea dacă acest bi-

— Essen, Moscova. 
Tot acest oarusel 
cu lipsa unei can* 
informații referi- 
noastre adversar®, 

au dat — să o re- 
suplimentară die

• Invincibilitatea tandemului Homeghi — Arba nu e o simplă 
legendă • Dezamăgiri cu... reflexe de argint și bronz 
la „2 rame“ (m) și 4 + 1 (f) • Carențe pe care noul 

ciclu olimpic le poate evita cu ușurință
1990, care vizează menținerea canotajului 
feminin în primele trei locuri ale ierar
hiei mondiale și aducerea celui masculin 
în rîndul primelor șase.
• Nu poate scăpa unei observații atente 

procentul de eficiență al lotului nostru o-

Cornel POPESCU 
Sorin SATMARI

lanț se situează deasupra, în sau sub nota 
așteptărilor? Considerăm că cel mai bine 
este să. lăsăm cifrele să vorbească :
• cu un total de 7 medalii, însumînd 

așadar aproape o treime din medaliile ob
ținute acum de delegația sportivă a 
României, canotajul își depășește obiecti
vele propuse pentru actuala ediție a J.O. 
Totodată, rezultatele înregistrate se situ
ează și deasupra obiectivelor prevăzute in 
Planul de dezvoltare pe perioada 1986— (Continuări h pag. a 4-a)
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tea obține un rezultat favorabil 
în lupta pentru calificare, chiar 
victoria, numai dacă echipa 
României va juca la „vîrf“, iar 
virful Înseamnă nu mal puțin 
dedt potențialul declanșat în 
meciul cu echipele Austriei sau 
Spaniei, la București. Rămîne 
ca evoluția din aceste meciuri 
pe teren propriu să fie „trans
ferată" și pe un teren străin, 
ceea ce nu s-a întîmplat la Se
villa ș| la Viena. Vrem să 
credem că fotbaliștii români 
au tras concluziile necesare, 
astfel incit de astă dată ener
giile irosite la Sevilla și la 
Viena să fie convertite într-un 
plus de vigoare șl eficacitate.

După cum se poate vedea și 
din parcurgerea formației, forța 
echipei noastre ar putea fi su
gerată' de tinerețea liniei de 
mijloc, în care decanul de 
vîrstă este... Hagî, la cei nu
mai 23 de ani al săi. De mult

loan CHIRILA

(Continua?» bi pag. Î-S)

MECIURI RESTANTE
ÎN DIVIZIA A

DE BASCHET FEMININ
Marți după-amiază s-au dis

putat două partide restante din 
etapa a III-a a Campionatului 
Național de baschet feminin.

COMERȚUL TG. MURES — 
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO
RUL CLVJ-NAPOCA 80—91 
(26—*7). Au marcat: Șandor 26, 
Mathe-Iacobsy 21 Grunvald 15, 
M. Nagy 9. Prăzaru-Mate' 4, 
Popovici-Bod 2, Bulgăr 1, res
pectiv Manasses 19, Vereș 16, 
Kiss 16. Misăilâ 15, Dragoș 10, 
Eniedy 7, Morosan 1 Costana- 
șia 1 Vîgh 2. (Constantin AL
BE' — coresp).

CHIMIST! L CSS RM. VÎL- 
CEA — METALUL IMPS SA- 
LONTA CRIȘUL 75—70 (41—36). 
An înscris : Preduțoiu 3. Sto- 
checi 1 Nițulescu 17, Manea 21, 
Ionescu 7. Barbu 24 pentru gaz
de, respectiv Flaundra 16. Gulias 
8, Pop 5, Balogh 32, Baticu 2, 
March îs ", (Dragotnif ROȘIANU 
— coresp.).
• Aste-seară se disoută, la 

S^fia, medul retur din cadrul 
Cupei .121 ana Ronche’ti" din
tre echipele feminine de bas
chet Krem.kovți și Voința 
C.S.Ș. 2 București. In partida 
tur, de la București. s-a con
semnat egalitate : 58—53.
• Intilnirea dintre formaț’ile 

Rapid C.S.Ș. 5 București și Mo
bila C.S.Ș. Satu Mare, restantă 
din etapa a III-a a D yiziei fe
minine A, se va- desfășura inli
ne, la ora 18, în sala Rapid.
• Prima acțiune de verifica

re a loturilor naționale sl de 
popularzare a bascheți ui va 
avea loc mîlne la Mediaș, cu 
participarea selecționatelor de 
juniori șl junioare șl a echipe
lor locale Gaz Metan (feminin) 
și Mecanica C.5.Ș. (masculin).
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ÎNCĂ DE LA VÎRSTA COPILĂRIEI
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Octombrie marchează, în fiecare an, 
un moment de referință pentru purtă
torii cravatei roșii cu tricolor : este luna 
în care mii și mii de copii care îndră
gesc exercițiul fizic și doresc să-1 prac- 
ticc sistematic, în mod organizat iau 
startul in acțiunile 
sportive ale caselor 
lor patriei.

„Casele" lor, ale 
atributele necesare . 
sportului să-și poată cultiva aptitudini
le și talentul, să își împlinească năzuin
țele, să își îmbogățească cunoștințele în 
ramura, în disciplina îndrăgită. spre 
care simte vocație: un cadru tehnico- 
organîzatoric din an în an mai complet, 
mai funcțional, mai aproape de obiecti
vul urmărit (instructori, antrenori și pro
fesori, o bază materială adecvată) în 
care copiii. își continuă -t la altă „sca
ră" — pregătirea sportivă începută în 
grădiniță sau în școală, Ia orele de e- 
ducație fizică. Ambianța muncii cu vii- 

sportivi la casele pionierilor si sol

mod organizat 
din cadrul cercurilor 
pionierilor și șoimi-

celor mici, 
pentru ca

au toate 
iubitorii

milor patriei este propice unor perma
nente reușite și pentru că aici cei ce 
îndrumă copiii o fac într-o viziune mult 
mal largă, în care procesul de învăță- 
mînt și cel educațional se situează per
manent în prim-plan, modul cum se 
exprimă cei mici vizavi de obligația 
lor de bază, studiul și în același timp 
comportamentul în societate, între co
legi și profesori, în familie, condițio- 
nînd participarea la concursuri și com
petiții.

Avem suficiente exemple care atestă 
eficiența activității cercurilor sportive 
ale caselor pionierilor și șomilor pa
triei, privită prin această prismă. Un 
prim exemplu nî-1 oferă Bucureștiul, cu 
suita sa de cercuri, toate avind rezulta
te remarcabile, incit este dificil de a 
faoe nominalizări. Este, însă, de subli
niat afluența copiilor spre atletism și 
gimnastică, fotbal și tir. In același timp, 
oopiii din Bacău își îndreaptă tot mai mult 
atenția spre înot, Ia fel ca și cei din 
Brăila și Arad. La Iași, predilecția ce-

lor mici o constituie gimnastica, după 
cum tenisul de masă reprezintă punctul 
de atracție pentru pionierii și chiar_ pre
școlarii din Craiova, Buzău și Cluj-Na- 
poca. In cazul tenisului de cîmp, adepțiî 
cei mai pasionați îi veți întîlni la Pia
tra Neamț, Slobozia, Brașov și Oradea, 
după cum pe pasionații turismului apli
cativ, într-o adevărată proporție de 
masă, îi înregistrăm Ia Baia Mare, Si
biu și Slatina. Se înțelege că sporturile 
sezonului rece (schiul, patinajul și să- 
niușul) rămîn în general în perimetrul 
centrelor montane. >

Indiferent, însă, de „specializarea" în
tr-o anumită ramură de sport, important 
este faptul că porțile caselor pionierilor 
și șoimilor patriei sînt larg deschise co
piilor patriei, spre bucuria lor, a părinți
lor și educatorilor, care doresc să-i vadă 
sănătoși și puternici. Iar pe cei mai do
tați dintre copii, la primii pași spre per
formantă. Cum s-a dovedit, vîrsta copi
lăriei este — în cazul multor discipli
ne — deosebit de propice startului spre 
măiestria sportivă. Vezi înotul, gimnas
tica și patinajul îndeosebi.

Tiberiu STAMA

Un polotst... însetat de gol este Vlad Hagiu, s: 
menea moment caracteristic de fotoreporterul 1

CAMPIONII - DIN VICTORIE ÎN

PLINĂ CURSA SPRE PERFORMANȚA
fuge după vîrsta și puterile lui. 
în dreptul debarcaderului, 
care are și un chioșc cu dul
ciuri, juniorii mici își îngăduie 
chiar o pauză. Iți îngăduie ți 
cronicarul de sport o între
bare :

— Cu 3:24,65 — că atit ați 
făcut de la pod ptnă aici — 
sperați să că primească, tn- 
tr-un viitor cil de ăi apropiat, 
vreunul din marile cluburi 
sportive ?

— Ce înțelegeți dumn 
tră prin cluburi mari I

— Steaua, Dinamo, Olimpia 
etc.

— CJSJS.L, nu ?
— Clubul Sportiv Sătesc Il

fov este mare, așa, ca întinde
re, dar...

