
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘED^JA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, vineri, 28 octombrie, a 
avut loo ședința Comitetului, 
Politic Executiv ăl C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
și aprobat MASURI PENTRU 
REALIZAREA PLANULUI PE 
LUNILE NOIEMBRIE ȘI DE
CEMBRIE, PE ÎNTREGUL AN 
1988.

Pornind de la rezultatele ob
ținute in realizarea planului, de 
la concluziile ce s-au desprins 
din analiza efectuată in cadrul 
ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut guvernului, 
ministerelor, centralelor și în
treprinderilor, precum și orga
nelor și organizațiilor de partid 
să ia măsuri ferme pentru a 
asigura îndeplinirea in cele 
mai bune conditiuni a planului, 
să acționeze cu toată energia 
ca în perioada care a mai ră
mas pină la sfirșitui anului să 
se asigure o bună organizare a 
muncii și o largă mobilizare a 
tuturor forțelor în vederea în
cheierii cu rezultate cit mai 
bune a anului 1988 și pregăti
rii corespunzătoare a trecerii la 
producția anului viitor. In mod 
deosebit s-a cerut să se acor
de, in continuare, o atenție 
specială realizării producției de 
export, vămuirii și livrării, la 
termen și în condiții de bună 
calitate a fondului de marfă 
prevăzut in contractele cu be
neficiarii externi.

Pentru întreaga producție ca
re urmează să lie realizată in 
următoarele două luni, s-a 
dicat ca, pină la 15 noiembrie, 
fiecare minister, centrală și în
treprindere să ia măsuri ca 
toate comenzile pentru acest 
an să fie lansate in producție 
și să aibă asigurate toate con
dițiile de realizare.

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, i cerut să se acor
de o atenție deosebită folosi
rii tuturor capacităților de 
producție la parametrii stabi
liți, să se întocmească progra
me speciale prin care să se a- 
sigure ca in toate unitățile pla
nul să fie stabilit in raport de 
capacitățile existente și să se 
ia măsuri pentru folosirea ma
ximă a acestora.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că mi
nisterele, centralele industriale 
și întreprinderile, organele și 
organizațiile de partid, toți oa
menii muncii din industrie și 
agricultură, din toate sectoare
le economiei naționale, vor ac
ționa cu fermitate pentru înde
plinirea exemplară a tuturor 
indicatorilor planului pe lunile 
noiembrie și decembrie, pe 
trimestrul IV și pe intregul an.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, în continuare, RA
PORTUL PRIVIND MODUL ÎN 
CARE ORGANELE ȘI ORGA
NIZAȚIILE DE PARTID, CON
SILIILE OAMENILOR MUN
CII DIN UNITATE CENTRA
LE ȘI MINISTERE REALI
ZEAZĂ SARCINILE DE PU
NERE ÎN FUNCȚIUNE A CA- 
PACITAȚILOR ENERGETICE, 
EXECUTAREA REPARAȚI
ILOR CAPITALE ȘI MODER. 
NIZAREA GRUPURILOR TER- 
MOENERGETICE ȘI ASIGU

La încheierea sezonului de motociclism

VITEZISTII - PE UN DRUM ■I
• Piloții noștri, pe podium in „Cupa Prietenia" • Soluții pentru 
mărirea „cailor putere" • Mașini competitive prin eforturi proprii

• Prevederi regulamentare... demodate
Duminica trecută după de

rularea pe traseul de la Cîm- 
pulung Muscel a etapei finale 
a Campionatelor Republicane 
pe echipe, s-a tras cortina pes
te sezonul de viteză pe șosea 
la motociclism.

Avînd un calendar competi- 
țional bogat, desfășurat ritmic, 
cursele de viteză ale anului 
1988 ne-au prilejuit constatări 
îmbucurătoare, atît pe plan in
ternațional. (tinerii noștri piloțl 
au ocupat în cele 3 etape ale

RAREA PRODUCȚIEI DE E- 
NERGIE ELECTRICA ÎN IAR
NA 1988—1989.

Analiza situației existente in 
acest domeniu a scos in eviden
ță faptul că in realizarea lu
crărilor de investiții in secto
rul energetic și a celor de re
parații la grupurile energetice 
există încă mari întîrzieri față 
de prevederile programelor a- 
probate. Secretarul general al 
partidului a făcut o critică se
veră conducerii Ministerului E- 
nergiei Electrice pentru lipsu
rile grave care continuă să se 
manifeste in acest domeniu și 
a cerut să se ia măsuri hotărt- 
te pentru introducerea unui 
înalt spirit de răspundere, de 
ordine și disciplină în toate 
unitățile energetice.

Secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cerut guvernului, 
ministerului de resort să urmă
rească zilnic cum se realizează 
măsurile stabilite in domeniul 
asigurării producției de ener
gie electrică in iarna 1988—1989 
și a indicat ca aceste proble
me să fie larg dezbătute in or- 
ganizațiile de partid, pe județe. 
Pe întreprinderi, in vederea în
tăririi ordinii și bunei func
ționări. a tuturor centralelor 
electrice și, în primul rind, a 
celor pe cărbune.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat apoi RAPORTUL 
PRIVIND REPARAREA, MO
DERNIZAREA ȘI REINTRO- 
DUCEREA ÎN PODUCțTE A 
MAȘINILOR, UTILAJELOR ȘI 
INSTALAȚIILOR DIN ECO
NOMIE NEFOLOSITE.

S-a subliniat că, în spiritul 
orientărilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Ministerul Aprovizionării Teh- 
nioo-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe, 
împreună cu ministerele econo
mice și centralele industriale, a 
reanalizat programul inițial 
stabilit in acest domeniu, ur- 
mărindu-se reintroducerea în 
producție, prin reparare și 
modernizare, a mașinilor; utila
jelor si instalațiilor ncutilizate 
din economie.

In continuare, în cadrul șe
dinței a fost prezentată o IN
FORMARE CU PRIVIRE LA 
VIZITELE OFICIALE DE 
PRIETENIE PE CARE 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, SECRETAR GE- 
NERAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALIS
TE ROMANIA, ÎMPREUNA CU 
T O V A R A Ș A ELENA
CEAUȘESCU, LE-AU EFEC
TUAT IN REPUBLICA POPU
LARA CHINEZA, LA INVITA
ȚIA TOVARĂȘULUI ZHAO 
ZIYANG, SECRETAR GENE- 
RAL AL COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST CHINEZ, ȘI A 
TOVARĂȘULUI YANG SHAN- 
GKUN, PREȘEDINTELE R. P. 
CHINEZE, ȘI ÎN REPUBLICA 
POPULARA DEMOCRATA CO. 
REEANĂ, LA INVITAȚIA 
TOVARĂȘULUI KIM IR SEN. 
SECRETAR GENERAL AL 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCII DIN 
COREEA, PREȘEDINTELE 
R.P.D. COREENE.

(Continuare in pag. a 4-a)

„Cupei Prietenia" locurile 3 în 
Polonia, 4 în U.R.S.S. și 6 în 
R.D, Germană), cit și în între
cerile interne, unde s-a produs 
evidentul reviriment al unor 
secții. asta în condițiile în 
care, în general, am asistat la 
reconsiderarea ritmurilor ridi
cate de „mers". Ne referim la 
preocupările spirite apărute în 
procesul de pregătire a mași
nilor, la clasele 50. 125, 250 cmc, 
unde s-au găsit soluții pentru 
a dezvolta „caii putere" ai mo-
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HANDBALIȘTII ROMÂNI CUPELE EUROPENE
In c.c.L, Id Ankara

STEAUA A ÎNVINS PE
ANKARA, 28 (prin telefon, 

de Ia trimisul nostru special). 
Numeroși spectatori au urmărit 
vineri după-amiază, în Palatul 
Sporturilor „Kemal Ataturk", 
din capitala Turciei, intîlnirea 
tur din cadrul Cupei Campioni
lor Europeni, dintre echipa lo
cală Halk Bankasi A.S. Ankara 
și campioana țării noastre, 
Steaua București. Handbaliștii 
români și-au onorat „cartea de 
vizită", obțintnd victoria cu

Azi, Ia Buzău, in Cupa Cupelor

DINAMO BUCUREȘTI - ETI BISKOlLER! ESKIȘEHIR
Prezență obișnuită în cupele 

europene (cîștigătoare în 1965 
a C.C.E. și finalistă, în aceeași 
întrecere, în 1963), Dinamo 
București se află, iată, iarăși 
în fața unei competiții conti
nentale de handbal inter-clu- 
buri.

Cîștigînd — se știe — „Cupa 
României" (ediția 1987/1988), e- 
chipa antrenată de doi foști 
campioni mondiali cu reprezen
tativele . masculine ale Româ
niei, Ghiță Licu și Valentin 
Samungi, a obținut dreptul de 
a juca acum în „Cupa Cupe
lor". Adversara formației noas
tre. așa cum a decis tragerea 
la sorți de la sediul I.H.F., va

Mîinc, la Timișoara, în „Cupa I.n.r.“

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
Iubitorii handbalului din Ti

mișoara vor avea prilejul, du
minică, de la ora 17, în Sala 
sporturilor Olimpia, să-și vadă 
și să-și încurajeze echipa fa
vorită Politehnica Timișoara, 
în prima sa partidă din ac
tuala ediție a „Cupeî I.H.F." 
cu formația greacă MAS Nea 
Elveția Atena.

Campionatele Naționale de haltere
TG. MUREȘ, 28 (prin tele

fon). Recent dat în folosință, 
cochetul complex sportiv al 
clubului Constructorul din lo
calitate găzduiește. începînd de 
joi, cea de a 45-a ediție a Cam
pionatelor Naționale de halte
re; competiție pentru care fru
mosul oraș transilvan și-a ofe
rit cu generozitate și în pre
mieră auspiciile.

La startul întrecerilor re
zervate seniorilor sînt înscriși, 
la cele zece categorii, 117 
concurenți din 28 de cluburi 
șl asociații sportive din toată 
țara. Dar. amănunt pe care 11 
subliniem cu satisfacție, con
cursul se arată a fi dominat de

ASCENDENT
tocicletelor respective. Antre
nori cu o excelentă pregătire 
de mecanici — Traian Mihăi- 
lescu (I.M.G. București). Boia 
Barabaș (IRA Tg. Mureș), Vio
rel Puni (Electromureș Tg. Mu
reș), Doru Arsin (Progresul 
Timișoara) Ion Comănescu (E- 
nergia Cîmpina), ’ Gheorghe 
Giuglea (C.S.M. Reșița). Marian 
Niculescu (Calculatorul Bucu
rești) și Petre Popescu (Tor
pedo Zărnești) — au reușit să

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag. 2—3)

HALK BANCASI CU 28-23
28—23 (16—9), luind astfel o se
rioasă opțiune pentru calificarea 
in turul doi al prestigioasei 
competiții continentale.

Elevii antrenorilor Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan s-au 
instalai din start la conducere 
și. evoluind bine pe parcursul 
întregului meci, au realizat o 
frumoasă victorie. Dealtfel, 
multe din fazele și golurile 
echipei noastre au fost aplau
date la scenă deschisă, iar în 

fi o_ echipă din Turcia. ETI 
Biskuileri Spor Kulubu din O- 
rașul Eskișehir. În ultimii ani, 
handbalul din Turcia, la nivel 
de cluburi, mai ales, a cunos
cut un real progres. El încear
că acum să se afirme și prin
tre participantele la C.C.E., 
„Cupa Cupelor" și „Cupa 
I.H.F.".

