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MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN MUNICIPIUL IAȘI

CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU Șl AL DESCHIDERII
NOULUI AN PE iNVĂTĂMÎNT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general *1 Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
luat parte la marea adunare 
populară din municipiul Iași, 
care a avut ioc vineri, 15 sep
tembrie, cu prilejul vizitei de 
lucru in județ și al deschiderii 
noului an de invățămint 1989— 
1990.

Adunarea populară se înscrie 
ea un important 
moment politie 
rodnicului dialog 
oamenii muncii __ ___
parte a țării, a analizei efec
tuate in unități economiee. de 
cercetare științifică șl de în- 
vățămînt, în cadrul cărora 
secretarul general al partidului 
a stabilit, împreună eu repre
zentanții organismelor demo
crației noastre socialiste, cu 
cadrele de conducere de partid 
și de stat din județ, cu specia- ____ _____________
liști și muncitori de aici, eden- Gheorghe ~ Buhac,' director' ge- 
, _m i * neral al Combinatului de Utilaj

_ ___
intimpinat cu multă căldură, 

cu puternice urale și ovații, a 
luat cuvintul t o v a r < 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
generai al Partidului Comunist

Si memorabil 
în Încheierea 
de lucru cu 

din această

| Sîmbâtâ 14 septembrie 1989 |

DISPUTE ATRACTIVE IN PRIMA ZI
A FINALELOR DE ATLETISM

Pe Stadionul ,23 August" au

A
I 

tril pe drumul luminos al so-

_____________________
___ _ _____ ____ liicep'iit ieri in trecerile atietilor
aplauze, cu îndelungi urale iji seniori din cadrul MDaciadei“ z- - -!•* ■ _ of aI/vs* R tarif

etatismului șl comunismului.
Sosirea I* tribună a to

varășului Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost salutată cu vii și puternice

nantă. Rezultate tehnica: 1. 
Iolanda Oanță (Rapid Buc.) 
51,32 — campioană a Daciadei 
și republicană, 2. Daniela Gă
mălie (Dinamo Buc.) 53,22, 3. 
Mihaela Rachieru (Steaua Buc.) 
53,88, 4. Daniela Pleșcan (C.S. 
Brăila) 34,43.

în proba similară masculină, 
favoritul Mugur Mafeescu s-a 
impus șl d destul de clar, 
chiar dacă clujeanul Dorin Mu- 
resanu s-a străduit să-F dea o 
replică cît mai puternică. Re
zultate tehnice : 1. Mugur Ma- 
teescu (Dinamo) 47,44 — cam
pion al Daciadei și republican, 
2. Dorin Mureșanu (Uriiy. IMMR 
CIuj-Napoca) 48,07. 3. Ion Băr
bos (Univ. LM.M.R. Clui-Na- 
poca) 48.40.

Conform așteptărilor, la înăl
țime femei titlul a fost ciștigat 

___ __  _ _____ de Alina Astafel. care c.îștigă 
§ și s-a detașat de adversarele titlul pentru a treia oară con- 

șecutiv. Rezultate tehnice: 1.

ovații de către participant!! la § Si al Campionatelor Republl- 
marea adunare. Sș cane.

In această ambiantă de en- § Primul campion al acestei e-
(uziasm și angajare politică, § ditii a fost clștigătorul probai 
adunarea a. fost deschisă de de 3000 m obstacole, alergăto- 
primui secretar ai Comitetului Ș rul craiovean Augustin Barbu, 
județean Iași al P.C.R., to- § oare s-a detașat ta învingător 
varășa Maria Ghițulică. S cu trei tururi înaintea finalu-

Apoi au luat cuvintul Mircca § lui de cursă, trectad lima de 
- ---- ----- - —---- - ■ • § sosire cu un avans de peste

§ 30 metri. Rezultate tehnice :. 1. 
Sș Augustin Barbu (A.S.A, Craio-

va) 8:45,03 — campion al Da- 
5 eiadel și republican, 2. Viorel 
Ș Popov ici (Poll Iași) 8:49,48, 3. 
§ Teofil Ciobanu (CCIAG Buc.) 
§ 8:50,64,
§ Finala cursei feminine de 400 
§ m a prilejuit lolarudei Oanță, 
§de asemenea, o victorie catego- 
șrică. Ea a avut un start decis

Anania, secretar al Comitetului 
de partid al întreprinderii 
Mecanice de Material Rulant 
Pașcani, Cameluța Beldie, 
rector al Institutului Poli
tehnic din Iași, Gheorghe Con
stantin, președintele Coope
rativei agricole de producție 
Movileai, Livin Pirvu, membru 
al biroului Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul Universitar Iași, și Ș

Rapidista Iolanda Oanță. 
campioană la 400 m. 
Foto : Nicolae PROFIR

Alina Aslafel (Steaua) 1,90 m 
— campioană a Daciadei si re
publicană, 2. Octavia Iacob

țările și măsurile necesare pen- 
tiu rezolvarea problemelor, Greu IașL
pentru dezvoltarea in continua- ’ * "
re, pe un plan superior, a tu
turor sectoarelor de activitate 
economică, socială, științifică și 
de invățămint din municipiul 
și județul Iași, spre binele șt 
prosperitatea localităților șl a 
locuitorilor din aceasta parte a 
țării.

Desfășurată in piața Ștefan 
eel Mare, adunarea a reunit 
peste 100 000 de cetățeni — 
muncitori, țărani cooperatori, 
cadre didactice, numeroși stu- 
denți și elevi. Ei au venit pen
tru a exprima sentimentele de 
profundă stimă, prețuire șl re
cunoștință ale locuitorilor ju
dețului, asemenea întregii na
țiuni, față de secretarul gene
ral al partiduluL tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru toi 
ceea ce a făcut și face spre bi
nele și propășirea patriei, pen
tru înălțarea României socia
liste pe noi culmi de civilizație 
și progres, pentru ridicarea ni
velului de trai material și spi
ritual al poporului nostru. Cei 
prezenți au aclamat cu însufle
țire pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria so
cialistă, pentru harnicul și ta
lentatul popor român, con
structor victorios al socialis
mului $1 comunismului.

Intr-o impresionantă unitate 
de gind și voință en Întregul 
popor, s-a dat șl Ia aceas
tă impresionantă manifestare 
populară expresie adeziunii la 
propunerea de realegere a to
varășului Nicolae Ceaușescu, la 
Congresul al XlV-Iea, In func
ția supremă de secretar ge
neral al partidului, eu ferma 
convingere că aceasta consti
tuie garanția mersului neabătut 
înainte al scumpei noastre pa-

Romeo VILARA
săi» taică de la ieșirea dta tur-

’W iMULTE REUȘITE IN PROGRAMUL IMPUS LA GIMNASTICĂ
scretor §

(Continuare in pap 2-3)

»-------- ----- -------------  _ .. .. § BAIA MARE, 15 (prin tele-
Român, președintele Republicii fOn). sata Sporturilor din 
Socialiste România. § localitate s-au derulat, vineri

Cuvinlarea conducătorului § dUpă-amiază. primele reuniuni fața publicului au fost cel 22
partidului ți statului nostru a Ș ale Campionatelor Naționale șl de gimnaști participant! la fi-

- *----- ■ & «le Daciadei Sa gimnastică nala pe tară, spectatorii urmă-
§ sportivă. «Ut fetele, cit șl bă- rindu-l cu precădere ne com-

I
fost urmărită eu deosebii In
teres, ea profundă satisfacție 
și deplină aprobare, fiind sub
liniată, în repetate rîndurl, ou 
vii și îndelungi aplauze, en 
aclamații.

Marea adunare populară din 
municipiul Iași a luat sfîrșlt 
intr-o atmosferă înălțătoare, 
de vibrant entuziasm, grăitoare 
expresie a unități* întregului 
popor in jurul partidului, al 
secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Puternic însuflețiți de În
demnurile adresate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii ieșeni au re
afirmat hotărirea de a face 
totul pentru transpunerea 
neabătută in viață a orientă
rilor șl indicațiilor secretarului 
general al partidului, pentru a 
ridica Întreaga lor activitate 
la cote superioare de calitate 
și eficiență, pentru Îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin din planurile și 
programele de dezvoltare a 
țării. In același timp, elevii și 
studenții au exprimat, cu pri
lejul deschiderii noului an 
școlar, angajamentul lor entu
ziast de a-$i Însuși cele mai 
noi cuceriri ale științei șt cu
noașterii umane, de a se pro-

(Continuare in pag. < 4-a)

icții sustinînd tn prima zi dl- ponentii Iotului nostru repre- 
ficilul examen al „impuselor". zentativ care au și dominat, do 
Primit care s-au prezentat în altfel, întrecerea.

Confirmînd așteptările, Ma
rius Gherman s-a impus cu 
autoritate in reuniunea inau
gurală, el aflindu-sede la pri
mul pînă la ultimul schimb în 
fruntea clasamentului. Șt mal 
îmbucurător e faptul că Ma
rius Gherman a manifestat o 
impresionantă constanță în e- 
voluție, la un nivel ridicat, 
notele obținute fiind elocvente: 
9,60 la inele sl sărituri, 9,70 la 
sol, cal cu minere și paralele 
șl 9,80 la aparatul său prefe- 
rat-bara fixă. El s-a distanta! 
astfel la aproape 1 punct de 
cel de-al doilea clasat. Marian 
Rizan, pe poziția a aoua mat 
aflîndu-se (de-a lungul coi.cur
sului Marian Stoican și Adri
an Sandu, dar aceștia din ur
mă au avut — pe lingă fru
moase reușite — șl unele evo
luții mai puțin convingătoare 
șl chiar ratări.

Constantin MACOVEI

EJ,

In CAPITAlfi, PRIMELE OPT ECHIPE
SUSJIN MECIURI DE MARE INTERES

t ...... . . .
țȘ cu numărul 13 a Campionatului 
Ș: Național de polo pe apă. Cele 
§ mai bune opt echipe din tara 

noastră se vor intîlni, Initial, 
pe parcursul a 14 etape duble 
(ultima, programată la 18 $1 17 
decembrie), urmind ca apoi, 
primele șase clasate după me
ciurile tur-retur ale etapelor 
săptămînale, să joace — în ca
drul Grupei „A* — trei turnee 
finale, după sistemul fiecare 
eu flecare, luîndu-se tn consi
derare șl rezultatele directe din 
întîlnirile anterioare. De ase
menea, formațiile clasate pa 
locurile 7—8 în clasamentul e- 
tapelor duble, împreună cu a- 
celea care au ocupat pozițiile 
9 șl 10 în trecuta ediție de 
campionat șl cu celelalte for
mații înscrise, vor disputa cede 
patru turnee finale ale Grupei 
„B“ (unde nu se mat iau tn

Așadar, astăzi începe ediția

S

I
După „mondialele* de canotaj

IERARHIA OLIMPICĂ A FOST RESPECTATĂ, DAR 
NUMĂRUL MEDALIILOR NOASTRE DE AUR A CRESCUT

Cu îngăduința dumneavoas
tră. vom incepe cu— .linia de 
sosire’, preaentindu-vă clasa
mentul pe medalii al recent 
disputatelor Campionate Mon
diale de canotaj de la Bled : 
1. R.D. Germană — 7 medalii 
de aur, 3 de argint, nici una 
de bronz, 2. ROMÂNIA 3—3—1, 
3—4. Italia și olanda 1—1—8. 5. 
R.F. Germania 1—0—1, 8. Nor
vegia 1—0—0, 7. Cehoslovacia 
0—2—0, 8. Anglia 0—1—2, 9—10. 
U.R.S.S. și R.P. Chineză 0—1- 
1. 11. S.U.A. 0—1—0, 12—13.
Austria și Bulgaria 0—0—2, 
14—17. Iugoslavia, Suedia, Un
garia șl Noua Zeelandă 0—0—1. 
tn continuare — 21 de țări care

• Fetele s-au impus in probele așteptate cu cel mai 
mare interes — simplu și S-}—1 • In condițiile unei con
curențe acerbe, băieții confirmă progresul din ultimii 
ani • Aprecieri elogioase ale presei iugoslave la adresa 

canotorilor români
nu au intrat în posesia vreu
nei medalii, între care unele 
cu veche tradiție in canotaj, 

fi Canada, Danemarca, 
(să nu uităm, aici se 
oea mal mare regată 
cea de la Lucerna) sau

cum ar 
Elveția 
dispută 
a lumii. 
Polonia.