— Ei bine, 
asta sîntem 
din comuna 
să spunem, 
atletism, că

cind cu memorabila cursă 
olimpică a Paulei Ivan, junio
rii semifondiști din comuna 
Pantelimon nu mai stau o cli
pă locului : ce alergau înainte 
pe liziera pădurii din vecină
tatea școlii, dar acum nu le 
mai ajung nici cele două ma
luri ale Lacului Pantelimon !

Au auzit 
fiind intr-o comuni nu 
îndepărtată, la Hotarele, cam
pioana lua urma Argeșului și 
nu se întorcea acasă pînă nu-i 
colinda zăvoaiele cele frumoa
se.

Prima care pornește în 
cursă, și se menține în fruntea 
plutonului de vreo sută de co
pii, este Ana-Mariâ Iagăru, fi
nalistă anul acesta la „Crosul 
Pionierilor". întii, lasă în ur
mă podul de peste lac, apoi 
intră in Parcul Pantelimon. 
După o vreme, grupul viitori
lor atleți se resfiră : fiecare

ei că, școlăriță 
prea

1,’oas-

, în „întinderea" 
cuprinși și noi. cei" 
Pantelimon. Vrem 
secția noastră de 
„C.S.S.I.“-ul mai

are una în comuna Voluntari.
— Totuși, cu 3:24,65...
— Păi, asta a fost un fel de 

încălzire, cursa propriu-zisă 
începe de la Complexul B.T.T. 
Acolo ne așteaptă profesoarele 
Felicia Istrate și Corina Ivan, 
plus antrenorul Ion Bogdan, 
care ne dau startul, plus • su
porterii. Minus, bineînțeles, 
președintele secției de atletism, 
tovarășul Nicolae Istrate.

— Ocupat tare, nu?
— De dimineață, pînă sea

ra ! Știți cum e toamna : ro
șii, vinete, tot felul de fructe. 
Iți ia o groază de timp ca să 
strings totuL

— Și tovarășul Nicolae Is
trate fine, probabil, să stringă 
totul 2

— Absolut totul ! îl ajutăm 
și noi, elevii. Zilnic mergem la 
C.A.P. Pantelimon unde este 
președinte, și dumnealui ne 
repartizează la una din ferme. 
Cu hectarul nostru de porumb, 
luat în acord global, am termi
nat demult. Da, recoltă record !

—Apropo de performante : nu 
• știți adresa Paulei Ivan ?

— I-ați scris ceva 2
— O felicitare și o invitație

la noi, la Școala nr. 65 din co
muna Pantelimon, unde o aș
teaptă peste 500 de elevi atleți 
— Valentina Cristea, Adriana 
Anghel, Manole Teodoris ș.a. 
—, plus „optarii".

— „Optarii- ăștia ce fac ?
— Joacă rugby, sînt cam

pioni municipali Ia rugby in 
opt.

— Am plutea vorbi să vină în 
școală citiva dintre rugbuștii 
noștri fruntași: Alexandru,
Podărescu, Capmare...

— Nu este nevoie, că abia au 
plecat. Vrem să spunem că. nu 
demult, au fost și ei „optari" 
in comuna Pantelimon. ~ 
„nouari" și „decari" nu ne 
trebați ?

. — Aveți mulți ?
— Un catalog plin 1 Acum 

ducem către start, ne așteap
tă suporterii 
Șoptă, primarul 
fesoarele Ana 
rectoarea școlii, 
directoarea adjunctă, plus pro
fesorul Constantin Libu, pre
ședintele Clubului Sportiv Să
tesc Ilfov.

Prima fază a întrece?;, echi
pelor din grupa valor-că de 
frunte a campionatului de polo 
— șirul etapelor. duble săptă- 
mînale — a ajuns înaintea ul
timei secvențe a turului cu 
alte partide între formațiile de 
pe locurile 1—4 : sîmbătă șî 
duminică se întîlnesc • Dinamo cu 
Crișul. respectiv Steaua cu Ra
pid. Campioana a „mers" pînă 
acum din victorie în victorie, 
în timp ce tinăra garnitură ste- 
Iistă a urcat pe poziția secun
dă după prețioasele succese din

bazinul ori 
cu un an î; 
tiga cu pati 
fere nț ă). Pîi 
tea, care pa 
noi, elasan 
astfel :
1.
2.
3.
4.
5.

DINAMO 
Steaua
Crișul 
Rapid 
Voința

6. CSU-TMI
7. I.L.T.
8. Vagonul

FAZE SIMILARE, DECIZII DIFI

ne

noștri : Anca 
comunei, pro- 
Cioponea, di- 

Lia Condor,

Extrem de solicitant pentru sportivi, jocul cu 
totodată, dificil de arbitrat, prin multitudinea 
De la acest adevăr, atit de limpede pentru orii 
niera prea personală în- care arbitrii noștri aprj 
fază, apare insă o sensibilă... distanță. PenUM 
am notat deciziile majore din dubla înti^^nl 
Spre a constata că. în vreme ce Badea 
minări sau lovituri de la 4 m, Vasile Burdea a I 
menea situații. în faze similare. Cum diferența 
pe potriva... distanței dintre București și Clujl 
lor doi cavaleri al fluierului ?!), cum spectator] 
— ca să nu mai vorbim de... jucători — rămj 
Ir asemenea momente, socotim absolut neaesan 
de specialitate. Se simte din plin nevoia unei ] 
arbitraj I

MECIURI ÎN DEVANS
Luni și marți, două jocuri 

disputate anticipat, conțin d
pentru etapa a 12-a : DINA
MO — VAGONUL ARAD 19—5 
(5-0, 2-1, 
(4—1, 4—1, 
golurilor :

5—1. 7—3) și 15—S
4—1. 3—-3). Autorii 
Hagiu 9+3. Geot-

gescu 2 F 3,i 
ru 14-2, Ș 
3, lonescu, 
(D), Jeguri
Popovift-
Marc, Boci 
Băjenaru și
G. ChirculJ
MSȚOR, c

.35 DE SECUNDE I

în campionatul masculin de volei
Maa——b—hm»»-—r .-.-TTa

după-amiază, în sala Di
din Capitală, s-a desfă- 

din 
a Vl-a a campionatului 

de

Ieri 
namo 
șurat în devans partida 
etapa 
masculin al primei divizii 
volei dintre Dinamo București 
și Explorări Motorul Baia Mare. 
Bucureștenii și-au continuat și
rul victoriilor: 3—1 (—12, 6, 
4, 12), dar nu fără emoții la 
începutul și la sfîrșitul confrun
tării cu echipa lui Vaier Coz- 
muța, care ne-a lăsat, în ciu
da înfrîngerii, o impresie bu
nă. De altfel, băimărenii au ju
cat frumos, modern din de
butul partidei pînă la jumăta
tea setului sfecund. Și au ținut 
permanent în șah pe lideri prin 
servicii eficiente, prin acțiuni 
de atac surprinzătoare și prin- 
tr-o vioaie mișcare în faza de 
apărare. în acest timp, dina- 
moviștii au evoluat lipsiți de 
precizie la preluare și în atac, 
dar mai ales au lăsat multe, 
breșe în apărarea din ambele 
linii. Abia de la 6—6 în setul 
doi, blocajul lor ă devenit mai 
productiv și, prin el, balanța 
jocului s-a înclinat spre „alb- 
roșii" Pe de altă parte. Pop 
și Drăgușîn (care începuseră 
peconvingător) aveau să mar
cheze un evident crescendo în

- atac. în schimb, în echipa oas
pete Reisfeld nu mai găsea ca 
înainte calea finalizării, ceea' 
ce s-a resimțit , imediat. Blocați- 
frecvent, băimărenii au început 
să greșească și în alte com
partimente (chiar la mingi u- 
șoare). Ei au reușit, totuși, 
să-și revină în cel de-al patru

lea set, cînd au reechilibrat ba
lanța, refăcînd mereu distanțe
le față de adversari și părînd 
chiar în măsură să ajungă la... 
setul decisiv. Dinamo a trebuit 
să se mobilizeze din plin pen
tru a pune capăt întîlnirii. Și 
a reușit, nu fără emoții.
' Arbitrii C. Manițiu și V. 
Ranghel au condus echipele: 
DINAMO — Căta-Chițiga, Ro
tar, Drăgușin (Căpățînă), Pop 
(Rădulescu), Feru (Crețu), Da- 
lacu; EXPLORĂRI MOTORUL 
— Moroianu, Ștefan (Pop, Marc), 
Szilaghi, Szeibel, Dumitru, Reis
feld (Todoran).

Aurelian BREBEANU
• Astăzi, la Craiova, este 

programat (tot în devans) me
ciul dintre echipa masculină 
locală. Universitatea C.F.R., și 

■ campioana țării, Steaua, întîl- 
nire așteptată cu interes 
publicul craiovean...