În partida cu amintita for
mație prima sansă o dețin 
handbaliștii dinamoviști, atît 
datorită lotului valoros de ca
re dispun, cit șl prezenței 
frecvente (cu foarte puține în
treruperi) în cupele europene. 
Este adevărat, lipsa din echipă 
a lui Cornel Durau (accidentat, 

MAS NEA ELVEȚIA ATENA
Fruntașă a campionatului pri

mei ligi elene, adversara stu
denților timișoreni se află pe 
locul doi în clasament, este — 
din cite ni s-a spus — cea mai 
populară echipă de handbal din 
Grecia și dispune de un lot 
valoros, hotărît să se afirme 
în competiția europeană.

Politehnica Timișoara, după

JUNIORII DOMINA ÎNTRECEREA SENIORILOR
prezența masivă și foarte acti
vă a juniorilor. Amănuntul în 
sine confirmă încă o dată ideea 
că asaltul spre marea perfor
manță începe, ca de altfel în 
mai toate sporturile, încă din 
timpul junioratului.

Astfel, în chiar prima zi, 
cînd s-au disputat titlurile pri

In Divizia A Ia hochei

STEAUA —SPORT CLUB MIERCUREA CIUC 1-1!
Ieri s-au disputat primele 

partide din cadrul etapei a’5-a 
a Diviziei A, grupa I, la ho
chei, Iată relatări de la cele 
trei meciuri :

STEAUA — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC t—1 (0—0. 
1—0, 0—1). Patinoarul „23 Au
gust" a găzduit prima partidă 
din acest sezon în Capitală, 
între cele două fruntașe ale 
hocheiului nostru. Meciul nu 
s-a ridicat la nivelul așteptat, 
cele două formații tatonîn- 
du-se prea mult, două reprize, 
în care fazele de poartă au 
fost foarte rare, ca și șuturile 
de la distanță și semidistanță. 
Steaua acuză încă iipsa de o- 
mogenitate, prin prezența a nu
meroși tineri jucători. In pri
ma repriză Bartalis (S.C.) a ra
tat o mare ocazie, la un con
traatac. față în fată doar cu 
portarul Netedu, pentru ca 
Popescu (S) să irosească, un 

ultima parte a partidei, cînd 
conturile erau încheiate, hand
baliștii noștri au oferit un fru
mos recital. Cel mai buni de 
la Steaua au fost Dumitru, 
Ghimeș și Berbece, iar de la 
gazde, Korer. Cele 51 de goluri 
au fost marcate de Berbece 8, 
Dumitru și Stingă cite 5, Pe
tre și Niculae cite 3, Ștot 2, 
Mirică și Cicu cite 1, respectiv 
Korer 7, Eșref, Metin și Ecevîț 
cite 4, Mustafa 3 și Ercflment 1.

Foarte bun arbitrajul bulga
rilor Sotirov și Gheorghiev.

Meciul-retur, la 3 noiembrie, 
la București.

Mihail VESA

după cum am aflat. de la „se
cundul" Valentin Samungi) și 
a lui Denis Chiriac se va face 
resimțită, dar Dinamo rămîne 
valoroasă șl prin ceilalți jucă
tori de care dispune (Alexan
dru Buligan, Vasile Cocuz șl 
Ion Cănău — portari. Emil Stu
par. Robert Licu, Tudor Roșea, 
Mircea Bedivan. Dănuț Ionescu, 
Constantin Ștefan. George Do- 
gârescu. Cristian Zaharia. Liviu 
Jianu, Marius Antonescu. Ion 
Mocanu, Marian Slmiori. Ionel 
Ene). Dintre aceștia vor fi în
scriși pe foaia de arbitraj cel 
12 jucători și. după cum se 
poate vedea, este de' unde 
alege I

Partida va avea loc sîmbătă 
29 octombrie, la ora 18, in Sala 
sporturilor ..Dacia" din Buzău 
și va fi condusă de arbitrii 
Kîrstici și Vuksanovici (Iugo
slavia) (I. Gv.).

cum ne-a informat antrenorul 
său, Constantin Jude, s-a pre
gătit atent pentru această pri
mă manșă, a lucrat intens, 
imediat după încheierea turu
lui Campionatului, punînd ac
cent pe omogenizarea forma
ției, alcătuită în prezent din 
jucători tineri. De la sine în
țeles, timișorenii doresc să în
vingă, la un scor care să îi 
pună la adăpost de griji în ve
derea returului, de la Atena

Arbitrii întîlnlrii vor fi Bur- 
ziwal și Drabescb — Austria. 
(M. C.).

melor două categorii, ia 52 kg 
șl, respectiv, 56 kg, ni s-a oferit 
prilejul de a constata că majorl-

lon OCH5ENFELD 
Victor NIȚA

(Continuare în nag. a «-al 

minut mai tîrziu, o ocazie cu 
oaspeții in Inferioritate nume
rică, Ceva mai bună, mai 
vioaie, a fost repriza secundă, 
săracă însă și ea in faze de 
poartă. Am notat ratările ste- 
liștilor Burada (min. 24) și A- 
lexe (25). ca și a lui Szvitlak 
(S.C.) care în min. 40 nu a în
scris de la 2 m.

Scorul l-a deschis Popescu 
(S), în min 40. la o greșeală a 
fundașului Szvitlak. Ultimele 
20 de minute ne-au arătat cele 
două echipe mai aproape de 
posibilitățile lor în plină do
minare a gazdelor. Gereb 'a 
adus egalarea (min. 46). dintr-o 
pasă a lui Cs Antal. Din acest 
moment Steaua atacă continuu, 
iar oaspeții aruncă adesea 
pucul în .,degajare interzisă",

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)
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LOTUL LĂRGIT DE RUGBY
PENTRU MECIUL CU FRANȚA

AZ/ |/ MIINE, COMPE

Vine iarna. Sus. ia mante, a si venit, dar. atl văzut, primele 
el semne s-au arătat chiar și mal încoace, la șes. în spațiul 
bucureștean. Fără doar șl poate, multi se și pregătesc pentru 
sporturile de sezon isl dau Jos din pod schiurile. patinele și 
săniile, ie fccearcâ le mal dreg, le pun la Indemină pentru... 
orice eventualitate. în îurtnd de altfel se va da startul oficial 
si ta Daciada de iarnă Asta ta «mp ce. peste tot. cealaltă 
ediție, de vara. Iși încheie longa-1 etapă cu întreceri nu
mărate $i nenumărat, cu concursuri si acțiuni la care im
portant este să participi, dar si cu competiții pe principiul 
piramidei, ta care faza campionilor, finala pe tară, se constituie 
într-un fel de prilej de acreditare pentru performantă. Cum. 
desigur, a fost si ftaala ..Capei armatei" la tir. care l-a reunit. 
Joi șl vineri, fa Capitală, pe aceiașil poligon, pe trăgătorii 
secțiile profilate pe acest sport ee aparțin liceelor militare 
cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Că Daciada de vară are tocă resurse o dovedesc șl alte 
țluni prog 
Așa. spre exemplu, se anunță Festivalul sportului feminin, 
organizat itfnbăU șl duminică ta județul Olt. cu concursuri 
de atletism, gimnastică, orientare turistică sah. handbal, volei, 
tenis șl popice In București, pe Stadionul Tineretului, mline, 
de la ora 1< se desfășoară o amp'J aaanlfestație euitttral-spor- 
tivă. care va in'nu suprafețele dto incinta acestei mari arene 
si In care elevii vor fl din nou. te prta>-pjan încă un „Festival de 
toamnă", la numai o aăDtâmînă după cel de pe .Metalul", 
este programat tot mîlne de la ora tjă. pe stadionul urbis, 
festival care, din cite se apticipează, vrea să Se o mare „lecție 
deschisă de educație fizică". Vor fl acolo și profesor! șl ..elevi" 
(de mai toate vtrstele). șt asistentă (nu neapărat ta totalitate, 
de specialitate).

din 
din

ac-
irogramate. astăzi șl mîtae. ta diferite locuri din țară, 

a. se anunță Festivalul sportului feminin.
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In vederea meciului de rugby 
eu echipa Franței, care va avea 
loc Ia București, in ziua de 26 
noiembrie, Colegiul central de 
antrenori a alcătuit un lot lăr
git de jucători, care vor fl ur
măriți in evoluțiile din campio
nat de dinaintea mult așteptatei 
Intîlniri internaționale. Iată a- 
cest lot, in ordinea posturilor (de 
la fundaș): Hodorcă (Steaua), 
Toader, Copil (Dinamo), Bucșa 
(Știința CEMIN Baia Mare), Chi- 
rilă (Politehnica Iași), *
tescu (Farul), Boilor, 
(Steaua), Fulina, Sa va 
CEMIN), Lungu, Tofan 
mo), Răcean, Domocoș (Univer
sitatea Timișoara), Ignat, Com an 
(Steaua), Neaga (Dinamo), Sece- 

leanu (Știința CEMIN), Murariu, 
Râdulescu (Steaua’, Kațiu (Știin
ța Petroșani), Gurămare (Grivița 
Roșie), Doja (Dinamo), Șugai 
(Știința CEMIN), Ardelean („U“ 
Timișoara), Dumitraș 
toare Buzău), Vereș
studențesc), Moțoc, 
Moț (Steaua), Lupu (Farul), Gh. 
Ion (Dinamo), Vasluianu (Poli
tehnica Iași), Man (LAMT Ora
dea), Soare (Știința Petroșani), 
Csoma (Știința CEMIN), Pașcu 
(Dlnamo), Costea, Leonte (Stea
ua). Reamintim că doi dintre Ieș
tii titulari. Caragea și Piti, sînt 
accidentați.

Cumpă-
David 

(Știința 
(Dina-

(Contac- 
(Sportul 

Clorăscu,

La rugby, in etapa a IX-a, 
„CAP DE AFIȘ" MECIUL

Mîlne reintră in drepturi cam
pionatul Diviziei A de rugby, 
o dată cu partidele etapei a 
IX-a. Clasicul derby Dinamo — 
Steaua se constituie în „cap de 
afiș" al programului. Sigur, a- 
parent cel puțin, formația „roș- 
albastru" pare a avea avantaj, ea 
necunoscînd — in această ediție 
a Întrecerii nr. 1 — inirîngerea. 
Dinamo, în schimb, cu un moral 
mai labil, a alternat Jocurile bu
ne cu altele mai puțin reușite 
(2 Infringed șl o egalitate). Doar 
victorioasă Dinamo ar mai putea 
spera... Numeroșii internaționali 
care figurează în rîndurile ambe
lor formații vor furniza — cre
dem — uni joc frumos, de cali
tate, după cîteva recente nereu
șite in întîlnirile de peste hota
re. Acest meci, care se va dis
puta in Parcul Copilului de la 
ora 11.30 (arbitru M Vătui),este 
programat în cupla) cu o altă 
partidă interesantă: Grivița Ro
șie — Știința Petroșani, care se 
va juca în deschidere, de 
la ora 10. La Baia Mare, 
cealaltă fruntașă a clasamen
tului, Știința CEMIN, va acu
mula — probabil —- noi puncte 
prețioase în partida cu TC Ind. 
Constanța (teren Complex spor
tiv, ora 10). Iată și celelalte me
ciuri.

SERIA I: Contactoare Buzău —

DINAMO - STEAUA
Rulmentul Bîrlad (teren Gloria 
ora 11), Farul Constanța — CSM 
Sibiu (teren Farul ora 10). Uni
versitatea Eltim Timișoara — 
Politehnica Iași ( eren 1 Mai ora 
9,45).