Comparînd ierarhia '89 cu cea 
olimpică, a anului trecut, se 
constată de la prima vedere.

că. Ia linii mari, situația wu 
s-a schimbat, reprezentanții 
R.D. Germane șl României do- 
mtaind cler Întrecerile 1» pre- 
bele incluse în programul J.O. 
Cu remarca, impusă de eviden
tă. că decalajul dintre cele

Sorin SATMARI

(Continuau fs pag. a 4-d)

considerare rezultatele anteri
oare).

După frumoasa' prestație a 
poloiștilor români la „europe
nele" de natație, ca și în pers
pectiva apropiatelor confrun
tări internaționale ale cam-

Mugur POPOVICI

(Continuare In pag. 2-3) (Continuare in pag 2-3)

Mi ine, in Divizia A de fotbal

UN VERITABIL DERBY DE ETAPĂ:
DINAMO PETROLUL

• In Trivate evoluează campioana țării • La Craiova, 
doi foști coechipieri față în față (Cirțu și Ștefănescu)
• O dispută interesantă intre Farul și F. C. Inter
• La București, actualele fruntașe ale clasamentului 
în întrecere directă • Flacăra pregătește returul cu 
F, C. Porto • La CIuj-Napoca se întilriesc două echipe 
in pierdere de puncte • F. C. Olt primește vizita unei 
nou promovate • La Oradea, o revelație a sezonului 
dă replica unei formații in creștere • In „Regie**, per

spectiva unui frumos spectacol sportiv

PROGRAMUL JOCURILOR wwwwwș
■ ■ ■■ ■

- . Pite ști:
; Craiova i
; Constanta i
; București :
■
î Moreni t
5 CIuj-Napoca i
■ Scornice ști :
• Oradea :
• București t

F. G ARGEȘ - STEAUA 
UNIVERSITATEA - F.C.M. BRAȘOV 
F. G FARUL - F. G INTER
DINAMO - PETROLUL

(Stadionul Dinamo)
FLACĂRA --------------
..u-
F, C. OLT 
F. C. BIHOR 
SPORTUL STUD.

- CORVINUL
- „FOU’ TIMIȘOARA
- JIUL
- S. G BACĂU
- VICTORIA

(Stadionul Sportul Stadentesc)
Toate partidei* încep la ora 17.

w

UOUL9 pafitucra încep ia ora i/« •



JINÎAȘII DE LA
Cu deosebit interes a fost 

Așteptată proba de pistol vl- 
*țcză din cadrul finalelor Da
ciadei la tir pentru juniori. în
trecerea a fost dominată de ti- 
heril tintași de la U.T. Arad, 
pregătiți de Ioan Popovici, 
'care și-au adjudecat ambele 
titluri, și la individual, și la 
echipe. Se muncește bine la 
această secție, dar tocmai pen- 

.jtru aceasta ar fi de dorit un

I S-au încheiat întrecerile tinerilor cicliști

MARIUS SIMION Șl A. ȘOGHIOR
Învingători In proba de semifond

C1MPULUNG MUSCEL, 15 
(prin telefon). Ultimele probe 
din cadrul finalelor Dacladeila 
ciclism fond șosea pentru ju
niori, desfășurate în frumosul 
Șl ospitalierul oraș argeșean. 
au fost cele cu adițiune de 
puncte. Caracteristic ambelor 
probe a fost echilibrul Intre 
pretendent»! la ocuparea pri
mului loc, situația schimbîn- 
du-se după desfășurarea fiecă
rui sprint (cicliștii clasați pe 
primele 4 locuri la flecare din
tre ele primind 5, 3, 2 și 1 
punct), spre satisfacția unui 
numeros și disciplinat publie.

întrecerea juniorilor mici (10 
ture cu sprint la fiecare tură) 
a fost spectaculoasă, „duelul" 
purtat între Aurel Șoghior și 
Sorin Nucă fiind întrerupt din 
cînd în cînd de replica lui Lu
cian Boari, triplu campion la 
această ediție. Clasament final:
1. Aurel Șoghior (C.S.Ș. nr, 1 
București — antrenor Constan
tin Baciu) 30:50,23 p; 2. S. Nu
că (Stirom) 21 p; 3. L. Boari 
(Voința Arad) 16 p; 4. P. Gri- 
gorici (Voința Piatra Neamț) 15 
p; 5. P. Decu (C.S.Ș. 2): 8 p:

FINALELE DE ATLETISM
(Urmare din pafl. 1)

___ _____ (Met.
11,84 — cair.piOU- 

și republicană, 2.
(C.S.U. Cutați) 
Constantin acu

(Rapid) 1,80 m. 3. Nicoleia Lo- 
Jea (I.E.F.S. Sportul Studen
țesc) 1,75 m.

Marienta Ucu, campioană și a- 
nul trecut la Pitești.și-a reeditat 
victoria la 100 m. Rezultate teh- 
n'ce : 1. Măriei» Bou 
Hunedoara) ' 
nă a Daciadei 
Corina Tarău 
11,99, 3. El.
(Rapid) 12,33.

Lupta pentTU titlu la 100 •>
s-a dat intre doi specialiști ai 
probei de garduri, tatrs el ta- 
tercalîndu-se însă favoritul 
cursei. Rezultate tehnice î L 
George Borol (Steaua) 10.80 - 
campion »1 Dacîadei st repu
blican, 2. Daniel Cqjocara (Di
namo) 10,67. 3. Lîvfii Gîurgian 
(Dinamo) 10.74.

Juniorul Bogdan Tudoi a 
fost, la lungime, singurul dț- 
tlgător în întrecere cu senio
rii. Rezultate tehnice: L Bog
dan Tudor (Rapid) 7,41 m — 
campion al Daciadei ți repu
blican, 2. Dan Rotarlu (Steaua) 
7.44 m. 3. Marius Sîrbu (C.S.M, 
Univ. Craiova) 7,37 m.

Alte rezultate din prima zi 
n competiției! suliță bl I 
C-tin IWIclea (Consta. Arad) 
79,50 m — campion al Daciadei 
și republican, 2. Jan Ungurea- 
n„ (Voința) 75,5® m, 3. D-tru 
N-'ijoiță (Prahova C.S.Ș. PI.) 
74.64 m; greutate b» L

II CAMPI0NAT81W
tt BOCWI

Pe patinoarul .23 August* 
din Capitală, incepînd de luni, 
se va disputa primul turneu 
dublu din Campionatul Națio- , 
nai de juniori I (10 ani), gru
pa I, cu participarea echipelor: 
Triumf București, G.S.Ș. Mier
curea Ciuc, C.S.Ș. 2 Construc
torul Galați, C.S.Ș. GheorgheuL

Programul primelor trei zile 
este următorul: luni, de la 
ora 10, Miercurea Ciuc — Ga
lați și de la ora 18 Triumf — 
Gheorgheni ; marți : Galați — 
Gheorgheni și Triumf — Mier
curea Ciuc ; miercuri ! Mier
curea Ciuc — Gheorgheni și 
Triumf — Galați. Joi e zi dc 
pauză.

Zilnic, cite 3 jucători din 
fiecare echipă vor da normele 
de control, cei cere nu ta În
deplinesc fiind scoți din com
petiție,

U.T. ARAD S£ AFIRMA IN CONTINUARE
sprijin mal eficient acordat din 
partea clubului arădean unei 
secții cu statut olimpic și. mai 
cu seamă cu rezultate bune, 
deocamdată la nivel national 
Si, In perspectivă, sperăm, si 
international.

în privința probelor de pușcă 
la poziția culcat, e de mențio
nat succesul unei «rădence. 
Antoaneta Drăgan, care rfștigâ 
la luptă întrecerea cu Marilena

8. T. Drăghlci (Metalul Plo- 
peni) 6 p.

La juniori mari s-au detașat 
de restul concurenților, prin 
ambiție și dorința de victorie, 
Marius Simion și Mihai Pîrlog. 
Ei s-au angajat, încă din start, 
într-o pasionantă dispută pen
tru ocuparea primului loc. A 
condus, pe prima parte a con
cursului, M. Pîrlog, dar repli
ca Iul M. Simian nu s-a lăsat 
așteptată șl, rfștlgînd 8 sprin
turi, ultimul a Înclinat balanța 
victoriei în favoarea sa. Ame
nințat pe ultima parte a cursei 
cu pierderea locului secund. 
Pîrlog s-a mobilizat și a Teușil 
sâ adune punctele eare l-au si
tuat în final pe poziția a doua. 
Clasament final: 1. Marfus Si
mion (STIROM București — 
antrenor Vasile Radu) 45:20,32. 
2. M. Pîrlog (C.S. Brăila) 29 
p; 3. D. îrimlaș (Voința Cluj- 
Napoca) 21 p; 4. D. Vraciu (O- 
limpia) 18 p; B. B. Kenyeres 
(Electromureș Tîrgu Mureș) 10 
p; 8. I. Militară (C.S.Ș. nr. 1 
București) 8 p.

Hortrtîu SIMA

Coste! Grasu (Dinamo) 18,67 
m — campion al Daciadei ți 
republican, 2. Marius Andrușcă 
(C.S.M. Suceava) 18,03 m, 3 
Mircea Călin (C.F.IL Craiova) 
17,48 m ț prăjină s 1. Răz" 
van Stănescu (Victoria 4,60 
m — campion al Daciadei 
și republican, 2. Răzvan Enes- 
cu (Steaua) 4,60 m; 10 000 m :
1. Stan Zevedei (Progresul 
Brăila) 29:22,66 — campion al 
Daciadei șl republican 2. Mir
cea Latlș (C.S.M. AIS1T Cluj- 
Napoea) 29:26,14, I. Eug. Enă- 
chioiu (C.S.M. Suceava) 
29:29,54 ; 3000 m f : L Marga
reta Keszeg (C.S.M. Uni». Cra 
iova) 6:57,44 — campioană a 
Daciadei țf republicană, 2 E- 
lena Fidatov (C.S.M. Delta 
Tidoea) 8:50,49, I. Mariana 
Stănescu (Poli. Timiș.) 9:60,80, 

întrecerile continuă astăzi 
(de la orele 9 «1 15) ți se în
cheie duminică (de la orele 
8.00 gi 14.30).