Vasile TOFAN

Dinamovistul Dalâcu atacă forță peste blocajul băimăreanîn
Foto : Eduard ENEA

de

La Tii'goviștc, în partida rcsiuniâ; la fete

CLASAMENTELE 
FEMININ

1. DINAMO Buc. 5 5 0
2. Chimia Rm. V. 5 5 0
2. CSU Rapid Gl. 5 4 1
4. FI. Roșie Buc. 5 3 2
5. Dacia Pitești 5 3 2
6. Univ. C.F.R. Cv. 4 3 1
7. Rapid Buc. 4 2 2
8. Penicilina Iași 5 14
9. Maratex B*M. 5 14

10. C.S.M, “ “ -----
11. Oltcit
12. Farul

CAMPIOANA S-A IMPUS CLAR
Campioana și-a onorat car- 

tea de vizită aici, la Tîrgoviș
te dovedindu-se superioară în 
toate compartimentele. Uni
versitatea C.F.R. a cîștigat cu 
3—0 (3, 7, 6), în fața echipei 
locale C.S.M. Oțelul, practi- 
cînd un joc variat cu atacuri 
irezistibile atit de pe zo
nele laterale, cît și de pe cen
trul fileului. în fața studente
lor. gazdele s-au aflat în evi
dentă inferioritate, comițînd 
frecvent greșeli, mai ales 
de execuție a serviciului și 
blocajului. S-au remarcat 
do la învingătoare Mirela

Zamfir, 
Cristina 
Șușman. 
parțial, 
bitri : M.

Ioana Cotoranu, 
Buzilă și Monica 
iar de la învinse, 
Claudia Oprea. Ar- 

Niță și Ov. Florea.
M. AVANU, coresp.

Oț. Tgv. 
Craiova 
C-ța 
MASCULIN

1. DINAMO BUC.
2. UnlV. C.F.R. CV.
3. Elcond Zalău
4. Steaua Buc.
5. Explorări B.M.
6. Viitorul Bc.
7. Calculatorul -Buc
8. C.S.M.U. Suceava
9. Electromures

10. I.A.T.S.A. Dacia
11. Tractorul Bv.
12. Relonul Săv*

6 6 0 18:5 
5 4 113:3
5 4 1 13:5
5 41 14:6
6 3 3 12:13 
5 3 2 10:8 
53 2 10:10 
523
5 1 4
5 1 4
505
505

7cll 
6:12 
5:12 
4:15
1U5

TURNEU
feminină de volei 

Berlin, care activează 
divizie a R. D. Ger-

Echipa
Rotation 
în prima 
mane, efectuează un turneu de 
3 jocuri în țara noastră. Volei
balistele oaspete vor întîlni as
tăzi. de la ora 15. și vineri de

oră, în
M.I.U.

sala Liceului 
din Capitală, 

Flacăra Roșie București.
la aceeași 
industrial
pe
Joi (ora 16,30) Rotation va e- 
volua la Tîrgoviște în compa
nia divizionarei A din localita
te, C.S.M. Oțelul.

HAGIU a trecut în. fruntea întrec 
______ .. 52 de goluri Ia activ, după 6 dubi 
namovistului : Gordan (Crișul) 48, Costrăș (Ci 
(Steaua) 32, Colceriu (Voința Cluj-Napoca) 29.1 
26 Geambașu (Steaua) 25 Sterpu (I.L.T.) 23, 1 
pescu (Rapid) 19. ș. Popescu (Dinamo), q 
T.M.U.C.B.), Andrașoni (Vagonul) cite 18 etc. j 
trnori își etalează ambiția de a fi și in această 
reputației avute ca jucători. Ei sînt Dinu Pod 
responsabilii tehnici' ai primelor clasate, care 
mult dincolo de orele de antrenament. Și j* 
la concret, în apă. cum mai procedează și 
Liviu Garofeanu (acesta încă jucător activ)WH 
antrenorului Gh. Zamfirescu : desfășurarea cad 
ternul primăvară-toamnă. spre a se juca, prac] 
ber. în restul lunilor puțind fi organizate curi 
luat în seamă 1

e VLAD
Sportul cu

Rubrică redactată q

în Divizia A de rugby (seria ț

GRUPA 1
OLIMPIA P.T.T. ARAD — ME

TALURGISTUL CUGIR 14—3 
(10—0). Joc „deschis", mai ales 
in prima repriză eu acțiuni mal 
clare ale gazdelor. După pauză 
eforturile oaspeților de a ' 
ce rezultatul au rămas 
nice. Au marcat : Rus, 
și Cristorean — eseuri și 
— transf., respectiv Sia 
A condus Mircea Vătui — Bucu
rești. (Oct. Berbecaru. coresp.).

ENERGIA — PETROCHIMIS
TUL PITEȘTI 22—9 (6—3).

Cuini CIDO ia ciclism, ediția a 22 a

0 ÎNTRECERE DOMINATĂ DE
Desfășurate sîmbătă ș» dumi

nică, de-a lungul a două tra
see al căror inegalabil pitoresc 
a fost pus în valoare de aceas
tă toamnă cu adevărat de aur, 
cele două etape ale Cupei CIBO, 
tradițională competiție ciclistă a- 
junsă la cea de-a 22-a ediție, 
au beneficiat de-o organizare 
ireproșabilă. Au fost două eta
pe de munte, marcate de nu
meroase și lungi câțărări, zeci 
și zeci de serpentine, amindouă 
constituindu-se într-un dificil e- 
xamen, așa cum numai munte
le știe să-l pună In fața cicliș
tilor. Starturile tehnice s-au . dat 
din centrul orașului Rișnov iar 
sosirile au avut loc pe stadio
nul stațiunii Poiana Brașov

Semnalînd, la negativ, aosen- 
ța citorva puternice centre de 
ciclism din țară, notăm că Ni- 
colae și Mihai Aldulea, 
Metalul Plopeni, elevii antreno
rului Constantin Ciocan au con
firmat evoluțiile lor bune din 
cest final de sezon ciclist, 
prima etapă, Rișnov — Bran 
Fundata — Bran — Brașov

de la

a- 
tn

întoar- 
zadar- 
luhasz 
Brumă 
— l.p.

Meciurile; 
bruarie Clu 
Studențesc I 
radea — d 
aminate, d| 
cnipele ml 
republican. I 
Uniunea So 
Alma Ata,] 
natului Ed 
jucători. |

DOI FRAȚI DIN PLOPENI
Poiana Brașov (108 km), N. Al- 
dulea a atacat încă de la în
ceput, susținut fiind de Viorel 
Grosu, de la Torpedo Zăriești 
și Petre Șan ta, de la Steaua, a- 
ceștia din urmă cedînd însă pe 
serpentinele de la Fundata, ast
fel că ciclistul din Plopeni a 
intrat primul pe stadionul din 
Poiana Brașov, înregistrînd tim
pul de 2.41:01. Cam la fel s-au 
petrecut lucrurile și în etapa .a 
doua, Rișnov — Poiana Mărului 
șinca Veche și retur, dar cu 
sosirea tot în Poiana Brașov (106 
km), numai că de această dată 
primul care a încercat să se 
desprindă a fost Mihai Bîrlog. 
de la C. S. Brăila. Dar pluto
nul s-a agitat la timp. Mihai Al
dulea și Viorel Grosu J-au a- 
juns din urmă. l-au depășit, 
pentru ca pe ultima parte a 
cursei M. Aldulea să-și impună, 
grație experienței punctul de 
vedere și să cîștige nu numai 
etapa, în 2.54:55. ci șl Cupa CIBO, 
prin cumularea timpilor reali
zați în cele două zile.

Caro! GRUIA, coresp.

RAPID
IAȘI 16—3 
dîrz dispuu 
bucureștenil 
planul preg| 
Realizatori ] 
și Gh. Dud 
transf., res] 
A arbitrat 1 
rești. (N. ]

HIDROTE1
U.R.A. TE] 
Rezultatul | 
comentariu.| 
tru șl Dobi 
Ion, Andrl

A- I

In zii 
prin I 
mărci,

Licit] 
rești. ] 
17, seci

La 1 
care d 
10% dl 
turism]

Auto]
Dosa| 

pot fi| 
toare. |
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tntr-un ase- 
N. PROFIR.

Mo

RIE
(acolo unde, 
|, Cnșul cîș- 
•ei goluri di- 
stapa a șap- 
joe elemente 
se prezintă
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IN PRELIMINARIILE C.E. DE TINERET,
BULGARIA - ROMANIA 2-1 (1-0)

Miercuri: 26 octombrie

o noua etapă

BULGARIA
(Urmare din wo. D

ROMANIA

«
1
•
2
1 
«
1
0

o
2
2
4
7
8

11
14

I

n-a mai avut echipa națională 
a României o asemenea linie de 
tinerețe cuceritoare. De evolu
ția ei, și în primul rînd de dă
ruirea Iui Hagi, dirijorul cvar
tetului median și — sperăm — 
al întregii echipe, poate depin
de victoria.

In tabăra bulgară se așteaptă 
definitivarea formației, pe care 
antrenorul Boris Aughelov c

României joacă un meci extrem 
de important pentru soarta gru
pei. Am putea spune că aceas
tă partidă este mai dificilă 
chiar decit o eventuală partidă 
de start cu echipa Danemarcei, 
la Copenhaga, deoarece fotba
liștii bulgari sînt bine cunos
cuta pentru dăruirea și chiar as
primea cu care joacă pe teren 
propriu, ei fiind celebri prin 
surclasarca fizică a unei echi
pe tehnice ca aceea a Franței.

