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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto România, 
a făcut, luni dimineața, o vi
zită de lucru în unități ale in
dustriei alimentare din Capitala.

Intîlnirca secretarului. general 
al partidului cu colectivei» de 
oameni ai muncii de la Între
prinderea do Produse Zaharoa
se București și de la întreprin
derea de Sucuri și Băuturi Ră
coritoare a pus, încă o dată, 
in evidență atenția deosebită 
pe care o acordă — alături de 
celelalte ramuri și sectoare ale 
economiei naționale — dezvol
tării și modernizării industriei 
alimentare, căreia îi revine un 
rol însemnat în realizarea pro
gramelor privind ridicarea con
tinuă a nivelului de trai, a ca
lității vieții întregului nostru 
popor.

Analiza desfășurată în unită
țile vizitate a cuprins probleme 
importante pentru activitatea 
din acest domeniu, punin<lu-se 
accentul pe creșterea și diver
sificarea producției,^ pe îmbu
nătățirea permanentă a calității 
produselor zaharoase, care tre
buie să asigure — potrivit o- 
biectivelor stabilite — valori
ficarea cît mai eficientă a pro
ducțiilor realizate în agricul
tură, să satisfacă, în condiții 
tot mai bune, cerințele de con
sum ale populației, în concor
danță cu prevederile progra
melor de autoaprovizionare.

Pretutindeni, în unitățile 
vizitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîm- 
pinat cu entuziasm și bucurie. 
Prin puternice aplauze și urale, 
prin flori oferite cu dragoste, 
prin multe alte emoționante 
manifestări, colectivele de oa
meni ai muncii din aceste în
treprinderi au dat glas profun
dei satisfacții de a se întîlni cu 
secretarul general al partidu
lui, de a-i putea raporta des
pre activitatea și preocupările 
lor, de a-i exprima recunoștința 
pentru tot ceea ce a făcut si 
face spre binele si măreția pa
triei, pentru bunăstarea și fe
ricirea națiunii noastre. Ani
mați de aceste alese sentimen
te, ei au scandat cu înflăcărare 
„Ceausescu 
Congres!“, 
preună cu 
strămutată 
vestirea t _
Nicolae Ceausescu. __ ___
forum al comuniștilor români, 
în suprema funcție de secretar 
general al partidului consti
tuie chezășia înfăptuirii cu suc
ces a cutezătoarelor planuri și 
programe de dezvoltare și În
florire. necontenită a țării, a 
înaintării neabătute a României 
pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

Tn această atmosferă însufle
țită, de responsabilă angajare

reales la al XIV-lea 
reafirmîndu-și, îm- 
întregul popor, ne- 
convingere că reîn- 
ovarășului 

la marele

pro-iu munca de înfăptuire a pro
gramelor de dezvoltare a tutu
ror sectoarelor de activitate, 
caracteristică întîlnirilor tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu 
făuritorii do bunuri materiale 
șl spirituale, s-a desfășurat șl 
noua vizită de lucru a secreta
rului general al partidului.

La această cuprinzătoare a- 
naliză au participat tovarășii 
Barbu Petrescu. Cornel Pacoste, 
Vasile Bărbulescu, Silviu 
Curticeanu, Paula Prioteasa, 
ministrul industriei alimentare, 
Eugeniu Rădulescu, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost infățișate pe larg, in 
cadrul fiecărei unități vizitate, 
modul de organizare a fluxu
rilor de producție, structura 
fabricației, tehnologia folosită, 
subliniindu-se preocupările în 
direcția valorificării superioare 
a materiilor prime, diversifică
rii și îmbunătățirii continue a 
sortimentelor realizate.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat că este necesar 
să se ia măsuri hotărîte ca, 
intr-un timp cît mai scurt, să 
se îmbunătățească baza de pro
ducție și să sporească substan
țial volumul produselor ruhșt- 
roase fabricate de unitățile 
bucureștene.

în toate unitățile vizitate, 
secretarul general al partidului 
a cerut să fie analizată posibi
litatea scurtării fluxurilor teh
nologice, prin amplasarea mai 
judicioasă a utilajelor, ceea ce 
va conduce la mărirea produc
tivității muncii și reducerea 
simțitoare a pierderilor ce 
apar pe parcurs. De asemenea, 
să se acționeze cu hotărîre 
pentru cît mai buna utilizare 
a spațiilor existente, pentru 
grabnica modernizare a capa
cităților de producție aflate in 
funcțiune, acordîndu-se o aten
ție sporită organizării superioa
re a muncii în toate sectoarele, 
valorificării la un nivel mai 
inalt de eficiență a materiilor 
prime și realizării unor pro
duse de calitate cît mai bună.

Mulțumind conducătorului 
partidului și statului pentru 
preocuparea statornică manifes
tată față de dezvoltarea conti
nuă a acestui important sector 
al economiei naționale, pentru 
orientările și indicațiile date 
în cursul acestei analize, fac
torii de răspundere din cadrul 
Consiliului popular municipal 
și ministerului de resort, spe
cialiștii și oamenii muncii din 
unitățile vizitate au dat expre
sie hotăririi de a face totul 
pentru transpunerea neabătută 
in practică a importantelor 
sarcini stabilite cu acest prilej, 
pentru sporirea contribuției u- 
nităților din industria alimen
tară Ia creșterea bunăstării în
tregului popor, Ia progresul 
necontenit al patriei.
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TITLU DL CAMPION AL LUMII
0 PRESTIGIOASĂ PREMIERĂ ÎN BOXUL NOSTRU
...Sportivi români înttmpinați 

