
Sub președinția tovarășului |

NICOLAE CEAUȘESCU

W COMITETULUI POLITIC

din toate tarile,

1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 PAGINI - 50 BANI | Sîmbătă 23 septembrie 198»EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, a avut loc, vi
neri, 22 septembrie, ședința 
Comitetului Politie Executiv 
ni C.C. al P.C.R.

La ședință au participat, ea 
Invitați, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
membrii guvernului, alte ca
dre de conducere din economie.

Comitetul Politic Executiv a 
analizat MODUL IN CARE 
AU FOST REALIZATE PRE
VEDERILE PLANULUI PE 
PRIMELE 20 DE ZILE ALE 
LUNII SEPTEMBRIE și a dez
bătut SARCINILE DE PLAN 
PE LUNA OCTOMBRIE ȘI PE 
TRIMESTRUL IV 1989.

în legătură cu planul pe luna 
septembrie, s-a subliniat că 
s-au obținut o serie de rezul
tate bune în unele sectoare și 
domenii de activitate. Cu toate 
acestea, au continuat să se 
manifeste o serie de lipsuri, 
care au făcut ca realizările să 
nu se situeze la nivelul pre
vederilor de plan, al posibili
tăților de care dispune econo
mia națională.

Pornind de la concluziile 
desprinse din analiza efectuată 
în cadrul ședinței, de la im
portantele sarcini stabilite 
pentru luna octombrie și tri
mestrul IV — perioadă hotă- 
rîtoare pentru îndeplinirea 
planului pe 1989 —, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a cerut să 
se acționeze cu fermitate, in 
toate domeniile, pentru e- 
liminarea hotărită a neajun
surilor și îmbunătățirea între
gii activități, folosirea cu ma
ximă eficiență a capacităților, 
• forței de muncă, întărirea 
ordinei, disciplinei și a spiri
tului de răspundere, pentru 
îndeplinirea integrală a pla
nului.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului, conducerilor 
ministerelor, centralelor in
dustriale și unităților economi
ce, organelor și organizațiilor 
de partid, să ia măsurile ce 
se impun și să urmărească, zi 
de zi, modul cum se înfăptu
iește planul, să soluționeze o- 
perativ toate problemele de 
care depinde realizarea nivelu
rilor de producție stabilite 
pentru ultimul trimestru și pe 
întregul an.

O atenție de prim ordin tre
buia acordată — - 
ductiei de export și a expor
tului, executării și livrării în
tregului fond de marfă, in con
dițiile de calitate și la terme
nele prevăzute in contracte.

în ce privește investițiile, 
s-a indicat să se ia măsuri 
pentru buna organizare a 
muncii și întărirea spiritului 
de Ordine și disciplină în rea
lizarea lucrărilor de construc- 
ții-montaj, în vederea recupe
rării restanțelor și punerii la 
timp în funcțiune a noilor ca
pacități de producție, precum

și a înfăptuirii în întregime a 
programului de construcții de 
locuințe.

Subliniind 
octombrie și _ _______
mestrul IV prevede creșteri 
importante ale producției în 
toate domeniile de activi
tate, secretarul _ _
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a apreciat 
că sînt create toate condițiile 
pentru îndeplinirea prevede
rilor _ stabilite și a exprimat 
convingerea că, aefionind cu 
dăruire și abnegație, în spirit 
revoluționar, comuniștii, toți 
oamenii muncii vor asigu
ra realizarea în cele mai 
bune condiții a planului pe 
întregul an 1989, intîmpinind 
astfel Congresul al XIV-lea 
al partidului cu noi și însem
nate succese in dezvoltarea 
economică și socială a patriei.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
și aprobat, de asemenea, PRO
GRAMUL PRIVIND AUTO- 
CONDUCEREA ȘI AUTO- 
APROVIZIONAREA PENTRU 
ASIGURAREA BUNEI APRO
VIZIONĂRI A POPULAȚIEI 
CU PRODUSE AGROALIMEN- 
TARE ȘI BUNURI INDUS
TRIALE DE CONSUM PE 
TRIMESTRUL IV 1989.

Elaborat pe baza indicațiilor 
și cu contribuția directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
programul reflectă preocupa
rea permanentă a partidului și 
statului nostru pentru asigura
rea bunei aprovizionări a 
populației și ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al în
tregului popor.

S-a subliniat că prevederile 
programului se înscriu în an-

per-
Și 

din 
de

că planul pe 
pe Întreg trl-

generai al

realizării pro-
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| Remarcabile succese ale sportului nostru la CM. șl C.L de haltere

DOUĂ MEDALII DE AUR, DOUĂ DE ARGINT Șl DOUĂ DE BRONZ

• Nicu Vlad — autor al acestor frumoase performanțe

| • Un total de 19 medalii pentru reprezentanții României 
I

la această prestigioasă competiție

§ ATENA, 22 (prin telefon, de 
§ Ia trimisul nostru special), 
g: Spuneam în relatarea noastră 

de ieri că delegația română 
§ își pune mari speranțe în evo

luția multiplului campion și 
recordman Nicu Vlad. Antici
pam chiar că el poate înnobila, 
cu strălucirea aurului, salba 
oelor 13 medalii (6 de argint 
și 7 de bronz), cucerite de 
coechipierii săi. Așa s-a și 
întimplat, halterofilul nostru 
adjudecindu-și titlurile, mon
dial și european, la smuls, cu
cerind alte două medalii, de 
argint, la total, și încheind
concursul pe locul trei, eu două 
medalii de bronz, la aruncat. 
Mai mult decît atît, pentru a 
înțelege locul pe care 11 ocu
pă, de fapt, Nicu Vlad tn 
halterofilia mondială, , este 
suficient să spunem că. la fi-
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nele concursului, sportivul nos
tru a fost distins cu două im
portante medalii, una din par
tea Federației Europene de 
Haltere, care i-a conferit, ca si 
lui Andrei Socaci, titlul de 
maestru internațional, iar cea
laltă din partea Federației In
ternaționale de Haltere, care a 
apreciat că rezultatele lui Nicu 
Vlad se înscriu printre cele 
mai bune înregistrate in ulti
mii 20 de ani. A fost, această 
înmînare a medaliilor despre 
care vorbim, o ceremonie deo
sebită. emoționantă. în ca
drul căreia Nicu Vlad a fost 
considerat egalul valoric al 
celebrilor halterofili sovietici 
Vasili Alexeev și Iorik Var
danian sau. al . polonezului 
W alde mar Bazsanovski, ca să 
dăm doar cîteva nume de refe
rință.

Revenind la concursul pro- 
priu-zia. trebuie să spunem că 
Nicu Vlad a „atacat," puternic, 
încă din start, ureînd pe po-

Ion OCHSENFELD

(Continuare In pag. a 4-a)

IpOLOIȘTII DINAMOVIȘTI AU DEBUTAT VICTORIOȘI ÎN C.C.E.:
§ ■ ' ■

samblui măsurilor de 
fecționare a organizării 
conducerii activităților 
industrie și agricultură, uv 
gospodărire rațională a resur- „ „ 
seior și repartizare judicioasă. Turneul din orașul de pe rîul 
a fondului de mărfuri pe teri- § Sava, una dintre cele mai a- toriu. «a .__ s_«. j:_  i_..i

Cantitățile ________
Programul de autoconducere și 
autoaprovizionare pe trimes- ,_____
trul IV asigură creșteri impor- § am așteptat-o cu firească emo- 
tante, față de aceeași perioadă § ție, reprezentanta României în- 
a anului trecut, atit la produ- •----* —*-=-*
sele alimentare, cit și la măr
furile nealimentare. Astfel, 
la carne și produse din carne 
se prevede o dublare a livră
rilor față de trimestrul IV al 
anului 1988. Sporuri însemnate 
se înregistrează, de asemenea, 
la lapte, brinzeturi, pește, la 
alte produse agroalimentare, 
precum și la cartofi, legume, 
fructe și struguri.

Ca urmare a măsurii propuse 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și aprobată de Comitetul Poli
tie Executiv al C.C. al P.C.R., 
in ședința din 4 septembrie 
a.c., privind majorarea canti
tăților de ulei și zahăr desti
nate consumului populației, în- 
cepînd cu 1 octombrie 1989 șe 
va asigura o aprovizionare im-

§ ZAGREB, 22 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 12-8 CU CAMPIOANA GRECIEI

prevăzute in
§ tractive întreceri din cadrul 
§ primei faze a Cupei Campioni- 
=5 lor Europeni la polo, a fost 
§ inaugurat de o partidă pe care

tîlnind cea mai bună echipă 
§ din Grecia. La finele acestui 

ioc, foarte disputat, aplaudat 
adesea la scenă deschisă de 
spectatorii care au umplut tri
bunele bazinului Mladost, am 
consemnat o foarte frumoasă 
și pe deplin meritată victorieI
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(Continuare in pag. a 4-a)

a campioanei noastre : DINA
MO BUCUREȘTI —GLYFADA 
ATENA 12—» (4—3, 2—1, 3—2, 
3—2), ceea ce reprezintă un 
prim pas spre calificarea în e- 
tapele superioare ale presti
gioasei competiții.