•'///////////////////////////, meciul

5 NR. 406 i.

j
$
s

I
I

pe apă este 
lete șnecif’.-- 
pînă la ma

na și acei 
ka -la concre’
h^Vt. 17

OTar 9 ase- 
bnslbilă (oare 
, orașele ce
nt tehnicienii 
pa nedumeriți 
venția forului 
uniforme de

I
I s

intru Trofeul 
In urma di-

L. Balanov 
icu (Dinamo) 
rișul) 22. Lu- 
: (C.S.V. —
riNERi an- 

la înălțimea 
i Viorel Rus, 

la piscină 
U^remplifică 
Onere a 
Lui după sis- 
lal în aer 11- 
|o punere de
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• Partida de astăzi, de la Sofia, este a 406-a din întreaga §
activitate a echipei noastre naționale Bilanțul de Dină acum al § 
..tricolorilor" este acesta : 5:

405 165 104 136 - 673:615 Ș
• Jocul de astăzi va. fi al 31-lea dintre reprezentativele ce- Ș

lor două țări. Iată rezultatele precedentelor 30 de întiiniri : 5:
31 mai 1925 (Sofia) : 4-2 (Amical) ; 25 aprilie 1926 (București) 
6—1 (A) ; 21 aprilie 1929 (București) : 3—0 (A) ; 15 septembrie & 
1929 (Sofia) : 3—2 (A) ; 12 octombrie 1930 (Sofia) : 3—5 (C. &
Bale.) ; 10 mai 1931 (București) : 5-2 (C.B.) ; 2S iunie 1932 §
(Belgrad) : 0—2 (C.B.) ; 4 iunie 1933 (București) : 7—0 (C.B.) $
30 decembrie 1934 (Atena) : 3—2 (C.B.) ; 19 iunie 1935 (Sofia) & 
0—4 (C.B.)‘ ; 24 mai 1936 (București) : 4—I (C.B.) ; 8 octombrie §
1946 (Tirana) : 2—2 (C.B.) ; 6 iulie 1947 (Sofia) : 3—2 (C.B.) : Ș
20 iunie 1948 (București) : 3—2 (C.B.) : 28 iunie 1953 (Bucu- §
rești) : 3—1 -(prel. C.M.) ; 11 octombrie 1953 (Sofia) : 2—1 &
(C.M.) ; 9 octombrie 1955 (București) : 1—1 (A) : 10 septembrie 
1956 (Sofia) : 0—2 (A) ; 8 noiembrie 1939 (București) 1—0 'prel. Ș
J.O.) ; I mai 1960 (Sofia) : 1—2 (J.O.) ; 3 mai 1964 (București) : & 
2—1 (J.O.) ; 31 mai 1964 (Sofia) 1—0 (J.O.) : 25 septembrie 1974 
(Sofia) : 0—0 (A) ; 12 mai 1976 (Veliko Tîrnovo) : 0—1 (C. §
Bale.) ; 8 noiembrie 197fi (București) : 3—2 (C.B.) ; 3 mai 1978 $
(București) : 2—0 (C.B.) ; 31 mai 1978 (Sofia) : 1—1 (C.B.) :
10 septembrie 1980 (Varna) : 2—1 (A) ; 9 septembrie 1981 (Bucu- § 
rești) : 1—2 (A) ; 15 aprilie 1982 (Russe) : 2—1 (A). $

Q Cei 18 internaționali ai lotului României, reținuți pentru 
partida de astăzi, sînt următorii : (cu clubul de care aparțin, § 
vîrsta și numărul d<? meciuri în echipa națională) : Lung <Stea- §
ua, 32 de ani, 52 de meciuri în echipa A) ; Nițu (Victoria) 21
— deb. — PORTARI : iovan (Steaua) 23 - 22 A ; Andone 
(Dinamo) 28 — 37 A ; Bclodedici (Steaua) 24 — 16 A ; ungureanu §
(Steaua) 32 — 55 A : Rednic (Dinamo) 26 — 62 A ; E. Săndoi
(Univ. Craiova) 23 — 5 A — FUNDAȘI : Mateuț (Dinamo) 23 — §

*: ‘ ; Gh. Popescu (Univ. Craio-
IA.; Rotariu (Steaua)' 26 — 2 A : Hagi (Steaua) 23 —

i; 66 A — MIJLOCAȘI ; Lăcătuș §
25 A ; Cămătaru (Dinamo) 30 — 64 A ; Vaișco-

3 Aj Geolgău (Univ. Craiova) 27 — 25 A.
Jenei și C. Drăgușin.

33 A ; Sabău (Dinamo) 20 — 6 A ; 
va) 2i : ’ ,
43 A : Klein (Corvinul) 29 
(Steaua) 24 -- -
viei (Dinamo) 26 _ .. ,____.
ÎNAINTAȘI. ANTRENORI ; Em.

va anunța doar cu o oră îna
intea meciului („unsprezecele" 
din chenarul do la pagina 1 
este unul dedus le cercurile 
gazetărești). Se in cea “ta cecu- 
pecarea lui llie< câ ir.u !;vn 
fowl st bulgar, dai ma.orita- 
tca cronicarilor sînt de părere 
că introducerea Iui. nerefăcut, 
ar fi riscantă. Se leplînge ab
senta din formație a cunoscu
tului Plamen Ghctov, care pînă 
ieri nu figura in lotul de 18, 
dar a apărut astăzi în lotul de 
16. Se pare că tînărul Kiriakov 
va fi „umbra" 
flarea acestei 
cercurile echipei 
consideră că antrenorul 
este foarte prudent în 
zarea apărării, intr-un 
teren propriu.

Așadar, pe stadionul 
Levski" (de la ora 18)

lui Ilagi. La a- 
formule, in 

noastre se 
bulgar 

organ i- 
joc pe

„Vasil 
echipa

25 A.

învinsă deseori la Sofia. Spe
răm, însă, că tehnicitatea reală 
a fotbaliștilor noștri nu este o 
calitate izolată, multi dintre ei 
excelînd și prin calități atleti
ce, de Viteză, capabile să facă 
față oricărei presiuni.

în ‘ tabăra fotbaliștilor noștri 
se manifestă multă încredere, 
aceasta pornind de la ideea că 
lotul „tricolorilor" are un po
tențial fotbalistic mai ridicat. 
Să sperăm că această încrede
re, care are destulă acoperire, 
se va concretiza și pe teren, în 
focul unei lupte de măre încăr
cătură psihică.

Astăzi,' la Galați;
OȚELL’L - F. (. INTER SIBIU

GAZDE OASPEȚI 5-1
itatea 16 Fe-

— Sportul 
k.T.CS.U. o- 
așov au fost 
două din e- 

dau lotului 
I meciul cu 
bs octombrie, 
nrul Campio-

mal mulți

g-a 
OROTEHNICA
Meci frumos, 
rie meritată, 
superiori in 

ce și tehnice.
— 2 eseuri 

Idrop, l.p. și 
ietu drop. 
Leu — Bueu-
coresp.).

FOCȘANI — 
I—15 (28—15).
fete de orice 
reat : Dumi
rite 3 eseuri, 
ă. M-loaie,

A.—

Duia, Răileanu — cite un eseu, 
Timofte două eseuri (unul de 
penalizare), Văcaru — 7 transf. 
și Hera — 4 transf., respectiv 
Novac — eseu și Condrache — 
2 l.p., drop și transf. A condus 
M. Paraschivescu — București. 
(E. Jecheanu, coresp.).

CONSTRUCTORUL CONSTAN
ȚA — C.S.M. SUCEAVA 16-21 
(10—12). Gazdele au pierdut da
torită acțiunilor prea individua
le și placajelor nedecise. Au în
scris — 
eseu 
laru

Pavel — un eseu (și un 
de penalizare) P. Mădu- 

— 2 l.p. șl transf., res
pectiv Ilișescu — 2 eseuri, Co- 
nachi — eseu, Livadaru — 2 l.p. 
și drop. 
București.

MAȘINI 
STANȚA 
clară a 
Iordan — 
eseuri. 
Mitică. Barbu șl Gheorghe — 
un eseu, respectiv Dumitru 
3 l.p. (Cornel Cristăchescu, 
resp.).

A arbitrat V. Ionel — 
(Cornel Papa, coresp.). 

GRELE — C.F.R. CON- 
47—9 (34—0). Victorie
gazdelor. Realizatori : 
3 eseuri. Neaoșii — 2 

l.p. și 4 transf., Cioară, 
~ " cite,

CO-

I. D. M. S ANUNȚA
octombrie 1988 orele 10, vinde 
publică autoturisme diferite 

klizate prin Decret 277/1979.
Ine în salp I.D.M.S. din Bucu- 
heru nr. 6—8, etaj V, camera

loate participa orice persoană 
iză "
de

la C.E.C. o garanție de 
începere a licitației auto-

vind cu plata integrală.se
itare tehnică a autoturismelor 
ite la întreprinderea detină-

Astăzi, în campionatul Divi
ziei A se dispută partida res
tanță din etapa a. 10-a : OȚE
LUL GALAȚI — F. C. INTER 
SIBIU.

