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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
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AU REVENIT PATRIE ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au revenit, vineri 
după-amiază, în Capitală, din 
vizitele oficiale de prietenie e- 
fectuate in Republica Populară 
Chineză — la invitația to
varășului Zhao Ziyang, secretar 
general al Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Chinez, 
și a tovarășului Yang Shangkun, 
președintele Republicii Popula
re Chineze, și în Republica 
Populară Democrată Coreeană— 
la invitația tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Mun
cii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Coreene.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați la sosirea pe aero
portul Otopeni, cu înalt res
pect și deosebită considerație, 
de membri și membri supieanți 
ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., de secretari 
ai Comitetului Central al parti
dului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de insti
tuții centrale, organizații 
masă și obștești.

Mii de oameni ai muncii 
întreprinderi și instituții 
Capitalei au făcut o caldă 
mire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ccaușescu. Cei prezenți au aplau
dat și ovaționat îndelung, au 
scandat cu însuflețire ,.Ceaușescu 
— P.C.R.!“, „Ceaușescu si
poporul!", ,,Ceaușescu — Pace!" 
In această caldă manifestare 
și-au găsit expresie sentimen
tele de profundă dragoste și 
prețuire ale întregului nostru 
popor față de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușcscu, pentru neobosita sa 
activitate consacrată dezvoltării 
multilaterale a patriei, crește
rii prestigiului României so
cialiste in lume, cauzei păcii, 
instaurării unui climat de în
credere și largă colaborare în
tre toate națiunile. S-a dat, tot
odată, glas satisfacției depline 
față de rezultatele rodnice ale 
vizitelor oficiale de prietenie 
efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu — eveniment 
de deosebită însemnătate în 
bogata cronică a relațiilor Re
publicii Socialiste România cu 
Republica Populară 
Republica Populară
Coreeană.

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor pline de entuziasm 
celor aflați pe aeroport.

*
Vizita oficială de prietenie a 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele

de

din 
ale 

pri-

Chineză și 
Democrată

Ceaușescu

ale

Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, efectuată în Repu
blica Populară Democrată Co
reeană, la invitația tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene, s-a în
cheiat, vineri, 21 octombrie, in 
aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de stimă și prețuire 
reciprocă ce a caracterizat în
treaga sa desfășurare, sub sena 
nul bunelor relații dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu au 
fost conduși de la reședință si 
pină la aeroport de tovarășul 
Kim Ir Sen si tovarășa Kim 
Săng E.

Pe întregul traseu parcurs de 
coloana oficială de mașini. îm
podobit cu drapelele de stat 
ale celor două țări, locuitorii 
capitalei R.P.D. Coreene au sa
lutat cu bucurie pe solii po
porului român.

La sosirea pe aeroport, inal- 
ții oaspeți au fost intimpinați 
de mii și mii de locuitori ai 
Phenianului cu puternice aplau
ze și ovații, cu calde manifes
tări de stimă și prețuire ce 
evidențiază pregnant sentimen
tele prietenești care leagă po
poarele î 
Portretele 
Ceaușescu 
Sen erau 
lele celor____ _____
pancarte erau înscrise, in lim
bile română și coreeană, urări 
de dezvoltare si întărire a le
găturilor de prietenie, solidari
tate și colaborare rodnică din
tre România și E.P.D. Co
reeană.

Au fost intonate imurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Democrate Coreene. Garda mi
litară aliniată pe aeroport a 
prezentat onorul.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Eleaa Ceausescu 
și-au luat un,cordial rămas bun 
de la tovarășul Kim Ir Sen și 
de Ia tovarășa Kim Săng E.

De pe scara avionului, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
răspuns cu prietenie urărilor 
de drum bun adresate de to
varășul Kim Ir Sen și tovarășa 
Kim Săng E, de ceiîalți mem
bri ai conducerii de partid și 
de stat coreene prezenți Ia ce
remonia plecării.

Prin caldele și entuziastele 
lor manifestări de profund res
pect și satisfacție, cu care lo
cuitorii Phenianului au încon
jurat pe inalții soli ai poporului 
român, vizita s-a constituit in
tr-o sărbătoare a prieteniei, co
laborării și solidarității revo
luționare româno-coreene.

La ora 11,00 — ora locală, ae
ronava prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie.
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Miine, in Campionatul

furopcdfl ac ruQDy

„TRICOLORII"
VIZEAZĂ

VICTORIA !
Miine, la Alma Ata (UILS-S.) 

se reia Campionatul European 
de rugby cu intilnirea dintre 
reprezentativ ele Uniunii So
vietice ți României. Partida se1

§ anunță deonebrt de Interesantă 
S și echilibrată. ambele —Vt^rr 

urmărind succesul care le-ar
Ș menține in lupta pentru pri- 
$ mul loc (alături de echipa 
5 Franței, se înțelege).
§ Rugbyștii noștri, mai experi- 

mentați. pot anula avantajul 
§ terenului printr-un Joc orga- 
$ nuat, tehnic, însoțit de o to- 
§ talâ dăruire intr-o partidă ln- 
S totdeauna de maze angajament, 

in care succesul — de regulă — 
a suris culorilor noastre. In

2 acest sens e suficient sâ a- 
§ mințim că rugbyștii sovietici 
§ au ciștigat pină acum un sin- 
S

„Internaționalele" României la tenis de masă

0 FRUMOASĂ FINALĂ MASCULINĂ

român și coreean, 
tovarășului Nicolae 

I și tovarășului Kim Ir 
Încadrate de drape- 

• doua țări. Pe mari

R.P.D.

to-
și 

au

S (Continuare m pag a 4-a)

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin 
telefon). Festivalul tenisului 
de masă, care se desfășoară în 
sala sporturilor din localitate, 
prilejuit de Campionatele In
ternaționale ale României, a 
continuat 
de interes, 
confruntări 
de bun nivel tehnic, 
mul cuprinzind ultimele 
ale probelor pe echipe, pre
cum și primul tur la simplu 
masculin.

Fără 
bită atenție 
finala 
in care 
tivele 
neae. 
ai țării noastre au luptat cu 
mult curaj, în special Călin 
Creangă care a oferit in com
pania valoroșilor săi ad
versari un veritabil recital de 
a'acuri și contraatacuri. E- 
vi-dent. in cele din urmă ju
cătorii chinezi s-au detașat in 
Învingători merituoși, grație 
unei mai bune stâpfairi a ser
viciului și a loviturilor de a- 
tac. Oricum, performanța ju-

sub 
pe
spectaculoase

aceeași notă 
fondul unor 

Șl 
progra- 

faze

îndoială, cu deose- 
a fost urmărită 

echipelor de băieți 
au evoluat reprezenta- 

Romăniei și R. P. Chi- 
Tînerij reprezentanți

cătorilor români, dintre care 
Călin Creangă și Daniel Cioca 
abia in această toamnă au 
trecut pragul senioratului. este 
mai mult decît notabilă. Așa
dar. R. P. Chineză — Româ
nia 3—1 ; Xie Chaojie —
Daniel Cioca 2—0 (8, 14), Zhou 
Xingjiang — Călin 
0—2 (—14, —19), Lin 
Xie Chaojie — Călin 
Vasile Florea 2—0 (9,

Călin Creangă 2—0

Creangă 
Zhigang, 
Creangă, 
11). Xie

Chaojie — 
(14, 19).

Așa cum 
una dintre 
int Uniri ale competiției femi
nine a constituit-o semifinala 
dintre România și Ceho
slovacia, echipa oaspete fiind 
medaliată cu argint la ultima 
ediție a Campionatului Eu
ropean. în componență cu Mă
rie Hrachova (a 7-a jucătoare 
europeană și a 16-a mondială, 
medaliată la J.O.) și cu Renata 
Kasalova (a 8-a jucătoare eu- 
ropeană), jucătoarele ceho-

era de așteptat, 
cele mai importante

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag a 4-a)

Performanța de la Sofia intre trecut fi viitor

UN SUCCES CARE TREBUIE CONSOLIDAT
de la Sofia, care 

fie comentat atît
S Acest 3—1
Ș continuă sâ
§ acasă, cit și peste hotare, ne 
I reamintește că vine — în me

ciurile oficiale dintre reprezen
tativele Bulgariei și României 

Ș — după un alt succes de acum 
§ aproape... 25 de ani ; atunci, e- 
S caipa olimpică a României a 
§ ciștigat (la 31 mai, tot la Sofia).

cu 1—0, prin golul marcat de

Koszka. A fost o victorie de
cisivă, am spune, deoarece ea 
a înlesnit drumul echipei noas
tre spre J.O. de la Tokio, unde 
„tricolorii" s-au clasat pe un 
merituos loc cinci, fiind la un 
pas de calificare în semifinale. 
Readucem în memorie victoria 
din 1964, cu speranța că și cea 
de miercuri, de pe stadionul 
„Vasil Levski-, va fi de bun

3
Victorie ! Jucătorii noștri Jubilează. De la stingă : Lung. Iovan 
(2), Andone, Cămătaru și Klein Foto : Paul AGARICI

DUPĂ ANI Șl ANI 
S-AU SITUAT

Caiaciștii și eanoiștii au obținut de-a 
lungul anilor succese de răsunet, mărturie 
în acest sens fiind bogata vitrină cu tro
fee a „flotilei" noastre, cu atîtea străluci
toare medalii cucerite la J.O., C.M. și C.E. 
De aici și apelativul „de aur" ce 1 s-a dat 
micii, dar puternicei „flotile", atunci cînd 
se reîntorcea victorioasă după aprigele ei 
bătălii de pe culoarele dintre balize. Ivan 
Patzaichin — singur, ori în „dublu" cu 
Covaliov, Capusta sau Simionov — a cu
cerit 29 de medalii: 4 titluri de campion 
olimpic și 8 de campion mondial! Au fost, 
însă, din aoeastă „generație de aur“, și 
Vasile Dîba, Maria Ștefan, Agafia Con
stantin etc., dar mai presus de orice a fost 
înscrisul ce a stat mereu pe marele pa
voaz al „flotilei": munca, străduința, do
rința fierbinte de a reprezenta cu cinste 
culorile patriei!

Sigur, în lungul lor drum pe apele cele

DE IZBINZI, CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII
DEPARTE DE PODIUMUL OLIMPIC
0 Frumoasa vitrina dc troicc a acestui sport așteaptă o medalie... de două 
sezoane nautice • Cauzele comportării șl bilanțului-total nesatisîâcâtoare
- dc la J.O. sînt multiple. Mai importantă apare insâ acum necesitatea 
unor grabnice măsuri pentru a repune „flotila" pe linia dc plutire
mereu mișcătoare, caiaciștii și eanoiștii 
n-au avut întotdeauna „calm plat", au fost 
și sezoane cu mai puține medalii, dar... 
au fost medalii! Iată însă că anul trecut, 
brusc și inexplicabil, șirul victoriilor s-a 
întrerupt. La C.M. de la Duisburg, n-a 
mai fost nimic. Nimic n-a fost nici anul 
acesta, cei care ne-au reprezentat la ma
rea regată a Jocurilor Olimpice ocupînd 
locuri dincolo de podiumul de premiere. 
Dacă în primul caz iubitorii sportului au 
fost surprinși, la acest al doilea eșec ei

au fost pur și simplu dezamăgiți: trei din
tre sportivi — Aurel Macarencu (la canoe 
simplu), Daniel Stoian, Angelin Velea (ca
iac dublu) erau campioni mondiali în 1986, 
la Montreal, iar Grigore Obreja, Gheorghe 
Andriev reprezentau... creasta „noului

Cornel POPESCU 
Vasile TOFAN

i (Continuare In pag. a 4-a)

augur pentru ziua in care, peste 
numai un an și jumătate, toate 
drumurile vor duce la... Roma.