SERIA A Il-a. Grupa I: Mașini 
Grele Buc. — Rapid Buc. (teren 
Olimpia ora 9,30:, Constructorul 
Constanța — Hidrotehnica Iași 
(acest meci se va juca, în de- 
vans, astăzi), Hidrotehnica Foc
șani — CSM JMJ Suceava, URA 
Tecuci — CFR Constanța; grupa 
a n-a: Universitatea Cluj-Napo- 
ca — Petrochimistul Pitești, 
IAMT Oradea — Energia Buc., 
Olimpia PTT Arad — Sportul Stu
dențesc Construcții, Metalurgistul 
Cugir — CFR Brașov.

•) penalizată cu 1 p, pentru o 
neprezentare.

CLASAMENTUL (SERIA I)
1. DINAMO 8 3 1 2 232-125 19
2. Steaua 6 0 0 314- 90 18
3. St. Baia M. 8 5 0 3 112-104 18
4. Rulm. Brd. e 5 0 3 144-150 18
5. CSM Sibiu 8 4 0 4 136-163 16
t. Farul C-ța. 7 1 0 3 127-106 15
7. Șt. Ptș. 8 3 1 4 105-106 15
8. Grivița R. 8 3 0 5 140-171 14
9. Contact. Bz. 8 3 0 5 j40-183 14

10. Poli Iași 3 3 0 5 122-221 14
11. TC IND. C-ța. 8 3 0 5 127-236 14
12. Unlv. Timiș.*) 7 1 0 6 77-121 8

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE MOTOCICLISM
(Urmare din oao, D

„ghicească" formula pentru ca 
mașinile elevilor lor să nu mal 
„.tacă tocmai cînd le e lumea 
mai dragă, complexul om-mo- 
tocicletă funcționînd adesea ca 
un ceasornic. De asemenea, se 
cuvine să subliniem eforturile 
personale ale piloților Con
stantin Șerb, Vasile Chiriță, 
Șandor Sofelvi și ale altor a- 
lergătorl, care și-au procurat 
motociclete competitive. Bene
ficiind de condiții mai bune de 
pregătire șl de participare la 
diferite curse, tineri ca Octa
vian Vrăjitoru, Dumitru Ciu
ntă, Ilie Corneanu, Vasile 
Cucu, Sandu Gălbăcea, Cris
tian Bărbuliceanu sau Carmen 
Dumitrașcu ș! Doina Popescu 
— care au alergat de la egal 
la egal cu băieții — au pro
gresat văzînd cu ochii.

Să ne oprim. în continuare, 
asupra unor probleme de na
tură să revitalizeze procesul de 
Instruire și activitatea eompe- 
tiționalâ. Au existat voci care 
au cerut, nu fără temei, mo
dificarea regulamentului refe
ritor la stabilirea punctajului. 
După actualul sistem, punctea
ză 20 de concurenți și, în con
dițiile în care s-au redus și e- 
tapele Campionatelor Republi
cane, un favorit care a fost 
nevoit să abandoneze o cursă 
sau alta nu mai poate recu
pera, practic, terenul pierdut. 
Și încă ceva : se acordă puncte 
la 20 de alergători, iar unele 
clase (125 cmc, 50 cmc fete sau 
ataș) reunesc, de regulă, doar 
10—15 participant!. Prin urma
re, toată lumea... punctează 
din start! Normal ar fi ca fe
derația să reducă punctajul nu
mai celor care se clasează în 
jurul podiumului de premiere, 
triindu-i astfel pe piloți după 
valoarea și pregătirile efectua
te. Adepții modificării regula-

mentului 
dreptate, 
nunțe la 
start, din 
torli stau 
toarele turate. Intr-adevăr, de 
ce nu se aplică actualele pre
vederi regulamentare interna
ționale ? în concursurile de 
peste hotare se pornește din 
parcul de mașini în turul de 
încălzire a cauciucurilor, ur
mează o pauză de două minu
te pentru ultimele pregătiri 
tehnice la motociclete, după 
care se mai parcurge un tur 
și apoi, din casetele de start, 
se dă plecarea, în maximum 
15 secunde, cu motoarele por
nite. Și ar mai fi o problemă : 
se Impune o mai mare exi
gență la revizia tehnică, unde 
— să recunoaștem — nu se 
resping motocicletele cu frîne

mei susțin, pe bună 
că trebuie să se re- 
„moda" veche de 
cauza căreia alergă- 

minute în șir cu mo-

slabe, fără amortizor de zgo
mot la țeava de eșapament, sau 
carene neeorespunzătoare, ceea 
ce ar obliga pe sportivii vi
zați să acorde mai multă a- 
tenție pregătirii mașinilor pen
tru concurs.

Evident, mai sînt și alte lu
cruri de făcin dar, în ansam
blu, toate datele de mai sus 
stau mărturie că, într-o măsură 
mai mare ca altădată, piloții 
din cursele de viteză pe șosea 
și-au făcut datoria atît față de 
spectatori (apropo, după o sta
tistică a specialiștilor federa
ției, cel inai numeros public a 
fost prezent la reuniunile or
ganizate la Drobeta Turnu Se
verin, Reșița, Cîmpulung-Mus- 
cel, Timișoara, și Tg. Mureș), 
cît și de echipa națională, ma
joritatea sportivilor parcurgînd 
în 1988 un drum ascendent.

Noii campioni pe echipe (de la stingă) : sus — Ilie Corneanu, Vasile 
Cucu, antrenorul Ion Comănescu (Energia Ctmpina) la SO cmc, Octa
vian Vrăjitoru, Sandu Stelian la 125 cmc ; jos — Tiberiu Troia, an
trenorul Traian Mihăilescu, Dumitru Ciuraru (toți de la l.M.G. Bucu

rești) la 250 cmc

r BASCHET, de CE I In partida de du
minică, cu studenții clujeni, rapidistul Gui
ță a fost unu' dintre artizanii victoriei fe
roviarilor. Dar pe fondul unei evoluții 
dintre cele mal bune. Ghfță a mai șl 
greșit Pe cine credeți că a dat vina Ju
cătorul respectiv in asemenea momente I 
Pe., arbitri I Aceștia insă, la protestele 
jucătorului respectiv l-au sancționat, pe 
bună dreptate, cu .greșeală tehnică". Să 
du fi știut Ghiță, un Jucător cu multă 
experiență competrtlonală. că arbitrii nu 
revin asupra deciziilor I Poate că acum a 
anat I • PREZENT la meciul Rapid — 
„U“ Cluj-Napoca, secretarul responsabil 
al federației de specialitate. 
Anghel, a exclamat la un 
ment dat, apropo de Jocul

de Andrei Popovicî : „Este o îneintare cum 
joacă ! Dacă ar ti băiatul meu, l-as urechea 
de trei ori pe zi. numai să se pregătească 
șl să ajungă un mare baschetbalist. Talent 
are cu carul, dar voință dorință de muncă 
— deloc. Mai facem o încercare și-l con- 
vocăm din nou la un trial ai lotului. Poate 
va Înțeleg-’ că a fi în echipa națională este 
dorința cea mai arzătoare a fiecărui spor
tiv". Intr-adevăr, a venit timpul ca An
drei Popoviei să înțeleagă că este o mare 
pierdere pentru ol să-și irosească incon
testabilul talent. Atenție Andrei 1 Ani 
zboară ! 1 (P.Tv.).

Mihal 
mo- 

prestat

»

MOTO. TRADIȚIE REÎNNODATA, După 
o tntreruner» d- 18 ani, duminică au fost 
reluate, la Cîmpulung-Musce’ circuitele de 
viteză pe șosea cu etapa finală a Campio- 
natelor Republicane Pe echipe, în organi
zarea excelentă a C.O.E.F.S. (președinte 
de onoare — Gheorghe Mateescu, vicepre
ședinte — Ion Dumitrașcu). Cu acest pri
lej, s-a Înregistrat un record de public, 
aproape 2O.OOI) de spectatori populînd tra
seul ales ta centru’ orașului • O emo 
ționantA festivitate a avut loc In des
chiderea reuniunii t pilot consacrat ta are
na comnetițională la clasa 125 cmc. local
nicul Tase Irimia, de profesie tehnician 
dentar, care a împlinit 58 de ani, a predat

ștafeta fiului său Tase lrlmia-jr. Se pare 
că acesta și-a propus să depășească per
formanțele tatălui, deoare e duminică s-a 
numărat printre animatorii cursei la clasa 
125 cmc. unde a sosit pe locul 5. înaintea 
multor alergători mai experimentați. 
PRACTICÎND din fragedă tinerețe motoci- 
elismul, tag. Mihai Mezlncescu. legitimat 
la l.M.G. București pentru că la Ploiești, 
unde locuiește, nu există secție de viteză 
continuă la cei 5’ de ani ai săi. să domine

iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirimmiiiiiiih
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tatrecerile la clas: 50 cmc. Duminică, aler
gătorul care face naveta pentru a practica 

■ sportul preferat și-a înscris o nouă victo. 
rie în bogatu său •-almares. (Tr. I.)

POPICE, la MECîUL nternațional 
juniori România — Polonia cea mai_
focată... suportară a fost Constanța Nuță, 
care, pînă a intrat în arenă, și-a încurajat, 
frenetic colegele de lot iar atunci cînd 
s-a aflat pe pistă a evoluat la un nivel 
ridicat. O fată la fel de inimoasă atît în 
concurs, cît și în tribună ! • DACA în 
privința disciplinei, a corectitudinii spor
tivilor și a arbitrajului nu au fost pro
bleme, în schimb partea tehnică a are
nei a lăsat de dorit, deoarece automatele 
pistei nr. 5 s-au întrerupt din nou. iar se- 
sizoarele nu au mai fun- ționat. (I. PANA, 
coresp).

de 
ln-

TENIS DE MASA, pe plan organi
zatoric, recentele „Internaționale" s-au 
constituit Intr-o frumoasă reușită, Ja care 
și-au adus contribuția atlt organele locale, 
cit și numeroase colective de oameni al 
muncii de la întreprinderile clujene. Nu

In primul eșalon de volei
MAI MULTE ECHIPE OASPETE AU... CUVÎNTUL

și cea de a VII-a etapă a cam
pionatelor primuiui eșalon volel- 
balistic programează astăzi și 
mîine cîteva partide de real in
teres, echilibrate Și cu posibili
tăți de victorie a oaspeților.

In întrecerea feminină, de pil
dă, .lidera clasamentului, Chimia 
Rm. Vilcea, poate contracara a- 
vantajul terenului propriu in 
meciul de la Craiova, cu Oltcit, 
continuîndu-și astfel șirul neîn
trerupt de victorii. Cu tot reviri
mentul Farului, canr ploana Uni
versitatea C.F.R. Craiova porneș
te, la rindul el, favorită în con
fruntarea de la Constanța. Echi
librate se anunță nartidele din 
Capitală și de la Baia Mare. Pri
ma la care ne referim este, de
sigur, derbyul bucu.eștean Dina
mo — Rapid, meci care și-a cîș- 
tlgat locul în... cap de afiș, da
torită ascensiunii viguroase a 
giuleștencelor. In cel de-al doilea 
caz este vorba da confruntarea 
dintre noile promovate, pentru 
care orice victorie înseamnă o 
speranță in plus de rămînere in 
»A".

La masculin, meciul etapei este 
cel de la Zalău, unde se depla
sează de data aceasta campioa
na, Steaua. Un binevenit exa
men pentru bucureșteni înaintea 
debutului ta C.C.E. Reține deopo
trivă atenția partida de la_ Su
ceava, In timp —
joacă derbyul

de altfel, programul complet al 
etapei :

FEMININ : Farul Constanța — 
Universitatea C.F.R. Craiova, Olt- 
cit Craiova — Chimia ~ 
cea, Dinamo București 
București (azi, ora 17, 
namo), Flacăra Roșie 
— C.S.U. Rapid Galați 
10,30 1 n sala ‘ ‘
Bala Mare — 
goviște, Dacia 
lina Iași.