Deși, după cum se observă, 
poloiștii români au terminat 
în avantaj fiecare repriză, sar
cina lor nu a fost deloc sim
plă. Sportivii eleni au dat o 
replică foarte dîrză, au condus 
la început In două rînduri și

au ținut strîns rezultatul pînă 
spre finalul celui de al treilea 
„sfert". In plus, el au benefi
ciat de 11 situații de superio
ritate numerică, față de nu
mai două (!) ale dinamoviștilor. 
Siguranța defensivei bucureș- 
tene, cu un portar, Diaconu, 
în deosebită dispoziție (el a 
parat numeroase șuturi și a

Mugur POPOVICI

(Continuare in pag 2-3)

Pe Stadionul Tractorul din Brașov, mii ne, de la ora 13,30

ROMANIA - ZIMBABWE, UN ATRACTIV JOC-TEST LA RUGBY
Pentru a doua oară (după 

meciul România — Italia 7—6, 
acum 4 ani), Brașovul găzdu
iește. mîîne, un joc internatio
nal de rugby, la “nivel de pri
nsa reprezentative: XV-le
nostru intîlnește naționala Zim-

Mâine, in Divizia A Ia fotbal

CINCI MECIURI SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
• Sport Club Bacău, de pe-acum in criză de 

puncte, primește vizita unei echipe, F.C. Olt, de 
mijlocul clasamentului • La Ploiești, misiune di
ficilă pentru deținătoarea „lanternei roșii* • Va 
putea recupera „U* Cluj-Napoca, lingă furnalele 
hunedorene, după eșecul suferit, duminica tre

cută, pe propriul teren ? • Pe „Centralul oltean*, 
față in față - Sorin Cirțu și Gheorghe Constantin, 
intr-un meci in care „profesorul* se prezintă cu 
lecția cunoscută. Cu ce vor replica craiovenii î 
• La Brașov, o partidă care se anunță viu 
disputată

PROGRAMUL Șl ARBITRII wawzjw 
£ - 
£ Bacău : SPORT CLUB - F.C. OLT
£ Gh. Constantin (Hm. vilcea) : Fl. Popescu (Ploiești) 5 ■> st I. Danciu (Petroșani) !
S Ploiești: PETROLUL - F.C. ARGEȘ
5 Ad. Porumboia (Vaslui) ; Gr. Macavet (Deva) și T. De- •
• mlan (Zalău)
S Hunedoara : CORVINUL - „U* CLUJ-NAPOCA £ 
£ V. Anghetolu (București) ; C. Coreean (Reșița) șl I. To- ■ 
“ ma (P. Neamț) S
S Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. FARUL ■
« Ad. Morolanu (Ploiești) ; V. Titorov (Flopan!) șl Gh. ■ 
£ Vodă (P. Neamț)
• Brașov t F.C.M. - SPORTUL STUD. Z
■ I. igna (Timișoara) ; C. Gheorghe (Suceava) șl V. Banu ■ 
£ (Ploiești)
• Toate partidele vor începe la ora 16. ■

CLASAMENT
1. DINAMO 5 5 0 O 17— 1 lfi2. Univ. Cv. 4 3 l 0 9— 2 73. Steaua 5 3 1 1 10— 4 7A F.C. Bihor 5 3 0 2 12— 9 C5. Petrolul 4 3 0 l 6— 5 66. F.C. Farul 4 2 1 1 8— 5 5
7. Victoria 5 2 1 2 5— 3 58-9. F.C.M. Bv. 4 2 1 1 4— 6 5

Jiul 5 * «p 1 2 5— 7 610. F.C. Olt 4 2 0 2 6— 5 4
11- Corvinul 4 3 0 2 4- 8 4
12. F.C. Inter 5 2 0 3 8—14 4
13. „Poli" Tini. 5 î 1 3 8— 9 3
14. S.C. Bacău 4 1 1 2 6— 9 3
15. Flacăra 5 1 1 3 3— 8 3
16. Sp. Stud. 4 1 0 3 5- 5 2
17. „U“ Cluj-N. 4 0 1 3 4—12 1
18. F.C. Argeș 4 0 6 4 1— 9 0

babwe. Este a patra partidă 
dintre cele două echipe. Pri
mele s-au disputat în urină cu 
șapte ani, cind „tricolorii" au’ 
fost oaspeții rugbyștilor din 
îndepărtata țară africană, sus- 
țlnînd două meciuri-test, în
cheiate cu victorii românești : 
25—23 și 25—24. A treia con
fruntare a avut loc în cadrul 
grupei a patra a Cupei Mon
diale '87, ea fiind adjudecată 
tot de sportivii noștri, și tot 
la limită, 21—20, după ce la 
pauză partenerii conduceau-cu 
11—3...

Ce va fi de astă-datâ ? Deo
camdată, ' putem anticipa un 
succes organizatoric : protago
niștii’se arată extrem de mul- 
țumiți de starea gazonului, de 
Stadionul Tractorul în ansam
blu (gazda întîlnirii de dumi
nică), afișe atrăgătoare au Îm- 
pînzit orașul de la poalele 
Tîmpei, iar programele special 
editate au o ținută grafică ire
proșabilă. în ce privește anti-

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn na o 2-3)

S-a încheiat circuitul de turnee

„Trofeul Sportul" la volei (f)

RAPID BUCUREȘTI - CÎȘTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI
Penicilina lași, învingătoare
IAȘI, 22 (prin telefon). Cel 

de-al 6-lea și ultimul turneu 
feminin de volei din cadrul 
circuitului dotat cu „Trofeul 
Sportul" s-a încheiat în loca
litate cu meciurile pentru de
finitivarea clasamentului. Cele 
cinci partide programate au 
dat loc unor dispute frumoa
se, unele de mare angajament 
șl ambiție. Programul din Sala 
„Penicilina" a fost deschis de 
divizionarele B Metal 33 Buca

lii finala ultimei întreceri
rești și Petrodava Piatra 
Neamț, care și-au disputat lo
curile 9—10. Mai agile și mai 
insistente, bucureștencele au 
învins cu 3—0 (9, 10, 5), avînd 
în Zoia Ioniță și Elena Mun- 
teanu cele mai bune jucătoare. 
De la Petrodava mai bine s-a 
comDOrtat Daniela Ruxăndoiu.

Aurelian BREBEANU

(Continuare in paa. 2-3)
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Adno

$1 LA TITU CRESC VIITORI PERFORMERI
Județul Dîmbovița d-a creai 

la Titu cea de a doua pepinie
ră In jabul de performanță, 
după municipiul Tirgoviște. A- 
ceasta ființează In cadrul aso
ciației sportive Avicola, prin 
pasiunea unor recunoscuțl ani
matori ai acestei discipline, in 
frunte cu dr. Anton Stoichiei, 
d eu concursul antrenorilor 
Clubului Sportiv Școlar 1 Bucu
rești. Inițierea unor Întreceri 
locale (cu participarea unor in
vitați din alte orașe) a devenit 
o preocupare curentă, in spri
jinul descoperirii fi modelării 
cit mai multor foarte tineri 
jucători, copii și juniori.

O asemenea întrecere a avut 
loc recent la Titu, sub egida 
C.J.E.F.S. Dîmbovița d a fe
derație' de specialState. Con

semnăm numele cfetigătarilor; 
categoria sub 10 ani. fete: Ele
na Osiceana (Sănătatea Bucu
rești}. băieți: Mibai Mocanu 
(Voința Tîrgoviște); 10—12 ani, 
fete: Marina Munteanu (C.S.S. 
1 BucJ. băieți: lenuț Mircea 
(Avicola Titu); junioare: Ilea
na Brădeanu (Avicola Titu), 
juniori: Cătălin Ionescu-Bujor 
(C.S4k 1 Buc.).

De subliniat sprijinul acordat 
Întrecerii de comitetul de pă
rinți al unităților de tnvătă- 
mînt (prof. C. Predescu, dr. N. 
Mircea), care furnizează aces
tei pepiniere a șahului de per
formantă dimbovițean peste 50 
de jucători eu e necunoscută 
vocației

Text d foto : 
Gabriel MIRON

O imagine a întrecerii de șah organizată la Titu, In sala Liceului 
industrial din localitate. O nouă reușită tn sportul mintii din 

județul Dîmbovița

HANDBAL ----------------------
Privite prin prisma rezultatelor 

anterioare d a clasamentului, rin cele cinei partide programa
te In această a 15-a etapă a Diviziei A de handbal feminin (locui Mureșul Tg. Mureș — Chi
mistul Rimnicu Vflcea a fost a- 
minat pentru M octombrie, for
mația noastră campioană parti
cipial la tradiționalul turneu 
YASSA, din Iugoslavia). doar 
una. se pare, va— aparține gaz
delor. Este vorba de lntilnirea 
de la Constanta, dintre Hidro
tehnica (ocupanta poziției a l-a) 
șl Mecanică Fină București (lo
cul 10). ta rest, toate echipele 
vizitatoare stat mai bine situate 
ta clasament șl. deci, se presu- 
Sune că acestea vor reuși să se 

apună ta tata adversarelor. 
Probabil, dar nu șl sigur, pentru 
eă, spre exemplu, in două me
ciuri, oaspetele — Știința Ba
cău șl Rulmentul Brașov — au 
de Înfruntat echipe care știu 
să-și apere eu dirzenie fragilul 
avantaj al terenului propriu.

tată insă programul de miine : 
Rapid București — Rulmentul 
Brașov (sala Rapid, de la ora 11,30), Hidrotehnica Constanța — 
Mecanică Fină București. Con
structorul Timișoara — Textila 
Zalău, Relonul Săvinestl — 
TEROM lași, CJ.R. Craiova — 
Știința Bacău.

POLO -----------------------------
Campionatul Diviziei A de polo 

programează, sfmbătă si dumi
nică. partidele duble din cadrul 
etapei a n-a. Cea mal impor
tantă tatnnlre (ta două ..man
șe") are loc In capitală — la 
Ștrandul Tineretului, astăzi de 
la ora 17 ol miine de la ora 10 — Intre echipele bucureștene 
Steaua șl Rapid, ambele cu un 
start bun In noua ediție, eeea 
ce poate ti un argument al unor 
jocuri mai mult decit atractive. 
La Cluj-Napoca. Voința din loca
litate primește vizita pololștllor 
de la vagonul Arad, tar la Ora
dea. Crișul pe acea a echipei In-

dustrta Lina • Timișoara. Cam
pioana, Dinamo București, a ju
cat ta devans „dubla* sa cu 
Sportul Studențesc, cîștlglnd a- 
mlndouă partidele (eu ÎS—S ti. 
respectiv. 16—11).

POPICE ---------------------------
Astăzi se desfășoară eea de-a 

doua etapă din cadrul Diviziei A 
de popice. Dintre cele mal im
portante meciuri ale primei gru
pe se detașează Voința Tg. 
Mures — Voința București da feminin) șl Minaur Baia Mare — 
Electromureș Tg. Mureș (la mas
culin). Iată programul complet 
al etapei, seria 1 valorică, fe
minin : petrolul Bălcoi — Laromet 
București, Electromureș Tg. Mu
reș — voința Timisoara. U. T. 
Arad — Hidromecanica Brașov, 
Voința Ploiești — Voința Galați: 
masculin : Metalul Hunedoara — 
CJ.R. Cluj-Napoca, Gloria Bucu
rești — Voința București. OUmoia București — Minerul Vulcan, 
UNIO Satu Mare — C.F.R. Ex
plorări C-lung Moldovenesc; 
seria a n-a valorică, feminin : 
Voința Craiova — Dacia Ploiești. 
Voința Odorhel — C.S.M. Reșița, 
Gloria București — Dermafiant 
Tg. Mureș, Metrom Brașov — 
Rapid București. Olimpia Bucu
rești — Voința oradea : mascu
lin : Carpati Sinaia — Jiul Pe- 
trila. Chimica Timăvenl — Voin
ța Timișoara. Constructorul Ga
lați — Metalul Roman. CJ.R. 
Iași — C.F.R. Constanta, Olim
pia Reșița — Tehnoutilaj Odorhel.