Această victorie merită să fie 
sublinia lă și pentru faptul că 
palmaresul nostru favorabil în 
întîlnirile directe româno-bul- 
gare era puternic contrabalan
sat de specialitatea fotbaliștilor 
din țara vecină în calificările 
pentru turneele finale ale C.M., 
la care ei au participat de nu 
mai puțin de cinci ori în edi
țiile postbelioe, majoritatea 
calificărilor fiind asigurate în
deosebi prin victoriile pe teren 
propriu.

loan CHIRILA 
Eftimie IONESCU

(Continuare tn pag. 3-3)

In Campionatul

Diviziei A de polo

ULTIMUL DERBY
AL TURULUI

DINAMO - CRIȘUL
Ultima etapă a turmu, campio

natului Diviziei A de polo (pri
ma grupă valorică) programează 
un nou derby, de tradiție, intre 
două echipe angajate mereu în 
ultimii ani în .upla pentru titlu, 
Dinamo București șl Crișul Ora
dea. Partidele duble, de simbă- 
tă și duminica, ișl păstrează co
ta înaltă de interes, chiar dacă 
în etapa precedentă orădenii au 
pierdut ambele meciuri de ne 
teren propriu, tu mil tînăra »1 
ambițioasa formație a Stelei. Cri
șul a făcut întotdeauna -ocuri 
bune și foarte bune In Capitală, 
indiferent de „lungimea- la care 
se afla desprinsă Dinamo. Dubla 
Intîlnlre de astăzi șl miine, tare 
se va desfășura în bazinul Di
namo (de la ora 18 și, respectiv, 
10,30), va decide dacă actualii 
campioni — lideri la zi — >și 
vor păstra postura de echipă 
neînvinsă în această ediție și, 
totodată, avansul de 4 puncte 
luat în clasament, ș’ față de 
Steaua, și față de Crișul.

Tot în Capi aiă, în aceiași ba
zin, se vor disputa și dublele- 
Steaua — Sapid București as
tăzi de la ora 14, miine de la 
ora 11,30) si C.S.U. Construcții 
T.M.U.C.B. — Vumta Cluj-Napo- 
ca, partide avlndu-te ca favorite, 
conform „calculului hîrtiei-. ce 
formațiile in roi de gazdă. Tn 
țară, are loc '■> singură tntilnire 
în două marile la Timișoara, 
intre Industria Linii șl Vagonul 
Arad.



FINALEFESTIVALURI
este aceea numi-

SE ÎNCHEIE turul diviziei a de handbal feminin
• Meci de mare interes la Bacâu : Știința - Mureșul Tg. Mureș
• In Capitala o disputa de atracție : Rapid - Textila I.A.S. Zalâu

Mureș și Știința 
meci direct și nu

Iatâ-ne la un alt sfîrșit 
J de săptămînă, cu un pro- 
’' gram dens în acțiuni și ac- 
-. tivități destinate feluritelor
- ’ categorii de iubitori ai spor- 
’ ’ turilor, dornici, desigur, să 
" ‘ profite de orice rază de
- • soare, de orele din zi încă
- ■ bune pentru întreceri în aer 
’; liber, cu legătură nu nu- 
„ „ mai nostalgică sau aproxi-
- ► mativâ cu Daciada de vară. 
’ * După o tradiție intrată in 
’; calendarul sportiv al stu- 
. k dențimii bucureștene, mîine,
- ► de la ora 10, la Complexul
- ’ „Tei**,  are loc așa numita

«Toamnă sportivă universi- 
-. tară**,  veritabil festival, mar-
- * cînd deschiderea Anului 
•' sportiv al acestei lumi tine-

rești.
y „Toamna*  se anunță, și
- ’ de această dată, bogată, pri- 
•; lej binevenit de a-și arăta 
, ’ disponibilitățile și preferin- 
-. țele în materia polivalentă 
? ’ a sportului, fie prin demon- 
’ ‘ strații, fie în competiții cum 
/ ar fi : finala „Cupei I.E F.S.“

la baschet, „Cupa U.A S.C.B.“
- ’ la atletism, tenis, canotaj.
* volei, fotbal și șah sau —
• > ca să revenim la tabla cu 

i 64 de pătrățele — simulta-
t ’ nul de șah, a cărui condiție

bine-știută i 
tă „open".

„Festival 
în sectorul 
de la 9,45, 
găzduit, ca

de toamnă" și 
3 al Capitalei, 
tot duminică, 

„______, __ de atîtea alte
ori, de terenurile clubului 
Mctaiul, cu program deose
bit de atrăgător, cu surpri
ze și... pauze în care în 
prim-plan vor apare muzi
ca, dansul, umorul...

într-o altă zonă bucureș- 
teană, pe platforma indus
trială Pipera, mîine se des
fășoară a 
„Crosului 
alergătorilor 
primul start

Fel și fel de „cupe de' 
toamnă'*  vor ’ . '
tori, într-un sport sau altul, ‘ 
în fiecare sector al Capita
lei, atît sîmbătă, cît și du- ;; 
minică... ..

Finale pe tară, din cate- ■ ■ 
goria întrecerilor așa-zis 
departamentale, sînt progra
mate, astăzi și mîine, la 
Predea] (Cupa comerțului Ia 
șah, popice, tenis de masă, 
cros etc), Bacău (Turneul 
sindicatelor din metalurgie 
și construcții de mașini la 
handbal). La Timișoara. în 
aceleași zile, finala „Cupei 
U.T.C." Ia badminton.

După ce duminica trecută e- 
chipele masculine de Divizia 
A au pus punct primei părți 
a campionatului (graba fiind 
motivată de începerea pregă
tirilor pentru C.M. de anul vi
itor, din luna februarie, iar în 
cupele europene Steaua, Dina
mo București si Politehnica Ti
mișoara urmind să ia startul 
chiar săptămîna viitoare), este 
acum rîndul formațiilor femi
nine să-și încheie „conturile 
turului". Mîine. deci, cea de 
a Xl-a etapă a Diviziei A pro
gramează cinci partide (intil-

nirea Chimistul Rm. Vîl- 
cea — Constructorul Timișoara 
s-a disputat joi, vîicenccle cîș- 
tigind cu 43—22), toate destul 
de echilibrate, dar nici una 
neputînd să modifice primul 
loc în clasament, pe acesta 
consolidîndu-se Chimistul.

Dintre meciurile de duminică 
reține atenția cel în care se 
vor întîlni Rapid și Textila 
I.A.S. Zalău, sălăiencele dorind 
(avînd și forța necesară) să în
cheie pe o poziție cît mai bu
nă prima parte a campionatu
lui. Două dintre „europene" —

Murcșul Tg. 
Bacău — au 
ne îndoim că va fi o partidă 
care să le Onoreze cărțile de 
vizită.

Programul etapei. BUCU
REȘTI (Sala Rapid, de la ora 
10) . Rapid — Textila I.A.S. Za
lău : sala Fioreasca (de la ora 
12,30) : Mecanică Fină Bucu
rești — Hidrotehnica Constan
ța ; BRAȘOV : Rulmentul — 
Confecția București ; BACAU : 
Știința — Mureșul Tg. Mureș ; 
IAȘI : TEROM — Dorobanțul 
Ploiești.
• în Divizis 

reasca de la ora 13,45 Calcu
latorul 
Brăila (m).

B : Sala Flo-

IIRUC Celuloza

ediție a 
rezervat

cu

III-a
Felix", 

veterani, 
la ora 9,30.

reuni competi-

<•

REZULTATE DIN ÎNTRECERILE
(etapele a 8-a și a 9-a)

MASCULIN, seria I, etapa a
8- a: Calculatorul IIRUC — Mol-
dosin Vaslui 25—22; Relonui Să- 
vinești * ‘
Fortus Mecon Iași 
Mecos — — — -
stanța 
31—22;
Buzău w_  _____
— Arctic Găești 27—26; etapa a
9- a: Teleajen Ploiești — Calcula
torul IIRUC 38—27: Arctic Găești
— I.M.U. Bacău 25—20: A.S.A. 
Buzău — Hidrotehnica Constan
ța 21—20; I.M.P. Sf. Gheorghe - 
Fortus Mecon Iași 30—32: Steaua 
n Mecos — Relonui Săvinești 
29—24; Celuloza Brăila — Moldo- 
sin Vaslui 22—20. Pe primele 
locuri după etapa a 9-a: 1. Te-

Celuloza Brăila 34—28; 
Steaua n 

Hidrotehnica Con- 
Gheorghe 
— A.S_A.

Ploiești

33—22;
— LM.P. Sf. 
I.M.U. Bacău 
23—22; Teleajen

INTRE CAMPIONAT SI C.C.ESTEAUA,
La meciul susținut marți, !n 

devans, de dinamoviști si băl- 
măreni, în tr’bună s-a aflat, fi
rește, și un tehnician al echipei 
campioane, steaua, pentru a ur
mări Jocul principalei concuren
te la titlu. A fost antrenorul se
cund Virgil 
abordat în 
tul start In

— Cum

L-amDumitrescu. ____
legftură cu apropia- 
C.C.E.

------ se 
înaintea noului 
onal ?

— Am putea 
trează nivelul 
același efectiv. Și totuși au In*  
tervenlt unele modificări 
Btructura pregătirii, determinate 
de numărul mai mare de spor
tivi- studenți, la zi sau la seral. 
Ca urmare, dacă volumul an
trenamentelor per jucător este 
menținut, în schimb cel al an
trenamentului ~ 
scăzut datorită programului ne- 
Concordant al sportivilor. vo
leiul fiind prin excelență un joc 
de echipă, este necesar să fa
cem cu toții eforturi mai mari 
pentru a crește cantitatea pre
gătirii cu întreg lotul, pentru o 
mai bună omogenizare, pentru 
realizarea ansamblului...

— împreună cu antrenorul 
principal G. Bartha v-ați propus 
obiective noi în planul pregăti
rii ?

orezintâ 
sezon

spune 
anului

Studiind ți tendințele 
international, încercăm

Steaua 
internați-

eă pds- 
trecut. Și

colectiv a

tn

— Da. 
pe plan ___________ .. _____ _
să ridicăm cota valorică a apă
rării, atit randamentul blocaju
lui cit cel al liniei a doua. 
Echipa a făcut ceva proqrese in 
acest sens, dar prezintă unele 
minusuri tn ceea ce privește 
constanța...