MASCULIN : 
Zalău 
C.S.M.U.
Motorul Baia Mare, 
Brașov — Relonul Săvinești, Di
namo București — Viitorul Ba
cău (sala Dinamo, ora 10,30), 
Calculatorul București — IATSA 
Dacia Pitești (sala Olimpia, ora 
10,30), Universitatea C.F.R. Cra
iova — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș.

MECI IN DEVANȘ
La Craiova s-a desfășurat, In 

devans, partida d’.ntre ecnipele 
feminine Universitatea C.F.R. 
Craiova și Penicilina Iași, con- 
tînd pentru etapa a VIH-a. Au 
clștlgat gazdele ca 3—0 (7, 12, 9) 
într-un Joc de nivel modest. Mai 
bune : Mireia Nccuilță, Liliana 
Popescu, Ioana cotoranu, res
pectiv Dana Sîngeorgean șl Au
relia Preda. Arui-.rl : C. Maiaxia 
șl Gh. Ferariu (V. POPOVICÎ, 
coresp.).

DIVIZIA A LA HOCHEI

ce la Brașov se 
codașelor. Iată,

(Urmare din pag. 1)

fragmentînd jocul, pentru a 
păstra scorul egal.

Minute de penalizare : 14—12. 
Arbitri : I. Becze — FI. Gu- 
bernu, D. Trandafir.

Azi, la ora 17, partida-retur.
PROGRESUL MIERCUREA CIUC 

— DINAMO BUCUREȘTI 2—4 
(0—1, 2—1, 0—2). Un meci foarte 
disputat, de bun nivel spectacu1- 
lar, dar și cu unele ratări In
credibile la ambele porți. Dinamo 
a condus cu 2—0 (au înscris I. 
Popoviei și Pisăru), gazdele au 
egalat prin Șt. Szabo și L. Nagy, 
pentru ca în partea a treia a 
meciului Dinamo să ia avans prin 
I. Popoviei, pentru ca in mln. 
59,15, cînd Progresul a înlocuit

o spunem numai noi, ci și oaspeții fru
mosului oraș de pe Someș — YAO ZENXU 
(R.P. Chineză) : „Ne am bucurat de o ex
celentă primire, pentru care trebuie să 
mulțumim gazdelor. Competiția s-a dovedit 
a fi una dintre cele mal puternice, Jucă
torii tineri avind ee Învăța de la experi
mentați! lor adversari" ; KENT YAN (Ca
nada) : „Au fost cîteva zile de sărbătoare 
a tenisului de masă internațional, cuvintele 
puțind exprima doar palid impresiile noas
tre" ; CAMILLE NOBLET (Franța) : „Am 
fost impresionați de tot. de la amabilita
tea personalului de la hotel șl restaurant, 
pînă la grija permanentă a clujenilor de 
a ne face să simțim ospitalitatea româ
nească" ; PAVOL HAJEK (Cehoslovacia) : 
„Din punct de vedere tehnic, concursul s-a 
desfășurat fără reproș fiind de o înaltă 
ținută". • OPERATIV 5-a dovedit a fi și- 
calculatorul care a furnizat prompt rezul
tatele zilnice, evident nrin eforturile fă
cute de ing. Alexandru Cuc (C.I.M.A.C.

— S.I.R E.C. Cluj) și ing. Livia Cozea 
(C.P.I. Clujana). e O FOARTE REUȘITA 
emblemă a competiției a fost realizată de 
graficianul Ernest Paop. la rîndu-1 șl un 
apreciat arbitru. M ALĂTURI de numeroși 
medallați ai marilor competiții, la Cluj • 
Napoca au fost prezent: și clțiva dintre 
pârtiei,panții la recentele Jocuri Olimpice
— Gideon Joe Ng (Canad . Ili.ia Lupulescu
(Iugoslavia)', Marie Hrachova, Renata Ka- 
salova, Alena Safarova (Cehoslovacia), Da
niela Gherghelceva (Bulgaria) — organiza
torii acordînd premii speciale pentru ex
celenta comportare a sportivilor Illja Lu
pulescu (argint) și Marie Hrachova (bronz’ 
la J.O. o PREMIUL FAIR-PLAY a fost 
atribuit jucătoarei franceze Wang Xiaomin. 
care. în semifinală, la scorul 
19—18 pentru Găo Jun (R P. 
recunoscut un tuș neobservat 
reușind să revină să egaleze 
seturi șl să cîștige partida. • 
NE, numeroși fost’ maeștri .. ..
printre care șl Eleonora Mihalca, Gheorghe 
Cobîrzan. antrenorul emerit Farcaș Paneth, 
ca șl fostul antrenor al naționalei feminine
Nicolae Angelescu. (Em. F.).

de 2—1 și •
Chineză), a 
de arbitru.
situația la 
In tribu- 
a! paletei.

Rm. Vîi- 
— Rapid 
sala Di- 

București 
(mîlne ora 

MaratexM.I.U.j,
C.S.M. Oțelul Tir- 
Pitești — Penici-
Elrond Dlnamo 

Steaua București, 
Suceava — Explorări 

Tractorul

portarul cu un -jucător de cimp, 
tot oaspeții să marcheze, prin 
Pisăru.

Minute de penalizare : 4—2. Au 
arbitrat N. Enache — M. Dinu, 

(Vaier pașcanu —T. Szabo, 
coresp.).
C.S.M 

GBENI — 
LAT1 2—2 .
prima nartidă a etapei cele două 
formații au dezamăgit nrin sla
bul nivel, sub toate aspectele, al 
evoluției lor. După o primă par
te eu scor ..alb", oaspeții au în
scris prin Futga și Nuțu, pentru 
ca în ultima parte gazdele să 
revină și să stabilească un echi
tabil rezultat de egalitate, prin 
golurile marcate de Andras și 
Gal.

Minute de normalizare : 8—20.
Arbitri î Gh. Micu — N. Olinicl, 
Gh. Tașnadi. (Bela MALNASI — 
coreap.).

VIITORUL GHEOR-
C.S.M. DUNĂREA GA- 

(0—0 0—2, 2—0). In

a

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 28 OC
TOMBRIE 1388. Extragerea I: 
75 48 59 21 46 14 40 30 89 ; ex
tragerea a II-a : 69 34 62 55 45 
41 10 28 15. Fond total de cîș
tiguri : 632.495 lei, din care 
76.218 lei report la categoria 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO 2 DIN 23 OCTOMBRIE 
1988. Cat. 2 : 1 variantă 1000/o 
a 9.884 lei și 19 25% a 2.471 lei; 
cat. 3: 13,25 a 4.289 lei; cat. 
4 : 63,50 a 895 lei ; cat. 5: 
261,75 a 200 lei ; cat. 6 : 1.779,50 
a 100 lei. Report la categoria 
1 ; 72.543 lei.
• CIȘTIGUBILE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 26 
OCTOMBRIE 1988. Cat. 1 (13 
rezultate) : 50 variante 250,a

rezul-
Și 

(11 
lei

13.941 lei ; cat. 2 : (12
tate) : 43 100% a 603 lei
1.789 25% a 151 lei ; cai. * 
rezultate) : 687 100% a 91 
și 18.852 25% a 23 lei.
• ASTĂZI, SIMBAtA, 29 

tombrie 1988 este ULTIMA 
pentru a vă depune buletinele eu 
pronosticurile dv. favorite la 
deosebit de Interesantul concurs 
PRONOSPORT de mîine, duminică 
30 octombrie, concurs la care 
sînt Înscrise exclusiv partide din 
camnionctul ’talian. Reamintim 
că, ta ultima oerioadă, grație 
afluxului mare de participant!, ca 

si atractivltătii concursurilor, s-au 
realizat fonduri de cîștiguri deo
sebit de importante, uneori cu 
reporturi substanțiale. Așa a 
fost cazul concursului din 23
octombrie, care a reportat suma 
de o jumătate de milion lei pen
tru concursul de miercuri, 26 
octombrie, eu toate că a atribu’t 
si numeroase cîștiguri, între care
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C.S.Ș. Vi
la Rapid,

e celei de 
campio- 

se dis-
CluJ- 

Voința
cam-

I
I

Subiecte la ordinea zilei CONFIRMĂRI

duminică la ora 10). Chimistul 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlceâ — Politeh
nica Sportul studențesc Bucu
rești, CONPREF C.S.Ș. 1 Con
stanța — Voința Brașov, Comer
țul Tîrgu Mureș — Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul, Construc
torul C.S.Ș. Arad — Voința 
C.S.Ș. 2 București, Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare — Olimpia București; 
masculin: Steaua — Electrobanat 
Timișoara (sala Floreasca, du
minică la ora 8,30), RAMIRA Ba
la Mare — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București, Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești, Dinamo I.M.P.S. Oradea — 
Dinamo București, Metalotehnica 
Tîrgu Mureș — Farul C.S.Ș. 1 
Constanța, Balanța C.S.U. Sibiu 
— Rapid C.S.Ș. 5 București

pioane, Dinamo București, iar 
la Oradea joacă Crișul cu CSU 
Construcții-TMUCB. ------ --
meciuri ale etapei 
rad — Steaua și I.
— Rapid) vor avea 
șl joi.

DE CONCURENTE LA 
LE FEMININE DE JUDO
Gheorghe 
Concursu- 

feminin, 
e la eta- 

cmpetiției 
aceste fa- 

senloare,

care iși vor disputa intlietatea 
la 7 categorii de greutate. Cele 
mal multe șanse de a ieși învin
gătoare le au finalistele din A- 
rad, București. Bacău, Deva și 
Reșița. Pe foile ds concurs sini 
Înscrise și toate cîștlgătoarele de 
anul trecut.

OVIȘTI LA TURNEE INTERNAȚIONALE 
Bucu- 

e trecu- 
ional „Bi- 

polonez 
au fost 

ai multe 
antrenorul 

ne-a 
: „Dispu- 

loare.
rtări 

1 de 
un spor- 
nit lui 

ul de la 
Tot pe 

le respec- 
IȘTI IN FAȚA ULTIMULUI EXAMEN 
juniori al 
sc in ve- 

competi- 
i, Balca- 
ea loc la 

în Iu- 
pugiliști, 

ăr de 6 
Europe- 

a august), 
cute, la 
irei“. An- 
Gheorghe
OPIE... „TROFEUL BRĂILA"

ional de
ii Fo

ia 
adă de 

Vicecam- 
Dumitres- 
aceste zi- 
, iar co- 

plăcere. 
propierea 

și 26 
, în ora- 
feul Brăi- 
t, în ur- 
federației

tive, s-au mai clasat Viorel En- 
cean-Pop (muscă) și Nicolae 
Talpoș (pană).

Tinerii puglliști din secția de 
juniori a clubului Dinamo se 
află, în aceste zile, la Neubran
denburg (R.D. Germană) unde, 
alături de sportivi din 10 țări, 
iau parte la un mare turneu in
ternațional. Antrenorul Petre Ma- 
teescu îi prezintă în concurs, 
printre alții, pe Gheorghe Andrei 
(semimuscă), Gheorghe Sima 
(muscă), Dan Doghi (cocoș). 
Victor Buștean (semiușoară), Dan 
Dăncuță (grea). Ca arbitru 
oficia Jenei Vane ea.

Ene sînt convinși că elevii lor 
vor avea o comportare remarca
bilă și la competiția balcanică a 
tinerilor boxeri.