„CUPA PRIETENIA 
Șl „MARELE PREMIU 

AL MUNICIPIULUI 
TIMIȘOARA"

Echipa noastră reprezentati
vă de motociclism viteză pe 
josea, din care fac parte, prin
tre alții, TIberiu Troia, Du
mitru Ciurara, Octavian Vrăji- 
tore pi Sander Bzoverfi, se 
aliniază astăzi si mîlne la 
startul penultimei etape a 
•Cupei Prietenia*, programată 
pe traseul din orașul Frobug 
(R.D. Germană). Piloții noștri 
stat conduși de antrenorul Tra
ian Mihăiieseu.

Etapa finală a acestei presti
gioase competiții Internationale 
va avea loe ta silele de 23 și 
24 septembrie pe traseul de la 
Timișoara, In organizarea 
FJt.M.. C.J.EP.S. Timiș și a- 
sociației sportive Progresul din 
municipiul de pe Bega. Și-au 

anunțat participarea selecționa
tele Bulgariei, Cehoslovaciei 
Cubei, R.D. Germane, Poloniei, 
Ungariei U.R.S.S. șl bineînțe
les, României Concomitent se 
va desfășura gi „Marele Premii» 
al municipiului Timișoara’1 la 
clasele speciala 125 gl 250 cmc. 
la care vor mal hui parte spe
cialiști ai genului, din Austria, 
Irlanda, Italia, Elveția gi Olan- 

Anghel, de la Steaua, tatre- 
oerea pe echipe revenind... 
Metalului București i Deci mal 
multe secții care se situează 
tn prim-plan, și faptul rămtoe 
ca unul de consemnat la aceas
tă armă. La juniori, dublu 
succes stelist, semn că aici ti- 
nărul antrenor Ilie Codrcanu 
începe să-si facă simțită prin 
rezultate munca depusă in Ulti
mul timp.

Radu TIMOFTE

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
60 f.c., junioare : 1. Antoaneta 
Drăgan (CSU Oradea) 583 p ; 3. 
Marilena Anghel (Steaua) 581 p; 
I. Marla Petrescu (Metalurgistul 
Cugir) 581 p ; I Veronica Do- 
garu (Metalul Buc.) 580 p ; 5. 
Maria Gherghel (Unirea Focșani) 
577 p : 6. Ana Ionescu (Steaua) 
573 p ; echipe : 1. Metalul 2266 p; 
‘ ; 3. Dlnamo

1. L Grlgore 
I. Tudorache 

589 p ; 3. M. 
p ; 4. C. Jur- 
584 p; s. T.

— 6.

V I A P 5 d—---- ir—- - —•
2. Steaua 2256 p 
2142 p ; Juniori : 
(Steaua) 590 p ; 2. 
(Unirea Focșani) 
Vasile (Steaua) 586 
cuț (CSV Oradea) .
Botoș (CSU Oradea) 382 p ; 
B. Mleușan („U" Cluj-Napocâ) 
581 p ; echipe : 1. Steaua 2308 p;
2. CFR Arad 2250 p ; 3. Olimpia 
2248 p ; pistol viteză :: 1. R. Fro- 
lich (UT Arad) 571 p : X S. Toth 
(UT Arad) 553 p ; 1. M. Gheon- 
dea (CSS 1 Buc.) 563 p 5 4. E. 
Sipanu (UT Arad) 564 p ; 5. R. 
Diaconovlel (UT Arad) 554 p ; 
6. M. Teodorovici (UT Arad) 553 
p ; echipe : 1. UT Arad 2249 p ; 
2. CSS 1 Buc. 2167 p ; 1. Stea
ua 2116 p.

GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. D

Surprinzătoare. pe deplin 
meritată, situarea iul Adrian 
Cătănoiu pe locul 4 după „im
puse", el fiind deocamdată re
velația concursului.

Iată primii clasați la mascu
lin: 1. Marius Gherman (Dina
mo) 58,10 p, 2. Marian Rizan 
(Steaua) 57,40 p. 3. Adrian 
Sandu (D) 57,25 p, 4. Adrian 
Cătănoiu (D) 56,60 p, 5. Nicu- 
șor Pascu (D) 56,60 p, 6. Ma
rian Stoican (D) 56,45 p.

Așteptate cu cel mai mare 
interes, în cursul serii s-au 
desfășurat Întrecerile fetelor. 
Gimnastele din cele 10 echipe, 
împărțite în 2 serii, au oferit 
un spectacol deosebi» de «- 
tract iv, cu multe evoluții a- 
preclate cu note mari. Maria 
Neculiță, Lăcrămioara tilip» 
Nicoleta Toma, Eugenia Golea 
și Camelia Mîndricel și-au 
disputat cu indîrjire pozițiile 
fruntașe, clasîndu-se chiar In 
această ordine In prima serie.

A intrat, apoi, ia concurs a 
doua serie, cu cele mal bune 
sportive ale țării Previziunile 
au fost confirmate dia nou, 
Daniela Silivaș impunîndu-se 
eu autoritate : 9,925 )a sărituri. 
9,875 la paralele, 19 la bîrnă, 
10 la sod. Toial : 99,800 p.

Sîmbâtă sînt programate e- 
xercițiile liber alese. >ar du
minică finalele pe aparate.

EXCLUȘI DIN CAUZA... SUPORTERILOR

reușind chiar să cîștige prima 
manșă, succes care a adus e- 
chlpei sale 25 de puncte. Dar 
(păoat că există acest dar), după 
pauză, el n-a mai intrat In cal
culul manșei secunde: a fost 
exclus din cursă pentru sim
plu motiv că s-a folosit pe tra
seu de ajutor străin în schim
barea bujiei de la motor.

Cum au mal existat cazuri 
cînd alergători talenteți an fost 
descalificați pentru aceeași 
greșeală (au fost împinși In 
luarea startului au beneficiat 
de asistență tehnică ta locuri 
nepermise stc.), „binevoitorii* 
respectivi au făcut de fapt 
deservi cin acestor tineri.

AU SCĂZUT ABANDONURILE, 
A CRESCUT NUMĂRUL NECLASAȚILOR

Dacă în penultima etapă a 
Campionatelor pe echipe de la 
Cîmpulung-Muscel au scăzjt 
vizibil abandonurile provocate 
de defecțiunile mecanice, ta 
schimb a crescut numărol mo- 
tocroșiștilor care nu s-au cla
sat. deoarece nu au putut eter- 
lua turele impuse de regu-

Disputindu-și intiietatea cu 
ardoarea specifică virstei. cel 
mai tineri motocrosiști prezenți 
la startul claselor 50 ți 80 cmc, 
din cadrul Campionatelor Re
publicane pe echipe, furnizea
ză curse atractive, apreciate de 
publicul spectator. înzestrați 
cu deosebite calități pentru a- 
cest sport al curajului ți inde- 
mînării. mulți juniori, dornici 
de afirmare, progresează vâ- 
zînd cu ochii, anuntindu-se ca 
piloți de nădejde. Printre a- 
ceștia se numără și Gabriel 
Ghcreș (Torpedo Zărnesti). an
gajat adesea în lupta pentru un 
loc pe podium, la penultima e- 
tapă a competiției menționat t

FINAL PASIONANT IN CAMPIONATELE 
DE MOTOCROS

Campionatele Republicane 4» 
motocros pe echipe lși w de
rula mjirx ultimele secvențe, 
pe traseul de la Vălenii de 
Munte, in organizarea A.S. Lo
comotiva Ploiești. Participă

ÎNCEPE DIVIZIA
Astăzi începe o nouă ediție ■ 

Diviziei A de popice. Iată pro
gramul primei etape, scria I va
lorică. feminin i Voința Ploiești
— Petrolul Băieol, Voința Galați
— U.T. Arad, Hidromecanica 
Brașov — Electromureș Tg. Mu
reș, Voința Timișoara — Voința 
Tg. Mureș, Voința București — 
Laromet București ; masculin 1 
UNIO Satu Mare — Minaur Bala 
Mare, CJ.H. Explorări C-lurtg 
Moldovenesc — olimpia Electro
nică Industrială București, Mi
nerul Vulcan — Gloria București, 
Voința București — Metalul Hu
nedoara, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Electromureș Tg. Mureș. Seria

JUNIORII DE LA ELECTROMUREȘ
Ultima etapă (a 3-a) a „Cupei 

Federației** Ia popice (juniori si 
Junioare) a avut loc pe arena 
Voința din Tg. Mureș, arenă cu 
piste returnate, cu seînduri de 
lansare schimbate, eu automate 
ce funcționează ireproșabil — 
lntr-un cuvtnt „Îmbrăcată intr-o 
haină nouă", conducerea clubu
lui eu același nume (președinte
— K. Kemendi) luînd toate mă
surile pentru reușita acțiunii.

în întrecerile feminine jocuri
le au fost spectaculoase, nu mai 
puțin de 10 sportive (din 18) de
pășind granița celor 400 p.d. 
Primele locuri au fost ocupate, 
in ordine, de Mariane Halalai 
(Electromureș) — 437. Mlrela
Marton (C.S.M. Reșița) — 434, 
Laura Andrei (Laromet Bucu
rești) — «7 și Liliana Băjenaru 
(Voința București) — 427.

ULTIMA RUNDA...
Săptămina viitoare la Iași, 

caravana voleiului faminin 
poposește pentru ultimul episod 
al circuitului ^lay-off*, dotat 
cu „Trofeul Sportul*. Competi
ția — care, de la Începutul ve
rii a trecut prin Bistrița, Bucu
rești, Constanta, Rm. VBceași 
Tîrgoviște — se Încheie în ora
șul care se mindrește cu pri
mele două titluri de campioa
nă a țării cucerite de către o 
echipă provincială — „Penici
lina" anilor *70, la timonă cu a- 
celași inimos și apreciat tehni
cian cars este Nicu Roibescu. 
Publicul ieșean, va fi satisfă
cut de calitatea spectacolelor 
oferite de Rapid București, 
Chimia Rm. Vîicea, C.S.M. O- 
țelul Tîrgoviște, Dacia Pitești, 
Farul Constanța, Știința Bacău, 
C.8.U. Galați și. nu In ultimul 
rînd, de Penicilina Iași, echipa 
care a făcut o foarte bună im
presie în turneele precedente 
(semne ale unei noi tresăriri 
de orgoliu?). Și, dacă plusuri
le realizate treptat de echipe 
pe plan tehnic, tactic ți mai 
ales în jocul de apărare au 
fost evidente, avem motive să 
credem că la Iași publicul va 
fi martorul unor soectacole 
sportive de cea mai bună ca
litate. îl așteptăm in Sala 
Sporturilor, de marți pînă vi
neri, 1a fel de numeros ți en
tuziast na în zilele de glorie 
sie echipei Penicilina...