— Intr-adevăr, si recentul tur
neu olimpic a demonstrat că 
la valori aproximativ egale, de
cisivă In stabilirea rezultatului 
este calitatea Jocului de apărare 
capitol la care echipa america
nă. cîstigătoarea titlului, s-a 
orezentat cel mal bine... Tn r 
ce o privește pe Steaua, a sur
prins tnfrîngerea suferită în 
camnionat la Bala Mare. Spune 
aceasta 
C.C.E. T

— Spune un singur lucru, a- 
nume că echipa noastră trebuie 
sd ajungă la o perfectă constan
tă in joc, să nu slăbească nici 
o clipă concentrarea și să nu 
trateze nici un meci (și nici o 
parte a sa) cu superficialitate. 
Cu băimărenii, după o detașare 
netă tn setul al patrulea (15—1). 
a intervenit această păguboasă 
stare de relaxare. A fost pentru 
noi un semnal de alarmă. Și ne 
preocupă, mai ales tn contextul 
jocului cu setul decisiv la 
tie-break (tn care fiecare punct 
contează), sistem care se adoptă

în C.C.E. și în toate 
competiții internaționale 
re... Avînd în vedere 
că majoritatea jucătorilor noș
tri sint componcnți ai reprezen-. .............. .  ... să Otyina 

final al

celelalte 
vlitoa- 

și 1 aptul 
noș-

tativei, care trebuie 
calificarea la turneul ____
C.E. 1989, pregătirea lor vizează 
o creștere generală si pentru a- 
cest obiectiv...

— în C.C.E. care ia startul la 
începutul lunii viitoare, cu 
șanse pornește 
tră ?

.... ce
campioana noas-

ceva în perspectiva

Sîntem cu gîndul deja la 
semifinal. în cele două 
premergătoare echipa 
fiind superioară adver- 
Pînă acum, în afara me
de campionat (pe care 

le-am susținut în. mod special 
numai în deplasare), am jucat 5 
,, amicale" cu echipe străine va
loroase. La București, cu S.K. 
Minsk (din grupa, de elită a 
campionatului U.R.S.S.), am cîș
tigat două partide și am pierdut 
una, iar la Sofia, am învins de 
’ " ‘ “ * și 3—1) pe

in al

turneul 
tururi 
noastră 
sarelor. 
durilor

două ori (3- 0 
T.S.K.A., care a aliniat, 
doilea joc, pe cei 5 internațio
nali prezent! la J.O. Rezultate 
bune, obținute după... surpriza 
de la Baia Mare. Deci, se poa
te...

— Astentăm rezultate la fe’ 
bune în C.C.E.

TURNEUL ECHIPEI ROTATION BERLIN IN D IVI ZI,'. A,

II1

21 p
19 p

(260—228) 
(201—179), 

Constanța 
ultimele

2. 
3. 
?:19 p 

locuri:

leajen Ploiești 
Arctic Găești 
Hidrotehnica 
(214—199)... pe 
10. Calculatorul IIRUC 17 p (181—
190), 11. I.M.P. Sf. Gheorghe 16 p 
(232—238), 12. A.S.A. Buzău 16 p 
(199—213). Seria a II-a, etapa a 
8-a : Strungul Arad — Metalul 
Hunedoara 38—33 ; Mecanica O- 
radea — C.S.M. Reșița 22—22 ; 
Independența Carpați Mîrșa — 
Constructorul Arad 34—24 ; Au
toturisme Timișoara — Minaur n 
Cavnic 22—21 ; Metalul Lugoj — 
Metalul Bistrița 23—19 ; -
Satu 
hei
Unio 
gul 
laj Odorhei 
17 ; Metalul 
î me Timișoara 37—27 ; Minaur 
II Cavnic — Independența Car
pați Mîrșa 25—21 ; Constructorul 
Arad — Mecanica Oradea 25—26; 
C.S.M. Reșița — Metalul Hune
doara 33—34. Pe primele locuri 
după etapa a 9-a : 1. Strungul 
Arad 23 p (238—198), 2. Autotu
risme Timișoara 19 p (242—232), 
3. Metalul Hunedoara 19 p (260— 
253)... pe ultimele locuri : 10.
Metalul Lugoj 17 p (217—238), 11. 
C.S.M. Reșița 16 p (230—240), 12. 
Constructorul Arad 15 p (229—243).

Bistrița
Tebnoutilaj Odor-

a
Mare — 
29—23;

Satu 
Arad

etapa
i Mare

24—19:
- Metalul 
Bistrița -

Unio

9-a:
Strun-

Tehnouti- 
Lugoj 26— 
- Autotu-

2.

FEMININ, seria I, etapa a 8-a î 
Filatura Focșani — Cetatea Tg. 
Neamț 29—26 ; Carpatex C.S.U. 
Brașov — Metalul Olimpia Plo- 
peni 23—24 ; Olimpia Slobozia — 
I.T. București 32—28 ; C.S.M. Sf. 
Gheorghe — Sportul Muncitoresc 
Caracal 28—22 ; Textila Buhuși
— Relonui Săvinești 20—23 ; Pre- 
cÎ7âa Vaslui — Oțelul Galați 33— 
33 ; etapa a 9-a : Precizia Vaslui
— Filatura Focșani 25—22 ; Oțe
lul Galați — Textila Buhuși 26—

24 ; Relonui Săvinești — C.S.M. 
Sf. Gheprghe 21—16 ; Sportul 
Muncitoresc Caracal — Olimpia 
Slobozia 33—24 ; I.T. București — 
Carpatex C.S.U. Bra^v 37—21Me
talul Olimpia Ploo6nf — Cetatea 
Tg. Neamț 33—24.7 Pe primele lo
curi după etapa a 9-a : 1. Relo
nui Săvinești 25 p (250—197), 
I.T. București 21 p (244—211), 
C.S.M. Sf. Gheorghe 20 p (199— 
171)... pe ultimele locuri: 10. Fi
latura Focșani 16 p (214—245), 11. 
Cetatea Tg. Neamț 15 p (200—225), 
12. Carpatex C.S.U. Brașov 9 p 
(198—250). Seria a II-a: Industria 
Lînii Timișoara — Voința Rm. 
Vîlcea 27—17: Voința Odorhei — 
C.F.R. Craiova 22—26; C.S.M. 
Bistrița — A.E.M. Timișoara 22— 
22; Constructorul Baia Mare — 
Electromotor Timișoara 
Textila Sebeș — C.S.M. 
26—25; „U“
— Industria 
21; etapa a 
Cluj-Napoca 
Timișoara 23—20: îndustria Ușoa
ră 
20;
rul 
tor
26—24; A.E.M. Timișoara — 
ința Odorhei 29—27; C.F.R. 
iova — Voința Rm. Vîlcea 33—23. 
Pe primele locuri după etapa a 
9-a : 1.------- --------- .—
198), 2. 
189), 3.
19 p 
locuri: 
dea 16 
Rîmnieu
12. Voința Odorhei 15 p (249—237). 
(Relatări de Ia corespondenții: I. 
Toma, Cb. Goldenberg, St. Cre
țu, C. Crețu, I. Vieru, I. Ghișa. 
M. Florea, L. Mandler, O. Băl- 
teanu. Ion 
an, V. 
Strejan, 
Florea, 
Frîncu, 
Tom a.
ru, V. 
Gruia, I 
ghian).

2. 
3.

30—23; 
Sibiu 

Farmec Cluj-Napoca 
Ușoară oradea 31— 
9-a: „U“ Farmec
— Industria Linii

Oradea — Textila Sebeș 24— 
C.S.M. Sibiu — Constructo- 
Baia Mare 26—21; Electromo- 
Timișoara — C.S.M. Bistrița *----- ----- . v<)_

Cra-

C.F.R. Craiova 24 p (229— 
C.S.M. Sibiu 22 p (238— 
„U“ Farmec Cluj-Napoca 
(241—229)... pe ultimele 

10. Industria Ușoară Ora- 
p (188—215), 11. Voința 

Vîlcea 16 p (195—225).

I. Vierii, I. 
L. Mandîer, O. 
Ionescu, V. Pelenghl- 

Sabou, Ilie Ionescu, N.
C. Crețu. St. Cretu, M. 

Ponovici. R. Vida, V. 
Ghfsa, P. Fuchs, I. 

O. Berbeca- 
Pialoga. C.

V. Peîen-

V. 
I.

N. Demian, 
Saboți. A.

Ion Ionescu,

MÎINE VOR FI DESEMNATE ECHIPELE DE LUPTE

LIBERE CALIFICATE PENTRU TURNEUL FINAL
programate întrece-

* a

• ÎN CAPITALA Echipa feminină Rotation Berlin 
două ori, miercuri și ieri, în sala pe Flacăra __
rești. în partida de miercuri, voleibalistele bucureștene au cîștigat 
eu 3—0 (14, 1. 13)), după un joc viu disputat în două din cele 3 se
turi, cu interesante schimbări de situații pe tabela de scor : în pri
mul set. oaspetele au condus cu 11—2, iar în cel de al treilea cu 
12—9. S-au remarcat de la gazde Corina Olteanu. Cristina Mureșan 
și Mihaela fsofache, iar de la oaspete Brita Haring și Michaela Gros
smann. în partida de ieri, Flacăra Roșie a cîștigat cu 3—0 (6. 13. 12). 
(A. SOARE, eoreșp.).

a întâlnit de
Roșie Bucu- UN DERBY INEDIT

Mîine sint _ 
rile ultimei etape (a VIII-a) 
Concursului Republican de lupte 
libere pe categorii de greutate și 
echipe, după care vor fi cu
noscute cele 12 formații califica
te pentru turneul final. Echipei.’ 
din seria a IV-a și a_ X-a vor 
concura în Capitală: 
Jiu, Vagonul Caracal, 
goviște și Danubiana 
(în Sala Rapid) și, respectiv, Vo
ința — - • ”—
șov, 
can 
sul), __

Celelalte reuniuni se vor des
fășura la: Timisoara, echipele 
din seria I: C.S.M. Reșița, Jiul 
Petrila. Metalul LU.R.T. Lugoj și 
U.M. Timișoara; Lugoj, scria a 
Il-a: C.S.M. Caransebeș. Metalul

C.A.L. Tg. 
C.S. Tîr- 
București

Reghin, Steagul Roșu Bra- 
Lemnarul Odorhei si Vul- 
Bucu'rești (în Sala Progre- 
de la ora 9.

Bocșa, Vagonul Arad, Rapid 
București și voința Lugoj, Tg 
Jiu, seria a IlI-a. C.F.R. Craio
va, Voința Rm. vilcea. Electra 
București și Gloria Panlurii Tg. 
Jiu; Constanța, scria a V-a: O- 
țelul Călărași, Progresul Brăila 
Steaua, URBIS București și 
drotehnica Constanța; lași, 
ria a Vl-a: Dunărea Galați, 
itorul Vaslui, 
colina Iași : 
Vil-a : UNIO 
struct o rul și 
reș, 
seria a 
gheni. 
C.S.M.
Brașov 
Zalău, 
Cluj-Napoca, 
Iul Oradea, Arm

Hi- 
se-
VI-
Ni-

a
C.S. Oneș'i șl 
Oradea, seria
Satu Mare, Con- 

Comerțul Tg.. Mu- 
Mureș 
Gheor- 

Hunedoara, 
Dinamo
Mureș: 
Voința 
Metâ-

A.S.A. Or idea; Tg. 
VTTT-a: Viitorul

Constructorul
Sf. Gf.ebrghe, 
și Mureșul Tg. 

seria a IX-a: 
n Lățirea >1 
nâ’ura Za.iu.