’ PLENARA F.R. BOX
în ultima ședi iță a Biroului 

Federal, s-a stabilit ea plenara 
federației să se desfășoare la 
București, în ziua de 5 noiem
brie (ora 10), în sala Administra
ției de Stat Loto-Pronosport, din 
Calea Victoriei.

vor selecționa pagiV.ști pentru 
lotul național de seniori, în ve
derea importantelor competiții 
ale anului viitor.

FINALA C.N. PE ECHIPE 
(juniori)

Turneul final al Campionatului 
Național de box juntorl pe echi
pe se va desfășura Intre 16 și 19 
noiembrie, într-o localitate ce se 
va stabili în zilele următoare.

Rubrică redactată de
Paul IOVAN
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300*. De 
concurs 

avan- 
odailitate 

uctivă.
aru Ion, 

autotu- 
ULTATE

EXACTE, jucînd pe același bu
letin o variantă achitată în pro
porție de 25% însă repetată de 
o sută de ori. r> tă. prin urmare, 
ce înseamnă inspirația, ia care se 
adaugă încrederea deplină a 
participantului In numeroasele 
formule și scheme pe care le 
promovează A S Loto-Pronosport 
și care sîn 'a lndemîna tu- 
twor I

'MBR/E 1938
CEPTIONALÂ

SME.EXCURSII
HOTARE

CiȘTIGURI DE 
EXCEPjIE, A- 
VANTAJE DEO
SEBITE • FOR
MULA TEHNI
CA DE MARE 

ATRACTiViTATE: 
66 DE NUME
RE, ÎN CA
DRUL A 7 EX
TRAGERI • SE 
CIȘTIGA Șl CU 
3 NUMERE, DIN 
24 EXTRASE • 
ASTĂZI ESTE 
ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ca orice performanță, șl cea 
din fotbal își mărește valabi
litatea dacă este confirmată. 
Pentru că, în acest mod, se 
accentuează valențele primului 
succes. Ne gîndeam la acest im
portant adevăr al vieții spor
tive după meciurile de miercuri, 
din cupele europene, în care 
cele trei formații românești a- 
flate în cursă au avut compor
tări remarcabile. Incepînd, bi
neînțeles, cu succesul net re
purtat de Steaua, în disputa cu 
Spartak Moscova, continuînd 
cu acest prețios 1—0 al dlr.a- 
moviștilor la Dundee și încheind 
cu înfrîngerea la limită (1—2) 
a Victoriei care îi deschide 
reale șanse de calificare. A- 
cest grupaj de rezultate și com
portări vin la o săptămînă du
pă ce echipa națională a înre
gistrat un start mult elogiat 
în partida de la Sofia. în mo
dul acesta, succesul „tricolori
lor" are o confirmare indiscu
tabilă pe trei stadioane, în fața 
unor adversari cu excelente 
„cărți de vizită*. Este, trebuie 
s-o recunoaștem și s-o subli
niem, un monimt bun al fot
balului nostru. Pe care îl do
rim extins, devenind o serie de 
performanțe ale loturilor repre
zentative și echipelor de club.

Cîteva cuvinte despre parti
dele „europer e“ de miercuri.

Steaua, asemenea unui mare 
actor care „simte" reprezenta
ția de gală, a realizat una din
tre cele mai spectaculoase apa
riții ale ei, atît de numeroase, 
în scena marilor competiții in
ternaționale. Să îmbini reușita 
de pe tabela de marcaj, o dife
rență clară, cu valoarea fotba
lului practicat nu-i lucru ușor 
șl formația „roș-albastru“ l-a 
realizat. Important ni ee pare 
faptul că performanța aparține 
unui l#t în care reputații in
ternaționali Lung, Iovan, Belo- 
dedici, Ungureanu, T. Stoica, 
Balint, Hagi, Lăcătuș, Pițurcă, 
Bălan sînt cu brio secundați de 
D. Petrescu și I. Dumitrescu, 
I. Stan, Pena, Lasconi, repre
zentanții „noului val", sau de 
Rotariu, care își consolidează, 
cu fiecare meci, poziția lui de 
titular. Să reținem acest ele
ment, important în perspectiva 
anilor care vin. Să salutăm re
venirea pe banca tehnică a en
tuziastului și capabilului antre
nor A. Iordănescu, obligat din 
motive medicale să rămînă un 
timp departe de echipa la a 
cărei ascensiune are o contri
buție de netăgăduit. Alături de 
D. Dumitriu și R. Troi, el își 
reia activitatea de pregătire a 
echipei.

Promițătoare apare acum, du
pă trei partide fără înfrîngere 
în Cupa Cupelor, cariera lui 
Dinamo București în întreceri
le continentale. Antrenorul M.

Lucescu se străduiește, cu o 
exemplară ambiție și capacita
te profesională, să construiască 
c echipă nouă la clubul din 
șos. Ștefan cel Mare. Și toate 
datele examenelor internațio
nale vorbesc despre reușita o- 
perației. Proba cea mal eloc
ventă, victoria de la Dundee, 
o veritabilă „probă de foc" pe 
un stadion unde au plecat stea
gul multe și celebre echipe. 
Și în lotul dinamovist distin
gem mal multe promoții de 
jucători, pornind de la experi
mentați! Cămătaru. Orac, Var
ga, Moraru, Nicolae, ajur.gînd 
Iz generația de mijloc — An- 
done, Eednic, Mihăescu, Vaiș- 
covici șl încheind cu masivul 
grup de tineri sau foarte tineri 
fotbaliști, unii ajunși și la e- 
chipa națională sau tn alte lo
turi reprezentative : 
Sabău. Lupescu.
Răducioiu, Timiș, 

' Sabou, Viscreanu.
dominant al tinerilor 
despre dorința antrenorilor M. 
Lucescu și Fl. Cberan de a se 
baza pe talentul și ambiția lor 
în formarea unei promițătoare 
echipe, capabilă să angajeze, 
cum s-a văzut, importantele 
dueluri internaționale oficiale.

Victoria vădește o creștere 
vizibilă a potențialului ei. 
Forța de joc a alb-albaștrilor 
s-a manifestat convingător și 
pe stadionul din Minsk unde, 
cum s-a remarcat de către toți 
comentatorii prezenți, înfrîn
gerea bucureștenilor a fost ur
marea unei erori de arbitraj. 
Dar, trecînd peste acest lucru, 
să notăm progresul marcat de 
formația antrenată de FL Ha- 
lagian și Gh. Timar unde, nu
mitor comun pentru „europene
le" noastre, își fac de aseme
nea loc tinerii: Ursea, Topo- 
iinschi, Dican, Fulga, Culcear, 
Țîră, Uleșan. Dar tonul îl dau 
jucătorii cu experiență — Nițu, 
C. Solomon, Mirca, Coraș, Da- 
maschin II. După cum cîțiva 
fotbaliști mai puțin cunoscuți 
își găsesc consacrarea sub cu-' 
lorile Victoriei : Cojocaru, D. 
Daniel, Bălan. Să menționăm, 
deci, această eficace reunire 
de promoții de jucători într-un 
mecanism care, iată, își cuce
rește poziții tot mai avansate 
în scenele continentale.

Exprimîndu-ne convingerea 
că apropiatul nou examen in
ternațional — dubla întîlnire 
cu selecționatele Greciei — va 
reprezenta o altă confirmare a 
sprintului fotbalului românesc, 
să așteptăm cu îneredere me- 
ciurile-retur din cupele euro
pene, de la 9 noiembrie, in care 
trio-ui nostru se prezintă cn 
certe șanse de calificare.

Mateuț,
Lupu. Stelea, 

Dochia, 
Numărul 
vorbește

Eftimie iONESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• După meciul de la Sinnico- 

lau Mare, „cîștigat" de gazde cu 
1—0 și pierdut ia „masa verde" 
cu 3—0, un alt insei, terminat 
într-un fel pe teren, 1—1, este 
omologat cu scorni de 3—0 pen
tru oaspeți, Mureșul Deva, din 
cauza unor jucători-huligani, ca
re au lovit pe arbitrul de centru. 
Echipa pedepsită în acest mod 
este Energia Săscior, care a fost, 
totodată, suspendată pe o etapă. 
Cit privește pe cel del jucători 
Ordean șl Romu, aceștia au fost 
suspendați, după meciul cu pri
cina, chiar de conducerea echi
pei Energia, primul pe un an,

■ ‘__ : ;:: 3 luni,
de dlsciollnă n-a făcut 

decît să spună: „de a-

lui Lența, spunind că a fost 
doar bruscat și nu lovit (ceea ce 
l-ar fi adus iu.’ăorului o pe
deapsă mai mare). De notat că 
arbitrul a fost atacat și de me
dicul echipei Mecanica Bistrița, 
luliu Istvan, suspendat pe un an.

Jack BERARIU

pel Energia, prunul pe i 
Iar cel de-a) doilea pe I 
Comisia 
altceva 
cord".

acordarea unei lovituri 
„„ — metri in favoarea Glo
riei Buzău, în meciul cu Politeh
nica Iași, mai mulțl jucători a) 
echipei oaspete l-au înconjurat 
pe arbitru, contestînd decizia a- 
cestuia, iar Constantin l-a brus
cat pe conducătorul jocului, în 
timp ce Croitoru s-a „mulțumit" 
să-1 aducă „doar" Injurii, Con
stantin a fost suspendat pe șase 
etape, iar Croitoru pe 3 etape. 
Croitoru, jucător “atr-o echipă 
studențească, s-a... apărat, sus- 
țlnînd că nu ar fl înjurat arbi
trul, ci pe un coechipier, ceea ce 
ar fl un fleac, pentru ctre n-ar 
fl trebuit să se deranjeze nici 
arbitrul, nici, după aceea, Co
misia de disciplină. Dar, și ln- 
tr-un astfel de caz, Regulamen
tul de organizare a activității 
fotbalistice este de altă... părere,

• La 
de la 11

• Tot pentru bruscarea arbi
trului a fost suspendat pe. șase 
etape Lența, portarul echipei 
Mecanica Bistrița. Acesta, în 
meciul cu Minerul Sărmășag, 
șl-a părăsit poarta și a venit la 
mijlocul terenului, pentru a 
răfuî cu arbitrul. Spunind 
crurilor pe nume în foaia de 
bitraj, arbitrul (Acatrinei
Piatra Neamț) arată că a fost 
lovit de Lența. Dar, surprinză
tor, tn fața Comisiei de disci
plină, arbitrul l-a ușurat vina

se 
lu- 
ar- 
din

• CA DE OBICEI, în proto
colul meciurilor Internationa
le susținute acasă de Steaua 
organizatorii au prevăzut con
ferința de presă tot intr-unui 
dintre saloanele Casei Cen
trale s A -matei. Se spun 
multe cu aceste prilejuri, de 
..ambele părți". De această 
dată însă ne-a rămas. în
deosebi. palmaresul cu ade. 
vărat Impresionant al echipei 
Spartak Moscova. înfățișat de 
reputatul om de fotbal Nikolai 
Starostin : cu cele 11 titluri 
de campioană unională si 9

- Cupe partenera Stelei deține 
fruntea ierarhiei In fotbalul 
sovietic, u- fotba] foarte bine 
cotat In arena internațională. 
■ O mare. voință și putere 
de turnă, adăugate la calită
țile tehnico-tactice cunoscute, 
trebuia să arate campioana 
țării noastre pentru a Înclina. 
In final, balanța în favoarea ei. 
„Ne este necesar un 2—0 pen
tru a aborda ca sanse de 
eallficare nartida retur". a 
fost opinia multora dintre 
suporterii cri mai fideli ai 
„ll“-lul din Ghencea. Nici 
unul n-avea să se supere în 
mln,... 91 ai meciului pentru 
faptul că formația îndrăgită 
Ie deoăsise speranțele. • Ie- 
Sind din tunel" pentru ..în
călzire* Gică Hagi l-a tnttl- 
nit la marginea terenului pe 
fostul ruetyst Radu lonescu, 
acum „mai marele* cu îngri
jirea cfmouhiJ de Joc. ame
nința» să se deterioreze din