LA BACAU Și BAIA MARE
Competiția dotată cu „Tro

feul Sportul* avea si un circuit 
pentru echipele masculine. De 
altfel, primul turneu l-au dis
putat, toi la Bistrița, voleiba
liștii. Dar de la începutul lui 
iunie, cînd a fost programat.

UB

lament. Să concretizăm: 4 
bandonuri si 8 neclasați la 50 
cmc, 2—® Ia 80 cmc, 2—3 la 125 
cmc — tineret gi 3—3 la 250 
cmc seniori. Prin urmare, este 
necesar ca alergătorii vizați să 
fie supu;i la un program supli
mentar de pregătire.

concurenți de toate categoriile 
din București, Moreni, Brașov. 
Cîmpina, Zărneștl, Tg. Mureș. 
SI. Gheorghc, Timișoara, O- 
dorhel (1 alte centre moto. în 
program figurează curse pen-

A DE POPICE
a 2-a valorică — feminin : Olim
pia Electronică Industrială Bucu
rești — Voința Craiova, Voința 
Oradea — Metrom Brașov, Rapid 
București — Gloria București, 
Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Odorhei. C.S.M. Beșița — Dacia 
Ploiești ; masculin : Olimpia Re
șița — Carpațl Sinaia, Tehnoutl- 
laj Odorhei — C.F.R. Iași, C.F.B. 
Constanța — Constructorul Ga
lați, Metalul Roman — Chimica 
Tirnăveni. Voința Timișoara — 
Jiul Petriia.

Rugăm corespondenții din lo
calitățile respective să transmită 
rezultatele duminică la telefoa
nele cunoscute.

TG MUREȘ IN PRIM-PLAN
CLASAMENT FINAL : 1. Ma

riane Haialal — 1268, 2. Laura 
Andrei — 1265. 3. Katalin Lucacl 
(Voința Odorhei) — 1259.

La băieți nu s-a schimbat po
diumul clasamentului general, 
dar etapa a aparținut altor Ju
niori care s-âu impus prin Jocul 
lor tehnic $1 eficace. Este vorba 
de Istvan Bor (Electromureș — 
887), liderul Incontestabil al ge
nerației actuale de tineri. Ro- 
mică Prlcopi (C.F.R, Cluj-Napo
ca) — 872.

CLASAMENT FINAL: 1. Fran- 
elsc Majos (Electromureș) — 2642 
(rezultat de etapă — 655), 2. Ion 
Ovidiu 2624 (864). 3. Nlcolae
r.upu (ambii de la Voința Bucu
rești) — 2619 (820).

ton PANA — cores».

Nc

st:
O luptă 

a Diviziei 
lin în ed 
Strungul 
un avans 
ce a înre

partide, i 
înfrîngeri. 
anul 1971, 
eșalonul s 
și 1985. i. 
movînd di 
a termin: 
pentru ca 
iată, să p 
eșalon. A 
a rein nod 
handbalul:

divizionarele A masculine au 
optat tot pentru... vacanță în
delungată. Explicație simplă: 
criză de jucători (ta condițiile 
convocării loturilor), criză de 
interes. După invitația făcută 
de Zalău (șl neonorată I), Vi
itorul Bacău reiterează pe a 
sa (anunțată de noi) către toa
te divizionarele A, pentru pe
rioada 19—23 septemtrie. Ar fi 
turneul al doilea... De aseme
nea. C.S.M. Minaur Baia Mare 
(noua denumire a lui Explorări 
Motorul) se înscrie ca organi
zatoare pentru un turneu in 
perioada 27—30 septembrie.

REPREZENTATIVA 
MASCULINA, 

IN PRAGUL C. E.

tigat divi:
C.S.M.U 
eu e< ’ 
C.S.U. Gs 
și A.S.A.
NIE, core

„Ci
Trei dis 

„B“ își d 
joc de or) 
ai acestei 
în primei 
iatea C.F. 
Galați* 3— 
pex Consi

înainte de debutul ta faza fi
nala a C.E. din Suedia, prima 
reprezentativă masculină a ță
rii noastre a susținui la Con
stanța. meciuri de verificare cu 
echipa secundă, cu Dinamo 
București și cu formația de ju
niori a Cubei, cîștlgate toate 
cu 3--0 (pe locul 2 s-a situat 
Dinamo, pe locul 3 România B 
șl pe ultimul Cuba — juniori). 
Voleibaliștii români pleacă ta 
R.D. Germană, unde vor face 
ultimele verificări ta compania 
reprezentativei acestei țări. (C. 
POPA, coresp.).

TURNEU LA GALAȚI

în vederea startului ta cam
pionate, la Galați 8-a desfășu
rat un turneu masculin dotat 
cu „Cupa Universității*. A cîș- 

c
(Orn

p ioanei n 
așteptăm 
fășurarea 
plin si’—x 
telor I

Iată Kr< 
etapei ina

tru seniori, tineret ti juntarl. 
întrecerile seniorilor Vor fi ex
trem de pasionante, deoarece 
piloții de la Torpedo Zărneștl 
conduc doar cu 6 puncte in cla
samentul general, unde prin
cipalii lor urmăritori, motocro- 
siștii de la Steaua, sînt ho- 
tărîți să lupte pentru intîietate 
pînă la ultima tură. Primul 
start se va da la ora 9.3®.

Rubrică redactată de
Troian IOANIȚESCU

Sezonul 
1990 la ba 
miine de 
ta Divizia 
care vor s 
pel inaugi 
Sînt înscr 
mâții — ft
2 Bucureț 
C.S.Ș. Ba 
viște, C.S. 
Mediaș, C, 
IÎ-aJ C.S. 
Mare, C.S 
Cluj-Napo 
Salonta, (
3 Oradea; 
Rîmnicn V 
București,

ț.EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SI
tn sumarul acestui număr figurează : ec' 

rialul — 33 August — eveniment epocat 
Istoria României ; TEORIE—STUDIt—CER 
TARI ~ Reconsiderări sl reevaluări eonet 
ale tn știința educației fizice si sportului ( 
de prof. nniv. dr. L. Teodorescu ; contrlt 
teoretice și practice nrlvlnd selecția si orie 
rea psihologică a copiilor sl juniorilor, de 
holog Marla Șerban ; EDUCAȚIA FIZICA 
SPORTUL ÎN ÎNVATAMINT — Modelul 
mativ pslhomotric. motric d social a! at 
ventului de liceu Industrial minier (I). de p 
I. Benga : Cum putem evita accidentele 
lecția de educație fizică de prof. I. E. 1 
prof. Stela loanlțescu, prof P. Mocu 
TEHNICA—METODICA—ANTRENAMENT — 
racterlsticile modelului la unii Indici antr< 

metrici la atletism, de șef de lucrări Elena I 
con, conf, univ, D. Alexandrescu : Roiul șl 
noi-tanța unor cunoștințe cotangente In tirul 
performantă cu pistolul, da antrenor en 
Gh. Corbescu : MEDICINA SPORTIVA -



JL ARAD SI AMBIȚIILE SALEa u

I
a all-a 
mascu- 

s care 
at-o cu 
s, după
1 in 17

Gloria și Constructorul, si ele 
foste divizionare A.

Strungul, echipă pregătită de 
entrenorii Ioan Burger și Ște
fan Deacu, fost handbalist de 
vază al Aradului, aparține aso-

•tît I
*—tom*■■nu

„prima scenă”

îi patru 
nțată în 
?ipat în 
mii 1980 
87, pro
vizia B.
secund, 

icheiată. 
. primul 
ui Arad 
icceselor

rezultate superioare, cu 
mai mult, cu cît vîrsta medie 
de 24 de ani și jumătate este 
propice marii performanțe. 
Cristian Urs — component el 
lotului de tineret $i Cosmin 
Popa — al celui de juniori fi
ind exemplele cele mai repre
zentative.

Avînd în vedere detașarea 
neta din sezonul trecut, faptul 
că tradiția și sprijinul sînt la 
cote ridicate în Arad, se poate 
crede că Strungul va depăși 
rapid condiția de nou promova
tă, că Aradul se va Înscrie mai 
ferm tn rîndul oentrelor puter
nice ale handbalului nostru 
masculin.

în fotografie (de la stingă la 
dreapta): THi Ionescn, Pavel
Crivăț, Jenă Nagy, Daniel A- I 
posta, Dorn Fflimon. Cristian I 
Urs. Martin Mondeck. Flavian

I
I
I
I
I
I

UN PRONUNȚAT ECHILIBRU 

IN MAJORITATEA PARTIDELOR

după

ciației întreprinderii de 
șini unelte din orașul de pe 
Mureș, unitate reprezentativă a 
potențialului Industrial al mu
nicipiului bănățean, din rîndul 
căreia se disting, prin sprijinul 
acordat handbaliștilor, directo
rul — ing. Mircea Roman, pre
ședintele de onoare el secției. 
Mihai Petrică fi Ioan Pirvu, 
președintele și, respectiv, vice
președintele secției, precum și 
medicul Dorin Deheleanu și 
masorul Bruno Zimmer. Spe
ranțele recent promovatei în 
Divizia A sînt mari, pe măsu
ra dragostei arădenilor pentru 
sport, pentru handbal în mod 
special, echipa fiind aptă de

Robn, Constantin Călin, Teodor g 
Mitran, Daniel Irimia, Wolf- I 
gang Merle, Ladislau Bolder, ■ 
Avram Solovăstru — nume

It sau mai puțin eunos- I 
lumea handbalului, toți |

Avram 
mai mult 
cute în 1--------------- ------- ... .
Jucătorii fiind însă animați de 
mari ambiții pentru a demon
stra că promovarea < 
Strungul Arad nu a fost intim- 
plătoare si mal ales că pre
zenta ei în Divizia A se vrea 
de cît mai lungă durată.

demon- |
echipei I

Mihail VESA

I
I

uceveană 
decisiv
1 de 
Bacău 

ARSE-

i

It

d una de 
1 pus In 
nstănteni 
feminine. 
UniversI-
- C.S.U.
- Chim-

Mline, In Divizia A la handbal feminin I
(IlUJi - tUBIȘIIl ți milMflim - HIOMIIHIIM,

MECIURI ECHILIBRATE, B[ MARE INTERES
I
I

Etapa a IX-a a Diviziei A te 
handbal feminin, programată 
duminică, se pare că va apar
ține gazdelor, firește prin pris
ma rezultatelor anterioare și a 
pozițiilor în clasament. Dintre 
formațiile vizitatoare cele mai 
Îndreptățite să confere parti
delor echilibru sînt Hidrotehni
ca (la Brașov) și Mureșul (în 
meciul cu Știința Baeău),

Programul etapei este urmă-

INATUL DE POLO

torul: Chimistul Rîmnieu Vil- 
cea — Rapid, Știința Baeău — 
Mureșul Tg. Mureș, TEROM 
Iași — C.F.R. Craiova. Textila 
Zalău — Relonul Săvînești, 
Rulmentul Brașov — Hidro
tehnica Constanța Mecanică 
Fină București — Constructo
rul Timișoara (Sala Floreasca, 
ora 10.15; în deschidere: I.T. 
București — Trainica Pucioasa, 
feminin. Divizia B. ora 9; de 
la ora 11.30: Calculatorul IfRUC 
București — I.O.B. Balș, mas
culin. Divizia B).