• LA TÎRGOVISTE. îp Sala sporturilor de aid. Rotation a pri
mit replica divizionarei A locale C.S.M. Otelul. Publicul, numeros, 
a asistat la un joc frumos, spectaculos, adesea echilibrat. Tirgo- 
viștencele. care în _amicale*  joacă mai relaxat si ma: curajos, au 
obținut victoria eu 3—1 (16 —14. 4 8) se*ul  secund avînd o desfă- 
Surare palpitantă. (M. AVANI', cores-'.).
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiirriiiiiiHiiiiiiii/iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinis
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TANTA OCAZIE

VALORIFICARE

ȘANSELOR •

POATE CIȘTIGA Șl

CU NUMAI 2 NU

DE PARTICIPA-

OCTOMBRIE I

ESTE SIMBÂTA,

OCTOMBRIE, DIN

NOU O IMPOR-
tragere__

mai multe bilete jucate 
mai multe 

eansedecîștig!

DE

A

SE I
MERE • ULTIMA

I
I
I
I
I
I
I
V

I
I
I
I
I
I
I
I
I

afirma 
cut Ia 
calific; 
tăm ai 
spre ' 
lung ș 
obstac; 
trenori 
desigui 
selor 
destul 
parte, 
telor 
ne of 
se vec 
tiei" ț 
distanț 
finlan< 
ra Ga 
neaștej 
„Weml 
balistil 
în dau 
neele 
tesc d 
europe 
nici o 
subestj 
chiar 
pre e 
greu 
pe cei 
aceeas 
care J 
înving; 
mare 
Consta

Bâta 
Miere q 
din 
list:; 4 
2—0 3
m.--; - - 
mit, n 
neru!
block-ț
Oâ 

x: 4 
met 
fap 
șansă 
o par 
mobilii 
Grecie 
Bucuri

...Roi 
de a s

Li

surp^H 
ta astTU 
gramatd 
culine J 
Masculii 
I.M.P.SJ 
rești -| 
I.C.E.DJ 
Metalot 
C.S.Ș. | 
tea Me 
Cluj-Nd 
Mecanid 
ramir] 
1 Consl 
Feminin 
mistui 
tehnica I 
rești — I 
Olimpia 
C.S.Ș.
C.S.Ș. I 
Constni 
ța C.sJ 
Tg. Mu 
lonta d 
1 Cons

a Vl-a a campionatelor 
divizii de volei progra- 

derby. la feml- 
Rm. Vilcea. 
echipele care 
acum I-ifrin- 
localitate și 

Iată celelalte 
fem:- 

Craio- 
Penicilina 
București, 
- Olteit 

Ma-

Etapa 
primei 
mează un ined 
nin. meciul de la 
unde se întîinesc . 
n-au cunoscut Dină

Chimia din 
Dinamo București.

ri din campionatul 
Universitatea C.F.R. 
Dacia Pitești.

- Flacăra Rosie 
Rapid “ ‘

ge ea :
intiln: 
nin : 
va — 
lași 
C.S.U. Rapid Galați - 
Craiova. Rapid București 
ratex Baia M.re (sala Rapid, o- 
ra 13) si C.S.M. Oțelul Tîrgoviș- 
te — Farul Corstanța.

In competiția masculină jocul 
cel mal important se desfășoară 
la Zalău In: v Elrond Dinamo 
si Universitatea C.F R. Craiova, 
în program : A.S.A. Eleetromu- 
res Tg. Mures — Tractorul Bra
sov. Relonui Săvinești — C.S.M.U. 
Suceava. LA.T.S.A. Dacia Pi
tești — Steau si Viitorul Bacău 
— Calev-’orul București fîn de
vans. D:-a*.io  — Explorări B.M. : 
3—1).

Rubrica redactata de 
Aurelian BREBEANU

La Cimpulung-Muscel

CAMPIONATELE DE VITEZA
După o întrerupere de aproape 

20 de ani, la Cimpulung-Muscel 
se vor relua mîine cursele de vi
teză pe șosea la motocic’ism, 
aici ' fiind programată etapa fi
nală (a 2-a) a Campion ițelor Re
publicane pe echipe.

în programai ultimei competi
ții din acest sezon figurează 3 
clase — 50, 125 și 250 cmc, fieca
re echipă fiind alcătuită din 
cite 2 alergători, și-au anunțat 
participarea peste 70 de concu- 
renți din Reșița. Tg. Mureș, Ti
mișoara, București, Cîmpiaa. O- 
radea. Sibiu, Brașov, Arad, Ga
lați și alte centre moto. întrece
rile urmînd a se desfășura pe un 
traseu ales în centrul orașului. 
Primul start se va da la ora 9.30.

ANUNȚ
Luni. 24 octombrie 

se redeschide ciclul 
ganizat de Centrul 
preună cu Consiliul 
sport, sub auspiciile 
București, cu tema: . ____ _____
nioritor in perspectiva participării lor la competițiile anilor 
’90”. Prezintă conf. dr. Nicu Alexe.

Sint invitați să participe activiști sportivi si specialiști 
din municipiul București.

1988, la orele 12,30. în sala Dalles, 
de conferințe metodico-științifice or- 
de perfecționare al C.N.E.F.S.. 
municipal pentru educație fizică 
Universității Cultural-Științifice __

„Selecția și pregătirea copiilor si ju-

îm- 
$i 

din

LA MOTOCICLISM PE ECHIPE
înaintea actu-
— 1, Energia

Voința Oradea
Iată clasamentele 
lui final: 50 cmc 
Cimpina 38 p, 2. _ .
28 p, 3. Progresai Timișoara 25 
p; 125 cmc — 1. IRA Tg. Mureș 
45 p, 2. I.M.G. București 36 p, 3. 
I.T. București 18 p; 250 cmc — 
1. I.M.G. București 40 p, 2. IRA 
Tg. Mureș 26 p 3. Eloctromures 
Tg. Mureș 22 p.

nouă etapă a II-a, reunește 
și mîine c^ie 21 de echipe 
Divizia A de judo, urmînd 

fiecare formație să susțină 
mai puțin de i sau 5 partide.

Progr 
tală —1 
ora 16,1 
sala Cq 
I.c.E.DJ 
minică, 
8: Polii

o 
azi 
din 
ca 
nu _ _ _ ___ ___ _ ____ _  ,_____
în Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
își vor disputa intîietatca Dina
mo, Steaua și Danubiana Bucu
rești, A.S.A. Tg. Mureș, Carpați 
Mîrșa, Rulmentul Bîrlad și 
C.S.M. Borzești. La Brașov con
curează Rapid București, 
structorul Alba lulia, 
tatea C.F.R. Cluj- Napoca, 
pendent a sibiu, Politehnica 
A.S.A. Locomotiva Ploiești 
Dinamo din localitate. La 
dea vor evolua Nitramonia 
găraș, Rapid Sint; -a, T.C.1. 
dea, Strungul Arad, 
rul Miercurea Cioc, 
tul Pitești și Oțelul Galați.

Con- 
Universi- 

Inde- 
Iași, 

Și Ora- 
Fă- 

Ora- 
CoDsirueto- 

Petrochimis-

1. Din
2. Ste;
3. A.S
4. Rar
5. Din
6. Stri
7. C.S
8. ,.Pc
9.

10. Cor
11. T.C
12. Car
13. Rap
14. Cor
15. Niti
16. Dar
17. Loc
18. Ind
19. Pet
20. Rul
21. Oțe



CES CARE TREBUIE CONSOLIDAT

Mircea Lucescu despre.,.

DUNDEE Șl ATACUL CONTINUU

o n

ideea de a 
pportant fa
nă de-acum 
rivă, insis- 

că drumul 
ă e foarte 
nenumărate 

b care an- 
răgușin sînt, 
sta Insucce- 
b, de altfel, 
Pe de altă 

a rezulta- 
preliminarii 
p din care 
laicului hîr- 
I gazon e o 
Ire. Punctul 
hsea. în Ța- 

la fel de 
Idezilor pe 
punctul fot- 
Ba Glasgow, 
|ate“ la tur- 
fi), ne scu- 
I în fotbalul 
rremeă ca 
I nu-și mai 
Irul. Și asta 
I vorba des- 
l mici. Ce 
Ipa Poloniei 
f Să fi fost 
paneză pe 
I fi putut-o 
I mult mai 
I 3—0, la

I început. 
I aeroportul 

că fotba- 
Bștigat eu 
Inpa Dane- 
la fost pri- 
Irie : parte- 
Rsese în... 
iată că pe
I ș«£rca e- 
IriJ^im mo
li seama de
II oferă o 
I — pe de 
pd-nevrînd, 
Bus echipa 
■ciul de la

■nduri este
DECISIV

AL PREGĂTIRII 
FARA RABAT.

★
O „performanță" 

pe cară ne grăbim 
s-o prezentăm a 
realizat-o admi
rabilul grup de 
tineri muncitori 
și studenți care a 
făcut deplasarea la 
Sofia în organiza
rea B.T.T. Echi
pați cu căciulițe si 
fulare în culorile 
naționale, ci au al
cătuit un entuziast 
sector roșu-galben- 
albastru, care a 
încurajat în per
manență echipa 
noastră, a cintat și 
a terminat prin a 
adresa un sportiv 
salut și gazdelor 
care i-au aplaudat 
cu căldură/ Utilă 
inițiativa BT.T.- 
ului, o inițiativă 
care, sperăm, va fi 
continuată, a A- 
propo de sportivi
tatea spectatorilor 
de pe stadionul 
„Vasil Levski", să 
notăm și gestul fru
mos al „copiilor de mingi", care 
au format un cordon de onoare si 
i-au aplaudat pe fotbaliștii noș
tri la ieșirea de pe teren. • 
O probă a unității care a ca- 
iacteri2at atmosfera din lotul 
nostru : înlocuit în min. 66, Lă
cătuș a devenit, pe banca de 
la marginea terenului, un în
focat suporter al coechipieri
lor din teren, încurajîndu-i toi 
timpul. • Mulți dintre cititori 
ne întreabă cînd s-a înregistrat 
ultima victorie a reprezentati
vei noastre pe un stadion bul 
gar: la 10 septembrie 1980, la 
Varna, 2—1. intr-o partidă a- 
micală. De altfel, bilanțul ge
neral al partidelor România — 
Bulgaria este favorabil selec
ționatei noastre: 20 de victo
rii, 4 rezultate de egalitate și 
7 înfrîngeri. • De ce au lip

A A LAMHUNAItLUK rȘAjIONALc
^^IV-a a

K aceas- 
rsînt pro- 
ciuri maș- 

feminine: 
L Dlnamo 
[mo Bucu- 
Lr. Sibiu; 
kirești — 
reș; Rapid 
Universita
te. Viitorul 
b Militară 
fureștl — 
arul C.S.ș. 
Timișoara.

Iv — Chi- 
Icea. Poli- 
Resc Bucu- 
Batu Mare, 
I— Rapid 
hiversitatea 
lapoca — 
Irad. Voin- 
I- Comerțul 
M.P.S. Sa- 
REF C.S.Ș.

ua — Dinamo Oradea (m), Aca
demia Militară — RAMIRA(m); 
sala Olimpia, ora 9,30: Olimpia 
— Rapid(f); sala Rapid, ora 
11,15: Rapid — sala Di
namo, ora 10,30: Dinamo — Ba
lanța (m).