• BRAVO, STE
LEA I lată, tlnări! 
portar al echipei 
Dinamo s-a com
portat la înălțime și 
pe terenul Iui Dun
dee United. A scos 
citeva mingi grele, 
a fost foarte activ 
la baloanele „plo
uate" In careu, do
vedind că nu este 
ua portar de linie. 
Stelea a răspuns, 
astfel, creditului a- 
cordat de antreno
rul Mircea Lucescu 
Intr-o partidă foar
te dificilă. Notați 
fatr-o premieră ab
solută, fiindcă apă
rătorul buturilor 
„a!b-roșilor* n-a mai 
Înfruntat niciodată o 
echipă 
Vechiul
pe acest post, Mo
rari!, a avut cuvin
te de laudă la a- 
dresa iul Stelea : 
„Are stofă băiatul, 
și un calm... engle
zesc. L-am și fell-

britanică, 
combatant

fotbal ,
oricin» ploii și a lapovltei că- 
zute în timpul nopții. „Acum 
să vedem ce-al făcut", 1 s-a 
adresat Hagi, mai înainte să 
ca'c gszo-iu' eu eramnoanele 

o-vole de un teren bun. 
tnțrucît sînt decis să-i Înscriu 
lui Dasaev două goluri". a 
adăugat — mai tn glumă, mai 
tn serios — Hagi. Mai putea 
cineva să 1 reproșeze. dună 
Joc. lui Hcg că nu vorbise. 
Intr-adevăr serios ? e Lui 
Dimitri Grs-’lienco. fundașul 
iatera știrea ai antrenorului 
Beșkov, nu-i lipsesc. în pofi
da vtrste’ tinere (19 ani) ca
litățile specifiee unui apără
tor. Că n-a reușit, totuși, să 
se descurce anroane deloe In 
..duelurile" ourtate eu Lăcă
tuș. asta uu avea să-1 deran 
Jeze prea mult nid pe el si 
nio’ t>- antrenorul său. Erau 
se pare, cu toții la 
faptul că o soartă 
în ..disputele" eu 
ario® n-o avuseseră 
fundași laterali ___
unor echipe celebre • 
torie mare, victoria 
tregii echipe ! Coeziunea 
el, sub toate as Doctele, ne 
dă mari speranțe In conti
nuare". aprecia dubă ioc. te 
cabine. maiorul Constantin 
DănIIeseu. sefu' secției fotbal 
a clubului Steaua. (G. Nlc.)

eurent eu 
mal bună 
valoroasa 
multi alt! 
apartinlnd 

,Vic- 
tn-

citat pentru evolu
ția sa". Bravo, Ste- 
lea !... Bravo. Mo- 
raru I... • Ca să
vă dați seama de 
„tracul- antrenoru
lui Jim McLean

IN VESTIAR’.'!.
Șl PE GAZONUL
..EUROPENELOR1-,

dinaintea jocului de 
miercuri seara de 
pe sTannadloe 
Park", să vă mal 
dăm Încă un amă
nunt. La oblșhuita 
încălzire pe care o 
fac echipele cu cî- 
teva minute înain
tea începerii jocu
lui. el a trimis pe

gazon pe toți cei 16 
jucători 1 tn timp 
ce Mircea Lucescu 
trimisese „nnspre- 
zecele* standard, pe 
care l-a păstrat De 
toată durata celor 
90 de minute. • 
Valșcovici. după 
meci : „Am ciștigat 
fiindcă am iratat 
jocul cu toată se
riozitatea. respec- 
tind întocmai pla
nul tactic al antre
norilor. Ceea ce 
vom face $1 la me- 
clul-retur. pentru a 
demonstra, tn con
tinuare, creșterea 
competitivității C- 
ehlpei noastre pe 
plan International. 
Urcind in fazele 
superioare,' Dinamo 
este hotărîtă să 
puncteze șl ea tn a- 
cel clasament al 
U.E.F.A. pentru re
partizarea număru
lui de iocnri tn 
competiția conti
nentală". (S. Tr.)

• Pe cit de restrînsă, vreo 
40 de persoane, pe atlt de 
inimoasă a fost galeria care 
a acompaniat-b pe Victoria la 
Minsk, Incurajînd-o pe par
cursul celor 90 de minute. Ea 
a aplaudat insă, cu falr-play, 
și reușitele formației sovieti
ce, oferind un frumos exem
plu galeriei gazdelor. • 
Clubul din capitala Blelo- 
rusiei deține un rol de sea
mă in peisajul sportului unio
nal. Ajunge să spunem că 6 
dintre reprezentanții lui, in 
frunte cu Bogbinskaia (gim
nastică). șilova (tir) și Ia- 

au cucerit me- 
la J.o. 1988.

nastică). . 
novski (box) 
dalii de aur
• Auzită de la Florin Hala- 
gian: „Intre Dinamo pe care 
l-am văzut in meciul de cam
pionat cu Tbilisi și cel care a 
jucat cu nci e o diferență de 
două clase !". Asta vrea să 
spună. In puține cuvinte, că 
elevii 'ul Malofeev au arun
cat in joo. tn fața Victoriei, 
toată știința, toată energia lor. 
De unde șl observația, susți
nută șl ia conferința de pre
să de după partidă, că „Di
namo a realizat azi cea mal

bună evoluție din actualul se
zon*. • Televiziunea bieloru
să a fost prezentă la sosirea 
echipei române la Minsk, fă- 
clnd un scurt reportaj chiar 
la aeroport. R Ca delegat 
U.E.F.A. a figurat austriacul 
Paul Schiller, etndva un re
putat „cavaler al fluierului". 
In această calitate, el a ținut 
să asiste și la ultimul antre
nament al Victoriei,desfășu
rat chiar miercuri dimineață. 
Din păcate Insă după ter
minarea Intllnirii clnd am fi 
dorit să-i cerem părerea (și) 
cu privire la calitatea arbi
trajului. n-am izbutit să-1 gă
sim. Insistențele noastre n-au 
dat nici un rezultat. • Pe 
timpul șederii tn modernul 
hote! „Jubileinaia". plasat în 
centru! orașului, medicul, și 
masorul Victoriei s-au com
portat ea niște alpinlștl de 
nădejde I Cum Jucătorii ro
mâni au fost repartizat! In 
camere de la etajul 3 la 13 
Si cum, foarte solicitat, liftul 
era mereu plin, ei au urcat 
șl coborft mal mult pe scări I 
Un pic de condiție fleică Ie-a 
prins bine, nu 7 (Ov. I.)

IN divizia b, meciuri importante pentru ambele ZONE ALE CLASAMENTULUI
Eșalonul secund programează 

mîine partidele rundei nr. 11, cu 
multe întîlniri interesante. atît 
pentru șefia în cele fei scrii cit, 
mal ales, pentru zena periferică 
a clasamentelor. Tn „față". In 
seria l, lupta se dă în... doi. 
Petrolul Ploiești și Gloria Buzău 
(cu un punct mal puțin) conti- 
nuîndu-șl cursa de promovare. 
Le urmează F C.M. Progresul 
Brăila și C.S.M. Suceava, care 
n-au renunțat, nici ele, la ide- 
ea... Diviziei A. în partea peri
ferică a clasamentului, un pluton 
de șapte echipe (de ‘ - —
în jos) se străduiesc 
impas. Partidele cele 
tante ale etapei sînt 
Petrolul Ploiești — 
greșul Brăila, C.S.M. Suceava — 
Gloria Buzău, C.F.R. Pașcani — 
Aripile Bacău, F C.M. Delta Di
namo Tulcea — Șiretul Pașcani 
șl C.S. Botoșani — Ceahlăul P. 
Neamț.

In seria a n-a, Jiul conduce 
cu 14 puncte, dar mllne, la Bra
șov, susține un med extrem de 
important, pe terenul urmări
toarei ei directe, Tractorul, e- 
chipă-revelație a sezonului. O- 
cupanta poziției a 3-a, Electro
putere Craiova, este favorită In 
disputa de pe teren propriu cu 
I.C.I.M. Brașov. Meciuri „tari" și 
în zona periferică a clasamentu
lui. Dintre acestea amintim jocu
rile: Metalul Mangalia — Dună
rea Călărafi si Pandurii Tg. Jiu 
— Metalul Mija.

în sfîrșit, în seria 
siderată pe drept 
mai puternică, cu 
dente la șefie: U.T.A.,

Satu Mare (ambele cu 16 punc
te) și „Poli" Timișoara (15), lup
ta pentru primul loc rămine des
chisă. Dacă U.T.A. și „Poli" 
joacă „acasă", cu Chimica Tîr- 
năveni și, respectiv, A.S.A. Pro
gresul Timișoara, sătmărenii se 
deplasează la Oră știe, unde In- 
tllnesc pe Dacia, formație aflată 
Intr-o situație precară. Dintre

celelalte partide, demne de re
ținut slot meciurile: C.S.M. Re
șița — Minerul Cavnie și Armă
tura Zalău — Strungul Arad.

Nutrim speranța că toate cele 
n de Intilnlrl se vor desfășura 
în spiritul unei depline sportivi
tăți, ceea ee ar rtdlea, eu sigu
ranță, nivelul calitativ al jocu
rilor.

PROGRAMUL Șl ARBITRII

la locul 12 
să iasă din 
mai impor- 
ccnsiderate: 
F.C.M. Pro-

a IlI-a, con- 
cuvînt cea 
trei preten- 

Olimpia

SER1A l: Poiana 
Unirea Focșani: A. 
Vîlcea), Petrolul 
F.C.M. Progresul 
Stretea (oraș dr. P 
Pașcani — Aripile i 
pa (Timișoara), FFPA ri4 
— Metalul Plopeni: G. 
(Constanța), F.C.M. Delta 
mo Tulcea — Șiretul Pașcani s 
L. Kelemen (Deva). Steaua Ml- 

Cîmpu- 
C. S.

Neamț: 
C.S.M. 

Gloria Buzău: P. Ca- 
dar (Brașov). Politehnica Iași — 
Prahova C.S.U. Ploiești: S. Gro- 
su (Călărași).

Cîmpina — 
Mitaru (Rm. 
Ploiești — 
Brăila : A. 

Groza). C F.R. 
Bacău: I. Po- 

Birlad 
i’îrvu 
Dina-

reștl). Sportul „30 Decembrie* — 
A.S. Drobeta Tr. Severin: I. Ro
șu (Tg. Neamț), Electron) ureș 
Tg. Mureș — c.S. Tîrgovlște (: D. 
Pura (Dej), Tractorul Brașov — 
Jiul Petroșani « D. Bolintiș 
(București).

zil — A.S.A. Explorări 
lungi V. Donțu 'Galați). 
Botoșani — Ceahlăul P. 
S. Hampu (București). 
Suceava

SERIA A II-a : Metalul Man
galia — Dunărea Călărași: T. Ba
dea (București) Electroputere 

•Craiova — I.C.I.M. Brașov : 1. 
Ferenczi (Timișoara). Dacia Pi
tești — Minerul Motru: I. Nicu- 
lițov (Focșani), Chimia Rm. Vîl- 
cea — F.C.M. Caracal ; I. Silviu 
(Galați). Metalurgistul Slatina — 
Gaz Metan Mediaș: Al. Crișan 
(București). Pandurii Tg. Jiu — 
Metalul Mija: M. Concea (Bucu-

SERIA A III-a: u.T. Arad — 
Chimica Tîrnăveni: M. Buciu- 
meanu (Tîrgovlște). Metalul Boc
șa — Unirea Alba Iulia 1 M. 
lonescu (Tîrgovrtte). C.S.M. Re
șița — Minerul Cavnie: D. Dră- 
cea (Craiova), C.P.R. Timișoara 
— Avintul Reghin:. L Floricel 
(Brasov), Gloria Bistrița — Glo
ria Reșița: I. Munteano (Giur
giu), Politehnica Timișoara — 
A.S.A. Progresul Timișoara: M. 
Dărăban (Cisnădie'. Armătura 
zalău — Strungul Arad: M. Rus 
(Dej), F.c. Maramureș Baia Ma
re — A.S. Paroșsnl Vulcan: B. 
Cațaros (Călărași). Dacia Meca
nica Orăștie - Olimpia Satu 
Mare: D. Teodorescu (București).