Clasamentul la zi în Divizia 
A feminin arată astfel:

i.»

inamo — 
eres des
prind de- 
■’rtlcîpan-

.plet al 
:lnul „Di

namo". sîmbătă de la orele 15 
și duminică de la 8,30): Rapid
— Voința ; Steaua — Vagonul 
Arad; Sp. Studențesc T.M.U.C.B.
— I.L. Timișoara și Dinamo — 
Crișul. Iată, un prim derby, de 
reală atracție, mai ales cu gîn- 
dul la... Cupa Campionilor Eu
ropeni.

1. CHIMISTUL.
2. Hidrotehnica
I. Textila
4. ȘtUnța
5. Rulmentul 
«. TEROM
7. Mureșul
*. C.F.R.
3. Rapid

10. Mec. Fină
11. Betonul
ÎL Constructorul

17 0 1 274-218 a 
till 174-186 » 
un ns-iss îs 
2 4 0 4 214-200 16 
14 4 4 122-171 14 
14 14 196-191 14 
( 4 0 4 121-180 It 
S 4 0 4 194-132 M 
4 4 0 4 121-194 14
12 0 1 207-233 14 
im 144-is» ii 
t 1 0 7 143-213 n

iul cornpetițional de baschet 1989-1990

Rll Șl JUNIORII, PRIMII
ial 1989— 
inaugurat 
irticipante 
le juniori, 
urile eta
nului tur. 
irele for- 
t I: C.S.Ș.

Focșani. 
IX Tirgo- 
mța, C.S.Ș. 
i ; seria a 
.S.Ș. Satu 
ira, C.S.Ș. 
>ej. C.S.Ș. 
na, C.S.Ș. 
-a: C.S.Ș. 
J. I Rapid 
ești, C.SȘ.

Cîmpina, C.S.Ș. Brașov, C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe. C.S.Ș. Reghin, 
C.S.Ș. 1 Oradea ; masculin, se
ria I: C.S.Ș. Mediaș, C.S.Ș. 
Cluj-Napoca. C.S.Ș. Tirgu Mu
reș, C.S.Ș. Sibiu, C.S.Ș. Arad. 
C.S.Ș. 1 Oradea. C.S.Ș. 2 Baia 
Mare, Electrobanat Timișoara; 
seria a Il-a: C.S.Ș. 4 Bucu
rești, C.S.Ș. Deva, C.S.Ș. Tir- 
goviște, C.S.Ș. Rîmnieu Vîlcea, 
Dinamo București, C.S.Ș. Pi
tești, C.S.Ș. Găești. C.S.Ș. Bra
șov ; seria a IlI-a : C.S.Ș. 8 
Steaua București, C.S.Ș. 1 
Constanta, C.S.Ș. 1 București, 
C.S.Ș. Galați. C.S.Ș. Iași, C.S.Ș. 
Ploiești. C.S.Ș. I Rapid Bucu
rești.

>rlvlnd efectele suplimentării proteice si a ' 
amltinel la cicliști iuniori. de cont. univ. . 
I, Drâgan și colab. ; Modelarea indicilor ne- . 
lusculari tn medicina sportivă. de dr.
a Baroga ; OPINII—CONSULTAȚII — Fișă ; 
ilă de evaluare a activității antrenorilor . 
catii Si anexe), de lector univ. Oct. Un- < 
anu 1 Aprecieri asupra evoluției recorduri- ; 
nondlale la înot (sinteză) de nrof. M Ola- . 
prof. Gabriela Dobrescu. Ana Maria Olaru. 
amintim Că ABONAMENTUL este calea cea I 
sigură ca revista „EDUCAȚIE FIZICA ș«

5.T" să nu lipsească d'n biblioteca de spe- j 
late a profesorilor de educație fizică a 5 
morilor, a medicilor sportivi, a tuturor ac- l 
Iilor mișcării sportive din tara noastră 
noîtl-vă de urgentă abonamentul ia revista j 
■cațîe fizică și sport-. 5

Foarte rapid, campionatul ne 
propune un meci care Întruneș
te clasicele condiții a ceea ce 
numim o lntîlnire-derby: parti
da dintre ocupantele locurilor 
1 și 2 ale unei competiții. Ease 
numește Dinamo — Petrolul, 
formațiile care au totalizat. în 
cele 270 de minute de întrece
re de pînă acum. punctajul 
maxim și golaveraje excelente: 
11—1 liderul campionatului. 
6—0 formația din Ploiești. Vor

CLASAMENTUL

1. DINAMO iste ui c
2. Petrolul Iii» 8-4 82. Univ. Cv. 3 2 1» 5-2 24. fcm Brașov 2 2 1» 4-2 5
5. FC Bihor 3 2 4 1 7-3 48. FC Inter 3 2 0 1 8-7 47. Corvinul 3 2 0 1 3-2 4
8. FC Farul 3 111 8-5 39. Steaua 3 111 4-4 1

10. SC Bacău 3 111 3-4 3
11. Jiul 2 111 3.5 3
12. Sp. Stud. 3 10 2 5-4 2
13. F.C. Olt 3 1 • 2 4-5 2

14—15. Victoria 3 4 13 1-3 1
„Poli" Tim. 3 4 12 4-8 1

16. Flacăra 3 0 12 0-5 1
17. „U“ CJ.-N. 3 • 1 2 2-3 1
18. FC Argeș 3 » » 3 1-3 0

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

fi iată în fată echipa cu mulți 
internaționali și mareînd o 
creștere constantă In ultimele 
campionate, Dinamo, și un 
.11" — Petrolul — care s-a 
impus mai tatii ta lupta de 
promovare In „A" și acum pe 
„prima scenă", printr-o omoge
nitate și o putere de luptă re
marcabile. Așteptăm ca întâl
nirea de mîine de pe stadionul 
Dinamo să se ridice la preten
țiile unui veritabil derby.

La Pitești, o interesantă în- 
tîlnlre între o formație care 
deține nedoritul loc ultim din 
clasament (F.C. Argeș) și Stea
ua, dornică să refacă din tere
nul pierdut ta acest început de 
campionat.

Vecinele de loc din clasa
ment. ambele neînvinse după 
trei etape. Universitatea și 
F.C.M. Brașov, îșl dau întDnlre 
pe Stadionul Central din „Bă
nie". CraioveniL sub „baghe

ta" lui Cîrțu, urcă promițător 
nu doar ta clasament, ci șl — 
ca o consecință — in valoarea 

fotbalului practicat. Ex-craio- 
veanul C. Ștefănescu obține și 
eL cu o echipă fără tume 
mari, comportări apreciate. Un 
frumos (sperăm) duel în pers
pectivă.

Altă echipă care și-a caden
țat destul de bine traseul de 
pînă acum (Farul) va da. pe 

teren propriu, replica autoarei 
uneia dintre cele mai categori
ce victorii din etapa preceden
tă (F.C. Inter). Datele proble
mei anticipează și eici o între
cere echilibrată.

La Moreni. întîlnlrea cu Cor- 
vinui reprezintă pentru Flacă
ra o veritabilă .repetiție" în 
vederea returului cu F.G. Por
to. fiind ultima pe teren pro
priu dinaintea importantului 
joc cu reputata formație portu
gheză.

O partidă a „universitarelor" 
pe Someș: „U" — Politehnica 
Timișoara, amîndouă în căuta
re de puncte, bilanțul lor fiind 
în acest moment același : un 
punct.

F.C. Olt primește vizita unei 
promovate. Jiul, care a depășit 
destul de bine momentul reîn- 
tîlnirii cu primul campionat. 
Gazdele știu Insă că fiecare 
partidă pe teren propriu tre
buie jucată cu maximum de 
concentrare, spre a se evite 
orice surpriză neplăcută.

Pentru F.C. Bihor, creditată 
cu bune comportări In cele trei 
Jocuri de pînă acum, disputa 
cu S.C. Baeău nu se anunță de 
fel ușoară față de progresele 
marcate de oaspeți.

Numai în ordinea indicată de 
programul etapei meciul Spor
tul Studențesc — Victoria este 
ultimul. Dar oa interes el deți
ne un loc important. Întîlnirile 
dintre echipele Capitalei oferă, 
de regulă, spectacole de bună 
calitate. Așteptăm ea atît Vic
toria, care a marcat un reviri
ment ta jocul de la Valencia, 
cit s! formația gazdă să fie la 
înălțime.

PROGRAMUL Șl ARBITBD 
ETAPEI DE MÎIHL 

A DIVIZIEI B
seria 1 : c.S. Botoșani — sta 

retul Pașcani : 1. Igna (Tirol»»» 
ra). F.C.M. Progresul Brăila 
Unirea Focșani : S. Da»M 
(București), Politehnica iași 
Viitorul Vaslui : 1. Ciocan (Drșfi 
beta Tr. Severin). Ceahlăul K 
Neamț — Gloria Buzău : M. 'MS 
stantlncscu (București) OfrhJ 
Galați — Unirea Slobozi® : W 
IHe (București). Prahova CS.tej 
Ploiești — Olimpia Hm. Săndo 
M. ștefănoiu (Tg. Jiu). ArtoHo 
Victoria Bacău - C.S.M. SuoMb 
va : E. Muntcanu (Deva). PotaM 
Cîmpina — Fores ta Fâltlcetal 
Gh. Vasile (București) C.FJK 
Pașcani — Steaua Mizil : C. ta- 
rescu (Pitești).

SERIA A li-a : Chimia «na, 
Vîlcea — Mecanică Fină Bucu
rești i L Popa (Timișoara). 10» 
talurgistul Slatina — Ga* Me«a* 
Mediaș : T. Chelu (Giurgiu), 
Minerul Motru — A.S. Drobcta 
Tr. Severin : I. GhergheB (Bata 
Mare). Unirea Alba Iulia — gnț 
structorul Craiova : D. Part 
(Dej), F.C.M. Caracal - Sporite 
„34 Decembrie" : I. Vîrla» 
Glieorghlu-Dej). C.S. Tlrgovitef
— Tractorul Brașov : Al. Matw 
(ea (Pitești) I.C.T.M. Brașov — 
Pandurii Tg. Jiu : I. tteș» (Tg. 
Neamț). Metalul Mija - Auto
buzul București : M. SatouMț 
(Cluj-Napoca). Rapid BuetirvfM
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : ț 
Bangăa (Timișoara) — stadhrate 
Giuleșt).