CLASAMENTELE DIVIZIEI A

din Capl- 
Floreasca, 

pmerțul(f) ; 
p. ora ÎS: 
ba(m); du
de ta ora 

aff). Stea

E JUDO

Masculin
1. Steaua 3 3 0 334:261 6
2. Dinamo Buc. 3 3 0 299:236 6
3. I.C.E.D. Buc. 3 3 0 2991237 6
4. Dinamo Or. 3 2 1 305:245 5
5. Rapid Buc. 3 1 2 277 :29i 4
6. Balanța Sb. 3 1 2 263 ^79 4
7. ELBA Tmș. 3 1 2 236:266 4
8. Met. Tg. M. 3 1 2 262 :294 4
9. Farul C-.ța 3 1 2 245:279 4

10. RAMIRA B. M. 3 1 2 274:311 4
11. „U“ Cj.-Napoca 3 1 2 263 :304 4
12. Acad. Mii. Buc. 3 0 3 245:299 3

Feminin
1. Olimpia Buc. 3 3 0 251:177 6
2. Voința Bv. 3 3 0 248:187 6
3. „U" Cj.-Napoca 3 3 0 250:222 6
4. Voința Buc. 3 2 1 225-J02 5
5. Chim. Rm. V. 3 1 2 222:232 4
6. Constr. Arad 3 1 2 216:231 4
7. Rapid Buc. 3 1 2 221:238 4
8. Polit. Buc. 3 1 2 202:220 4
9. Met. Salonta 3 12 197:216 4

10. Mob. S. Mare 312 205:231 4
11. Comerțul Tg M 3 1 2 221:253 4
12. CONPREF C-ța 3 0 3 172:221 3

5 0 31- 1 5
5 0 32- 3 5
5 0 25- 7 5
5 0 20-11 5
4 1 27- 7 4
4 1 22-11 4
4 1 17-13 4
3 1 14-11 3
3 2 17-16 3
3 2 15-18 3
2 3 19-13 2
2 3 14-16 2
1 4 12-18 1
1 4 12-19 1
1 4 11-19 1
1 3 8-17 1
1 4 11-23 1
1 4 10-23 1
0 4 4-24 0
0 5 6-28 0
0 5 3-32 0

3 SECUNDE"»
• Deși există indicația precisă 

ca în Divizia A să fie folosite 
doar foile de arbitraj românești 
(cu date complexe, ajutătoare în 
activitatea antrenorilor), Ia Arad 
sînt utilizate foile internaționale 
(evident mal sărace în informa
ții). Solicităm Comisiei de spe
cialitate a județului să pună ca
păt acestei situații și să ia mă
surile de rigoare, adică să 
procure atît de utilele fol de ar
bitraj românești.

Hagi, in prim-plan. Adversarul s . .
Iordanov — in această fază — încearcă un 

„paravan" in calea mingii
Foto : ..START” — Sofia 

sit Șirakov și Iskrenov din io
tul jucătorilor bulgari, prezen
tat la meciul de miercurea tre
cută? Șirakov a suferit o 
gravă accidentare intr-un meci 
de campionat din Spania (el 
joacă la Real Zaragoza) și a 
devenit indisponibil pentru o 
— se pare — mai lungă pe
rioadă de timp. Iar fskrenov 
nu a putut fi recuperat după 
accidentarea suferită în der- 
byul Srcdeț — Vitoșa. • Fos
tul antrenor al reprezentativei 
bulgare, I. Vuțov, despre e- 
chipa noastră: „Formația Româ
niei are un compartiment- 
cheie, cel de mijloc, foarte pu
ternic. în această linie foarte 
tiiiără, Hagi și Sabău sînt- oa
menii de prim-plan. Dar nu 
neglijez nici travaliul, forța 
șutului și aparițiile prompte in 
fazele de gol ale Iui Mateuț”.

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

In vreme ce în întrecerea fe
minină pentru „Trofeul Sportul", 
oferit coșgeterilor Campionatelor 
Naționale, Magdalena Jereble se 
distanțează în fiecare etapă, în 
cea masculină, fostul lider Vir
gil Băiceanu se află acum pe 
locul 9 (deoarece nu a putut ju
ca duminică, din cauza unei u- 
șoare accidentări). Pe locul I a 
trecut R. Reisenbflchler (I.C.E.D.) 
cu 86 puncte înscrise, fiind ur
mat de: 2—4. Cr. Bota (ELBA). 
M. Chlrilă (Metalotehnica). CI.
Munteanu (Balanța) cîte 79 p, 5. 
V. Pogonaru (I.C.E.D.) 74 p. 6.
FI. Ermurache (Steaua) 72 p, 7.
D. Niculescu (Dinamo Buc.) 70
p, 8. V. Suciu (Rapid) 68 p. 9.
V. Băiceanu (Farul) 67 p, 10. C. 
Scarlat (Academia Militară) 65 p, 
11—12. V. Ciocian. („U“j și C. 
Hie (ELBA) 60 p.

La fete, 1. Magdalena jerebie 
(Voința Brașov) 88 p, 2—3. Ca
melia Hînda (Voința, Brașov) și 
Antoaneta Barbu (Chimistul) 77 
p, 4. Suzana Sandor (Comerțul) 
75 p, 5. Monica Neusatz (Con
structorul) 62 p, 6-7. Gabriela 
Kiss („U") șl Melania Marina 
(Rapid) 59 p, 8. Lavinia Blîndu! 
(Constructorul) 57 p, 9. Magda
lena Manea (Chimistul) 56 p, 10. 
Roxana ștefan (Voința Buc.) 54 
p, 11-13. Monica, Așteleanu (Mo
bila), Edith Jakabfi (Comerțul) 
și Melinda Szfics (Mobila) 53 p.

a scădea din meritele echipe fe
roviare, care a repurtat o vic
torie muncită și meritată, atra
gem totuși atenția că „vîntura- 
rea" exagerată a jucătoarelor 
nu poate contribui la întărirea 
coeziunii.
• ștefania Borș (Voința Bucu

rești) a fost sancționată cu fault 
tehnic (de arbitru’ C. Comănlță) 
pentru că primind o pasă gre- 
?ltâ, s-a supărat pe... minge, 
nțelegem exigența arbitrilor, dar 

nici chiar așa, mai ales acum 
cînd un fault tehnic costă, nu 
glumă...

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

Ca și celelalte două echipe 
ale noastre din cupele euro
pene, Dinamo a căutat să stu
dieze jocul lui Dundee. In a- 
cest scop, Mircea Lucescu s-a 
deplasat in Scoția, pentru 
a urmări partida Celtic 
Glasgow — Dundee. din 
campionaiul scoțian. încheiată 
cu scorul de 1—0... Iată și în
semnările antrenorului după 
această partidă :

_A fost o călătorie instruc
tivă. Dundee este o echipă care 
depășește. prin angajament, 
pină și cluburile traditional 
fruntașe din campionatul sco

(n Divizia B

DISPUTE STRiNSE PENTRU ȘEFIE 
IN TOATE CELE TREI SERII

întrecerea celor 54 divizionare 
3 se ană in plină desfășurare, 
ea parcurgind. pină acum, $ 
..puncte de control-. In fruntea 
clasamentelor se află Petrolul 
Ploiești (seria I), Jiul Petroșani 
(seria a n-a) și Olimpia Satu 
Mare (seria a m-a). ele fiind 
tatonate de alte formații dornice 
de a prelua șefia și. deci, de a se 
număra, anul viitor, printre 
competitoarele primului eșalon 
valoric. Dar, să vedem care este 
situația în fiecare serie.

In seria I, Petrolul are un 
avans de două puncte față de 
urmăritoare, acestea numindu-se 
Gloria Buzău și C.S.M. Suceava. 
O altă fostă divizionară A, Poli
tehnica iași, se găsește, deocam
dată, pe poziția a 5-a, la trei 
puncte de lider. Deci, lupta pen
tru locul întU devine tot mal 
interesantă și etapa de duminică 
prilejuiește o partidă deosebit de 
atractivă, aceea care se va dis
puta, la Buzău, între Gloria șl 
Politehnica iașL In subsolul cla
samentului, Prahova C.S.U. Plo
iești a pierdut contactul cu plu
tonul, deoarece a acumulat doar 
patru puncte și revenirea sa în 
mijlocul clasamentului este, deo
camdată, foarte dificilă.

In seria a II-a, deși Jiul Pe
troșani conducea în clasament, 
în lupta pentru șefie se găsesc, 
în momentul de față, angrenate 
opt echipe! Cu același număr de 
puncte (12), Tractorul Brașov 
ocupă tocul secund, iar alte șase 
formații (Chimia Rm. Vîlcea, 
Metalurgistul Slatina, Electropu- 
tere Craiova, F.C.M. Caracal, Da
cia Pitești și Electromureș Tg. 
Mureș) sînt Ia o depărtare de 
doar două puncte. De remarcat, 
de asemenea, diferențele mici de 
puncte (doar trei) și între locu
rile 9 și 18 ! Partidele de pînă 
acum au revenit în marea tor 
majoritate gazdelor, rareori oas
peții reușind să plece cu cîte un 
punct sau două.

în seria a ITT-a, Olimpia Satu 
Mare a trecut, duminică, un e- 
xamen foarte dificil la Timișoa
ra. învingînd. pe stadionul >1 
Mai", pe una dintre pretenden-

PROGRAMUL
SERIA I : A.S.A. Explorări 

Cîmpulung — C.f.R. Pașcani- 
I. Danciu (Petroșani) F.C.M. 
Progresul Brăila — Poi ana Cim- 
pina: C. Ifrim (București). Ari
pile Bacău — Petrolul Ploiești:
L. Vdroș (Re>ițT. Unirea Foc
șani — FEPA ’74 Bîrlad: C. Ol
teana (Drobeta Tr. Severin), 
Ceahlăul P. Neamț — Meialu» 
Plopeni: Z. Erdei (Slatina). Și
retul Pașcani - Steaua Mizll:
M. Bumbui Oradea) .Gloria 
Buzău — Politehnica Iași: M. Li- 
că (București). Praho/a C.S.U. 
Ploiești — F.C M. Delta Dlnamo 
Tulcea: I. Plșiea (Bala ivlare) 
C.S. Botoșani — C.S.M. Sucea
va: M. Ionescu Tîrgo/iște).

SERIA A II-a: Metalul Mija.— 
Dacia Pitești: M. Ilieș (Odorheî) 
I.CJ.M. Br?ișov — Metalul Man
galia: E. Mustață (București). 
Minerul Motru — Electroputere 
Craiova:. D. Catrtnescu (Ploiești), 
Dunărea Călărași — Chimia Rm. 
Vîlcea: I. Sp&taru (Galati), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — F.C.M. 
Caracal: I. Ursache (Bacău). 
Gaz Metan Medias — Panduri

ADMINISTRAȚIA DE
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 21 
OCTOMBRIE 1988. Extragerea 
I : 42 2 35 49 12 38 17 25 5; 
Extragerea a II-a: 48 77 72 61 
39 86 23 32 90. Fond total de 
cîstiguri ; 595.459 iei.