TENIS DE MASA --------------
Echipele divizionare A ale te

nisului de masă revin in actua
litate. simbătă. duminică șl luni 
fMnd programate partidele din 
tund al m-lea. foarte impor

tante ta vederea „asaltului" fi
nal. Fără Îndoială, punctul prin
cipal de atracție B constituie 
meciurile din primele grupe va
lorice. atit fetele cit si băieții 
reunlndu-se, duminică (de la 
ora 16) șl luni (de la ora 9 fi 
16), ta sala Olimpia din Capi
tala. La feminin, spartac Stirom 
București are un singur punct 
avans tată de C S.S Metalul Rm. 
Vtlcea, oaspetele fneereînd. desi
gur, să-și asigure o poziție cit 
mal bună, in vederea turului 
programat ta Rm. VQcea, cum 
mi este de neglijat nici Juven
tus București, care nu credem 
câ ce... Împacă cu poziția a 

treia. La masculin, ta schimb, 
dacă Universitatea A.S.A. I era- 
leva ae Îndreaptă eu pași siguri 
spre un nou titlu, pentru locul 
secund lupta se da intre Spartac 
Stirom București și C.S.M. 
SINTEROM Cluj-Napoca. aflate 
la egalitate de puncte, in rest, 
la Slatina (sîmbătă și duminică) 
in ffrurta a n-a feminină discută strînsă pentru evitarea retrogra
dării. eu 1 echipe !n pericol : 
Constructorul TAGCM C.S.S. 
Universitatea Craiova, CA.S. 
Energetica ACH IPC Slatina și 
C S.M SINTEROM Clul-Napoca 
plutonul fiind detașat condus de 
Elcond Zalău. In cealaltă grupă 
la Constanța (duminică șl luni). 
Eternit Oradea trebuie să supor
te asaltul celor de la C.S.S. t 
Știința urPIPS Constanța șl C.S. 
Arad. La masculin. excepttnd 
grupa secundă (Constanța, du
minică si luni), unde sc mai pot 
produce schimbări ta ceea ce 
privește primul loc (candidează 
Voința S. Mare. Mecanică Fină 
București. G-amul TCC Prahova 
Scăeni). la Bistrița (duminică si 
luni) gazdele au un avantaj 
substanțial, tar C.S.S. Tehnouti- 
tal Odorhel privește deja spre» 
retrogradare.

TES
P

• Tiner

FRUMOASA INIȚIATIVĂ A CAMPIONILOR

t'urnim de la un fapt in
teresant în activitatea au
tomobilistică din țara noas
tră. In Divizia B s-au des
fășurat pină acum patru 
competiții — Raliul Ceahlău, 
Raliul Podul înalt, Raliul 
Coloana Infinitului, Raliul 
Apulum — și, la toate, in 
dreptul cîștigătorilor a fost 
trecut numele aceluiași e- 
chipaj ; Silviu Moraru — 
Roland Rovența, compo
nent ai echipei Dacia-Co- 
libasi.

*
De fapt, doi tineri cu 

care este o plăcere să dis
cuți. Modești, respectuoși 
și, evident, competenți, pa
sionați automobiliști. Silviu 
Moraru, pilotul, are 28 de 

ani și este inginer cercetă
tor la I.C.P.T.T. din Bucu
rești . Roland Rovența. na
vigatorul, 32 de ani, este 
medic la întreprinderea de 
autoturisme Dacia-Colibași. 
Pe plan sportiv, n-au o „is
torie" prea bogată. Concu
rează în acest sezon pen
tru prima dată împreună... 
Moraru a început automo
bilismul In 1983, la Danu-

bius Mecanosport din Ga
lați, de unde a venit la 
Dacia. Rovența n-are— tre
cut sportiv la această dis
ciplină, el prezentindu-se 
Intr-un echipaj de raliu a- 
bia ta acest an I Și totuși, 
cei doi se arată redutabili, 
sint demni de toată admi
rația. Pilotul — curajos, 
tehnic, spontan în conduce
re ; navigatorul — calm, 
calculat, înțelept In orien
tarea și dirijarea pe traseu. 
Cum se explică „apariția" 
lor?

♦
O curiozitate. De la În

ceputul acestui sezon, la ra- 
liurile din Divizia B au 
venit, pe rînd sau Împreu
nă, înainte de cursă ori In 
timpul ei, doi automobiliști 
de frunte al țării, multiplii 
campioni (chiar șl In 1988) 
Ștefan Vasile și Ovidiu Sco- 
bai. echipaj al Daciei-Coli- 
bași. Prezența lor, ne-au 
explicat-o ei Înșiși, cu sa
tisfacție. „Formarea cuplu
lui Moraru — Rovența — 
ne-a spus pilotul Ștefan 
Vasile — este urmare a ho- 
tărîrii noastre de a crește 
un echipaj tînăr. Mașina lor

este pregătită In comparti
mentul de competiții «1 în
treprinderii. iar de ei ne 
ocupăm ca de_ copiii noș
tri. Le-am Împărtășit toi ce 
știm din experiența noastră 
de ani pe șoselele țării si 
ale Europei". Ovidiu Sco- 
bai. navigatorul ne-a po
vestit cum a fost posibilă 
apariția unui navigator 
bun : „Nu-i o minune. Me
dicul Rovența a prins drag 
de această Îndeletnicire ti. 
timp de vreo doi ani, a 
stat mereu In spatele nos
tru la antrenamente. Acolo 
unde, știți, nici nu sint 
scaune. A văzut totul, a 
Învățat fiindcă i-a plăcut și 
a fost talentat, devenind un 
navigator de nădejde. îi 
iubim acum și-i ajutăm, 
gîndind că am făcut o trea
bă bună pentru automobi
lism...".

Da, este așa, fără Îndoia
lă. Frumoasă, demnă de 
imitat (și la alte discipline) 
inițiativa campionilor Va- 
sile și Scobai.

Modesto FERRARINI

PRIMELE ZILE DE ȘCOALĂ, PRIMELE ACȚIUNI SPORTIVE...
—le-au așteptat, fiindcă le-au 

dorit, cu aceeași nerăbdare de 
totdeauna, toți elevii din co
muna Frasin. Adică dintr-o a- 
pezare de o mare frumusețe 
■ județului Suceava In oare — 
ca peste tot — învățătura se 
armonizează cu sportul Pen
tru elevii din Frasinul Suce
vei. cu sportul nostru națio
nal oină.

De ce oină și nu fotbal, vo
lei sau handbal T Prof, Llviu 
Buhăianu ne risipește prompt 
nedumerirea: „Pentru eă la
noi copiii, școlarii doresc din 
toată Inima să continue tra
diția preluată de la părinți, de 
la frații lor mal mari Jocul 
de oină se bucură Ia Frasin de 
• statornică tradiție. Activăm, 
oficial sau amical, ou echipe 
la toate eșaloanele de vfrsiă.

de la școlarii din primele cla
se ta.„ veterani F

Faptele confirmă 1 Purtăto
rii cravatei roșii eu tricolor 
Si-eu constituit echipe in fie
care din clasele școlilor din 
Frasin, din Bucșoaia. din satul 
aparținător. Doroteea. Nu mai 
puțin de 8 terenurile stau per
manent la dispoziție. Campio
natele elevilor au dat la Ivea
lă o echipă finalistă pe județ, 
totodată pe podium ia zona 
școlară de ta Bacău. La un 
eșalon de vfrstă superior, foștii 
pionieri, astăzi uteciști. au În
cheiat pe locul I întrecerile 
pentru „Cupa U.T.C.". finala 
pe tară, disputată, nu de mult, 
chiar la Frasin. Aproape toți 
laureații aoestei competiții a 
tinerilor jucători de oină au 
fost promovați In echipa de

ta perioada >—31 
Intre orele 10—18. 
de limbi străine.

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați* București anunță că. 

octombrie 1989. eu excepția duminicilor, 
tace înscrieri de candidați, cunoscători _ ______________
pentru examenul de selecționare la cursurile de ghizi- 
interpreți, colaboratori externi, ta sala Universității cultu- 
ral-științifioe din tir. Biserica Amzei nr. 7. sectorul 1.

Condițiile șl actele necesare stat afișate la sediile OJ4.T. 
„Carpati" București, ale Universității etdtural-ftiințifice. 
sălile Dalles șl Amzei.

seniori a Avlntului Frasin, for- 
mație-fanion a județului, frun
tașă in „Cupa României" fi la 
Campionatul Republican. Așa 
cum a mai fost și in alțl ani.

Copiii, elevii și tinerii din 
Frasin 1 Un model și pentru 
alte așezări rurale sucevene, 
care treptat iși creează o tra
diție in oină: Vama fi Zvoriș- 
tea, Marginea fi Schela, Salcia, 
Cornul Caprii fi CalafindeștL 
Pentru că fi ta aceste așezări 
există pasionați ai oinei, pre
cum Petrieă Ornanta. Ștefan 
Vatamaniue, Radu Roată, 
Gheorghe Gheorghiu etc., ca
dre didactice care, ea fi U- 
viu Buhăianu (fi colegii Iul de 
antrenorat din Frasin, la co
pii — Ion Netea, 1a seniori — 
Ion Munteanu), pun tot sufle
tul ta sprijinul dezvoltării fi 
consolidării sportului nostru 
national.

Pentru Frasin, să subliniem 
Încă un fapt: sprijinul de care 
oină se bucură din partea Con
siliului Popular al eamunel 
(primar: Geta Gemănar). pre
cum și a conducerilor unor w- 
nităti economice situate pe te
ritoriul comunei. Un sprijin fi 
• Înțelegere care considerăm 
eă se vor face simțite și ta 
celelalte comune sucevene ta 
care sportul nostru national se 
străduiește si trrtndă .Artnl" 
noU.