SERIA A lll-a : A.S.A. Ptogs*- 
sul Timișoara — Eiecirounwte 
Tg Mureș : O. Ștreng (Oradea), 
C.S.M. Reșița - C.F.R. rimîșe«- 
ra : M. Ionescn (Pitești). 84) te; 
gul Arad — Gloria Beșîla t » 
Bone (Oradea), Armătura Za»J 
— Mureșul Explorări Deva : M, 
Dlnescu (Rm. Vileea), U.T. Ara*-; 
C.S.M. Vagonul Arad : S. Cate» 
(Drobeta Tr. Severin) OHmsta 
I.U.M. Satu Mare - F.C. Mara
mureș Bala Mare : L Măeeșwte 
(Fii!ași). Metalul Bocșa - Steate 
C.F.R. Cluj-Napoca : M. «te*- 
gescu (Constanța). Chimic» Tte 
năveni — Someșul Satu Mawf 
C. Cirnat (Aîud), A.S.A. Tg. «te
res — Gloria Bistrița : A. Gtete- 
ghe (P. Neamț).

Toate meciurile vor tocea* la 
era H.

MM wieta NEÎNVINSE, DOAR STEAUA Șl VICTORIA

LA START
Datele de desfășurare — tu- | 

nd I (etape săptăminale): 17
septembrie — 29 octombrie ț I 
turul al II-lea (turnee): 4—7 I 
ianuarie fi 28—28 ianuarie; tu
ni] al III-lea (etape aăptăml- a 
nale: 11 martie — 22 aprilie; I 
turneele finale: 2—6 mal. 1

Echipele C.S.Ș. 4 București a 
(fi și C.S.Ș. Botoșani (m) au I 
fost eliminate, deoarece nici " 
măcar 5 jucătoare (respectiv . 
jucători) nu au îndeplinit ba- I 
remul necesar la examenul nor- I 
mei or de control!? Formațiile 
C.S.Ș. Iași (m) C.S.Ș. Rîmnieu I 
Vîlcea (m). C.S.Ș. 2 Baia Ma- | 
ne (m) și C.S Ș. 1 Oradea (O 
eu fost depunctate (cu 9 pune- | 
te) deoarece nu au realizat I 
baremul la datele inițiale, ci • 
cu prilejul restanțelor. Este de ■ 
dorit la nivelul acestor cluburi I 
o analiză a cauzelor care au I 
determinat situațiile de mai 
sus și adoptarea de măsuri se- I 
vere.

In etapa trecută — a treia a 
campionatului — s-au disputat 
două dintre partidele importante 
ale acestui Început de campio
nat: Steaua — Dinamo și Vic
toria — Universitatea Craiova. 
Au clștlgat la limită echipele 
gazdă, ta urma unor confrun
tări extrem de echilibrate, ra 
numeroase faze din car* se pu
teau Înscrie multe goluri, invin- 
gind tn aceste mecluri-chele 
„speranUSe" eeîor două puterni
ce cluburi bucurestcne au trecut 
te fruntea clasamentului, pluto
nul fiind eondus acum de spe
ranțele antrenate de Ftorta Ma
rin (Juniorii finailstl ai ediției 
trecute a campionatului republi
can), care — lată — încep să-șș 
confirme talentul. Neînvinși după 
27» de minute de loc au rămaa 
și elevii antrenorului StefanFea. 
dot, care au avut de Înfruntat

CLASAMENTUL

vlncibilitatea șl după etapa a 
4-a to fața unor echipe — F.C. 
Argeș și. respectiv. Sportul Stu
dențesc — care vor să joace un 
rol mult mal important ta eom- 
petitle, comparativ eu evoluțiile 
tor din edițiile precedente.

Dincolo Insă de pozMJle <ta 
clasament, de eltre. de goluri 
marcate, de penalty-uri acorda
te sau nevăzute de artotri. să- 
mtoe valabilă remarca antreno
rului tinerilor jucători eraloveni. 
Nicolae Zamfir : Umportant o 
să-2 pregătim Mne pe acești Ju
cători ea *s oriee momrat nnul 
sau mat multi te poată lua lo- 
ete ww titulari ai primei echi

pe. Geolgâu, de exemplu. >ndto- 
ponibil o perioadă de timp, a {•> 
cat foarte bine la speranțe, do- 
monstrind prin aceasta tete O 
dată utilitatea aeestul eampton»4*% 

Deși e prematur de «firamh 
actuala Întrecere, se pare, În
cepe să devină ceea oe Metode 
să fie. Totul e te vrea duhorite. 
euDj.
• F. ■. FOTBAL reamintește 

Comisiilor Județene de fotbal te 
au obligația de a delega «rhtei 
de Slute la meciurile «lin Caso* 
pio.tatul Republican ol iwdsriW 
I care se desfășoară pe reno 
respectivelor Județe.

1. STEAUA
2. Victoria
2. Univ. CV.

4—5. Dlnamo 
Corvinul 

•—7. F.C. Bihor 
F.C. Inter 

2. S.C. Bacău 
»—1». Flacăra 

FCM Brasov
11.
12. 

12-14.
15.
18.
17.
18.

Petrolul 
F.C. Olt 
F.C. Arge» 
Sp. Stud. 
Jiul
„Poli" Ttm. 
F.C. Farul 
„V" Cj.-N.

Hit
2 2 18
2 » • 1 
1141 
1111 
3141 
3141
2 241 
3111
2 111
2 111
2 111
3141
2188
3 18 8 
3411
2 • • 3

adversar deosebitun adversar aeoseu-i»
în *‘“Pa.Jre,c_u“u.Sm,.;țaIi?rMte
au 
de 
rta

«ștteat ta extremis. Rămln. 
văzut dacă Steaua si Vlcto- 
vor reuși să-și păstreze ta-

REZULTATE DIN
Populara competiție fotbalistică 

„CUPA româniei* — care se 
dispută sub egida DAC1ADE1 — 
a programat joi • nouă etapă ta 
care au evoluat divizionare C »i 
o scrie de formații din campio
natele Județene. Iată o parte din 
rezultate :

Metalurgistul Sadu — Dlemo 
Orșova 3—2 tdupă prelungiri). 
Retezatul Hațeg — Minerul Ști
ința Vulcan 4—1 (pi, Chimia Bu
zău — Hidrotehnica A.S.A. Buzău 
1—6. Recolta Cislău — LP.EJLO.M. 
Doaga 4-3 (p). Gloria Ivești - 
Petrolul Molneștl 3-1. Voința 
Roman — Constructorul Iași 
3—4, Danubiana București — Me
talul București 3—1. Textila Bu- 
hușl — Proletarul Bacău 9—1. 
Metalul Voința Sibiu — Victoria 
Călan 1-4 (P). Textil» Clsnădte 
— carpațl Agnita 0-3, Bihorea
na Margblta — Voința Oradea 
1—4. Unirea Negrești - Steaua 
Mecanica Huși 4—4. C.S.M. Bol
tești — Mecanica Vadul 4—4.

„CUPA ROMÂNIEI"
Unirea Urzicenl — Victoria !&*■ 
dărel 4—0, Granitul Babadag — 
fcm Delta Tulcea 3—1. Fortul 
Constanța — Callatis Mangalia
3— 3. Înfrățirea Oradea — Victo
ria Cărei 3—1, ș.N. Tulcea — 
Progresul Medgidia 3—8 (p). Chi
mia Năsăud — Mecanica Bistrița
4— 1, Unirea Seini — Minerul 
Cavnic 3-3 (p), CUPROM Bata 
Mare — C.I.L Slghet 4-1, Me
talul Tg. Secuiesc — Electro M. 
Gheorghe 3—2. Petrolul lanca — 
Laminorul Brăila 2—4. Rapid 
Braniște — S.N. Oltenița 4—SL 
A.S.A. Chimia Ploiești — Preci
zia Săcele 4—4 (p). Metalul Si
ghișoara — Nltramonia Făgărag 
4—4 (P). Metrom Brașov — Car- 
păți Covasna 4—1. S.N. Galați — 
Mecanosport Galați 1—4. Unirea 
Cîmpina — Metalul Plopeni 1—X 
Progresul Băilești — Mecanizato
rul Simian 2—1 (p). Metalotehni- 
ca Tg. Mureș — Progresul O- 
dorhei 1—4. I.O.B Bals - K»e- 
troputere Craiova t—4.

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 15 
SEPTEMBRIE 1989 ; extrage
rea I : 47 48 SI 51 42 21 4 7» 
38; extragerea a Il-a : 49 14 
40 «5 57 S.3 48 3« 78. Fond to
tal de cîștiguri : 725.831 Iei,
din care 113.482 1-ej report 1a 
categoria 1.

CIȘT1GURILE TRAGERII LOTO 
3 DIN 14 SEPTEMBRIE 1229 î 
cat. 1:2 variante 25% a 56.575 
lei ; cat 1: 2,75 » 8.875 lei ;

STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cat. 3 : is a 3 322 iei ; cat. 8: 
100,59 a 529 lei ; cat. 5 : 233 a 
200 lei ; eat. « : 2.041,2» a 1»» lei. 
La categoria 1, ciștlgurile a cite 
28.576 lei au revenit partlclpan- 
tilor Mibăilescu Emilia din 
Cîmpulung Moldovenesc si Pu- 
păză Emil din București.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 SEPTEM
BRIE 1939 : cat. 1 (13 rezultate) t 
1 variantă 100% a 12.439 lei șt 
55 23% a 3.115 lei ; eat. 2 (12 re
zultate) : 20 180% a 1.001 lei »l

94» 25% a 270 lei : cat. 3 (U re
zultate) : 178 100% a 232 lei el 7.193 25% a W lei.
• După cum s-a mal anun

țat, mline. duminică, 17 septem
brie, va avea loc O nouă TRA
GERE EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES. ceea ce Înseamnă ol 
posibilități mari de valorificare 
a șanselor, pe măsura numelui 
Si renumelu) acestei acțiuni, vă 
reamintim că astăzi, simbătă. 10 
septembrie. este ULTIMA ZI 
pentru procurarea de bilete ra 
numerele favorite 1

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES de aolino 
va avea loc în Bugirești. to sala 
clubului din str. Doamnei or 3, 
Incepînd de la ora 16-30 Aspecte 

de la operațiunile de tragere 
vor fi transmise la radio. P» 
programul I. în pauza transmi
siilor de Ia partidele din cam
pionatul national de fotbal. Nu
merele extrase vor fi transmise 
și to reluare, pe același program. 
Ia ora 33.34 (o dată eu rezultatele 
concursului pronosport ai 
sâptămînll. după emisiunea .Pa
noramic Sportiv"), precum »l 
luni, 12 septembrie, la ora IM



VIZETA DE LUERU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU, §

ÎMPREUNĂ CU TOVARAȘA §

SPORTUL
START In campionatele mondiale PE SCURT»PE SCURT

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚELE IAȘI Ș SUCEAVA

Șl EUROPENE DE HALTERE

(Vrmart din DdO- I)
găti temeinic pentru muncă șl 
viață, de a se forma ea cetă
țeni de nădejde, i---- ... ‘ *
devotați al socialismului 
comunismului.