Meciul va începe la ora 15 și 
Va fi condus de o brigadă de 
arbitri formată din Gheorghe 
Constantin — Nicolae Dinescu 
(ambii din Rm. Vîloea) și Mi
hai Niculescu (București).

SOFIA, 18 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru 
Partida desfășurată 
djonul 
atras 
spectatori. Din 
tidei viguroasa 
gară atacă cu 
biție și avem 
remarcăm pe portarul 
în min. ' _ _ .
r.e cu multă inspirație la ac
țiunea lui Petkov și respectiv 
Dimitrov. în min, 13. fotba
liștii noștri organizează un 
atac cursiv : I. Dumitrescu a 
centrat dar Stanici- a 
slab Pe lingă poartă, 
minute mai tîrziu o 
tie. Cr. Sava-Ursea. 
în bună poziție pe Răducîoiu 
dar acesta ratează. 
sînt mai insistente în atac, au 
două 
min. 18 (,.cap‘ 
în min. 28 
foarte < 
S‘elea < 
oară, 
porții, 
deschid 
trare i 
DIMITROV, 
nul. eu capul, în plasă

La reluare asistăm 
forcing al fotbaliștilor 
în 
pe 
54, 
in. 
rînd 
însă tabela va arăta 2—0 : o 
minge lungă trimisă de I. 
Slavcev ajunge la MIHTAR
SKI calc se află însă în pozi* 
tie clară de ofsaid (cel puțin 1

„Narodnaia 
aproximativ 

startul 
formație 

multă 
ocazia

special), 
Pe 

Armia1 
9 000

sta- 
■ a 
de 

par-
bul- 
am- 
să-1 

___ „ ’ 1 Stelea. 
7 și 12. cind intervi-

reluat 
Două 

combina- 
îl pune

Gazdele

acțiuni
i“
(Mihtarski 

aproape de gol), 
este la post a 
salvînd de pe 

în min. 33,
I scorul Ia 
de pe partea 

liber, reia balo- 
: 1—0. 
la un 
bulgari, 
șutează

periculoase, în 
Kostadinov) și 

este 
dar 

doua 
linia 

gazdele 
o cen- 

stîngă,

min. 47. Mihtarski
lingă bară, iar în min. 48 și 
Stelea va interveni la timp 
fața lui Kostadinov. înlătu- 

pericolul. în min. 54,

metru) și acesta pătrunde ne
stingherit. marcind pe lin
gă Stelea Ultimele 30 de. 
minute aparțin echipei noas
tre care atacă cu toate linii
le dar gazdele se apără 
îndîriire. Presiunea 
dă exercitată se 
zează 
vitură 
Sava, 
gea.
CRISTEA. 
balonul | 
2—1. Se putea egala în min. 
80 cînd D. Petrescu pătrunde 
în careul advers, aiunge la 9 
m dar întîrzie șutul sl 
deposedat în min. 82. 
fază insistentă de atac. 
Sava este faultat clar în 
reu dar arbitrul trece cu 
derea grava infracțiune, 
ultimele secunde de joc . 
tea fi 2—2. Atunci I. Dumi
trescu a pătruns impetuos dar 
a șutat peste bară.

Arbitrul T. Lanese (Italia) a 
condus cil greșeli formațiile :

IN CUPA ROMÂNIEI

cu 
crescîn- 

exercitată se concreti- 
în min. 78, cind la o lo- 
liberă executată de Cr. 
Răducîoiu reia min- 

cu capul, in bară și 
atent, expediază 

puternic, jos la colț :

este 
la o

Cr.
ca-
ve-

tn
Pu-

Stoianov —
Slavcev. Dar-

Pavlov), SVE- 
Slavcev, PET- 

Trandafilov.
Kostadinov.

BULGARIA : 
DIMITROV, G. 
tilov (min. 46 
TANOV — I. 
KOV. Trandafilov. Kalaid- 
jiev — Kostadinov. MIH- 
TARSKI (min. 81 Nankov).

ROMANIA : STELEA — 
D. Petrescu. CRISTEA. Ad. 
Popescu. Bunaciu — Stănici 
(min. 59 Timiș), Ursea (min. 
70 TIMOFTE). Lupescu. I. Du
mitrescu — RĂDUCÎOIU, Cr. 
Sa va.

Eftimie IONESCU

Miercuri. 26 octombrie a.c., 
este programată o nouă etapă 
a Cupei României — competi
ție ce se dispută sub genericul 
Daciadei.

Jocurile din această fază se 
vor disputa după următorul 
program : Carpați Gălănești — 
C.S.M. Suceava. A.S.A. Cimpu- 
lung Mold. — Polit. Iași, Pe
trolul Moinești — Unirea Foc
șani Mecom Gh. Gheorghiu-Dei
— Ceahlăul P. Neamț. Mecano 
Sport Galați — Gloria Buzău, 
Foresta Gugcsti — Delta Dina
mo Tulcea. 
Huși — 
sul Brăila

. gidia —

.dia. Unirea '
Iul Ploneni,
Buc.
tomatica Buc. — Sportul „30 
Decembrie", Avicola Crevedia
— C. S. Tîrgoviște, Unirea 

ICIM . Brașov, 
- Dacia Pitești,

— Pandurii 
Lipova — 

Mureșul Deva/ 
Metalurgjstul

Steaua Mecanica 
F.C.M. Progre-
Progresul Med- 

Voi-nța Medgi- 
Slobozia — Meta- 

____ .Mecanică Fină 
Dunărea Călărași, Au

Cîmpina — 
Rova Roșiori 
Sporting Slatina 
Tg. Ju, Șoimii 
C.F.R, Timisoara 
— Jiul Petroșani. __
Cugir — „Poli" Timișoara.’ în
frățirea Oradea — Armătura 
Zalău. Otelul Or. Dr. Petru Gro- 
za. — A.S.A. Progresul Timisoa
ra. Voința Ruși Munți — Chimia 
Tășnad. Minerul Băiuț — F. C. 
Baia Mare. Mecanica Bistrița — 
Gloria Bistrița Nitramonia Fă
găraș — Chimia Rm. Vîlcea Ra
pid Miercurea Ciuc 
res Tg. 
Metalul 
Șimian 
Severin.
Electroputcre Craiova.

Electromu- 
Mureș, Gloria Reșița — 

Bocșa. Mecanizatorul 
— A. S. Drobeta Tr. 
Gaz Metan Mediaș —

Antrenorul Victoriei a văzut-o la lucru

CUM JOACĂ DINAMO MINSK?
în fotbalul modern, „rtudie- 

rea" adversarului, prin inter
mediul antrenorilor și, mai 
nou. al camerelor video,, a de
venit o metodă larg uzita
tă. Conformîndu-se, antr:-r.orul 
principal al Victoriei Bjcurcșii. 
Florin Halagian,' s-a deplasat 
săptămina trecută în capitala 
Bielorusiei. asistînd la mee.ul 
Dinamo Minsk — Dinamo Tbi
lisi din etapa a 24-a a cam
pionatului unional. La întoar
cere, r.e-a oferit, cu amabili
tate, riteva detalii desore jocul 
echipei din 
Victoriei în 
U.E.F Â

— Din 
tovarășe 
pe care 
terminat 
Dinamo 
de-acum 
cupiud locul 13.

— Exact. Acest nou rezultat 
de egalitate, ba încă tot de 0—0 
(n.n. după retițrul cu Trakia 
Plovdiv), l-a nemulțum.*. din 
cite am. înțe'.es. pe antrenorul 
Malofeev. A avut și de ce aș 
adăuga, pentru că Dinamo 
Minsk a dominat copios pe Di
namo Tbilisi, ratînd 4—5 ocazii 
clare de gol. în repriza secun-

mar- 
pen- 
final, 
mare 
bine

oeluiași Goțmanov. In atac, ti- 
nărul Marheli, 22 de ani. pă
trunde perpendicular și posedă 
o detentă excelentă. Ca să re
zum, Dinamo Minsk va fi pen
tru noi un adversar redutabil : 
o echipă omogenă, robustă, te
nace. Examenul care 
tă se anunță, cu 
greu.

ne așteap- 
adevărat,

Minsk, partenera 
turul II ar Cupei
cite cunoaștem, 

Halagian, partida 
ați urmărit-o s-a 
la egalitate. 0—0, 
Minsk acumulind 

20 de puncte și o-

dă, de pildă, oaspeții n-au tre
cut decit de 3 ori oentrui te
renului 1

— Și totuși 0—0...
— De acord, numai că am ră

mas cu impresia că, dacă ar 
fi înscris un prim goi, cei din 
Minsk s-ar fi dezlănțuit, 
cînd alte 3—4 ! Zic asta 
tru că, în pofida scorului 
Dinamo Minsk a arătat o 
forță de joc. E o echipă
clădită, care aleargă mult, rea- 
lizînd învăluire după învăluire, 
cu toți jucătorii ! Numai „libe- 
roul“. reputatul Aleinikov, 
stă la „cutie", restul, inclusiv 
fundașii laterali, participă la 
construcție.

— Notind garnitura folo
sită de Malofeev, Șatunkie- 
vici — Rodițenok, Metlițki, 
Șiroki, Gomonov — Aleini
kov, Zigmantovici, Gotma- 
nov — Marheli, Gurinovici, 
Kondratiev, v-am ruga să 
ne spuneți care jucători 
v-au lăsat o impresie deo
sebită ?