• ASTAZJ este ULTIMA ZI 
pentru a va Juca numerele fa
vorite la rRAAEItl'-X LOTO 2 
de mîine. 1 r.nishcă 23 octombrie, 
precum și oe.itro depunerea bu
letinelor a concursul ”ronO- 
SPORT din acaeași zi, concurs 
care programează exclusiv par
tide din eam.'icnatul de lotus) 
al Italiei. Rnamlntiro că ia seest 
concurs șansele de clștig sînî 

țian. Manifestă o fervoare o- 
fensivă ieșită din comun, sin
gurul punct de control fiind, 
am spune, cel reprezentat de 
libero-ul Narey. internațional 
în echipa Scoției și care, îm
preună cu fundașul stingă Mal- 
pas și extremul stingă Galla
gher, au jucat in turneul final 
din Mexic în 1986... Portarul 
Billy Thomson și el interna
țional mai vechi, e de aseme
nea un om de bază, tn atac 
se remarcă finlandezul Paate- 
lainen, golgeterul echipei. De 
asemenea, pe partea dreaptă, 
ca o veritabilă extremă clasică, 
acționează un iucător de cu
loare, Meade...

tele la promovare. Politehnica, și 
desprinzîndu-se astfel în .cla
samentul adevărului*,  la trei 
puncte de U.T. Arad. Aceasta-i 
acum la 1 punct de lider. iar 
„Poli- — la două. Diferențele mici 
anunță o dispută echilibrată între 
aceste echipe de yalori sensibil 
e~ale. Dar în lupta pentru șefie 
fsi mal pot spune cuvintul șl alte 
formații care au avut un start 
șovăielnic. Si In disputa pentru 
evitarea locurilor care duc spre... 
.C*  se află multe echipe, înșira
te pe distanța a trei puncte. 
După cum au evoluat pină acum, 
Avintul Reghin și A.S. Paroșeni 
Vulcan pierd, cu fiecare etapă, 
contactul cu grosul plutonului.

• Față de 29 de schimbări e- 
fectuate în meciul cu Politehni
ca, în cel cu Mobila Satu Mare 
conducerea tehnică a echipei 
Rapid București a făcut „doar" 25 
de modificări in formație. Fără

Așa cum e de așteptat, etapa 
cu nr. 10 programează dteva 
lntnniri deosebit de interesante, 
atit pentru prima parte, cit și 
pentru subsolul clasamentelor.

In seria I, pe lîngă partida de 
Ia Buzău, un meci atractiv se va 
disputa la Bacău, intre AripUe 
șl Petrolul Ploiești. Formația lo
cală. decisă să mai urce citeva 
trepte, nu-și poate permite să 
mai piardă puncte pe propriul 
teren. In seria a II-a, meciuri 
cu pronosticuri de I, X, 2 slnt 
cele de ia Petroșani (Jiul — Me
talurgistul Slatina) și de la Tîr- 
goviște (C.S. — Tractorul Bra
șov), toate aceste echipe fiind 
avide de puncte: trei dintre ele 
slnt dornice să rămînă în gru
pul fruntaș, !n timp ce C. S. 
Tîrgovlște ține să părăsească zona 
nisipurilor mișcătoare. Tn seria 
a IlI-a continuă suita meciurilor 
..tari": la Satu Mare. Olimpia — 
Gloria Bistrița, Ia Alba Iulia. 
Unirea (victorioasă, duminică, 
în partida cu C.F.R. Timișoara) 
primește replica echipei U. T. 
Arad, Iar Politehnica Timișoara 
se deplasează la Reșița, unde va 
juca cu Gloria. Rezultatele aces
tor jocuri pot aduce unele cla
rificări ale situației din fruntea 
clasamentelor sau o pot compli
ca și mai mult. Dar să vedem 
ce se va lntlmpla duminică.

Pompiliu VINTILA

SI ARBITRII
Tg. Jiu: 1. Toma (P. Neamț',. 
C.S. Tîrgovlște — Tractorul 
Brașov: D. Manele (București) 
Jiul Petroșani — Metalurgistul 
Slatina: L. ducu (București) 
Sportul «30 Decembrie' — Elec
tromureș Tg. Mureș: C. Gheor- 
ghită (Brăila).

SERIA 4 IlI-a: A.S.A. Progre
sul Timișoara — C.S.M. Reșița: 
S. Ursu (Suceava), Unirea Aibă 
Iulia — U.T. Arad: G. B<zini<hi 
(Ploiești), Minerul Cavnic — Me
talul Bocșa: V. Ilie (București) 
Chimica Tirnăveni — C.F.R. Ti
mișoara : A. Niculescu (Pitești). 
Strungul Arad — Avîntul Re
ghin : P. Abrudan (Cluj Napoca), 
Gloria Reșița — Politehnica -Ti^ 
mlșoara: R. Mușat (Bjcureștl), 
A.S. Paroșeni Vulcan - Dacia 
Mecanica Orăștie: M. Donees 
(București), Olimpia Satu Mare 
— Gloria Bistrița: D. Ciolan Chi
tești). Armătura zalău — F. C. 
Maramureș Baia Mare: V. Ban» 
(Ploiești).

Toate meciurile vor începe Îs 
ora 11.

STAT LOÎO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
substanțial sporite, avînd în ve
dere suma ue valoare conside
rabilă (aproape 306.000 lei) repor
tată de la concursei anterior.

• După cum am mai anunțat, 
miercuri 26 -intri.' «e orga
nizează un a ?u concurs interme
diar PRONO PORT cu partide 
din cupele su-OmCuc intercluburi 
In acest co.> ext. atragem aten
ția particip-, e-tbor că partida în
scrisă pe fiu ur’șii distribuJti 
agenții ia p> :tia IS (Malmo F.F. 
— Internazifialei se va iuca pe 
terenul clu ■ > ui sued-z astfel că 
narticipantli -if*  ruea<i na 
formularea - - -evrnor să 
tină cont de modificarea Inter
venită.

Adversarul nr. 1 pentru for
mațiile vizitatoare este — 
mi s-a spus —, publicul aces
tei echipe, care creează o at
mosferă incendiară, ajutat și 
de faptul că stadionul are 
-20 000 de locuri in picioare, din 
cele 22 000. De asemenea, di
mensiunile reduse ale terenu
lui — 65 de metri, adică mi
nimul admis în lățime — fac ca 
arena lui Dundee să fie un fel 
de cutie de rezonantă, ceea ce 
e un handicap pentru echipele 
vizitatoare.

tn linii mari, antrenorul Jim 
Mc Lean, fost internațional 
scoțian, aliniază echipa : Billy 
Thomson — Bowman, Hegar
ty, Narey, Malpas — Clark, 
Beaumont, Ian Redford — 
Meade, Paatelainen, Gallagher.

Dundee este o echipă peri
culoasă Joacă mai agresiv 
chiar decît Glasgow Rangers. 
Antrenorul Jim Mc Lean, eu 
care am stat de vorbi, nu mi-a 
ascuns faptul că echipa sa, me
reu în dispută cu Celtic și 
Rangers, mizează mult pe „ca
riera" ei în Cupa Cupelor, pen
tru a veni „tn față".

E greu de iucat cu Dundee, 
dar sperăm să contracarăm a- 
vintul (deseori necontrolat) cu 
mijloacele tehnico-tactice ale 
fotbalului. Sper ca jucătorii 
noștri de lot, marcați desigur 
de eforturile cu totul deosebite 
de la meciul cu Bulgaria, să-și 
regăsească pasul, astfel ca du
bla întîlnire cu Dundee să ne 
aducă de toți dorita calificare 
in turul trei". (St. TRAND.).

Din dosarele

Comisiei de disciplina

ÎN LOC DE 1-0, 0-3!
• La meciul Unirea Sinnico- 

lau Mare — C.S.M. Lugoj, un 
jucător al echipei gazdă, Manea, 
l-a lovit atît de puternic, eu 
pumnul, pe arbitrul de centru. 
Incit acesta a căzut la pămlnt 
nerevenindu-șl decît după cîteva 
minute. Potrivit regulamentului 
el ar fl trebuit să fluiere silrși- 
tul meciului, dar a-a putut tace 
acest lucru din :auza amenință
rilor, astfel că a trebuit sâ re
vină în teren și să arbitreze mol 
departe.

Manea a fost suspendat pe doi 
ani, iar echipei Unirea Sinnlco- 
lan Mare 1 s-a dat meci pierdut 
cu 3—0 (pe teren 1—0 pentru ea) 
echipa fiind suspendată, totoda
tă, pe o etapă. Un al doi’ea med 
pierdut, deci, cu 3—0 fără a 
juca măcar, fără a avea posibi
litatea să... cotonogească un aii 
arbitru.
• Divizia A na fost scutită 

aici ea de un fapt reprobabil, 
greu de închipuit: la terminarea 
meciului Oțelul Galați - Inter 
sibiu. Majaru (Inter), care fuse
se eliminat din joc, s-a apropiat 
de arbitru, l-a Înjurat și — n-o 
să credeți — l-a scuipat! Sanc
țiunea? Cinci etape de suspen
dare !

• Nu mai puțin de 4 fotba
liști care participă la campiona
tul de tlnerzt-aperanțe, ia o 
competiție la care se pregătesc 
să devină. — rtt mal repede — 
ptnă au... imbâi-rlnescl. titulari 
tn primele lor echipe, au văzu*  
cartonașul roșu pentru diverse 
abateri. Dar ss cuvine să *ă  
aducem la cunoștință numele lor 
și pedepsele n.i care le-au pri
mit : Mustață (F.C. Olt) și Trei 
(Universitatea Cluj-Napoca) — 
cinci etape de suspendare, Do- 
chia (Dlnamo București) — trei 
etape și Damien (F.C.M Brasov) 
— două etape.

Ei au uitat, se pare, că mă
iestria sportivă nu se obține ea 
halte mai lungi sau mai scurte. 
In tribune. Aco’o este locui spec
tatorilor. nu - ''obștilor!

mck BERARIU

• Tragerea Loto 3 de dumi
nică, 23 octo nbrie, va avea ioc 
In București, tn sala clubului din 
str. Doamnei ar. 2, începînd de 
la ora 15,59 Aspecte de la *-  
ceasta trage t vor fi radiodifu
zate la ora 17,30. pe programul 
I. Numerele extrase vor fl trans
mise șl 1» reluare, pe același 
program, la era 22,30 (Împreună 
cu rezultatele concursului PRC 
NOSPORT), precum șl luni, 24 
octombrie, a ora 8,55.
• LOZUL TOAMNE» — emisi

une specială limitată — continuă 
să atribuie zitaic numeroase ei«- 
tiguri, intre eare șl TELEVIZOA
RE COLOR.



ROMÂNIA - POLONIA LA POPICE, UN PRIM TEST „CUPA KORACI" LA BASCHET

AL LOTURILOR DE JUNIOARE Șl JUNIORI
Seniori în întreceri internaționale

bilei. Reprezentanții noștri,

Prima verificare a stadiului 
pregătirilor efectuate de repre- 
zentativele de junioare și ju
niori ale României, tn vederea 
C.M. de popice de la Celje 
(Iugoslavia), din 14—19 mai 1989, 
se va face astăzi și tnîine prln- 
tr-o dublă întilnire cu echi
pele similare ale Poloniei, 
Noua conducere tehnică, for
mată din Elena Trandafir și 
Anastase Apostol la fete, Ko- 
ger Cernat și Iosif Tismînar 
la băieți, a selecționat pentru 
acest test, pe temeiul ascen
siunii lor valorice, următorii 
sportivi : junioare — Liliana 
Băjenaru (Vcința București), 
Constanța Nuță (Voința Plo
iești), Luminița Zamfir (Laro- 
met București), Cristina Pri- 
gogel (Voința Craiova), Kata- 
lin Lukacs 'Voința Sănătatea 
Odorhei). Mariane Halalai șl 
Ana Krecensk’ (ambele de la 
Electroni ureș Tg. Mureș) ; ju
niori — N. Lupu și Ov. ton 
(ambii de la Voința București), 

MÎINE, ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Lrrtuatt ii*  oao. B
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gur meci oficial în fața XV- 
lui României, la Kiev, la 31 
mai 1985 (cu 14—6) ; în ultima 
întilnire din U.R.S.S., la Tbi
lisi, la 25 aprilie 1987, „trico
lorii" au învins cu 13—12, după 
o partidă în care scorul a al
ternat in favoarea ambelor e- 
chipe. Strins (mai strîns chiar 
decît arată scorul) a fost și 
meciul de la Iași, din turul 
actualei ediții a C.E. : 18—10 
pentru România.