In această atmosferă de 
tonsă vibrație patriotică, 
bucurie $1 satisfacție pentru 
înlilnirea eu conducătorul Iu
bit al partidului și statului 
nostru s-a desfășurat ceremo
nia plecării tovarășului 
Nieolae Ceaușescu șl a 
tovarășei Elena Ceaușescu 
din județul Iași.

La bordul elicopterului pre
zidențial, în uralele șl aclama
țiile nesfîrșite ale celor peste 
100 000 de participant! la marea 
adunare populară, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu au încheiat 
vizita în județul Iași, indrep- 
tîndu-se spre Suceava.

constructori
li

în
de

Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au început, vineri 
la amiază, o vizită de lucru In 
județul Suceava, unde mii și 
mii de locuitori ai municipiului 
le-au făcut o impresionantă 
primire.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășului Nieolae Ceaușeseu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
le-a fost adresat, in numele 
tuturor locuitorilor județului, 
un călduros bun venit de către 
primul secretar al Comitetului 
județean Suceava al I* C.R., 
Costică Stoica.

După datină, în semn de a- 
leasă prețuire, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceauseseu au fost intimpinați 
cu pîine și sare. Grupuri de 
pionieri șl șoimi ai patriei, ti
neri și tinere le-au inmînat cu 
emoție buchete de flori.

' S-a aclamat eu însuflețire 
pentru partid șl secretarul său 
general, pentru patria noastră 
socialistă, pentru harnicul po
por român.

tn aplauzele și uralele celor 
prezenți, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au străbătut, într-o 
mașină deschisă, arterele prin
cipale ale municipiului Sucea
va. care a cunoscut in anii so
cialismului, îndeosebi în peri
oada inaugurată de Congresul 
al IX-lea al partidului, o pu
ternică înflorire. .

In manifestările entuziaste 
ale celor veniți in intimpinare 
și-a găsit o elocventă expresie 
bucuria locuitorilor suceveni de 
a se reîntilni cu secretarul ge
neral al partidului, a cărui vi
zită de lucru se înscrie ca un 
eveniment deosebit, de mare 
importanță în viața lor.

Secretarul general al parti
dului este însoțit în această 
vizită de tovarășii Emil Bobu 
și Silviu Curticcanu.

Și 
pe 
se desfășoară rodnicul dialog 
de lucru al secretarului general 
al partidului cu oamenii mun
cii, vizita demonstrează, prin 
întregul său conținut, prin ca
drul in care se desfășoară, că 
țelul major al partidului nos
tru, al conducătorului său — 
construirea noii societății „cu 
poporul și pentru popor" — îșl 
găsește _ necontenit o strălucită 
și convingătoare expresie, un 
suport temeinic in înfăptuirea 
practică a politicii partidului, 
în munca de zi cu zi a secre
tarului său general: tovarășul 
Nicoiae Ceausescu.

Cu vie satisfacție șl nespusă 
bucurie au așteptat iutilnirea 
cu tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușeseu 
oamenii muncit de la ÎN
TREPRINDEREA MINIERA 
FUNDU MOÎ DOVEI. unitate 
reprezentativă a industriei ex
tractive din nordul Moldovei.

Pe traseul s rabatul pină la 
întreprinderea minieră, in 
dreptul caselor cu balcoane 
împodobite cu covoare viu co
lorate. se aflau numeroși ce
tățeni, tineri și vîrstnici, îm- 
brăcați in pitorești costume 
populare, care și-au manifestat 
bucuria de a-i intilnl pe

aici, ca pretutindeni 
pămintul patriei, unde

tovarășul Nieolae 
și tovarășa Elena ____ ,___
ia aceste locuri de legendă, in 
care stat vizibile la iot pasul 
semnele transformărilor în
noitoare petrecute în anii con
strucției socialiste.

S-a raportat că atit între
prinderea minieră Fundu Mol
dovei, cit fă Combinatul mi
nier Gura Humorului și-au în
deplinit și depășit sarcinile la 
producția-marfă și netă, la 
ceilalți indicatori de bază al 
pianului pe S luni, subliniin- 
du-se că există condiții pen
tru obținerea unor importante 
producții suplimentare.

înainte de a se despărți de 
harnicul eoleetiv sucevean, 
secretarul general al partidului 
a stat de vorbă îndeiung cu 
grupuri de mineri, s-a Interesat 
îndeaproape de condițiile lor 
de muncă și viață, de posibi- § 
litățile de dezvoltare a ml- 
neritulul în această zonă.

La încheierea vizitei la S; 
acest obiectiv, conducătorul § 
partidului și statului a adresat g: 
felicitări colectivelor combi- &

ATENA, ÎS (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Sîmbată după-masă, în sala
Glyfada, vor începe —Campio
natele 
de haltere pentru 
va da. deci.

Mondiale și Europene 
seniori. Se 

startul la cea de-a
Ceaușescu Ș 59-a ediție a „mondialelor" șl 
Ceaușescu § la cea de-a 76-a a „continenta-

I

8

u

felicitări colectivelor combi
natului sucevean, împreună ca 
urarea de a obține noi șl tot 
mai importante succese in spo
rirea producției, pentru a 
contribui înto-o măsură i— „ 
mai mare la dezvoltarea bazei § 
de materii prime a economiei §I

§

toț§

naționale, la continua înflorire 
a patriei.

La despărțirea de locuitorii 
frumoasei comune de pe valea 
Moldovei, secretarul general 
al partidului a ținut să subli
nieze satisfacția de a se fi a- 
flat în mijlocul minerilor din 
această parte a țării, do a lo 
cunoaște activitatea, rezultatele 
bune pe care le-au obținut.

In aplauzele și uralele tu- 
! turor, elicopterul prezidențial 

a decolat, indreptindu-se spre 
următorul obiectiv înscris în 
programul vizitei. ,

La sosirea în comuna Dum
brăveni, unde era _________
EXPOZIȚIA reai.izArilor 
AGRICULTURII JUDEȚULUI 
SUCEAVA, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost pri
miți eu deosebită căldură de 
mii de locuitori ai acestei fru
moase așezări sucevene.

Secretarul general al parti
dului a fost informat că pen
tru sporirea potențialului pro
ductiv al pă.uinlului s-a efec
tuat un mare volum de lucrări 
de îmbunătățiri funciare.

Tovarășului Nieolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceapșescu 
lc-au fost prezentate preocupă- Ș 
rile pentru creșterea efectivelor & 
de animale, pentru dezvoltarea Ș 
și modernizarea zootehnici Ju- 
dețului. §

In continuare, au lost pre- § 
zontate rezultatele și preocupă- § 
rile colectivului de ceicetători 
și tehnicieni de ia Stațiunea Ș 
de cercetări agricole. Ss

Pornind de la cerința unei & 
cit mai strinse legături dintre Ș 
cercetarea agricolă șl producție. § 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu -ș 
a cerut ca stațiunea de cerce- & 
țări, care pină acum și-a avut § 
sediul în municipiul Suceava, § 
să fie amplasată în comuna § 
Dumbrăveni, crcindu-se astfel § 
condiții pentru o participare § 
eficientă a specialiștilor la 
soluționarea problemelor pe Ș 
care Ie ridică marea producție, S 
necesitatea realizării de recol- § 
te cit mai mari. §

Prezența conducătorului parti- S 
dului și statului nostru, în a- 
ceste zile de puternic avînt 
muncitoresc, premergătoare § 
Congresului al XlV-lea, în mij- § 
locul locuitorilor județului Su- Ș 
ceava, a prilejuit reafirmarea 
dorinței fierbinți a tuturor ce- Ș 
lor ce trăiesc și muncesc în a- § 
ceastă parte de țară, dorință Ș 
a întregului popor, ca tovarășul Ș 
Nicoiae Ceaușescu să fie rein- §

și pină atunci selelor". Dar, . .
poate sublinia faptul că au si 
fost „bătute" deja două... re
corduri din istoria acestor cam
pionate : participă 247 de spor
tivi din 47 de țări !

Lotul nostru a sosit la Atena 
joi, spre seară, unde a fost 
tntîmpinat de o căldură destul 
de ridicată, in jur de 30 de 
grade. Vineri, sportivii noștri 
au efectuat două antrenamen
te. dimineața și seara, și sa 
poate afirma — după declara
țiile conducerii tehnice a lo
tului — că reprezentanții noș
tri se vor afla la ora concursu
lui In limitele categoriilor de 
greutate și tn formă bună.

La conferința de presă 
vineri 
noăcute 
Ia toate 
orele de 
nilor.

Simbătă, va intra in concurs, 
la cat 52 kg. Traian Cihă- 
rean, al cărui principal rival 
„european" este bulgarul Ivan 
Ivanov, iar în competiția mon
dială se va confrunta, alături 
de Ivanov, cu patru puternici 
sportivi din Asia.

Duminică va evolua pe po
diumul întrecerilor Attila 
Czanka, in cadrul cat. 60 kg, 
printre adversarii săi mimă-

rîndu-se 3 sportivi din Europa 
și alți 4 din R. P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană. Marți, la 
cat. 75 kg, va concura Audrei 
Socaci, alături de alți 25 de 
sportivi, din rindul cărora se 
detașează multiplul campion și 
recordman A. Varbanov (Bul
garia). Miercuri, la cat. 82,5 kg, 
va intra in concura Petre Be
cherii. din oei 2S de adversari 
ai săi cei mal redutabili fiind, 
-os nnpwawsq bjȚețopur șjtgj 
vletlci șl bulgari.

In fina, vineri seara, la cat. 
100 kg. va urca pa podiumul 
concursului multiplul nostru 
campion Nleu Vlad, ai cărui 
principali adversari vor fi bo- 
vteticU Kuzztoțov *1 Kopitov jl 
bulgarul Teodostev.

Ion OCHSENFELD

TURNEUL DE BASCHET

s

de 
seara s-au făcut cu- 
listele de participare 
categoriile, zilele $1 
începere a reuniu-

DUPĂ „
(Urmart din pap. î)

DE LA SOFIA
SOFIA, 14 (Agerpres). — în 

prima zi a turneului interna
țional feminin de baschet de 
la Sofia, echipa Voința Bucu
rești a întrecut en scorul de 
70—69 formația sovietică Ki- 
birkisa Vilnius, evolulnd ex
celent In repriza secundă. La 
pauză, baschetbalistele sovieti
ce conduceau cu 43—23.

Intr-un alt med, Kremikovțl 
Sofia a dispus cu 60—55 (30—28) 
de Voivodina Novl Sad. La 
competiție participă, de ase
menea e selecționată studen
țească dih U.R.SA

atletism • Concurs la Jerez 
(Spania) : Relnaldo Nehezn.an 

(13,30) i-a Întrecut pe Roger King
dom (13,48), adică fostul recordman 
al lumii l-a învins pe cel actual la 
110 mg 1 La 1000 m a reintrat 
elvețianca Sandra Gasser (după 
suspendarea de dopaj la C.M. de 
la Roma). Ea a întrecut-o pe

Qulrot
R.D.

cubaneza Ana Fidelia 
2:31,51. respectiv 2:33,12.

ciclism • tn Turul 
Germane, etapa a 3-a (82 km, 
circuit la Zwickau) * revenit 
Iul Stefan Reln In 2.03:18, iar 
etapa a 4-a (contratimp. 63 km, 
tot la Zwickau) a fost clșUgală 
de Uwe Ampler (1.28:43), purtă
torul tricoului galben.