Toate partidele vor Începe la 
ora II.
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GABRIELA STANCIU
A CÎȘTIGAT

TURNEUL DE ȘAH

(Urmare din pag. 1)

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere activită
ții desfășurate de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu cu prilejul 
acestor vizite, modului in care a 
prezentat. în cadrul convorbi
rilor purtate la Beijing și 
Phenian, poziția țării noastre 
privind dezvoltarea, in conti
nuare. a tradiționalelor relații 
de prietenie și' colaborare ale 
României cu R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, precum și în 
legătură cu probleme actuale 
ale vieții politice internaționa
le, poziție ce corespunde întru 
totul orientărilor stabilite de 
Congresul al XHI-lea și Con
ferința Națională ale P.C.R- 
intereselor și năzuințelor po
porului român, cauzei generale 
a socialismului, progresului 0 
păcii in lume.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat că vizitele tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu in R.P. Chine
ză și R.P.D. Coreeană se în
scriu. prin rezultatele lor, ca 
momente de cea mai mare în
semnătate in cronica bunelor 
raporturi româno-chineze și ro- 
mâno-coreene, întemeiate trai
nic pe principiile socialismului, 
ale deplinei egalități, respectu
lui independenței și suverani
tății naționale, neamestecului 
în treburile interne si avanta
jului reciproc.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat importanta deosebită 
a întîlnirilor și convorbirilor 
oficiale pe care tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, le-au 
avut. Ia Beijing, cil tovarășii 
Zhao Ziyajig secrelar general 
al C.C. al P.C. Chinez, Yang 
Shangkun, președintele R. P. 
Chineze, Li Peng, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a convorbirilor priete
nești purtate cu tovarășii Deng 
Xiaoping, președintele Comisi
ei Militare a C.C. al P.C. Chi
nez, și Li Xiannian, pre
ședintele Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Po
litice Populare a R.P Chineze, 
precum și a înțelegerilor con
venite, care conferă dimensiuni 
tot mai largi și un conținut tot 
mai bogat conlucrării multila
terale dintre România și R. P. 
Chineză. A fost apreciată hotă- 
rîrea celor două țări de a ac
ționa pentru dezvoltarea, pe 
baze stabile și pe termen lung, 
a raporturilor economice, a co
operării și specializării în pro
ducție. a schimburilor comer
ciale, pentru extinderea cola
borării tehnico-științifice și in 
alte domenii de interes comun.

S-a apreciat, de asemenea, 
faptul că. în timpul convorbi
rilor, ‘ a fost reafirmată voința 
Partidului Comunist Român și 
a Partidului Comunist 
de a întări 
rile dintre 
contactele 
experiență,

Comitetql 
subliniat că schimburile de
păreri dintre tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu si conducătorii de
partid și de stat ai R.P. Chi
neze în legătură cu evoluția si
tuației internaționale au relie
fat hotărîrea celor două parti
de și țări de a conlucra tot 
nai strîns pe arena mondială. 

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat deosebita importanță 
a convorbirilor oficiale pe care

Chinez 
și în viitor legătu- 

ele, de a intensifica 
și ■ schimbnrile de

Politic Executiv a 
că schimburile

CAMPIONATELE NATIONALE
(Urmare din pag. I)

tatea medaliaților la seniori 
'sînt... juniori : Dumitru Ne
greanu. Traitfri Cihăr-.șn Aurel 
Sîrbu (la categoria ițg). Bela 
Biro si Marian Dodi;8 (la cat. 
52 kg).

De ce am început cu lau- 
reații de la „56 kg“ ? Pentru 
că performerul zilei .ț fost 
Dumitru Negreanu (^teaua), 
autorul unui valoros record 
national 117.5 ke la stilul smuls 
(v-r- — 116 • kg. îi aparținea). 
El a reușit, totodată să^și ad
judece, în ultimul său an de 
juniorat, pentru a patra oară 
c"~’.—,,>t’v țițiu) jJl campion la 
seniori al categoriei, la totalul 
celor două stiluri. De remar
cat însă, că de această dată. Ne
greanu a avut un adversar te
nace în mai tînărul său coleg 

I

s
s

s
s
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tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu le-au avut cu to
varășul Kim Ir Sen, secretar 
general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, a concluziilor 
și înțelegerilor la care s-a a- 
juns privind dezvoltarea in con
tinuare, pe multiple planuri, a 
relațiilor româno-coreene.

A fost apreciat faptul că. in 
cadrul dialogului ta nivel înalt, 
s-a convenit să fie intensificate 
eforturile pentru creșterea vo
lumului schimburilor comercia
le, extinderea și divers, fi ca rea 
relațiilor economice, pe baze 
reciproc-avantajoase, pentru în
făptuirea prevederilor Acordu
lui de lungă durată de cola
borare și cooperare economică 
și tehnico-științifică pină in 
anul 2000 dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană.

S-a subliniat că, în convorbi
rile purtate, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir 
Sen as reafirmat hotărîrea de 
a întări, pe mai departe, con
lucrarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncii 
din Coreea.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat profunda semnificație a 
conferirii tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu a ordinului coreean 
„Drapelul Republicii" clasa I și 
a titlului de „Doctor Honoris 
Causa" în științe economice, iar 
tovarășei Elena Ceaușescu a ti- 

țiului de „Doctor Honoris Causa" 
în științe chimice, ca o expre- 
sie a înaltei aprecieri a operei § 
științifice de deosebită valoare 
teoretică și practică și a contri- îț 
buției aduse la întărirea conți- jS 
nuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele, ță- § 
rile și popoarele noastre, Ia Sj 
promovarea cauzei socialismu- § 
lui, a păcii și înțelegerii între g 
națiuni.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat hotărîrea, exprimată § 
de cei doi conducători de partid 
și de stat în cadrul schimbu
lui de păreri cu privire la ac
tualitatea politică mondială, de 
a intensifica conlucrarea din
tre România și R.P.D. Coreeană 
pe plan internațional pentru 
promovarea fermă a politicii de 
dezarmare, de securitate și 
destindere, de colaborare și 
pace. în timpul convorbirilor, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu a 
reafirmat sprijinul și solidari
tatea Partidului Comunist Ro
mân. ale Republicii Socialiste 
România și poporului român 
față de inițiativele și propune
rile Partidului Muncii din Co
reea, ale Guvernului R.P.D. Co
reene, personal ale tovarășului 
Kim Ir Sen, privind reunifi- 
cărea pașnică și independentă 
a Coreii.

Aprobînd în unanimitate re
zultatele vizitelor în R.P. Chi
neză și R.P.D. Coreeană, Co
mitetul Politic Executiv a ce
rut guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale să ia 
toate măsurile ce se impun pen
tru realizarea. în cele mai bune 
condiții, a înțelegerilor conve
nite, care asigură ridicarea pe 
un plan tot mai înalt a- colabo
rării și cooperării României cu 
cele două țări socialiste priete
ne, în folosul și spre binele 
popoarelor noastre, al cauzei 
progresului și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat 

națiuni.

s

I

de club Traian Cihărean, care 
a debutat la această categorie, 
cîștigînd titlul la stilul aruncat 
cu 140 kg, la egalitate cu Ne
greanu, dar desprins în cîști- 
gător grație... cîntarului (Cihă
rean a avut 250 de grame mai 
puțin). Și, pentru că tot sîntem 
la această categorie, să sub
liniem buna comportare a de
canului de vîrstă al acestor 
campionate. Gheorghe Maftei 
(C.S. Onești), care la 33 de 
ani — o vîrstă rar întîlnită în 
concursuri — a obținut două 
locuri III la smuls si la total.

Toț un junior avea să fie și 
protagonistul întrecerilor la 
categoria cea mai mică, 52 kg: 
Bela Biro (ASA Tg. Mureș). în 
vîrstă de 19 ani, învingător de
tașat în fața lui Gavrilă Axinte 
(CS Onești) și a lui Marian Do
niță (Steagul Roșu Brașov), ul-

REZULTATE BUNE IN „TURUL EUROPEI 
LA AUTOMOBILISM

Intre 6 și 15 octombrie s-a 
disputat „Raliul Turul Euro
pei" la automobilism, competi
ție care a măsurat 6000 de ki
lometri. trecînd prin 9 țâri. Re
amintim. în ziua de 9 octom
brie caravana a trecut și prin 
țara noastră, programînd probe 
speciale, la Finișel, Caps. Ră- 
cătău. Cheile Cibinului, Santa, 
Cîrțișoara, Vidraru I, Vidraru II 
și Brădet

In finalul acestei întreceri 
internaționale, la care au luat 
parte 47 de echipaje <29 reu-

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
LA DIRT-TRACK

Amatorii sportului cu motor 
din Brăila vor avea posibilita
tea să asiste, astăzi și mîine, 
la două interesante reuniuni 
.internaționale de dirt’-track. 
Este vorba de cea de a doua 
ediție a „Cupei Danubiu", de 
fapt O dublă întîlnire între se
lecționatele cluburilor din 
România și Bulgaria, organizate 
de C.S. Brăila în colaborare 
cu F.R. Motociclism.

Printre oaspeți se află spe
cialiști ai genului cu frumoase 
„cărți de vizită" în arena in
ternațională, avîndu-1 în frun
te pe multiplul campion al 
Bulgariei. G. Manev. Selecțio
nata cluburilor noastre va fi 
alcătuită din cei mai buni pl- 
loți de la Steaua. Metalul 
București, Petrolul Ianca, Vo
ința Sibiu și C.S. Brăila (lip
sesc reprezentanții formației 

• PSV EINDHOVEN SI NACIONAL MONTEVIDEO, IN FINALA 
„CUPEI INTERCONTINENTALE" • COMPETIȚII CONTINENTALE 

PENTRU JUNIORI

• Cea de-a 29-a ediție a „Cu
pei Libertadores* s-a încheiat cu 
victoria echipei Nacional Mon
tevideo (Unr-rv). care în man
șa a doua a finaled a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
3—0 (1—0). formația argentindană 
Ne wells Old Boys. în primul joc 
echipa argentîndiană cîștigase cu 
1—0.
• Mecdv’ pentru ..Cupa Inter

continentală* dintre echipa , olan
deză P.S.V Eindhoven, deținătoa
rea Cupei Camoionilor Europeni, 
și Nacional Montevideo, campioa
na Americii de Sud. cîștigăfoare 
a ..Cupe’ Libertadores*. se va 
disputa Ir 11 decembrie la Tokio, 
în cele 27 de ediții de pînă 
acum. Eindhoven este a treia 
formație olandeză care joacă pen
tru această cupă, cîștigată în 
1970 de Feyenoord Rotterdam și 
în 1972 de Ajax Amsterdam. în 
perioada cînd se juca tur-retur, 
formulă abandonată începînd din 
1980 de cînd cupa se dispută 
într-un singur meci, pe teren 
neutru și anume la Tokio, In

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
BOX. • Peste 100 de puglliști 

din 13 țări și-au confirmat nar. 
ticiparea ia campionatele Amerl- 
oli Centrale șl zonei Caraibilor, 
competiție ce se va desfășura cu 
Începere de la 5 noiembrie. In 
Guatemala.