— Goțmanov, care a evoluat 
o repriză pe stînga și una pe 
dreapta, este „dispecerul" unei 
formații care, din ce-am văzut 
eu, folosește 3 vîrfuri și, une
ori, chiar 4, prin „urcarea" a-

— Dar...
—...Sperăm 

toate măsurile 
continuînd linia 
campionat, să-1 
La Victoria, cuvîntul de ordine 
e unul singur : calificarea. îi 
vom subordona toate energiile 
și toate ambițiile.

Să mai precizăm că : terenul 
de joc are, pe stadionul „Dina
mo". dimensiuni maxime 110 m 
pe 75 m ; la ora meciului cu 
Dinamo Tbilisi, temperatura a 
fost de 14 grade, prognoza me
teo fiind favorabilă pentru 26 
octombrie, data manșei-tur cu 
Victoria ; partida din Cupa 
U.E.F.A. se va desfășura în 
nocturnă (ca șr cea cu Dinamo 
Tbilisi), de la ora 19 (18 la 
București). Pină 1a noi amă
nunte, să urăm Victoriei mult 
succes în orvgătire !

Ovidiu IOANIȚOAIA

luîndu-neca.
de precauție și 
ascendentă din 

trecem cu bine.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 16 OCTOM
BRIE 1988. Cat. I î (13 rezultate) 
1 variantă 25% autoturism „DA
CIA 1300“ (70.000 lei). Cat. » n-a: 
6 variante 100% a 12.063 lei și 
147 variante 25% a 3.016 lei. Cat. 
a ni-a : 75 variante 100% a 1.072 
lei și 2.908 variante 25% a 268 lei. 
Report Ia categoria I : 273.801 lei. 
Autoturismul „DACIA 1300“ de 
la categoria 1 a fost obținut de 
Duncă Stelian din Tumu Măgu
rele, jud. Teleorman.
• Abundența șl varietatea câș

tigurilor acordate de Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport 
rămîn atribute constante ale sls-

Listele cu caracteristicile, preturile de în
cepere a licitației precum și adresele unde 
pot fi văzute autoturismele, sînt afișate la 
următoarele magazine auto-moto-velo-sport 
ale I.D.M.S. din :

— Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P. 16, sector 2;
— Șos. Pântelimon nr. 312, sector 2 ;
— Șos. Colentina, Bl. 64, sector 2 ;
— Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ;
— Cal. Victoriei 59, Sector 1 ;
— Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ;
— Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 

24, sector 6.
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 

— int. 193.

temelor de joc. fie ele săptă- 
minale. cu caracter aparte sau 
cu caracter permanent. Acest 
fapt este ilustrat și de marele 
număr de ciștigători care se pre
zintă — conform unei programări 
prealabile — la sediul central al 
Administrației, pentru a-șl pre
lua cîștigurile respective. Printre 
cei care au încercat o astfel de 
bucurie în ultimele zile se 
numără : Ion Firtă (corn. Drăou- 
țești, jud. Iași), Petre An trei 
(Tulcea), Emilia Popescu (Cluj- 
Napoca), Brigitte Ruzsa (Arad), 
Marla Novac (Rm. Vîlcea). toți 
la LOZ IN PLIC, Vaslle Sită (Tg. 
Frumos, Iași) șl Ioun Coștiug 
(din Timișoara), la LJTO, Con
stantin Pașcu (Sărmașu, <ud. 
Mureș), la PRONOEXPRES ală
turi de multi alții.
• Astăzi,

brie, va 
în sala 
nei nr. 
NUITA 
pînd de „ __
la această tragere vor fi trans
mise la radio pe programul I. 
la ora 16,15. urmînd ca numerele 
să fie radiodifuzate și In relua
re, pe același program conform 
orarului cunoscut.
• După cum se știe, sâptă- 

mina în curs programează, pe 
lingă tragerea obișnuită LOTO 
de vineri și concursul PR3NO 
SPORT cu echipe din camnio- 
natul Italian, o interesanta ac
țiune cu caracter, aparte anume 
TRAGEREA LOTO 2 de da nini- 
că. 23 octombrie, cu sțiita spe
cifică de satisfacții pe care a- 
ceasta le oferă participanților.

miercuri, 19 octom- 
avea loc în București, 

clubului din str. Doam- 
2, TRAGEREA OBIȘ- 
PRONOEXPRES - înce
ta ora 15,50. Aspecte de

LOZUL TOAMNE!
(emisia*!speciala limitata l

I 
i.

se aurouie:
AUTOTURISME "DACIA 1300 

0SB6URI DE 50.000LEI. 10000 LEI.5000 LEI ETC 
91 TKLEVIZOARE COLOR
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A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
IN REPUBLICA POPULARĂ CHINEZĂ

Șl REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRATĂ COREEANĂ
(Urnire din d?O •

au răspuns cu prietenie, strin- 
gînd miinile întinse din mul
țimea venită să-i întîmpine la 
aeroport.

In aplauzele și aclamațiile 
celor prezenți tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen. tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Kim Săng E au luat loc în 
mașini escortate de motoci- 
cliști și s-au îndreptat spre 
Phenian.

La reședința rezervată dis
tinșilor oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut într-o atmosferă cordială 
cu tovarășul Kim.- Ir Sen și 
tovarășa Kim Săng E.

Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au manifestat sa; 
tisfacția pentru această nouă 
intîlnirc, pentru posibilitatea 
de a continua dialogul romanti
co recan la nivel înalt și și-au 
exprimat convingerea că acesta 
va constitui o nouă contribuție 
de seamă la dezvoltarea cola
borării dintre România și 

la întărirea 
arena mon- 
reciproc, al 

socialismului

dintre 
R.P.D. Coreeană, 
conlucrării lor pe 
dială, în interesul 

■cauzei generale a 
și păcii în lume.

- ♦
Marți după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar

„INTERNAȚIONALELEM

ei!rmare din oaa t>

A 18-a tltSA CiSIIHAIMRE
A C. C. E. LA HOCHEI

C.C.E. la hochei pe gheață a 
fost ciștigată de Ț.S.K.A. Mos
cova care, în ultimul meci des
fășurat la Davos, in Elveția, a 
Întrecut cu 2—1‘ (0—0. 2—1. 0—01 
pe Tesla Pardubice 
cia). Formația 
pentru a 18-a

ȘCOALA A COMPETENȚEI

In derbyul 
campionatului

_ „t (Cehoslova- 
sovletică a cucerit 
oară trofeul.

*

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus o 
coroană de flori la Mausoleul 
martirilor revoluționari, situat 
pe colina Desăngson, din a- 
propierea Phenianului.

în onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Popu
lare Democrate Coreene, și to
varășa Kim Săng E au oferit, 
marți seara, o recepție la Pa
latul Kimsusan.

In timpul recepției, tovarășul 
Nicolae Ceaușoscu și tovarășul 
Kim Ir Sen ău rostit toasturi, 
caro au fost urmărite cu deo
sebit interes, fiind subliniate, 
în repetate rinduri cu vii a- 
plauze de cei prezenți.

La recepție, desfășurată intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu^ și 
tovarășul Kim Ir Sen, tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Kim Săng E s-au întreținut cu 
multă cordialitate.

DE TENIS DE MASĂ

primul, v.oecampion mondial și 
olimpic la dublu, al doilea 
fost campion european al ca- 
deților. Marie Hrachova (cea 
mai buna jucătoare europeană 
la Olimpiadă). Renata Kasalova, 
Daniela Davîdkova, Milan 
Grman (Cehoslovacia) — multi
pli medaliat! la ..europene". Gi
deon Joe Ng (Canada) — prin
tre parti cipanții cu bune rezul
tate la ultima „Cupă Mondia
lă-'*, Emmanuelle Coubat (Fran
ța) — o prezență constantă la 
marile competiții ș.a. Desigur, 
aoesfora — și nu numai lor —

U se adaugă reprezentanții noș
tri Otilia Bădescu, Maria Al- 
bolu. Kinga Lohr. Emilia Ciosu. 
Maria Bogoslov, Adriana Năs- 
tase, Călin Creangă, Daniel 
Cloca, Romulus Revisz. Vasile 
Florea etc, binecunoscut! pen
tru realizările în acest sezon 
competițlonal, cînd s-au numă
rat printre oei mai buni la 
C.E. de seniori șl juniori la 
„Europa Top 12", la „Grand 
Prix" sau la alte „internațio
nale".

Așadar, un veritabil festival 
al tenisului de masă — care va 
începe, conform programului, 
joi, de la ora 9, cu proba pe 
echipe.

etapei a ts-a a 
___ _________ unional de hochei 
pe gheâțâ. Aripile Sovietelo • Mos
cova a Întrecut cu 3—2 (2—0. 
0—1, 1—1) formația Spartak Mos
cova. Alte rezultate : Dlnamo 
Moscova — Dinamo Harkov 3—2 
(1—2. 2—0, 2—0) ; Sokol Kiev — 
Traktor Cellabinsk 3—3 (1—2, 
0—9. 2—0) : Torpedo Iaroslav — 
Torpedo Gorki 
1—1). Lideră a 
menține Aripile 
cova 22 puncte, 
matille Dinamo ------------ -
moblllst Sverdlovsk și Spartak 
Moscova, cu cite 20 puncte.