Tiberiu STAMA

UN ATRACTIV JOC-TEST LA RUGBY
(Urmare din pap. I>

dpările vizavi de jocul In sine, 
ta ambele tabere se așteaptă 
o dispută ta care spectacolul 
nu va fi pe ultimul plan — 
dimpotrivă I

.Tricolorii" ffi propun, nu-i 
un secret, un Început de bun 
augur tn noua stagiune inter
națională. Aceasta, in ciuda 
unor indisponibilități, a unor 
foarte probabile debuturi in 
prima echipă a țării — cazul 
mijlocașului la deschidere Do- 
mocoș, al fundașului Carp, al 
aripei Sasu. Urmează ca an
trenorii Theodor Radulescu și 
Mihai Naca să decidă asupra 
titularilor pe citeva posturi, ca 
unul din flankeri fiind posibil 
să apară timișoreanul D. Nis- 
tor, ceea ce ar însemna un 
alt debut Se pare că XV-le 
României va avea alcătuirea : 
Carp — Sasu, Lungu. Răcean, 
Bolder — Domocoș, Neaga — 
Murariu, Dumitraș (Doja), Nis
ter (Sugar) — Ciorăscu, Oroian 
— Dumitrescu, Vaslulanu (Coli
bă), Leonte. Ceilalți compo
nent! ai lotului sint Răducanu, 
Pașcu, Stan, T. Coman. Sava, 
Șerban. Dintre „tricolorii" de 
acum, Lungu, Murariu, Rădu
canu, Dumitraș și Leonte au

jucat in partida de la Cupa 
Mondială, iar primii doi și in 
turneul din ’82 (să reamintim 
că Florică Murariu, căpitanul 
formației, are 68 de prezențe 
in națională, iar Adrian Lun
gu 57).

Reprezentativa Zimbabwe va 
suferi, mai mult ca sigur, o 
seamă de modificări față de 
garnitura aliniată la Constan
ța. unde, deși a pierdut cu 
15—14 lntilnirea cu selecționa
ta noastră secundă, a lăsat o 
bună impresie. Se preconizea
ză, aflăm, nu mai puțin de 
șapte noutăți In comparație cu 
evoluția de pe Litoral, formu
la probabilă arătînd astfel : 
Rex — Kamba, Letcher, Lui- 
tingh. C. Smith — Ferreira, 
Rofmeyr — Mutrhead, Botha, 
Dawson — Mackintosh, David
son — Garvey, Albasinl, Wat
son. Dintre aceștia, doar uver
tura Andy Ferreira a făcut 
parte din echipa de la C.M.

Fluierul inaugural a! lui Ion 
Vasilică, arbitru F.I.R.A., se 
va auzi la ora 13,30. jocul-test 
la rugby fiind precedat de me
ciul de fotbal Tractorul Bra
șov — Unirea Alba lulia, din 
Divizia B. și de lntîlniri ale 
foarte tinerilor practicant! ai 
sportului eu balonul oval.
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POLOIȘTII DINÂMOVIȘTI
(Urmare din pag. 1)

recuperat citeva mingi), a făcut 
insă ca balanța să încline trep
tat spre echipa mai valoroasă, 
ai cărei e»mponenți au arătat, 
in plus, un registru tactic su
perior in construirea atacuri
lor.

Frimul punct l-au marcat 
atenienii. după 45 de secunde 
de joc, Georgescu a egalat 
(mta. 1:58), a urmați—2, in min. 
3:11 care avea să fie ultimul 
avantaj pentru Glyfada. de
oarece 17 secunde mai apoi 
Hagiu a făcut 2—2. Dinamo 
aflîndu-se tn continuare la 
conducerea jocului. Egalată te 
> fi la 4. ea a reușit prima 
desprindere ta min. 12:18, etnd 
două goluri consecutive ale lui 
Molceanu au adus rezultatul ta 
•—4. A mai intervenit o singu-

AQ DEBUTAT VICTORIOȘI
ră apropiere pe tabelă. 6—5, 
a jucătorilor greci, pentru ca 
victoria românească să se con
tureze cu adevărat in min. 
19:16. clnd scorul devenise 8—5. 

Un eucces. repetăm, meritat, 
prin golurile realizate de Hagiu 
5, Georgescu și Moiceanu — 
cite 2. Răducanu, Cr. Dan, O- 
lain. Pentru Glyfada au înscris 
V. Pateros (cel mai bun tocă
tor elen ta partida de vineri) 
4, Yanopoulos 3, A. Pezmazo- 
gln, A. Pananastasiou. Arbitri: 
ÎL Petronilll (Italia) și AL Mo- 
kanov (Bulgaria).

Sfi sperăm eă, după acest 
debut reușit, echipa bucureș- 
teană va ști să-și pună tn va
loare calitățile incontestabile, 
spre a aduoe poloulul nostru 
dorita fi realmente posibila 
calificare ta „sferturile" C.C.E. 
Dinamo va juca miine m. r. 
astăzi) eu Mladost Zagreb. Pu

ternica r< 
goslaviei, c 
și olimpică 
englezii de 
Al doilea ! 
Încheiat se: 
transmiterii 
pondențe.
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT IN
NUMERELE EXTRASE LA 

tragerea Loto din » 
SEPTEMBRIE 1989. Extragerea 
I :34 30 60 62 50 50 82 3 39; 
extragerea a n-a : 57 78 69 > 
33 87 71 74 35. FONDUL TO
TAL DE CÎȘTIGURI : <06.069
tei din care 18.456 lei report la 
categoria L
• După cum se știe, acțiunea 

eare deține „capul de afiș" al 
acestei săptăminl este TRA
GEREA multilplA LOTO, ears 
se impune atit prin atractivita- 
tea formulei tehnice fn de nu
mere. ta cadrul a I extrageri), 
cit ti prin bogăția fi varietatea 
paletei de ctștiguri: autoturis

me. excursii ta R.D. Germană, 
precum ti numeroase și impor
tante sume de bani. TRAGEREA 
MULTIPLA LOTO va avea loc 
miine. ta București, ta sala du
hului din etr. Doamnei nr. t. 
faceplnd de ta ora 14.30. Opera
țiunile de tragere vor B trans
mise la radio, pe programul L 
ta ora 17.45. Numerele extrase 
vor fl transmise ti ta reluare, 
pe aceiași program, la ora M.s# 
(dupt «misiunea „Panoramic 
SDortiv". o data eu rezultatele 
concursului PRONOSPORT), pre
cum fi luni. 35 septembrie. la 
era S.55.

A Duuâ succesele mari înre
gistrate de către participant!! ta 
concursurile PRONOSPORT in

termediare 
din oompe 
miercuri 37
toc un nou
ea urmâtoa 
Reykjavik ■ 
5. Flacăra 1 
g. Omonla 1 
4. HJK He 
i. r.c. lu<
boven ; S.
Sparta Pr 
via - F.C.
Viena — F.
tlka Nltra
Feyenoord 
Stuttgart ; 
pesta — Di 
Ostrava —
Naestved L



concursurile de motocros

CONCLUDENTE - NUMAI
SEE COMPETITIVE!
lălțime • Alergători abonați la căzături

Mîine, in Divizia A

Etapa a 5-a in eșalonul secund

SE VOR CONFIRMA BUNELE PLECĂRI
DIN BLOC-STARTURI ?
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> ros pe 
la Văle- 
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penibile, 

i puteau 
I mașini- 

cale 
abrupte.

pentru a-și putea lua din nou 
avînt. Alții reduceau la mi
nim turația în viraje, iar cei 
mai mulți au gustat din amă
răciunea căzăturilor. Din păca
te, printre cei care s-au răs
turnat tocmai cînd le era lu
mea mai dragă — deoarece au 
forțat nota pe porțiunile difi
cile — s-au numărat și doi ti
neri de mare talent. Dorin Ti- 
tilencu (de la un concurs la 
altul In progres) și- Paul 
Schmidt, ultimul resimțin- 
du-se atît de mult după căză
tură. îneît n-a mai putut relua 
cursa (din fericire, accidentul 
nu a avut urmări grave).

Cum și în concursurile ante
rioare au mai existat astfel de 
cazuri, unele repetîndu-se cu o 
ritmicitate alarmantă atît în 
confruntările celor mai tineri 
motocrosiști. juniorii de la cla
sele 50 și 80 cmc, cît și la 
125 cmc tineret și 250 cmc se
niori, unde s-au înregistrat a- 
bandonuri sau au fost defec
tate motocicletele datorită unor 
autosolicitări exagerate, se im
pune un program suplimentar 
de pregătire cu alergătorii... 
abonați la căzături. Pentru că 
nu este suficient să vrei, mai 
trebuie să și poți...

Nu putem încheia fără a a- 
minti. măcar In treacăt, des
pre problema uniformizării 
traseelor. Dacă o serie de baze 
moto Întrunesc exigențele ac
tuale, altele au devenit, prin 
desenul lor cu grad scăzut de 
dificultate, arene de obstacole. 
Aducîndu-se traseele la cotele 
competitive, piloțli de. toate 
categoriile vor fi supuși unor 
teste concludente, în vederea 
cărora vor trebui să se antre
neze temeinic, ridieîndu-se ast- ] 
fel ștacheta calitativă a reu
niunilor de motocros.

| JOCURI DESCHISE'z
Semi-etapa de mîine are, și

Iea, un «cap de afiș". Este vor
ba de partida de la Brașov,
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[Urmare din pag. 1)
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„Trofeului
M p. 3. Chimia Rm.
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Un tinăr pilot în real progres. 
Iulian Milea din Cîmpulung 

Muscel
Foto : Eduard ENEA
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Au arbitrat I. Grasu și I. An- 
dronic. _

In aceeași sală, C.S.U, Ra
pid Galați și Știința Bacău 
*-au angrenat lntr-o dispută 
extrem de strînsă. pentru lo
curile 5—8. Băcăuancele, cre
ditate cu șansa a doua, au fost 
la un pas de prima victorie în 
fața unei colege de divizie. Ele 
eu ratat insă situații bune, du
pă ce au condus cu 2—1 la se
turi fi eu 14—11 to tle-breack. 
Deci, victorie „pe muchie de 
cuțit" a gă’ățencelor: 3—2 (11, 
—13. —«, 8, 15). Arbitrii Em. 
Bujor și I. Popeseu au condus 
echipele: C.S.U. RAPID — A- 
Hna Mocann 8, Speranța An- 
dreica 83, Ileana Berdilă 8, 
Florica Vasile 73, Daniela Blă- 
■aru 2 (Manuela Neneiu), Da
niela Dinică 83; ȘTIINȚA — 
Daniel* Blejușcă 8, Andreea 
Plăcintă 2, Marcel* Olieanu 8. 
Cerasela Sofrone 2, Cristiana 
▼niculescu 23, Genovlea Mă- 
tăsarn 2.

Programul din Sala 
Una" e-a Încheiat eu

- — ---- - - —---- >
unde Sportul Studențesc, oare- 
cum specialistă a unor jocuri 
bune în deplasare, reprezintă 
aricind un pericol pentru ofen
siva gazdelor. Calculul hîrtiei 
indică drept favorită pe F.C.M. 
Brașov, chiar dacă (sau mai 
ales pentru că) echipa lui C. 
Ștefănescu a pierdut la scor 
meciul de la Craiova.