Va fi, ded, greu mîine, dar, 
respectînd tradiția, să aștep
tăm un nou succes al rugbyști- 
lor noștri !

Antrenorii Th. Radulescu și 
Gh. Nica au avut unele greu
tăți în alcătuirea echipei, ei 
trebuind să renunțe la cîțlva 
dintre titulari (Caragea, Tofan, 
Piti etc.) accidentați în par
tidele din campionat. în â- 
ceastă situație formația noas
tră se va prezenta — probabil 

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII S-AU SITUAT DEPARTE
(tnimu lin pag. I)

val". „Val" cane, tot sîntem la ora adevă
rului, a evoluat în vară, la „Concursul 
Prietenia" de la Grtinau neașteptat de 
slab. în rezumat, la Olimpiada ’88 a fost 
— din 1956, de la J.O. din Australia — 
intîîa oară cind caiaciștii și canoiștii noș
tri nu au urcat podiumul de premiere cu 
cele cinci cercuri olimpice.

In adevăr, la finalele de pe rîul Han, 
echipajele amintite deși s-au calificat 
toate în finale au evoluat incredibil de 
slab, atît în sensul pozițiilor ocupate (do
uă locuri 5, trei locuri 6 și un loc 7). dar 
mai ales al diferențelor de timpi Înregis
trați față de învingători. Căci, dacă intră 
în firea lucrurilor ca o secundă să depar
tajeze', într-o finală, 5—6 echipaje sosite 
„la fotografie", dacă — vrem să spunem — 
există o motivație în acest caz, nimic nu 
poate justifica, bunăoară, cele 8 secunde 
care l-au despărțit pe Aurel Macarencu 
de ciștigătorul probei de 1 000 m.

Așadar. în ultimele două sezoane nauti 
ce caiacul-canoea nu șl-a mai îmbogățit cu 
nimic frumoasa-i vitrină cu trofee olim- 
pioe și mondiale. De ce nu s-a mai reu
șit acest lucru? Care au fost cauzele aces
tei nonperformanțe? Ce propuneri, ce so
luții există pentru a repune „flotila" pe 
linia de plutire? Iată cîteva din întrebările 
adresate unor cunoscuți tehnicieni din lu
mea acestui sport...

IVAN PATZAICHIN, antrenorul grupei 
reprezentative de canoe: „Ca sportiv am 
participat la cinci olimpiade. La patru din 
ele am cucerit „aurul". Ia J.O. de Ia Mont
real m-am clasat pe locul 5, Lumea poate 
a uitat, eu insă nu. După citeva luni, 
cind mulți se indoiau de revenirea mea in 
arena internațională, ziarul „Sportul" m-a 
onorat cu încrederea, publicind un repor
taj intitulat "Ivan Patzaichin va învinge 
din nou!-... După zece ani, la C.M. din 
’86, am revenit la Montreal ca antrenor. 
Am revenit, fin minte, intr-o marți seara, 
iar a doua zi dimineață „flotila" a luat 
startul în serii, ca pe Vidraru. Adică, 
foarte bine. La finale, succes pe toată li
nia: 13 concurenti, 13 sportivi pe podiumul 
de premiere — 3 medalii de aur, 3 de ar
gint și 3 de bronz! Cei mai buni? Aurel 
Macarencu. de două orî medaliat cu aur și 
o dată cu argint, si Daniel Stoian — An
gelin Velea. campioni mondiali la caiac 
dublu 1 000 m, bronz la 500 m. Ce vreau 
să spun: consider că, la o mare întrecere 
snortivă, cînd tensiunea crește cu fiecare 
zi, e bine să vii cu puțin timp inainte de 
start. Sigur, e bine să vii și cu antreno
rul care te-a pregătit, dar asta e o altă 
poveste. Nu vreau în nici un chip să scuz

grupa de canoe, dar țin să precizez că ea 
nu se află la al doilea eșec competițional, 
anul trecut fruntașii pagaei noastre ne- 
participînd la C.M- de la Duisburg. Dar 
tot eșec se cheamă, din moment ce au lip
sit de la această mare competiție pentru 
care ne pregătisem îndeaproape. Parafra- 
zînd titlul articolului de care aminteam, 
eu sint convins că "Flotila va triumfa din 
nou!". Prin strădaniile, eforturile și cola
borarea tuturor."

OTTO TOMIUC, membru al biroului 
F.R.K.C., starter-șef și la actualele între
ceri olimpice: „Regata de pe rîul Han a 
fost deosebit de puternică, cu număr re
cord de participanți, cu tot ce are mai de 
virf tehnologia in materie de construcții 
de ambarcații. La acest ultim capitol echi
pajele noastre au fost înzestrate cores
punzător. Alte cauze însă au condus la 
involuția caiaciștilor și canoiștilor noștri. 
Sigur, e bine ca antrenorul care a pregă
tit grupa respectivă să fie prezent la fina
lizarea muncii, dar e bine și ca sportivii 
să fie in așa fel pregătiți, incit să evolu
eze și fără a privi mereu către maluri. 
Cu ani in urmă, țin minte, se putea vorbi 
in timpul cursei cu organizatorii, și nu 
incercai nici o clipă temerea că Patzaichin 
sau Vernescu s-ar putea îndrepta altun
deva decit înspre podium. Era epoca „ro
mantică" a caiacului și canoei, ca perfor
meri pregătiți mai tot anul in cadrul clu
burilor, cu selecții ambițioase, de orgoliu, 
care decideau cine anume să intre in mult 
rivnitul lot reprezentativ. Părere*  mea 
este că, > fi senator de drept in echipă 
nu stimulează valoarea, puțină «eferves
cență- in uriașa eprubetă a lacului a fost 
întotdeauna binevenită. Să mă reîntorc, 
insă, către rîul Han. Prezent mereu în 
dreptul liniei de start, am văzut echipaje
le slăbite, la propriu și la figurat, de
parte de vigoarea lor cunoscută. După În
trecerile din serii, cu acele nedorite și 
obositoare recalificări, se vedea clar că nu 
vor putea ține strocul impus in finale. 
Surpriza era cu atît mai mare cu cit, îna
inte de a pleca la J.O., le dădusem startul, 
pe Bascov, în ultimele probe de control. 
Timpii? De medalia cea mai strălucitoare! 
Plus cel al caiacului de 4 băieți, rămas — 
din nu știu ce considerente — pe malul 
Argeșului. Desigur, nimeni din lumea a- 
propîată caiacului și canoei noastre nu 
are măcar o singură scuză vizavi de cele 
două eșecuri consecutive. Va trebui să 
luăm totul de la capăt, să reevaluăm 
multe lucruri: cu mult curaj, cu profesio- 
nalitate. cu dorința de a naviga din nou 
spre fărmnț mari’or performante".

DORIN LA NCR A JAN, secretarul F.R.K.C.; 
„Zilele acestea vom avea o analiză cu teh
nicienii care au răspuns — direct sau in-

DE PODIUMUL OLIMPIC
direct — de pregătirea caiaciștilor și ca
noiștilor în vederea J.O. Vom avea această 
discuție in dorința de a opera schimbări 
calitative in munca noastră, nereușitele din 
acești ultimi doi ani aducind caiacul și 
canoea in grupa sporturilor aflate in re
gres. Anticipind, o primă concluzie ar fi, 
desigur, aceea că federația de resort tre
buie să facă un pas inainte pentru impli
carea unor pirghii necesare: medicina, cer
cetarea, tehnologia materialelor de con
curs. De asemenea, perfecționarea conti
nuă a metodologiei de pregătire, în pas 
cu performanțele în creștere la această 
ramură de sport Cum știți, majoritatea 
antrenorilor noștri de caiac-canoe sint ti
neri, foști sportivi de performanță, care 
au pornit eu mult entuziasm în noua lor 
profesie. Ivan Patzaichin este unui din
tre aceștia, cu intenția de a reedita — 
prin elevii lui — strălucitele performanțe 
obținute. Șl o va face, sint convins, in 
viitor. EI a răspuns de pregătirea grupei 
de canoe, iar faptul că aceste echipaje nu 
au fost însoțite la J.O. de antrenorul lor 
explică, in parte, evoluția nesatisfăcătoare 
in probele de canoe. Probe de bază, cu pa
tru finale, față de două cele ale echipaju
lui de caiae. Analiza Insuccesului celor 
trei echipaje prezente la startul ultimei e- 
mțn a J.O. o vom face, se Înțelege, in 
contextul general al activității F.R.K.C., 
aducind in discuție BAZA DE MASA a 
caiacului și canoei, care trebuie continuu 
întărită si lărgită; SPORIREA NUMĂRU
LUI SECȚIILOR DE SPECIALITATE PU
TERNICE, la ora de față accentul căzînd 
pe cluburile Steaua și Dinamo, îndeosebi 
în ceea ce privește loturile reprezentative; 
anoi RIDICAREA ELEMENTELOR PEN
TRU CAIACUL FEMININ, viitoarele C.M. 
avînd probe feminine noi etc".

*
Printr-o muncă stăruitoare, temeinică, 

dusă cu competență și pasiune, prin an
grenarea tuturor factorilor cu atribuții șl 
răspundere în acest popular și îndrăgit 
sport, „flotila" noastră de caiac-canoe poa
te redeveni, sîntem convinși, de aur. In
succesul înregistrat în această toamnă, 
cauzele care au condus la neașteptatul re
cul vor trebui să facă obiectul unei pro
funde analize. Cele trei echipaje pregătite 
— în cadrul lotului reprezentativ — de co
lectivul de tehnicieni condus de antreno
rul Octavian Mercurian au fost, e clar, 
denarte de valoarea competiției, o vină în 
această privința avînd-o si sportivii: Au
rel Macarencu, Daniel Stoian, Angelin 
Velea, Grigore Obreja și Gheorghe An- 
driev. Ori, cum bine s-a văzut, caiacul- 
canoea e un sport prea greu ca să fie tra
tat cu ușurință...

V. Breban (UNIO Satu Mare), 
Ov. Zlotu (Metalul Roman), C. 
Neguțescu (Carpați Sinaia), N. 
Popescu (Rulmentul Brașov), 
M. Ghețea (Minerul Vulcan), 
I. Bor (Electromureș Tg. Mu
reș). Programul va începe as
tăzi la ora 14, iar mîine la 
ora 9.