HOCHEI PE GHEATA • După 
șase etape tn Campionatul unio
nal conduce Himik Voskresensk, 
cu 10 p, urmată de Dinamo Ri
ga, cu 9 p. Deținătoarea titlu
lui, Ț.S.K-A. Moscova se află pe 
locul cinci, cu I p. In meciuri 
restante : Aripile Sovietelor — 
Torpedo Ustl Kamenogorsk 7—3, 
Dinamo Minsk — Sokol Kiev 
3—4. Dinamo Moscova — Avto- 
moblUst Sverdlovsk 0—1.

tenis • Turneu feminin Ia 
Phoenix (Arizona) : Katerina 
Maleeva — Dona Eaber 6—4. 
0—0, Camille Benjamin — Susan 
Skoane 7—8, 6—3, Monique Ja
ver — Stacey Martin 6—1, 2—0,
6— t • Optim! de finală la Ge
neva : Eduardo Bengoechea — 
Andres Gomez 7—0. 4—6, 7—5, 
Xavier Daufresne — Casslo Motta 
0-2, 6-3 • La By tom au început în
trecerile Turneului „Masters" — 
finala circuitului de turnee po
loneze de tenis, în primul tur al 
competiției jucătorii români ob- 
țlnlnd victorii. Astfel, Adrian 
Marcu l-a Învins cu 7—3. 6—2 
pe polonezul Lech Benkowskl, 
Mihai Vanță a dispus cu 3—6,
7— 6, 7—6 de Wojczech Kowal
ski, iar Răzvăn Itu l-a eliminat 
Cu 6—3, 6—4 pe sovieticul Alek
sandr Dolgopolov.

TENIS DE MASA • tn „Cupa 
Ligii europene" ! la Sofia, Bul
garia — Danemarca 3—2 ; la 
Kirchhain. R.F. Germania — Iu
goslavia 7—0.

MONDIALELE44 DE CANOTAJ
8+1 feminin, canotajul roma
nesc a dat imaginea de an
samblu a valorii sale, oferind 
totodată cea mal frumoasă și 
aplaudată surpriză a campio
natelor". Cotidianul „Delo“, în 
suplimentul .Delo Sport", are 
aprecieri elogioase la adresa 
bilanțului nostru general, po
trivit cronicarului respectiv 
„victoria Elisabetei Lipi fiind 
una... înainte de limită!". In 
fine. „Sportske Novosti" se a- 
rată entuziasmat de finișurile 
extraordinare ale tandemului 
Neagu — Snep, apreciind că 
„fără îndoială, aceștia au de
venit cel mai populari sportivi 
al concursului, chiar dacă n-au 
cucerit medalia de aur".

In ceea ce ne privește, bu- 
ourîndu-ne laolaltă cu sportivii 
noștri pentru superba lor reu
șită. le adresăm cele mai oal
ele felicitări. Ca șl antrenori
lor Ion Dospincscu, Horia Con- 
stantinesen (la feminin). I.a- 
dislau Lovrenschl (la mascu
lin), federației de specialitate. 
Sînt, medaliile de acum, rodul 
unei munci competente și en
tuziaste de ani și ani, coordo
nate pe care trebuie mers și 
în continuare. Abordarea cu 
curaj a unui mai larg evantai 
de competiții internaționale și 
de probe (de pildă și un 8+1 
masculin) constituie un alt atu 
care poate și trebuie sa se a- 
dauge celor actuale.

mult, vîslașele noastre £oițînd 
atit rit a fost necesar pentru 
a-$i asigura locul 2. fără a 
periclita șansele Elisabetei Li- 
pă. care urma să concureze și 
in final* da simplu. Drago* 
**____— Ioan Snap + Gh.

totul la 
fraților 

Abagnale și-a dovedit din nou 
clasa. In orice caz. cel numai 
22 de ani al foștilor campioni 
mondiali de juniori (păcat că 
revenirea kt această formulă 
s-a făcut relativ tirziu. după 
cîteva „bljbîieli". afectînd vi
zibil aspectul omogenizării...) ii 
arată drept cerțl favorițl al vi
itoarelor sezoane. De altfel, 
trebuie spus, cele două meda
lii ale băieților merită o pre
țuire aparte, ele fiind obținute 
în condițiile unei concurențe 
sensibil superioare celei din 
concursul feminin. In fine, să 
consemnăm și medalia de bronz 
a echipajului feminin de 4 
rame (Bazon — Armășcscu — 
Lconte — Iliea), cu atit mai 
meritorie, cu cit cele 4 au con
tribuit substanțial și 
ria schitului de 8+1.

Pe bună dreptate, 
salbă de succese nu 
atenției comentatorilor prezenți 
la fața locului, aceștia avînd 
aprecieri dintre cele mai elo
gioase Ja adresa canotajului 
nostru. Ziarul iugoslav „Dnev- 
nik“ notează că „invlngînd la

două lidere și restul plutonului 
s-a mărit cu încă o „tunglme", 
atit în oeea ce privește numărul 
victoriilor (la 10 din . crie 14 ________
probe) rit și maniera în care Neagu _____
au fost acestea obținute. De- Marin au dat M el
asemenea. îmbucurător pentru 2+1, dar tăndemdl 
noi este faptul că în condițiile 
în care s-au cucerit tot atîtea 
medalii ea la Olimpiadă, 
șapte la număr. raportul 
aur-arglnâ-bronz s-a modificat 
sensibil către... prima treaptă a 
podiumului (o singură medalie 
de aur la J.O.), ceea ce atestă 
o continuă progresie valorică. 
Fapt cu atit mai îmbucurător 
cu cit el se petrece in momen
tul unei schimbări de genera
ții, a renunțării la activitatea 
conipetițională a unor cunoscu
te valori — Olga Homeghi, Ro- 
dica Arba, Dănuț Dobre ete. 
Iată deci că atunci cind se lu
crează bine, la toate eșaloane
le, la toate nivelurile de virstă, 
depășirea unor asemenea mo
mente se poate face fără 
„șocuri", fără pierderi de ritm.
ba dimpotrivă!

Cele trei titluri mondiale cu
cerite acum de către echipa
jele noastre au fost fără dubli, 
superioritatea ambarcațiunilor 
„tricolore" fiind evidentă încă 
din serii (cazul băieților la 
4+1 și al Elisabetei Lipâ la 
simplu) și reconfirmată cu 
brio în finale: 2,47 secunde a- 
vans pentru Tomoîagă — Ro* 
bu — Popescu — Năstase + Gh. 
Marin, 3,51 pentru Elisabeta 
Lipă, după ce la 1500 de me
tri se distanțase la aproape 8 
secunde, avans nemaiintîlnit 
pînă acum într-o finală mon
dială în proba de simplu. La 
8+1, echipaj calificat direct în 
finale întrurit fuseseră doar S 
înscrieri, avantajul final pen
tru Bălan — Curelea — Tăna- 
se — Soare — Bazon — 
Leonie — Armășescu + Oancia 
a fost de „numai" 21 "
dar la 1500 de metri și această 
barcă conducea cu mai bine 
de trei secunde față de cea a 
R.D, Germane. Toate „dublou- 
rile* noastre au fost răsplătite 
cu argint, atit 2 rame și 2 

_______ ___ _______ ___ ___ _____ vîsle la feminin, rit șl 2+1 la 
vestit în suprema funcție de Ș masculin. Doina Bălan — Ma- 
conducere in partid, cu con- § rioara Curelea n -amov 
vingerea că se asigură astfel Ș w
înfăptuirea programelor de §
propășire 1 
triei. înaintarea ___
țării pe calea luminoasă a so
cialismului și comunismului.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in județul Suceava continuă.

J
amenajată § 

.iz Arilor §i
i

I

Ilica

sutimi,

la victo-

această 
a scăpat

FOTBAL

pruțiiauiuiui uu
multilaterală a pa- 
tarea neabătută a' " 1

) (2 rame) au
condus și ele majoritatea 
timpului, dar au slăbit ritmul 
exact pe ultima porțiune a 
cursei (1:56,20, față de 1-46.02 
înregistrați In primii 500 de 
metri) in vreme ce principale
le lor adversare, (din nou) ra- 
merete din R.D. Germană, au 
reușit un senzațional 1:50,94 1 
La 2 vide (Lipi — Cochela) 

’ era evident că nu se putea mal

• IATA fl utUmate 4 rezultate 
dia „Cupa UJU*.A.a. Înregistrate 
tn partidele Jucate Jot seara ttrzlu: 
Galatasaray — Steaua Boșle Bel
grad 1—1.
Sporting Lisabona — Napoli 4-4 
(In ultimei* M da minute a in
trat tn Joe șt— Maradona !) 
Apollon ItmaosM — Zaragoza 
0—»
Austria Vleoa — Ajax Amster
dam 1—4.
• O NODA FUNCTK a tost 

Înființat* tn eadnd federației o- 
Inndeze, pare-se o adevărată 
premieri : Rlnus Michels, antre
norul naționalei olandezo et$U- 
gătoare a ultimelor „europene", 
a primit de eurtnd Însărcinarea 
de a menține eontacte perma
nente cu numeroșii Jucători o- 
Landezt răsptndlti tn atttea cam
pionate naționale ale lumii 1 
După cum ae știe, Michels a 
fost licențiat de eătre ultimul 
său club. Bayer Leverkusen, din 
Bundesliga veat-gecman*.
• CEA MAI „PORTUGHEZA" 

echipă din— Portugal!* este Fel- 
rense din Uga secundă : aid nu 
activează nM un brazilian. tn 
eondltiQe M ears, ta această

tară, sud-americantl sînt consi
derați ea... de-al casei i

• CEA DE A »7-a FINALA in
tercontinentală va avea loe la 17 
decembrie, la Tokio (locul deja 
tradițional al desfășurării acestor 
meciuri, aflat la... Jumătatea dis
tanței dintre Europa N Ameri
ca de Sud) șl va opune forma
ția Columbians Nacional Medellin 
șl A.C. Milan. Ptnă acum, sco
rul victoriilor este net favorabil 
echipelor sud-americane : 17—9.
Ediția de anul trecut a revenit 
lui Nacional Montevideo (Uru
guay). învingătoare cu 7—4 (după 
loviturile de ia ii metri, la sftr- 
situl celor 1S0 de minute de Ion
— 1—1) asupra lui PSV Eindho
ven.
• ÎN etapa A S-a a campiona

tului albanez au fost consemnata 
următoarele rezultate : Flamur- 
tarl — Lokomotiv* 0—1, Besllju
— Partizani 1—1. Lablnotl — A-
pollonla 0—1, Bessa — Vlaznla 
2—4. „17 Nentori" — Tomorl
2—1. Luftetari — Dinamo Tira
na 1—0.

In clasament conduce Apollonia 
cu 0 puncte, urmată de 17 Nen- 
tort S puncte etc.
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