Toate celelalte patru partide 
se mențin sub semnul echili
brului, exceptînd, poate, jocul 
de la Ploiești, unde petroliștii, 
în pofida acelui 0—5 cu Di
namo, au o echipă care va face 
„zile grele" tuturor formați
ilor vizitatoare. E greu de 
presupus că F. C. Argeș va 
reuși o surpriză. Ploieștenii, 
cu Matei, Catinca, Greaca, Pa- 
nait și ceilalți, joacă în acest 
tur cu o vigoare pe care nu 
am remarCat-o cam de mult.

Interesant meciul de la Hu
nedoara, în care Corvinul ră- 
mîne cu o șansă în plus — 
avantajul terenului —, dar stu
denții, care au pierdut greu 
explicabil un meci la Cluj- 
Napoca, In fața lui „Poli", au 
posibilitatea de a demonstra, 
prin joc, că în meciul cu pri-

„EUROPENE"
cina au traversat doar o e- 
clipsă.

Aparent, la Craiova, Univer
sitatea ar fi mare favorită, dar 
și aici întrevedem un meci e- 
chilibrat. gîndindu-ne la buna 
organizare tactică a fotbaliști
lor constânțeni în meciurile 
susținute In deplasare, fapt 
care le-a permis un rezultat 
egal pe Stadionul Victoria și 
o înfrîngere in extremis (2—3) 
la Brașov. Totuși, Universita
tea Craiova rămîne favorită, 
și nu numai datorită avanta
jului terenului.

Bacău : un meci interesant 
pentru publicul local, nerăbdă
tor să vadă roadele unei noi 
orientări In cadrul echipei, 
concretizată, deocamdată, prin- 
tr-o frumoasă evoluție în „me
ciul celor opt goluri", la O- 
radea. Pe de altă parte, echi
pa lui Eftimie are destule re
surse, mai ales pe contraatac, 
în perspectivă, un meci a- 
tractiv.

Per total, o semi-etapă care 
nu parc să stea în umbra par
tidelor jucate miercuri și joi. 
Ea oferă meciuri în care e- 
chipele și jucătorii se pot a- 
firma. Este ceea ce așteptăm 
cu mare interes.

Divizia B a ajuns la etapa 
a 5-a și, după 360 de minute 
de joc, putem vorbi despre u- 
nele începuturi de... clarificări 
în cele trei serii. Să ne oprim, 
astăzi, doar asupra echipelor 
favorite din seriile respective.

In prima serie era de aștep
tat ca Oțelul Galați, ex-divi- 
zionarăA, să-și pună de la bun 
început candidatura. Și gălă- 
țenli se află pe locul secund 
al clasamentului, la egalitate 
de puncte cu liderul — F.C.M. 
Progresul Brăila (antrenor : B. 
Hălmăgeanu), care, iată, Iși 
exprimă veleitățile mereu a- 
nunțate, de a apare pe prima 
soenă. Duelul dintre gălățeni 
(antrenor : I. Morohai) și brăi- 
leni se vede... deranjat de re-, 
plica Gloriei Buzău (antrenor : 
I. Ionescu), echipă cu frumoase 
amintiri din prima divizie. La 
ora actuală, aceste trei echipe 
par să-și aroge rolul de prim 
soliste ale luptei din prima 
serie. Dar, mai știi... de unde 
va apare o nouă candidată ?

în seria a II-a, Rapid Bucu
rești (antrenor : Gh. Mulțescu) 
a pornit foarte tare. Giulește- 
nii au un lot tînăr, cu mari 
posibilități de progres, care 
trebuie să-și pună și mai bine 
In valoare aceste resurse. Ra
pidul și Pandurii Tg. Jiu (an-

trenor ; ». Marin) sînt singu
rele formații din eșalonul se
cund care nu au cunoscut în- 
frîngerea. Așteptăm evoluția 
de mîine a rapidiștilor la Me
diaș, fără a uita să subliniem 
și bunele replici de început de 
stagiune date 
Sf. Gheorghe
Gheorghe).

Seria a IlI-a 
unele rămîneri 
turi" (vezi cazul prezentat de 
U.T.A.). Aici se impun, con- 
firmînd „calculele hîrtiei". O- 
limpia Satu Mare (antrenor : 
L Kalmar) și Gloria Bistrița 
(antrenor. B. Vlad). Prima u- 
tilizează garnitura de talentațl 
juniori de acum cîțiva ani, a- 
junsă la maturitate, iar secun
da ne prezintă un „11" masiv 
și experimentat, bine dotat 
spre a face față și partidelor 
în deplasare. Și aici trebuie să 
ne așteptăm la replici din par
tea unor concurente cu posi
bilități, cum sînt Chimica Tîr- 
năveni (antrenor : V. Grossu) 
sau C.S.M. Reșița (antrenor: 
Dudu Georgescu). Nu le uităm, 
desigur, pe U.T.A. (antrenor: 
G. Birău), A.S.A. Tg. Mureș 
(antrenor : Șt. Coidum) sau E- 
lectromurcs (antrenor : I. Cza- 
ko). Campionatul este, totuși, 
lung. Mai sînt 30 de etape I

de I.M.A.S.A. 
(antrenor: V.

ne-a prezentat 
în „bloc-star-

PROGRAMUL §1 ARBITRII MECIURILOR

Campionatul speranțelor

STEAUA Șl VICTORIA-IN CONTINUARE NEÎNVINSE
Marca OMIMIC o litierelor talente pltețtenc

Un foarte Interesant meci din 
campionatul speranțelor s-a dis
putat. ta etapa a 4-a. la Pitești, pe gazonul terenulul-anexă din 
Complexul Sportiv ,4 Mai", din 
Trivale. Steaua, echipa pregătită 
de Florin Marin — alcătuită In 
marea ei majoritate din Juniorii 
vlcecampionl al țării — a întîlnlt 
un adversar, F.C. Argeș (antre
nor : Mihai Georgescu), foarte 
bine pregătit. Oaspeții au deschis 
scorul, dar nu au reușit să-și 
mențină avantajul pentru că ti
nerii jucători piteștenl nu s-au 
Împăcat nici o clipă cu glndul 
lnfrîngerii. Am face o mare gre
șeală dacă am spune că numai 
unii dintre elevii profesorului 
Georgescu au apăsat pe 
rator ta a doua parte a 
lui. Toți, absolut toți au 
și, ptnă la urmă, ei au 
și au fost de mai multe

accele- 
meciu- 
făcut-o 

egalat 
„_ ____ ____________ ori la

un pas de a obține victoria spre 
final. Ne-au plăcut mult „spe
ranțele" argeșenilor, din rtndu- 
rile cărora au fost promovate si 
In acest an cîteva talente veri
tabile (Vlădolu, Prisăceanu, 
Amărăzeanu. Daniel Zamfir Du
mitru). cele care vor trebui să 
pună virtos umărul, alături de 
mal vechil purtători al tricourl- 
lor ..alb-violete“. pentru ca echipa divizionară A să părăsească 
locul pe care se află actualmen
te în clasament.

Interesante sint replicile pe 
care campioanele ultimelor două 
ediții — Victoria șl Dinamo — 

le dau liderului. Victoria a cîstl- 
gat la Urnită ultimele două me
ciuri, ca si Dinamo, care a 
marcat, tn partidele cu Petrolul 
șl „Poli" Timișoara, șase goluri, 
fără să primească vreunul 1 Ră- 
mtae de văzut cum va... reacțio
na a patra echipă fruntașă. Uni
versitatea Craiova, cea mal efi
cientă dintre toate, cu cele 14 
goluri Înscrise ta patru
(t. D.).

SERIA I : C.S.M. Suceava — 
Oțelul Galați : I. Floricel (Bra
șov), Foresta Fălticeni — Ari
pile Victoria Bacău : D. Avri- 
geanu (București), Steaua Mi- 
zil — Poiana Cîmpina : S. Nec- 
șulescu (Scornicești), Siratul 
Pașcani — Viitorul Vaslui: L 
Cristea (București), Gloria Bu
zău — C. S. Botoșani : M. Rus 
(Dej), Olimpia Rm. Sărat — 
Ceahlăul P. Neamț : L Dogaru 
(Rm. Vîlcea), Unirea Slobozia 
— Prahova C.S.U. Ploiești : M. 
Niculescu (București), F.C.M. 
Progresul Brăila — Politehnica 
Iași; D. Drăcea (Craiova), U- 
nirea Focșani — C”". 
câni: P. Bogdan (Reghin).

C.F.R. Paș-

etape.
Gloria Pan- 

F.C.M. Cara- 
(Constanța), 

I.C.I.M.
CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Victoria
3. Dinamo
4. Flacăra5. Univ. Craiova
8. F.C. Bihor
7. F.C, Olt
8. F.C. Inter
9. Corvinul

10. S.C. Bacău
11. F.C. Argeș
12. F.C.M. Brașov
13. Petrolul
14. Sportul Sud.
15. Jiul
1«. „U“ CluJ-Napoca
17. „Poli" Timișoara
18. F.C. Farul

11-
11-

5 S
1 9
2 8

5 4 1 0
3 4 1 0
5 4 0 1 10- 
1311 9-4 54 3 * 1 14- 3 4
5 3 0 2
4 2 11
5 2 12
4 2 0 2
4 2 0 2
4 112
4 112
4 1124 10 3
5 10 4
4 10 3
5 0 14
4 0 13

8-4 4 
t- C S 
5-4 5
5- 5 4
3- 11 « 
5-8 3 
Ml Ml 
Ml 
1-13 2 
5-11 2
4- 10 1 
7-12 1

SERIA A n-a: 
durii Tg. Jiu — 
cal : Gh. Pîrvu 
Autobuzul București 
Brașov : A. Comănescu (Ba
cău), I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
— Metalul Mija : M. Axente 
(Arad), Mecanică Fină Bucu
rești — A.S. Drobeta Tr. Severin: 
S. loan (Galați), Constructorul 
Craiova— Chimia Rm. Vîlcea : 
Șt. Grosu (Călărași), Tractorul 
Brașov — Unirea Alba lulia : 
D. Vătran (Arad), Sportul „30 
Decembrie" — C. S. Tîrgo- 
viște: I. Tărcan (Tg. Mureș), 
Metalurgistul Slatina — Mine
rul Motru : D. Buciuman (Ti
mișoara), Gaz Metan Mediaș — 
Rapid București : I. Barna (O- 
radea).