; CAMPIONATIL
FEMININ

4—J 0-0. 2—2. 
clasamentului se
Sovietelor Mos- 
urmată de for- 
Moscova, Avto-

DE BASCHET
AL ASIEI

Știm cu toți că dispunem de 
o întinsă șl neasemuit de fru
moasă zonă montană, care a 
cunoscut in ultimii ani o am
plă dezvoltare prin 
de cabane, hoteluri, mijloace de 
transport pe cablu ei amenaja
rea a numeroase pirtil de schi 
șl poteci turistice. Evident, mai 
Știm că, protldnd de asemenea 
condiții, numărul celir ce esca
ladează muntele, fie iarna fie 
vara, a crescut considerabil cei 
mai mulți dintre iubitorii mun
telui petrecîndu-șl util și plăcut , 
timpul liber, știm insă că pen
tru aceasta este nevoie de o 
bună pregătire — morală, fizică 
și chiar tehnică —. este necesar 
să Be respectate anumite reguli 
și norme ? Poate că știm, dacă 
organizatorii de excursii monta
ne din școli, facultăți, Întreprin
deri sl Instituții, organizațiile de 
tineret sl sindicale. O.J.T.-urile, 
monitorii de schi, ghizii și ca
banierii au acționat tn acest 
sens. Dar dacă nu ? Sau. cum 
se mai intîmplă uneori nu ți
nem cont de acele „povețe" o- 
bllgatorii ? Atunci... intervin sal- 
vamontiștii. Adică oameni entu
ziaști, pasionați de munte, cu 
un dezvoltat spirit de sacrificiu, 
umanitariști și. în plus, compe 
tenți în a supraveghea și salva 
— la nevoie — vieți omenești. 
Această pricepere au căpătat-o 
lnstruindu-se pe plan local 
(cursuri, tabere ș.a.). dar șl cen
tral. sub egida F.R.T.A. : Școala 
națională alpină de vară și de 
iarnă. Concursuri Republicane. 
„Seminarul și Trofeul Salva
mont".

Această din urmă formă de 
pregătire pe anul in curs s-a

canstriiirea

desfășurat de curind in Polaja 
Brașov, Intr-un cadru deosebit, 
datorat faptului că reuniunea a 
fost onorată alături de șefi al 
formațiilor Salvamont. de specia
liști și cadre medicale, din țară. 
61 de prezenta a numeroși re
prezentanți al organelor centrale 
șl al organizațiilor de masă, llus- 
trînd. dacă vreți. Interesul de 
care se bucură la ora actuală 
Salvamontul cu cele 34 de centro 
în 18 județe, mai exact cu cele 
31 de echipe care totalizează a- 
proape 706 de salvamontiști.

Mai Intli. despre bunele rezul
tate obținute de-a lungul anilor 
a... vorbit o amplă expoziție cu- 
prinzînd fotografii, materiale șl 
echipamente specifice de lucru, 
fotomontaje ș.a. Apoi a fost a- 
bordată, cu mare seriozitate, te
matica seminarului — „Preveni
rea accidentelor turistice in 
munți" șl „Asistența salvamont 
pe pirțiile de schi" — prin dări 
de seamă (pentru perioada 1987— 
1988) prezentate de unele centra 
Salvamont, prin filme și diapo
zitive. programe pe calculator, 
alte comunicări și referate, pre
cum si prin două excelente de
monstrații practice — una a Co
misiei Salvaspeo. cealaltă a for
mației Salvamont a Direcției sa
nitare ,a județului Brașov. De 
remarcat că (meritul aparține 
organizatorilor, adică F.R.T.A.). 
pentru prima dată, reprezentan
ții formațiilor Salvasneo și al 
Salvamontului s-au reunit, pri
lej cu care experiența unora a 
fost împărtășită celorlalți.

Dar despre activitățile acest >ra 
vom mai avea prilejul să vor-

HONG KONG, 
Meciurile disputate 
zl a campionatului 
baschet al Asiei. 
Kong, s-au încheiat 
toârele rezultate : 
Thailanda 88—48, Hong Kong — 
Singapore 73—39, R. P. Chine
ză — Taibel 100—34, Coreea de 
Sud — India 119—30.

13 (Agerpres). — 
în penultima 
feminin de 
de la Hong 

cu urmă-
Japonia —

loan NOVAC

S • Zi plină în preliminariile C.M. : capete de afiș — meciurile 
din grupa I și cel dintre R.F.G. și Olanda * Puține partide de 

§ campionat * Finala Cupei Finlandei • Jocuri amicale * An- 
I „naționalei1* Braziliei, la Atletico Madrid I • Italienii 

§ promovează noi jucători

$ r 
? trenorul 
s

CAUZA numeroaselor 
din cadrul preliminari

§ • DIN
f meciuri

ilor Campionatului Mondial, care 
Sini programate astăzi, sîmbătă 
și duminică, s-au desfășurat 
foarte puține partide din cam
pionatele naționale. Să punctăm 
mai Intii „maratonul- prelimina
riilor C.M. de astă seară. Firește, 
ne interesează 
partida 
startul 
și cea 
cia și 
gr. D.
interes ___ ___ ____
la MUnchen (gr. 4) : R. F. 

Olanda, o revanșă 
în

in primul rind 
de la Sofia, in care ia 
reprezentativa României, 

de la Atena, dintre Gre- 
Danemarca (ambele in 
Un joc care suscită un 
deosebit este programat — .. . _ _ tJer_ 

după 
care 
2—1.

fost epuizate Încă de acum o 
t lună I Olandezii au cerut 30 000 
s de bilete, dar organizatorii nu 
§ le-au oferit decît Jumătate 1
5 „Asta Înseamnă :'
$ Viena — că o mulțime de su- 
: perieri vor fi nevoiți să urmă- 
' rească partida din... afara sta-

J mania ____ , _
k confruntarea de la C.E., 
k olandezii au ciștigat cu 
^.Cele peste 73 000 de bilete

dionulul, prin intermediul tele
vizoarelor portative sau a apara
telor de radio". Referindu-ne la 
acest joc. să notăm că olan
dezii vor evolua probabil fără 
Gullit, nerefăcut după acciden
tul suferit la picior, dar prezent 
la Milnchen, și că vest-germa- 
nli au făcut un mecl-școală cu 
o echipă districtuală din Bava
ria, de care au dispus cu 14—2 I 
Tot azi, alte confruntări oficia
le, Scoția — iugoslavia (gr. 5), 
Anglia — Suedia (gr. 2). Unga
ria — Irlanda de Nord (gr. 6) 

dar șl cîteva intilniri a- 
~ " Norvegia șl Ir- 

-----SINGUR 
R.F.G. :

Borussia 
• PU- 
A.nglla 1 

2—2.
Q. P. ■

scrie A.P.A.*

etc., __
mlcale : Italia 
landa — Tunisia. • UN 
meci de campionat în 
st. Pauli Hamburg — 
Monchengladbach 1—1 
TINE partide și in 
Charlton — Aston Vtlla 
Coventry — Millwall 0—0, 
Rangers — West Ham 2—1. Con
duce Norwich cu 16 p. urmată 
de Millwall IS p. Coventry 13 p 
(toate ou 7 J) • DERBYUL 
campionatului cehoslovac : Spar

ta Praga — Slavia Praga
Astfel, Sparta a trecut în frun
tea clasamentului avind 16 p. iar 
Slavia ocupă locul secund cu 
15 p. Alte rezultate: Inter Bra
tislava — Hradeo Kralove 8—3 •!, 
Dunajska Streda — Dukla Pra
ga 2—1 • finala Cupei Fin
landei : Hakka Valkeakoskl — 
T.P.S. Oulu 1—0 (1—0). învingă- 
toarea eîștigă pentru a 7-a oară 
Uofeul, pe care anul trecut l-a 
pierdut In fața echipei Kuusysi 
Lahtl • In prezent. 18 jucă
tori din lotul Braziliei activează 
în străinătate 1 Chiar și antreno
rul reprezentativei, Carlos Alber
to Silva, conduce acum pe Atle
tico Madrid ! • revenind , la 
„amicalul" de la Pescara (Ita
lia — Norvegia), antrenorul A- 
zeglio Vicini va apela la doi de- 
butanțl : la Baggio — mijlocaș 
(Florentina) șl Bertl — ex
tremă (Inter)... Deci In lotul Ita
liei împrospătarea cadrelor con- 
tinuă.„

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

c
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CANOTAJUL - CONTRIBUȚIE SUBSTANȚIALĂ LA TOTALUL MEDALIILOR, ÎNSĂ
(Urmare li*

limpio de canotaj: din cei 21 de sportivi 
șj sportive care au luat startul, 20 au ob
ținut medalii, din cele 9 rtchipaje în
scrise in diferite probe, 7 au urcat pe 
podium, iar celelalte au adus puncte 1 
Singura sportivă nemedaliată a fost Ma- 
rioara Popescu (la schif simplu), dar des
pre ea se știa că întreg sezonul a fost sub 
valoarea anilor trecuți datorită unui șir 
de accidentări. Marioara Popescu, de altfel, 
a și făcut deplasarea avtndu-se în vedere 
faptul că, la nevoie, poate Înlocui o even
tuală sportivă indisponibilă în una sau 
alta din ambarcațiunile mari. Așadar, re
venind la idee, se poate afirma că practic 
toți canotorii creditați cu șanse au con
firmat, clasîndu-se între „primii trei“ ai 
lumii, indiferent de ce probă a fost vorba.
• In fine, este de subliniat faptul că 

cele 7 medalii cîștigate acum conturează 
cel mai frumos succes obținut vreodată 
în condițiile unei ediții a Jocurilor Olim
pice la care au fost prezente toate marile 
forțe ale canotajului mondial.