PE PODIUM - LA SOFIA
în capitala Bulgariei s-a 

desfășurat un concurs interna
țional de popice, dotat cu 
„Cupa Sofia". La start s-au a 
liniat sportivi din Austria. Iu
goslavia, R D. Germană, 
România, Ungaria și din țara 
gazdă. Conducătorul delegației 
sportivilor români. V. Pișcoi, 
ne-a adus unele precizări : .în
trecerea a fost echilibrată, pis
tele arenei din Sofia creîud 
multe dificultăți in lansarea

— astfel : Ignat (Hodorcă) — 
Toader (Vărzaru), Lungu, Bă- 
cean, Boldor — Alexandru, 
Neaga (Coman) — Murariu, 
Dumitraș, Rădulescu (Gurăma- 
re șl Moțoc, introdus tn lot în 
locul lui Doja) — Vereș, Cio- 
răscu — Leonte, Moț, Man 
(Costea). Echipa sovietică n-o 
cunoaștem, dar, din cîte sîn- 
tem informați, din rîndurile ei 
nu vor lipsi binecunoscuții in
ternaționali Mironov, Tihonov, 
Naceaev, Dzagnidze ș.a. Par
tida de la Alma Ata va fl 
condusă de A. Neyrat (Franța).

CLASAMENTUL GRUPEI A 
(după meciurile din tur)

1. Franța 4301 110-45 10
2. U.R.S.S. 4301 51-44 10
3. România 4301 49-69 10
4. Italia 4103 34-43 6
5. Spania 4004 30-73 4

• Următorul meci: România
— Franța — 26 noiembrie, la 
București 

Mana Jijik și Marian Andrei, 
s-au comportat destul de bine, 
reușind să urce pe treapta a 
doua a podiumului in confrun
tările pe perechi mixte, cu 1 217 
p.d. la total (395 + 822). Pe pri
mul Ioc s-a clasat perechea 
ungară Ișvanc Nemeth și Mi- 
kloș Makai cu 1 226 p.d. (394 y 
832). Cea de-a treia treaptă a 
podiumului a fost ocupată de 
Slavița Stoianovici și Todor 
Manov din Iugoslavia cu 1 192 
p.d. (353- 839)“.

Și tn concursul Individual, 
Maria Jijik a urcat pe po
dium, de data aceasta pe lo
cul trei realizînd 389 p.d. (a 
cîștigat Ișvanc Nemeth din 
Ungaria cu 399 urmată de Le- 
tiția Mihailova din Bulgaria 
cu 395 p.d.). La masculin. Ma
rian Andrei s-a clasat pe locul 
6 cu 811 p.d.
• Astăzi șl mîine la Berlin 

se desfășoară tradiționalul con
curs la individual și perechi 
mixte, dotat cu .Cupa Werner 
Seelenbinder* -. Țara noastră 
va fi repezentată de Doina Țâ- 
gean și Stelian Boariu.

„INTERNAȚIONALELE11
(Urmare din vag l)

slovace au căutat să-și impună 
superioritatea, ceea ce au și 
reușit în final, obținînd vic
toria cu 3—0. Așteptam mai 
mult, firește, de la Otilia Bă- 
descu, care a rămas evident 
datoare, și de la dublul (Bă- 
descu, Alboiu — medaliate cu 
bronz la C.E.) care, în confrun
tarea cu celălalt „bronz" eu
ropean, a fost net depășit. Să 
sperăm că ele vor avea o e- 
voluție superioară în probele 
individuale. Așadar. Bădescu — 
Kasalova 1—2 (12, —15. —12), 
Lohr — Hrachova 0—2 (—11, 
—18), Bădescu, Alboiu — Hra- 
chova, Kasalova 0—2 (—14,
—6). în cealaltă semifina
lă R. P. Chineză a depă-

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
Rezultate înregistrate în turul 
preliminar al competiției in
ternaționale masculine de bas
chet „Cupa Koraci" : Vismara 
Cantu — Vîsoke Praga 106—91 
(51^46) ; Nyon (Elveția) — Ga- 
latasaray Istanbul 84—75 (49—

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• După 13 runde, -în turneul 

pentru „Cupa Mondială", ce 
se desfășoară la Reykjavik, în 
clasament conduc Tal si Elvest 
cu cîte 8 puncte. Rezultate 
tehnice: Tal — Spasski remi
ză ; Ribli — Nikolici remiză ; 
Timman — Sokolov 1—0 ; Por- 
tisch — Elvest remiză.

• Cea de-a 10-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 
feminin ce se dispută între 
Maia Ciburdanidze și Nana 
Ioseliani, s-a încheiat remiză. 
Scorul este de 5.5—4,5 puncte 
în favoarea Maiei Ciburdanid
ze, care în partida a 11-a va 
avea piesele albe.
• Turneul de șah rapid des

fășurat la Berlin a fost cîș
tigat de fostul campion mon
dial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
cu 2.5 puncte, urmat de ma
iștrii dm R.D. Germană, Tisch- 
bierek 1,5 puncte, Knaak și 
Espig cu cîte un punct.

DE TENIS DE MASĂ
șit cu 3—0 pe U.R.S.S., pen
tru ca în finala cu Cehoslova
cia sportivele chineze să ob
țină o nouă victorie cu 3—1.

Programul zilei a cuprins, de 
asemenea, și primul tur al în
trecerilor de simplu masculin, 
în care s-au obținut în general 
rezultate scontate de către 
sportivii noștri, dintre care 
reținem: Crișan — Dzubanski 
(Polonia) 3—0, Revisz — Muhl- 
feld (R.D.G.) 3—0, Căluș — Se
rafimov (Bulgaria) 3—0, Căl
dare — Trudei (Canada) 3—2, 
Creangă — Kidar (Israel) 3—0, 
Nicorescu — Xu Huazhang 
(R. P. Chineză) 3—1, Toma — 
Kolodziejczyk (Polonia) 3—1.

Concursul continuă sîmbătă 
și duminică, de la orele 9 și 
i6, cu probele individuale. 

31) ; EB Orthez (Franța) — 
Bellinzona 108—90 (51—42) ; 
Bayer Leverkusen — RCF Pa
ris 86—89 (46—45) ; PAOK Sa
lonic — Villeurbanne 125—78 
(62—42); BC Nantes — Assu- 
bel (Belgia) 76—70 (37—38).

• Turneul internațional de 
șah de la Baku a fost cîștigat de 
maestrul sovietic Aleksandr 
Huzman cu 8 puncte din 11 
posibile, urmat de coechipierii 
săi Malaniuk și Magheramov 
cu cîte 7 puncte. Dragoș Durai- 
trache a ocupat locul 10 cu .4 
puncte.

Fotbal 
I TMridiMM.

• REZULTATE, ȘTIRI, 
CAMPIONATE • HOTĂRlRI 

ALE U.E.F.A.

SUPERCUPA Portugaliei a 
fost ciștigată de echipa Vitoria 
Guimaraes. In meci retur. Gui
maraes — F.C. Porto 0—0 (in tur 
2—0).

PRIMA manșâ a finalei Cu
pei Campionilor Americii de 
Sud (Copa Libertadores); Ne- 
well’s Old Boys (Argentina) — 
Nacional Monte iiHieo 1—o A în
scris Gabrich (min. 60). Returul 
va avea loc la Montevideo. tn- 
vingătoarea din dubla manșă va 
susține finala Cupei Interconti
nentale, cu P.s.V. Einlhoven, la 
Tokio.

MECIURI în C.E de tineret: la 
Kiev, U.R.S.S. — Austria 2—21, la 
Munchen, R.F. Germania — O- 
landa 2—0. JOC amical: Chemie 
Halle — Sel. Iranului 2—0 (0—<>;. 
Au înscris Schutze și Wierrnann.

CAMPIONATUL Sud-american 
pentru juniori 11 (plnâ la 16 
ani), care se desiașoară ia Iba
rra (Ecuador): Uruguay — Boli
via 1 1, Brazilia — Venezuela 
5—1, Chile — Ecuador 3—i.
• U.E.F.A. a hotărît ca trage

rea la sorți a meciurilor din 
optimile de finală (turul tiel) in 
Cupa U.E.F.A. să aibă loc ta 11 
noiembrie, iar cea a joc irllot 
din „sferturi", în toate cele 3 
competiții programate la primă
vară va fi efectuată la 16 decembrie, la Ziirl.ni.
• POTRIVIT clasamentului pe

puncte întocmit pe 3 sezoane 
(1983—1988) la ediția 1919—199:) ?
Cupei U.E.F.A., italia. U.R.S.S, 
șl R.F. Germania (clasate în a- 
ceastă ordine pe primele irei 
locuri) vor puica înscrie cîte 4 
echipe, iar Spânii, Belgia, Por
tugalia și Olanda vor avea drep
tul la 3 locuri. Cu cite 2 ecnipe 
vor fi reprezentate țările clarale 
între locurile 3 -2i, Austria. Iu
goslavia, România, Franța. An
glia (în cazul tind sancțiunea 
suspendării cluburilor sate va li 
ridicată). Suedia, Cehoslovac1 a, 
R.D. Germană, Grecia, Ungaria, 
Elveția, Finlanda, Polonia. Cîte 
o echipă vor pu._a înscrie Bul
garia, Danemarca, Albania, Tur
cia, Norvegia, Cipru, Irlanda 
de Nord, Malta, Luxemburg, Ir
landa, Islanda.

• PE SCURT •
CICLISM > Turul Venezuelei 

a continuat cu etapa a 7-a. îs 
care victoria a revenit rutieru
lui Jules Tresor (Guadelupa), În
registrat pe distanta de 13’ hm 
cu timpul de 3.2o:ll. Lider al cla
samentului gena.-a! se menține 
Oswaldo Mujica (Venezuela), 
urmat la 9 secunde de Andrea 
Benes (Costâ Rica) • Cursa de 
șase zile din Berlinul Occidental 
s-a încheiat cu victoria cuplu’ui 
Danny Clark (Australia) — An
thony Doyle (Anglia), care a to
talizat 422 puncte. Pe locurile 
următoare s-au situat perechile 
Dietrich Thurau (R.F Germania) 
— Urs Freuler (Elveția), cu 
384 puncte și Pietrangelo Bian- 
eoletto (Italia) — Roman Her
mann (Liechtenstein), cu 364 
puncte.

RUGBY • Echipa Argentinei 
și-a început turneul tn Franța, 
jucînd la Dljon, cu o selecțio
nată locală. Gazdele au cîștigat 
eu 18—15.

TENIS • In flnaln turneului 
feminin de la San Juan (Porto 
Rlco), jucătoarea australiană 
Anne Minter a învlns-o cu 2—6, 
6—4, 6—3 pe argentinianca Merce
des Paz • în clasamentul ge
neral întocmit de A.T.P. continuă 
să conducă suedezul Mats Wl- 
lander, urmat de cehoslovacul 
Ivan Lendl, suedezul Stefan Ed
berg, americanul Andre Agassi 
șl vest-germanul Boris Becker • 
Rezultate înregistrate în turneul 
feminin de ia ZOcich: Pam
Shriver (S.U.A.) — Judith Wie- 
sher (Austrii! 4-6. 7--5 6—0',
Manuela Malceva (Bulgaria) — 
Jo Durie (A i,yHa) 6—2, 6—4: Ra- 
ffaelîa Reggi (Italia, — Catuy 
Cavaerzasio (Elveția) 6—3, 6—3)
Katerina Malîșva (Bulgaria) — 
Isabelle Demongeot (Franța 8—3. 
6—2; Helena S.ikova (Cehoslova
cia) — Julie Hallard (Franța) 
2—6, 7—6, 6—1.