SERIA A IlI-a ; Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — U. T. 
Arad; V. Donțu (Galați), So
meșul Satu Mare — Metalul 
Bocșa : G. Ionescu (București), 
Gloria Bistrița — Chimica Tîr- 
nâveni : P. Buhaiău (Gh. Gh.- 
Dej), Electromureș Tg. Mureș — 
Gloria Reșița: I. Vereș (Sf. 
Gheorghe), Mureșul Explorări 
Deva — A.S.A.- Progresul Ti
mișoara : L. Măcran (Brașov), 
F. C. Maramureș — Armătura 
Zalău: N. Georgescu (Buzău), 
Vagonul Arad — Olimpia Satu 
Mare: L Crăciunescu (Rm. 
Vîlcea), C.S.M. Reșița — Strun
gul Arad : M. Badea (Videle), 
C.F.R. Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș : T. Badea (București).

Toate partidele vor începe 
la ora 11.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

TROFEUL SPORTUL" LA VOLEI (f) 
pentru locurile T—8, dintre Olt
cit Craiova si Farul Constan
ța. Viitoarea divizionară B si-a 
confirmat din nou valoarea, 
dispunînd to trei seturi (10, 9, 
5) de echipa constănțeană. Au 
arbitrat D. Porojnicu și G. Sl- 
mulescu.

Meciurile fruntașelor au fost 
găzduite de Sala Sparturilor. 
Mai întîi s-au totîlnit echipe
le calificate ta „finala mică". 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște și Da
da Pitești. Ele au oferit pu
blicului un joc plăcut, de miș
care. Tîrgoviiștencele au început 
cu hotărîre d. printr-un joc 
aerisit, vioi. Și-au adjudecat 
primele două seturi. în conti
nuare însă, replica piteșteanăa 
crescut vizibil, mai ales to ce
ea ce privește «tacul to forță 
Si blocajul. Dacia • reușit o 
spectaculoasă egalare la seturi, 
după ce. to cel de-al 4-lea. fu
sese la un pas de înfrîngere. 
Tie-breack-ul eare a urmat a 
fost pasionant, tinlnd ta priză 
permanent galeria șl s-a ter
minat cu victoria tfrgovișten- 
celor: 3—2 (9, 8, —8, —14, 12). 
Arbitrii M. loanovîci 81 ▼. Sd- 
lagyl au condus formațiile!

C.S.M. OȚELUL — Doina Ra
du 9. Corina Olteana 9, Ecate- 
rina Stana 8 (Adriana Colce- 
rin), Elena Șchiopu 8,5, Cristi
na Zamfir 8, Else Sultănescu 
8; DACIA — Gabriela Bică 83, 
Mibaela Marian 8, Mariana Mi
ron 8,5. Anca Gheorghe 8 (Li
liana Ibric), Dana Marinesen 9, 
Mire!* Georgescu 8 (Florina 
Bogdineci).

Finala mare. Intre Penicilina 
Iași si Rapid Bucnrești, si-e 
meritat această titulatură, erfe 
două echipe contribuind la 
realizarea unui med eu sufi
ciente virtuți tehnico-tactice, 
la nivel superior. Ieșencele, 
mobilizate deplin, au făcut ed 
mai bun Joc al lor din turneu, 
obținînd o victorie muncită si

meritată. eu 3—0 (10, 13, 11). 
De reținut că angajamentul lor 
în această partidă B-a concre
tizat in mod mai convingător 
în ultimul set. în care de la 
5—11 au revenit punctînd de 
10 ori consecutiv 1 Arbitrii C. 
Gogoașe si C. Antonovici au 
condus echipele : PENICILINA 
— Gabriela Copcea 83. Tatiana 
Popa 83. Aurelia Preda 8. Va
lentina Constantin 8, Daniel* 
Donciu 8 (Sorina Marian), Dana 
Sîngeorgean • : RAPID — Da
niela Bumbăcilă 8. Luminița 
Pintea 73 (Felicia Nicolae 73). 
Daniela Gîlcă 8, Fidelia Crlșan 
2 (Luminița Clhnencu), Danie
la Buhlea 9. Niculina Bujor 8.

Clasamentul turneului numă
rul 8: 1. PENICILINA. X Ra
pid. 3. C.S.M. Otelul. 4. Da
cia. 5. C.S.U. Rapid. 6. Știința, 
2. Oltcit, 8. Farul, 9. Metal 33. 
10. Petrodava.

• ARBITRI ROMANI DELE
GAȚI LA MECIURI INTERNA
ȚIONALE, Miercuri, 27 septem
brie- partida tur din Cupa UJB.F.A. dintre Apollonia Fieri 
(Albania) șl Auxerre (Franța) 
va 11 condusă de brigada alcă
tuită din Gh. Constantin (la cen
tru), ajutat de M. Niculescu șl 
D. Buciuman. Intîinlrea dintre 
selecționatele de tineret ale Po

loniei și Angliei (în prelimina
riile C.E.), care va avea loc la 

10 octombrie, la Varșovia, a fost 
Încredințată „trlo“-ulul M. Sa- 
lomlr, J. Grama, N. Voinea. In 
sfirșlt, la 11 octombrie. meciul 
reprezentativelor de juniori ale 
Greciei și Cehoslovaciei (preli
minarii C.E.) va fi arbitrat de O. Ștreng.

■ ORELE DE ÎNCEPERE ALE 
PARTIDELOR DIN CUPELE EU
ROPENE. Trei dintre echipele 
noastre de club vor susține, săp- 
tămîna viitoare. De teren pro
priu partidele retur din cu
pele europene Astfel. me
dul Dinamo București — Dinamo 
Tirana, eare se va disputa marți 
38 septembrie pe Stadionul Di
namo. va începe la ora 15.30. 
Partida Victoria — F.C. Valencia 
dta Cupa UE F A. programată 
miercuri 37 septembrie, pe Sta
dionul Victoria, din Incinta con»- 
plexului Dinamo, va avea lovi
tura de Începere la ora 18. Cea
laltă reprezentantă a noastră ta 
Cupa V.EJPA.. Flacăra Morenl 
va susține, tot miercuri 37 900° 
tembrie. de ta era 13. meciul re
tur eo F.C. Porto, ne stadionul 
din Morenl

LOCURI PENTRU TRATAMENT IN STAȚIUNI

Sportul", la final : 1. RAPID București 
_ „. -. ...... Vîlcea 44 p, 3. Penicilina Iași 5» p. 4.

C.S.M. Otelul Tîrgoviște 33 p, 8. Știința Bacău 35 P. •- Vmv. 
C.F.R. Craiova 24 t>. 7. Flacăra Roșie București 18 ». Dacia 
Pitești 18 p. 8. C.S.M. Libertatea Sibiu 17 p. 1* Farul Con
stanta 14 p. 11. C.S.U, Rapid Galați 8 p.

ÎNTREPRINDEREA de turism, hoteluri s* 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă oferă bilete I* 
tratament tn stațiuni, după eum urmează : 

EFORIE NORD
— hotelurile ..Minerva" *1 „Venus" (ta apro

pierea bazei de tratament) eu oleclrl zilnice.
— complexat „Agigea" (hotelurile „Delfinul", 

„Meduza" zi „Steaua de mare"), taceptad di» 
25 sentembrte a c
MANGALIA

— hotelurile „Scala" ,1 Orion", eu plecări 
aBnice.

— hotelul „Mangalia", sejur de 18 alic eu 
plecare la 20 octombrie șl 25 noiembrie.

NEPTUN
— hotelul ..Doina", taceptad din 8 octombrie,

eu plecări zilnice _
— hoteltn „Miorița" (eu tratament la hotelul 

„Dotna"). eu plecări zilnice.

BĂILE FELIX
— hotelurile „Lotus". „Internațional". „Murvo^ 

„Unirea" *1 „Someș", taceptad din 38 aepto»" 
brie, eu plecări zilnice.
BĂILE HERCULANE

— hotel nenominalizat, eu nlecărl zilnice-
GOVORA , ___— hotelui „Pare", taceptad dta 30 geptembriej 
eu plecări aBnice.SOVATA — ta vHe. eu plecări aBnice. .
SINGEORZ BAI — ta vHe. eu plecări aBnice. 
BĂILE TUSNAD — ta vile, eu Plecări zilnic» 
LACV SĂRAT— complexul balnear, eu uleeârl aBnice.
PUCIOASA — te vile, eu plecări zilnice. 
BORSF.C — ta vile, eu plecări citate» 
AMARA — eu plecări aBnice __

înscrierile ae tee ta «eate agențiile de 
ale I.T.H.R. dta Capital*.



ȘtDINIACOMITtTUlUI POLITIC | 
fXfCUTIV Al C.C. Al P.C.B

Campionatele Mondiale de box

(Urmare din pap. î)

bunătățită eu 20 la sută la u- 
lel și 15 1» sută la zahăr.

De asemenea, va crește volu
mul desfacerilor de mărfuri 
eu amănuntul, precum și al 
prestărilor de servicii către 
populație.

Comitetul Poliție Executiv a 
eerut guvernului să urmăreas
că permanent îndeplinirea de 
eătre ministere $i consiliile 
populare a sarcinilor de pro
ducție și livrări la fondul pie
ței la toate produsele prevă
zute în Programul de autooon- 
duoere si autoaprovizionare te
ritorială, să exercite un control 
riguros asupra activității des
fășurate de organele centrale 
și locale, pentru respectarea 
obligațiilor ce le revin în buna 
gospodărire și desfacere a fon
dului de marfă destinat popu
lației. „ ,
■ în cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
aprobat PROGRAMUL 
VIND ASIGURAREA PRO
DUCȚIEI DE ENERGIE, FO
LOSIREA RAȚIONALA A E- 
NERGIEI ELECTRICE, TER
MICE ȘI A GAZELOR NATU
RALE ȘI REGIMUL DE LU
CRU AL UNITĂȚILOR ECO
NOMICE ȘI SOCIALE PE PE
RIOADA DE IARNĂ 1989— 
1990.

Pornind de la prevederile 
programului, Comitetul _ Poli
tie Executiv a cerut ministe
relor, comitetelor județene de 
partid, consiliilor populare să 
adopte măsuri hotărîte pentru a 
se asigura functionarea centra
telor electrice la întreaga, ca
pacitate și livrarea energiei la 
nivelurile planificate, în ' ve
derea desfășurării in bune con
diții a proceselor de producție 
în toate întreprinderile, a în
tregii activități economlco-so- 
Ciale.Comitetul Politic Executiv a 
eerut să se urmărească, zilnic 
nivelurile producției și consu- 
murilor de energie electrică, 
termică și de gaze naturale, sa 
se intensifice activitatea 
misiilor energetice, în vederea 
realizării unui volum mal mare 
de economii in acest dome
niu. atit in unitățile economice. 
Cît și to ceilalți beneficiari, 
încadrării tuturor consuma
torilor în repartițiile stabilite, 
în normele de consum aproba
te.