Toate acestea, vom conveni, ne Îndreptă
țesc să afirmăm că la recenta olimpiadă 
s-a scris o pagină frumoasă in is
toria canotajului nostru, că fetele și 
băieții noștri au luptat admirabil, eîștl- 
gind, în afara medaliilor, aprecierile cele 
mai favorabile ale publicului, specialiști
lor, presei sportive internaționale iubito
rilor de sport din întreaga lume. Olga 
ifomeghi și Kcdica Arba au dovediț încă 
o dată că nu au rivale tn lume cîstlglnd 
cu o superioritate pe care am mai întîl- 
nlt-o doar la..; Paula Ivan. Ele încheie 
astfel în chip strălucit un sezon in care 
au văzut întotdeauna numai... vtrfu! băr
cilor adverse, niciodată pupa, conducînd 
fără excepție de la cap la coadă toate 
Cursele în care au luat startul Rară o

asemenea mostră de superioritate sportivă, 
dacă nu cumva unică 1 Ca valoroase pot fi 
cotate și medaliile de argint obținute de 
echipajul feminin de 2 vîsle și de cel 
masculin de 4+1. Lipă-Cogeanu au fost, 
de fapt, o formulă improvizată (prin acci
dentarea Lilianei Genes), în timp ce băie
ții (Popescu, Tomoiagă, Snep, Robu, Lo
vrenschi) confirmă și ei un sezon bun. 
La 8+1 feminin nu s-a mai putut, din 
păcate, reedita victoria de la Copenhaga, 
echipajul nostru acuzînd deopotrivă și 
faptul că a fost compus din fetele de la 
4 + 1 și de la 2 rame (cărora li s-au adău
gat A. Bazon și M. Armășescu), deci spor
tive care mai susținuseră și alte finale, 
resimțind efortul, dar și avarierea bărcii, 
reparată în pripă.

Speram, recunoaștem, intr-o medalie de 
aur în proba masculină de 2 rame. Acești 
admirabili sportivi care sînt Dragoș 
Neagu și Dănuț Dobre erau neînvinși de 
anul trecut, de la J.M.U. și prin prisma 
acelorași anticipări optimiste îi și vedeam... 
cu medaliile de aur la git. N-avea să fie 
așa în cele din urmă, aurul a fost „numai" _ 
argint, dar este cert că cei doi pot do
mina proba ani buni de aici înainte — 
au numai 21 de ani. au calități cu earul, 
cum se spune. Noi credem în ei, dar toc
mai de aceea trebuie să li se rezolve ur
gent problema unei bărci competitive, fi
indcă „bătrîna carapace" pe care •concu
rează este sub nivelul cerut de medalia 
de aur. Tot o ușoară dezamăgire ne-a pro
dus si echipajul feminin de 4 + 1. dar aici 
nu nxistă nici scuza ambarcațiunii nici 
a lipsei de experiență. Fetele noastre 
puteau mai mult, (au dovedit-o la Griin- 
nau, unde, în aceeași formulă de echi
pai învingeau cu 7 sn-unde avans barca 
R. D. Germane!) si trebuie să le-o spu
nem. chiar dacă Trască, Nccula Anițaș, 
D. Bălan. Oancia s-au întors acasă me
daliate cu bronz... Afirmație valabilă și

pentru „4 vîsle", adică pentru A Bălan, 
Mînea, Cogeanu, Lipă.

Evident că nu putem încheia aceste 
rinduri fără a felicita colectivul de an
trenori ce a condus pregătirile (Ion 
Boicu, Doina Bălașa, Horia Constanți- 
nescu — la fete. Dan Toma și Ladislau 
Lovrenschi — la băieți), ca și - pe ' ' 
cienii ce au descoperit și format 
buchet de medaliați olimpici — 
Drăghici, Ion Dospinescu, Ileana 
Garoafa Cantemir, Rodica Nițu, 

*Petruș, Virgil Ștefănescu, Smarandl Ru- 
su, Doina Benedek, Valentin Georgescu, 
Nicolae Gioga, Radu Nicolae, Ilie Husa- 
renco, Mircea Popa.

Federația de specialitate, la rîndu-i, 
are incontestabile merite în aceste per
formanțe. întronînd o atmosferă de 
muncă susținută, de disciplină fără rabat, 
atît președintele respectivului for, Alexan
dru Dănescu, secretarul responsabil Dan 
Popper și antrenorul federal Victor Mo- 
ciani dovedind multă competență, spirit 
organizatoric, perfectă cunoaștere a colec
tivelor pe care le coordonează.

Important, de asemenea, și aportul clu
burilor cu secții fruntașe âe canotaj, în 
care toți olimpicii și-au sporit „caratele" 
valorice — Dinamo, Steaua, Olimpia, Vo
ința, C.F.R. Timișoara, Voința Timișoara 
etc.

Nu ne îndoim că toți acești factori de 
conducere șl tehnicieni de elită vor găsi 
în continuare drumul cel mai scurt ee 
duce spre marea performanță. Deziderat 
in împlinirea căruia — trebuie spus la 
fel de răspicat — se cer înlăturate grab
nic unele lipsuri pe care succesele acestui 

. ciclu olimpic nu le pot face uitate; apor
tul ca și inexistent al unor secții și an
trenori, faptul că unele probe de cam
pionat național practic nu se pot disputa 
din pricina numărului insuficient do am
barcațiuni înscrise la starturi etc., etc.

tehni
acest 

Maria 
Pavel, 
Mihai

ATLETISM • Maratonul de la 
Veneția a fost ciștigat de ita
lianul Orlando Pizzolato, crono
metrat in 2.15:24. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat coechipierul 
său Osvaldo Faustini 2.15:30 șl 
belgianul Eddy Hellebruyek, 
2.15:41. La feminin, cel mal bun 
timp (2.39:35) a fost realizat de 
concurenta italiană Grazlela Bi- 
rinl. • Alergarea desfășurată la 
Biella (Italia) a fost ciștigată da 
italianul Francesco Panetta, în
registrat, pe distanța de 13 km, 
cu timpul de 33:14. Pg locul doi. 
la 39 secunde de Învingător, s-a 
situat kenyanul Klp Rono.

CICLISM • „Cupa Mondială", 
pe echipe, a fost ciștigată de 
-formația olandeză PDM. alcătui
tă din Steven Rocks, Adri van 
der Poel și Gert van Theunisse.

POLO La Belgrad, s-au des
fășurat întrecerile unul 
preliminar din cadrul 
Campionilor Europeni", 
pe primele două locuri, 
locală Partizan șl formația ceho
slovacă VSZ Kosice s-au califi
cat pentru sferturile de finală 
ale competiției. în ultimul meci. 
Partizan Belgrad a Învins cu 
scorul de 10—9 (4—3, 3—1, 2—4, 
1—1). echipa VSZ Koslce.

ȘAH • In runda a 11-a a tur
neului pentru „Cupa Mondială", 
ce se desfășoară la Reykjavik, 
Speelman a pierdut la Elvest. iar 
partidele Kasparov — Nunn, 
HJartarson — Bellavskl, Tal — 
Korcinol, Sokolov — Spasski, Tu- 
supov — Petursson, Andersson — 
Nikollcl s-au încheiat remiză. în 
fruntea clasamentului se află 
Tal. Bellavskl si Elvest cu cita 
7 puncte, urmați de Sokolov și 
Kasparov 8,5 puncte, Timman 6 
puncte (1). Nunn 6 puncte etc, 

TENIS • Turneul de la Tou
louse a revenit Jucătorului ame
rican Jimmy Connors, învingă
tor CU 6—2, 6—0 în finala dispu
tată în compania Iui Andrei 
Ccsnokov (U.R.S.S.). Aceasta a 
fost cea de-a 107-a victorie ob
ținută de Jimmy Connors (30 de 
ani) în concursurile pentru „Ma
rele Premiu".

turneu 
„Cupei 
Clasate 
echipa

S^f^ț^^sâmînistratiai ood 19778 Suourești, str V Conta i« ot p t T R i te. oentraiâ n.79.70 șl n.30.59: coresp I0.34.S0: interurban 437; telex 10 350 romsp. Telefax: (90) Nr. 11.60.33. 
r-enrru străinătate abonamente prin Rompresfllatella. sectorul export import presă P.O.B. 12-201 telex 10376. prsflr București. Calea Grivlțel nr. 64-66 10 369. Tiparul I.P. «Informația*