HANDBAL a In prima zi a 
Campionatului Mondial feminin 
(grupa C) competiție ce se des

DE HALTERE
timul reușind, la numai 15 ani, 
să urce astfel pe podiumul 
laureaților.

Rezultate tehnice t Cat. 52 
kg — total : 1. BELA BIRO 
(ASA Tg. Mureș) 210 kg, 2. 
Gavrilă Axinte (CS Onești) 
202,5 kg, 3. Marian Dodiță (Stea
gul Roșu Brașov) 190 kg ; 
smuls . 1. B. BIRO 95 kg, 2. G. 
Axinte 87.5 kg, 3. L. Mike (Unlo 
Satu Mare) 82.5 kg ; aruncat : 1.
A. JIGAU (Steaua) 12'2,5 kg, 2.
B. Biro 115 kg, 3. G. Axinte 115 
kg.

Cat. 56 kg — total : DUMITRU 
NEGREANU (Steaua) 257,5 kg, 
2. Traian Cihărean (Steaua) 255 
kg, 3. Gheorghe Maftei (C.S. 
Onești) 237,5 kg ; smuls : 1.
NEGREANU 117,5 kg. 2. Cihă
rean 115 kg, 3. Maftei 107,5 
kg; aruncat; 1. CIHÂREAN 
140 kg, 2. Negreanu 140 kg, 3. 
Aurel Sîrbu (Clujeana) 130 kg.

șind să ajungă la linia de so
sire), comportarea bună în an
samblu a adus echipajelor noas
tre locul 1 Ia echipe de uzine 
și 2 în clasamentul pe națiuni.

Grigoraș și Banca s-au clasat 
pe locul 7 in clasamentul ge
neral, ocupînd totodată poziția 
a treia în clasamentul clasei 
1600—2000 cmc. Pe locul 10 la 
general și pe 1 la clasa 1300 
cmc s-au situat Balint — Zăr- 
nescu, pe 18 — Andrei — Nico- 
lescu (loc 2 la clasă) și pe 22 
Vasile — Scobai (loc 3 la clasă).

campioane pe anul 1988, I.P.A. 
Sibiu).

întrecerile se vor desfășura 
pe pista Stadionului Municipal 
din Brăila după următorul pro
gram : azi, de la ora 15 — me
ciul pe echipe; mîine (ora 
10,30) — concursul individual, 
în formula clasică de 16 aler
gători în 20 de manșe.

ALBERTO JUANTORENA
HAVANA. 28 (Agerpres). - 

Fostul campion olimpic. atletul 
Alberto Juantorena. în prezent 
vicepreședinta al Institutului de 
sport, recreere și educație fizică 
din Cuba, s-a pronunțat împo
triva folosirii de către sportivi a 
medicamentelor stimulatoare și 
în special a steroîzilor anaboli - 
zanți, care au efecte dăunătoare, 
producînd afecțiuni hepatice, hi- 

capitala Japoniei Juventus Tori
no. în 1985 și F.C. Porto în 1987 
au fost singurele echipe europene 
învingătoare. La celeilalte ediții, 
trofeul Toyota, oferit de organi
zatorii japonezi a revenit forma
țiilor 9ud-americane.
• Finala „Cupei Asiei* pentru 

echipe de juniori se va disputa 
între selecționatele Siriei și Ira
kului. în cea de-a doua semifi
nală. reprezentativa Irakului a 
întrecut cu 5—4 (după executarea 
loviturilor dr la 11 m) formația 
Qatarului. La încheierea timpului 
regulamentar de joc și a pre
lungirilor sco-ul a fost egal : 
1—1.
• La Ibarra (Ecuador). în ca- 

drul campionatului sud-american 
pentru juniori II (jucători pînă 
la 16 an<), selecționata Braziliei 
a terminat la egalitate (0—0) cu 
formația Columbiei, iar reprezen
tativa Argentined a învins cu 
scorul de 2—o (0—0) echipa 
Uruguayulul.
• în cadrul campionatului An

gliei s-au disputat trei meciuri

fășoară tn diferite orașe dta 
Franța s-au Înregistrat următoa
rele rezultate : Olanda — Elveția 
19—8 (8—3). Belgia — Italia 18—17 
(9—7), Islanda — Grecia 24—11 
(11—6). Franța. — Portugalia 
22—13 (13—6). In ziua a doua : 
Spania — Portugalia 17—10 (9—4); 
Franța — Grecia 29—8 (13—6) ;
Suedia — Elveția 16—12 (8—5) ; 
Olanda — Belgia 15—8 (4—3) • 
La Dusseldorf, în meci pentru 
primul tur al „Cupei I.H.F.", la 
masculin, echipa locaiă Turu a 
învins su scorul de 25—17 (10—8) 
formația Hapoel Ramatgan (Is
rael) .

HOCHEI PE IARBA. • Dispu
tat 1a Larg- (Scoția) cel de-al 
doilea mec! amical dintre selec
ționatele masculine ale Scoției și 
Zimbabwe s-a încheiat eu scorul 
de 6—1 (3—0) tn favoarea gaz
delor. In primul joc. desfășurat 
cu o zi în urmă în aceeași lo
calitate echipa Scoției cîștigase 
cu I—0.

HOCHE! PE GHEATA. • Echi
pa olimpică a Canadei și-a în
cheiat turneul în U.R.S.S. .lucînd 
Ia Elektrostal (în apropiere de 
Moscova) cu selecționata de ti
neret a țării-gazdă. Partida s-a 
închețat cu scorul de 4—2 (3—0. 
1—1 o—l) în favoarea oaspeților,

RUGBY. ’® In continuarea 
turneului- pe care îl întreprinde 
în Anglia, echipa Australiei a 
evoluat la Bristol în compania 
unei selecționate locale. Rug- 
byștii englezi au obținut victoria 
cu scorul de 26—10 (13—6). avîn
du-1 ca principal realizator pe 
Barnes, autorul a 18 puncte (un 
eseu, o transformare și 4 lovituri 
de pedeapsă).

DE LA SOFIA
SOFIA, 28 (Agerpres). Turneul 

internațional feminin de șah de 
la Sofia a fost cîștigat de maes- 
tra româncă Gabriela Stanciu, 
care a totalizat 8,5 p din 11 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Cristina Bădulcscu 
(România), Vesnina Sikova (Bul
garia) — 8,5 p, Elisabeta Po- 
lihroniade '’(România), Vera 
Peiceva (Bulgaria) și Elena 
Titova (U.R.S.S.) — 7.5 p.

JOCURILE SPORUVE

MONDIALE A1E PĂCII
RABAT. 28 (Agerpres). — Cea 

de-a 4-a ediție a Jocurilor sportive 
mondiale ale păcii se va desfășura 
între 28 august — 4 septembrie 
1989 ir Maroc în orașele Fez, 
Meknes și Ifrane cu participarea 
a circa 7 000 de eoncurenți. din
tre care 2 OOo vor fi de peste 
hotare. Orașu* va găzdui în
trecerii de maraton si ciclism. 
Ia Ifrane vor avea loc probele 
de cros, marș triatlon. pescuit 
sporfv iar la Meknes se vor dis- 
Duta concursurile de atletism și 
înot Este prevăzut, de asemenea, 
un seminar internațional avînd 
ca temă pacea si cooperarea in
ternațională. La care vor fi invi
tați laureați ai Premiului Nobel 
pentru oace. Jocurile mondiale 
ale păcii au fost organizate pri
ma oară 'n 19B3 la Belgrad, dună 
care au urm-4 edițiile de la 
Echirolles în 1985 si Marignane 
îin 1987.

Șl LUPTA ANTIDOPING
potensiune. sterilitate. tulburării 
psihic^ etc. Recent Juantorena a 
semnat împreună cu atletil Ser- 
ghei Bubka (U.R.S.S.), Rosa Mota 
(Portugalia) Edwin Moses 
'(S.U.A'. o declarație de sprijin a 
lupte- antidooin? pentru menți
nerea unei atmosfere sănătoase, 
corecte. în spiritul ideilor o: ’Ti
pice și- al fa’^-piayului. în activi
tatea sportivă internațională.

restantă. încheiate cu următoare
le rezultate : Manchester United 
— Norwich 1—2, Newcastle* — 
Middlesbrough • 3—0. Nottingham 
Forest — Liverpool 2—1. Lideră 
a clasamentului se menține echi
pa Norwich, cu 22 puncte.
• Localitatea suedeză Boraas a 

găzduit meciul retur dintre echi
pele Suediei si Danemarcei, con- 
tînd pentru sferturile de finală 
ale Campionatului European fe
minin Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—' (1—1). învingătoa
re în primul ioc cu scorul de 
5—1. selecționat Suediei s-a ca
lificat pentru semifinalele com
petiției.

® Localitatea ?ehoslovacă p:sek 
a găzdui- meciul dintre echipele 
Cehoslovaciei si Bulgariei, din 
cadrul preliminariilor C am ok> na
tului Europear feminin. Victo^a 
a revenit gazdelor cu scorul de 
3—0 (1—0) orin golurile înscrise 
de Farmakovp (2) și Sterbova.

TENIS. A în turul II al turneu
lui de la Paris conttnd pentru 
„Marele Premiu". americanul 
Brad Gilbert l-a întrecut cu 
6—2 6—3 pe Andres Gomez
(Ecuador) iar francezul Guy 
Forget l-a eliminat eu 6—3. 6—3 
pe austriacul Thomas Muster. 
Alte rezultate : John Fitzgerald 
(Australia! — Gaillermo Roldan 
(Argentina! 6—1 6—2 ;. Jakob
Hlasek (Elveția) — Jonas 
Svensson (Suedia) 3—6. 6—3,
6—2 ; Tim Mayotte (S U.A.) —
Eric Winogradski (S.U.A.) 6—4,
6—1. a Rezultate înregistrate în 
optimile de finală ale turneului 
feminin de la Brighton (Anglia) : 
Steffi Grat (R.F, Germania) — 
Hester Witvoet (Olanda) 6—1, 
6—1 : Sandra CeechinI (Italia) — 
Nathalie H-rreman (Franța/ 6—3, 
3—6. 6—4 ; Parc Shriver (S.U.A.) 
— Laura Gar-one (Italia) 6—0. 
6—0 ; Lori McNeil rs.U.A) — 
Silke Meier (R.F. Germania) 4—6, 
6—0 6—1 ; Manuela Meleeva
(Bulgarie) — Marla Strandlund 
(Suedia) 6—4, 6—1 A In ontimile 
de finală ale turneului feminin 
de la Indianano-Hs țucătoarea 
bulgară Katerina Maleeva a în- 
vlns-o cu 7—6 4—6 7—6 ne ame
ricana Ann Grossman. iar Amy 
Fraziei (S.U.A.) a dispus cu 6—L 
6—2 de coechipiera sa Marianne 
Werdel.

TENIS DE MASA. a Proba 
feminină pe echipe din cadrul 
campionatelor Americii de Sud. 
competiție ce se dispută la Mon. 
tevideo a fost cîștigată de se
lecționata Braziliei Învingătoare 
eu 3—1 în finala susținută cu 
formația Chile.
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