S-a subliniat necesitatea ca 
toți cetățenii să gospodărească 
cu maximum de grijă energia 
electrică, eliminînd orice formă 
de risipă a acesteia și contri
buind astfel la folosirea cit mai 
rațională a energici de care 
dispune economia națională.

In continuare, TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU A 
PREZENTAT UNELE CONS
TATĂRI ȘI CONCLUZII DIN 
VIZITELE ÎNTREPRINSE ÎN 
JUDEȚELE IAȘI, SUCEAVA 
ȘI BOTOȘANI.

Apreciind că in aceste jude
țe din Moldova — la fel ca în 
întreaga tară — au fost obținu
te rezultate bune în ridicarea 
nivelului general de dezvolta
re economico-socială, de viață 
si civilizație al oamenilor mun
cii de la orașe și sate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să 
fie luate măsuri pentru folo
sirea deplină a puternicului po
tential tehnic si uman de oare 
dispun aceste județe, pentru a- 
sigurarea tuturor condițiilor in 
vederea îndeplinirii integrale 
a planului in industrie, la ex
port, în domeniul investiții
lor, in celelalte sectoare, pen
tru sporirea contribuției lor 
to progresul economiei națio
nale. la înflorirea necontenită 
a patriei.

Secretarul general al partidu
lui a arătat că in majoritatea 
unităților agricole vizitate cul
turile se prezintă bine, ceea ce 
creează condiții ca, in acest an. 
să se obțină cele mai mari 
producții și la porumb, floarea 
soarelui, sfeclă de zahăr, soia, 
cartofi. legume și fructe. In 
acest cadru, s-a indicat să se 
facă o evaluare cit mai exactă 
a producțiilor agricole, să se 
asigure stringerea, la timp și 
fără pierderi, a întregii recol
te, transportul și depozitarea 
ei corespunzătoare, astfel 
cît în toate județele 
tiile realizate să se 
nivelul planului, al 
noii revoluții agrare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat, totodată, că se impu
ne să se acționeze cu hotărîre

in- 
produe- 

situeze la 
cerințelor

Ș MOSCOVA, 22 (prin telex, 
§ de la trimisul nostru special). 
§ Vineri seara, s-a mai adăugat 
$ o victorie în contul boxerilor 

Maț.»- KSV-T
lor de dezvoltare economico» Șj 
socială a tuturor localităților. ;

Comitetul Politic Executiv a Sj 
examinat, apoi, unele PRO- § 
BLEME PRIVIND PREGĂ- § 
TIREA ȘI DESFĂȘURAREA § 
CONGRESULUI AL XIV-LEA 5s 
AL PARTIDULUI COMUNIST § 
ROMAN. |

Comitetul Politic _ Executiv a § 
apreciat că adunările generale Ș 
ale organizațiilor de partid și, 
in general, pregătirile pentru § 
Congres se desfășoară într-0 § 
atmosferă de profundă efer- § 
vescentă politică, de angajare § 
revoluționară, generată de is- Ș 
torica hotărîre a. Plenarei Co- 
mitctului Central al partidului 
nostru ca, Ia Congresul al § 
XlV-lea. tovarășul^
Nicolae Ceaușescu să fie reales^ 
in suprema funcție de § 
secretar general al partidului — § 
chezășie sigură a înaintării Ș 
hotărîte a țării noastre pe dru- 
mul socialismului și comunis- 
mului. în cadrul adunărilor 
generale, în deplină unitate, § 
membrii partidului își exprimă 
profunda satisfacție pentru ma- 
rile realizări obținute în con- 
structia socialismului și își 
exprimă deplinul lor acord cu 
proiectul Programului-Directi- § 
vă și cu Tezele pentru Congres § 
— documente programatice 
care deschid noi și luminoase 
perspective pentru progresul și 
înflorirea întregii țări. îs

Secretarul general al parti- § 
dulul a indicat să se acorde o 
atenție deosebită pregătirii și 
desfășurării adunărilor l 
neralc de dări de seamă 
alegeri ale organizațiilor de 
bază, astfel incit acestea să 
constituie un prilej de analiză 
temeinică a întregii activități 
desfășurate la locul de muncă 
respectiv și, totodată, să 
determine o atitudine comba- 
tivă, fermă, față de orice 
lipsuri și manifestări negați- §

0 NOUA VICTORIE PENTRU PUGILIȘTII ROMANI
oră. șl-* făcut pe deplin da
toria, nici o decizie nefiind în 
contradicție flagrantă cu reali
tatea 
prînz și 
prezenți la cele două reuniuni, 
veghind la buna lor desfă
șurare.

Revenind la întrecerile boxe
rilor. trebuie menționat că au 
fost cîteva partide care puteau 
constitui adevărate finale ale 
campionatelor. Una dintre a- 
cestea au oferit-o „semimijlo- 
cii“ Siegfried Mehnert (R.D.G.) 
și Juan Carlos Lemus (Cuba). 
A fost un meci extraordinar, 
cu o risipă de energie, din 
partea ambilor, greu de ima
ginat și cu un cîștigător care 
era dificil de prevăzut înain
tea gongului final. Ambii__
fost la podea, loviturile erau 
năpraznice, k.o.-ul putea sur
veni în orice moment. Avertis
mentul primit de Lemus (a- 
cesta, aproape epuizat, a re
curs la tineri în ultima parte 
a meciului) a cîntărit mult în 
balanța victoriei, care a re
venit dublului campion euro
pean Mehnert.

Rezultate tehnice, cat. seml- 
muscă : R. Iszasegi (Ungaria) b.p. 
S. Ichikado (Japonia). Kim Dok 
Nam (R.p.D. Coreeană) b.n. J. Quast (R.D.G.) ; cat. semimljlo- 
cie : Min Nam Hyen (R.p.D. Co
reeană) b.p. Jurgen Koenig (Aus
tria), R. Welin (Suedia) b.p, Al
fred Ankaman (Ghana), R. Mar
quez (S.U.A.) b.ab. 2 G. Johnson 
(Canada) ; cat. mijlocie : Erich 
Richter (R D.G.) b n A Dine (Algeria), Angel Espinosa (Cuba) 
b.ko. 2 W. Misiak (Polonia), S. 
Ottke (R.F.G.) b.p. M. Edwards 
(Anglia), M. Franek (Cehoslova
cia) b.p. L. Brink (Olanda).

Paul IOVAN

di-ale". ___ ____ _____
registrat de mezinul formației, 

5; „greul" Vasile Adumitroaie, de 
curînd promovat din lotul de 
juniori și aflat acum la crima 
sa prezentă la o competiție de 
seniori de asemenea anvergu
ră. în ciuda puținei 
riențe, el a abordat 
ritate meciul cu 
cehoslovac Peter 
După o repriză de 
care, am putea spune, 
nu a întreprins ceva 
din rundul secund 
a inițiat atacuri 
dese, pe atît de 
care Hrivnak nu 
contracara decît
tineri, pentru care a primit un 
avertisment, nu înainte de a 
fi expediat la podea de o
directă de dreapta a româ
nului. După ce a fost numă
rat, Hrivnak a avut de supor
tat. în ultimul rund, alte serii 
puternice de lovituri, fiind din 
nou K.D. Sportivul cehoslovac 
termină greu partida, Adumi- 
troaie primind decizia de în
vingător la puncte : 20—5 1
Sîmbătă și duminică vor urca 
în ring alți 3 boxeri români. 
Sîmbătă, 
Mărcuf — 
duminică.
R. Obreja — G. Marro (Italia) 
și cat. muscă : N. Aliută — 
P. Reyes (Cuba).

sale expe- 
cu matu- 

campionul 
Hrivnak. 

studiu, în 
nimeni 
hatărit, 

Adumitroaie 
pe cit de 
eficace, pe 
le-a putut 

abuzînd de

cat. cocoș : Ad.
R. Ciba (Polonia) ; 
cat. mijlocie mică :

In capitala Uniunii Sovietice 
se află, normal, cu prilejul 
Campionatelor Mondiale de 
box, toți membrii comitetului 
executiv al A.I.B.A. într-o șe
dință care a durat cîteva ore. 
ei au discutat o serie de pro
bleme importante, legate de 
următoarele ediții ale Campio
natelor Mondiale de box pen
tru juniori și seniori. Se știe 
că pentru seniori a existat o 
propunere ca ediția a 6-a să 
ee desfășoare în trei locuri 
diferite, fiecare cu cîte patru 
categorii de greutate: Austra
lia. Cuba și Irlanda. Consta- 
tîndu-se dificultățile materia
lizării acestei inițiative, forul 
boxului mondial amator a re
nunțat la idee și a hotărît : 
următoarea ediție a Campiona
telor Mondiale de juniori se va 
desfășura în 1999, la Lima, in 
Peru, iar cea a seniorilor va 
avea loc în anul 1991. la Syd
ney. în Australia. Viitorii or
ganizatori au dat asigurări că 
toate problemele legate de 
perfecta desfășurare a compe
tițiilor respective vor fi rezol
vate în mod Impecabil și in 
timp util.

Citeva cuvinte despre arbi- 
trii-judecători, care, aici, la 
Moscova, lucrează „zl lumină", 
după cum ne-a spus reprezen
tantul nostru. Dumitru Doru 
Banciu. Dimineața, toți cei a- 
proape 40 de „cavaleri în alb“ 
au zilnic ședințe de instruire 
și acomodare cu mașina de 
punctaj — despre care trebuie 
să spunem că, pînă la această

din ring —. iar de la 
pînă seara tîrziu sînt

la buna lor desfă-

au

se- | 
și §

i

REMARCABILE SUCCESE LA HALTERE
(Urmare din pag- 1)

la 187,3
Vlad și U. Guse ratează ambe
le încercări la 225, Ștefanov și 
Kuznețov solicită o bară de 
227,5. Sovieticul, nimeni al
tul dedt campionul olimpic de 
la Seul, ratează de două ori șl 
rămine cu prima încercare, de 
220, iar sportivul bulgar 
reușește din a treia încercare 
și se instalează în frunte, clș- 
tigînd titlul suprem șl euro
pean atît la aruncat, cît și la 
total.

ȘAHISTUL MIHAIL MĂRIM, 
ClȘTIGATOR AL UNUI

diurnul întrecerii
kg. dar, din păcate, a ratat pri
ma încercare. Pînă L. — 
moment.
și sovieticul
„smulseseră"

în acel 
bulgarul P. Ștefanov 

P. Kuznețov 
cu destulă u- 

șurintă 180 kg, dar. în conti
nuare, Kuznețov ratase de două 
ari la 185 kg. Lupta avea să 
continue, deci, între Vlad și 
Ștefanov. Sportivul nostru 

„ se concentrează și. din a doua 
duUl"cu"maM4e“'lMgi de"m-încercai^, reușește să rtdi- 
meni ai muncit 58 107 '

In continuare, în 
ședinței. * fost prezentată 
INFORMARE PRIVIND _ 
ZITA DE LUCRU EFECTUA- § 
TA ÎN TARA NOASTRE

S TURNEU IN U.R.S.S.

ve, să devină o înaltă școală Ș 
de educație politică, de afirma- §
re • spiritului revoluționar, de & 
întărire a legăturilor. partl-

cadrai § 
yj-1

AJ* IIS 4A1SA DE
PREȘEDINTELE REPUBLICII § 
AFGANISTAN, NAJIBULLAH. § 

Comitetul Politic Exeeutiv a 
subliniat însemnătatea întîlnirii S; 
șl convorbirilor dintre pre- 
ședințele Nicolae Ceaușescu și Ș 
președintele Najibullah, care, 
prin rezultatele lor, se înscriu § 
ca un moment important în 
dezvoltarea relațiilor dintre 
România și Afganistan, atît pe Ș 
plan bilateral, cît șl în <*--*■ 
vieții internaționale, 
sens, a fost relevată 
fanta înțelegerii Ia care s-a 
ajuns, în timuul convorbirilor, 
ca, in perioada ce urmează, 
guvernele celor două țări să 
elaboreze programe concrete 
de extindere a conlucrării eco
nomice. iehnico-șliintifice și 
in alte domenii.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere modului 
in care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 

poziția principială a României 
privind situația din Afganistan, 
relevînd necesitatea soluționă
rii pe cale pașnică, prin tra
tative, a problemelor existente 
in această (

sfera
In acest § 

impor- § 
‘trf* c-a

reușește să 
ce 187,5. In replică, Stefa
nov ridică și el aceeași greu
tate. Primul care intră la 190 
kg este sportivul bulgar, dar 
ratează. în schimb, Nicu Vlad 
ridică fără prea mari proble
me și. cu 190 kg. cîștlgâ cele 
două titluri, mondial șl euro
pean. puse în joc. Se părea că 
și „aruncatul" va avea aceeași 
desfășurare :
teazâ cu 220, îl imită și Kuz
nețov, dar Nicu Vlad intră cu 
222,5 și, ridicînd, se instalea
ză în frunte după prima înoer- 
care, alături de Udo Guse 
(R.D.G.). Dar, în timp ce N.

Ștefanov debu-

Rezultote tehnice, cat. 198 
kg : C.M. și C.E., smuls: 1. 
NICU VLAD (România) 190 
kg ; 2. Petar Ștefanov (Bulga
ria) 187,5; 3. “ ~
(U.R.SB.) 180 ;
Ștefanov 227,3 ; 
(R.D.G.) 222,5 ; 
222,5 (mai greu 
Guse !) ; 4. P. 
(una din marile 
cestar
1. Ștefanov 415; 2. N. 
412,3; 3. P. Kuznețov 
U. Guse 395 ; 5. Francis 
fier (Franța) 380 ; 6,
Woo Won (Coreea de Sud) 380; 
7. Franz Langthaler (Austria)

P. Kuznețov 
aruncat: 1.

2. Udo Guse 
3. N. VLAD 
la cîntar decîf 
Kuznețov 220 
surprize ale a- 

campionate) : total : 
VLAD 

400. 4. 
Tourn- 
Hwang

Turneul internațional open 
din localitatea Vosu (U.R.S.SJ 
a revenit maestrului interna
țional Mihail Marin. El a to
talizat 6,5 p, în 9 runde, la 
egalitate de puncte cu șahiștii 
sovietici Erkki Lokotar, Rai
ner Rand și Kalle Kuk, dar po
sesor al celui mai bun coefi
cient Bucholz de departajare. 
La concurs au participat încă 
3 sportivi români, Bela Takacs, 
Constantin Ionescu și Adrian. 
Negulescu, care au ocupat locu
rile 5, 7, respectiv 9, toți trei 
acumulînd cîte 6 p. De re
marcat că, pe parcursul celor 
9 runde, jucătorii noștri nu au 
suferit nici o înfrîngere. Antre
norul lotului român a fost Ga
briel Georgescu. Pe tabela de 
Întreceri au fost Înscriși 55 da 
șahiști din 7 țări : U.R.S.SM 
România. Bulgaria, Vietnam, 
Cehoslovacia. Anglia șl Nor
vegia.

s

lilemclor existente & 
țară, a realizării ș 

unității naționale între . toate 
forțele șl categoriile sociale, a 
întregului popor afgan.

Aprobind rezultatele inlilnirli 
dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Najibullah, Co
mitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, ce
lorlalte instituții centrale să ia 
măsurile ce se impun in ve
derea realizării înțelegerilor 
convenite in timpul vizitei, 
care deschid noi perspective 
dezvoltării, pe multiple planuri, 
a conlucrării dintre &
și Afganistan, in interesul po 
poarelor celor două (ărt, al 
cauzei înțelegerii și colaborării 
internaționale.

I
5

I
România § 
esul po § 

S
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Debutul echipei noastre In preliminariile CE. de juniori B

NORVEGIA - ROMÂNIA 1-1 (1-0)
OSLO. 22 (prin telefon, de to 

trimisul nostru sueclal). Ctnd în 
minutul 8 al partidei dintre e- 
chipele de juniori (sub 16 anii, 
ale Norvegiei si României, din 
preliminariile C E„ la o lovitură 
liberă. Ostvold se înaltă si reia 
cu capul în ..transversala" por
ții Iul Berta, iueătoril noștri au 
înțeles că au în fată un adver
sar decis să profite de cele două 
avantaje care îl aparțineau ! te
renul propriu si superioritatea în 
duelurile aeriene Adaptați rapid 
la situație au replicat nrintr-un 
joc în viteză, vivace, cu mingi 
joase, cu leslrl exDlozive din a- 
nărare In atac. După o jumă
tate de oră de real echilibru. 
• tricolorii" termină repriza în

• In meci pentru prelimina
riile Campionatului European re

zervat echipelor de juniori, se
lecționata Suediei a învins pe 
teren propriu cu scorul de 4—0 
(0—0) formația Scoției.
• La Nykoebing (Danemarca), 

în cadrul aceleiași competiții, 
reprezentativa Danemarcei a dis-

de formația

Comitetul Politic Executiv * 
soluționat, de asemenea, pro- |
blenie curente ale activității de § 
partid și de stat. §

pus cu 4—1 (3—lj 
Austriei.

* Meciurile clin 
a campionatului _________s-au încheiat cu următoarele re
zultate : F.C Homburg — For
tuna Dusseldorf 1—0 ; Karlsruhe— 
Borussia Moenchengladbach 0—1; 
Bayer Uerdlngen — F.C. Kai
serslautern 3—2 ; Eintracht Frank-

etapa a 10-a 
vest-german

forță, ou două mari ocazii na
tale de Simion (min. 30) sl Pana 
(min. 35) ..Răzbunarea" lor so- 
seete. ca de obicei, imediat (min. 38). clnd căpitanul echipei gaz
dă. abilul Larsen. slalomează 
printre apărătorii noștri. este 
faultat în careu de Berta, care 
nu poate evita apoi transforma
re* penaltyulul de către același LARSEN.

Repriza a doua va fi acerbă 
mai ales că Scorul a fost eaalat 
după șutul Iul PAPA (min *8) 
de to 20 m. la caro portarul nor
vegian a scăpat mingea, printre 
picioare. în plasă. Din acest mo
ment. încleștarea partenerelor, 
care țlntese deopotrivă victoria

capătă accente dramatice, cu a- 
tacuri furibunde de o parte si 
de alta. Va fi repriza lui Berta 
excelent în cîteva intervenții, a 
Iul Pana, cu un ioc matur si 
penetrant, a lui Manea, inspirat 
Introdus pe teren, dar sl a Iul 
Larsen, care nu știe ce-1 greșea
la. Golul n.u mai ..cade", dar 
meciul place tntr-atît îneît flu
ierul final este regretat sincer 
de întreaga asistentă.

Arbitrul K. Hosted (Danemar
ca) a condus formațiile :

NORVEGIA : Nystro — TRAM, 
Ostvold, Flelvang. Borgen •— 
GRODEM. Olsson (min. 53 Sol
berg). Monsen. LARSEN — RAM- 
NESTAD. Tobiassen (min 6# Fredriksen).

ROMÂNIA : BERTA — Petre, 
CINCÂ, CALIN. Luca — Moldo
van (min. 38 MANEA). PUlsoa. 
Bădălută PAPA — simian. O- 
larlu (min. 47 Velcea).

Ion CUPEN

furt pe Main — St. Pauli 4—1 ; 
V.f.B, Stuttgart — Bayern Mttn- 
chen 2—1 ; Mannheim — Borussia 
Dortmund 2—1 : S.V. Hamburg — 
Werder Bremen 4—0 ; F.c. Koln — F.C. Nurnberg 2—1 ; 
V.f.L. Bochum — Bayer Lever
kusen 0—2. tn clasament conduc 
echipele Bayern Mlinchen, Bayer 
Leverkusen sl F.C. Koln. cu cite 14 puncte.
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 4-a a campionatului Bra
ziliei : Flumlnense — Curitiba 2—0 ; F.C. Santos — Goias 0—0: 
Guarani — Atletico 0—1 : Nautl- 
co — Corinthians 1—0: Gremio — 
Cruzeiro 2—8 ; Victoria — Inter- 
nacional 2—1. In clasamentele

celor două grupe conduc echi
pele Internaclonal 5 p. și, respec
tiv, Flumlnense — 6p.
• La Foggia (Italia) s-a dis

putat meciul amical dintre se
lecționatele de tineret ale Italiei 
șt Bulgariei. Partida s-a În
cheiat la egalitate : 1—1 (0—0).• După 11 etape, campionatul 
austriac oferă o performanță mal 
rar întîlnltă : înaintașul Rodax, 
de la Admira Wacker, actualmen
te pe locul 4 în campionat, a 
marcat 17 goluri, mal mult de- 
cît jumătate din totalul echipei. 
El conduce, de altfel. în clasa
mentul pentru noua „Gheată do 
aur" europeană.
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