cu flori ți aplauze la Otopeni. 
O secvență cu care personalul 
aeroportului bucureștean s-a 
obișnuit Frecvent se pe
rindă prin marea poartă ae
riană a Capitalei mesagerii 
sportului românesc. Ei par
ticipă la marile competiții de 
peste hotare și se întorc aca
să cu lauri. Adică mari cam
pioni, despre care scriu gaze
tele din întreaga lume, sportul 
românesc fiind de mulți ani 
în prim-pîanul atenției iubito
rilor de competiții. Cu citva 
timp in urmă au venit cano
torii cu o salbă întreagă de 
medalii, acum clteva zile a 
trecut pe aici Nicu Vlad... A- 
seară a sosit de la „mondiale
le" de box tinărul nostru spor
tiv Francisc Vaștag, noul 
campion al lumii la categoria 
semimijlocie. Pentru el ți pen
tru colegul său de la clubul 
Dinamo, Rudei Obreja, me
daliat cu bronz, s-au adus asea
ră flori la Otopeni. Însoțite de 
felicitări și îmbrățișări de bun 
venit, urări de noi succese. A- 
lături de familiile lor. cei doi 
medaliați, campionul Fran
cisc Vaștag în special, au fost 
înconjurați de prieteni, supor
teri, arbitri de box, de foști

Otopeni, la sosirea pugiliștilor medaliațl la

Foto :
ei medaliatul cu 
Nicolae PROFIR

Campionul mondial Francisc Vaștag (dreapta) 
bronz Rudei Obreja.

pugiHștl care au pus de mulți 
ani mănușile tn cut Toți au 
venit acum să-l felicite 
primul campion

P«
_ .. mondial al

boxului românesc. Pentru el, și 
nu numai pentru ei, acest ti
tlu de campion mondial, pe 
care il așteptăm de aproape 
două decenii și la care nu au

„stele* de pri- 
ale ringului — 
Năstac, Monea,

putut ajunge 
mă mărime 
frații Cuțov, 
Cinci, Alexe fi mulți alții —

Petre HENȚ

(Continuare In pag. a 4-a)

Turul ciclist al României, etapa a doua

DIN NOU, O ÎNTRECERE SPECTACULOASA

Plutonul rulează, deocamdată, compact... Foto : Nicolae PROFIR

sutccs deosebii la Campionatele Balcanice de Judo (tineret)

SPORTIVII ROMÂNI-ÎNVINGĂTORI PE LINIE
A

In competiția feminină. 4 medalii de aur, 2 de argint și 1 de bronz
Ediția din acest an a Cam

pionatelor Balcanice de judo 
pentru tineret — desfășurată 
simbătă și duminică în Sala 
Sporturilor din Constanța, în- 
tr-o organizare excelentă — 
s-a încheiat cu un succes fără 
precedent al reprezentanților 
țării noastre: medalii de aur de 
la prima pînă la ultima cate
gorie de greutate I tn compe
tiția feminină — care a reunit 
concurente din Bulgaria. Gre
cia, Iugoslavia, România și 
Turcia — sportivele noastre au 
dobîndit patru medalii de aur, 
două de argint și una 
bronz, iar In clasamentul 
națiuni România s-a situat 
tașat pe primul loc.

întrecerile au debutat 
turneele de la primele două 
categorii. Campionul țării 
la „superușoară". Dan Agapie 
(Dinamo Brașov), a intrat de 
fiecare dată pe tatami decis să 
nu irosească timpul cu tato-

de 
pe 

de-

cu

nări prelungite în căutarea ce
lor mai sigure prize. Si a în
cheiat competiția luptind mai 
puțin de 5 minute: pe grecul 
Christos Karatzas l-a învins 
prin ippon (kansetzu) in min. 
0:51; în turul următor a dispus 
de iugoslavul Lajos Kobleher 
tot prin ippon (morote-seoe- 
nage). in min. 0:45, iar pe tur
cul Yaman Vedat l-a surprins 
in osaekomi și in min. 2,05 
a bătut gongul, consemnind 
victoria prin ippon a tinărulul 
nostru reprezentant, noul cam
pion balcanic al categoriei. Pe 
locul 2, Y. Vedat, iar pe 3 C. 
Karatzas șl L. Kobleher.

La „semiușoară“. Zoltan Te- 
szari (Dinamo Buc.) a urmărit 
cu insistentă să-și 
versarii Ia sol și 
unul dintre ei n-a reușit să 
scape din osaekomi. fiind în
vinși prin ippon: Cicek Musta
fa (Turcia) în min. "2:15, Dimi
trios Mitropoulos (Grecia) in

ducă ad- 
acolo nici

min. 3:10 și Goran Grujic (Iu
goslavia) în min. 1:38. Deci, 
campion balcanic — Zoltan Te- 
szari; 2. G. Grujic, 3. D. Mi
tropoulos și C. Mustafa.

Deși cu o săptămînă în ur
mă, la finalele republicane, 
Adrian Szekell (Dinamo Bra
șov) se situase doar pe locul 3 
la „ușoară", el a fost totuși 
preferat să concureze la com
petiția balcanică. Alegere cît 
se poate de inspirată, pentru 
că acest talentat tînăr a evoluat 
aproape fără greșeală în toate 
partidele, ciștigîndu-le specta
culos. în meciul de debut, cu 
grecul Georgios Fragelakis. a 
fost ceva mai reținut, finalizind 
doar două atacuri cotate cu 
yuko, obtinînd victoria la 
puncte. Pe următoarele le-a 
încheiat însă înainte de limi
tă: cu iugoslavul Nicola Napi- 
ea avea în secunda a 6-a wa- 
za-ari și în min. 0:31 a obți-

(Continuare in pag. a 4-a)

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, 2 (prin telefon). „A 
fost o cursă extraordinară, pal
pitantă, deosebit de agitată și de 
un fair-play dcsăvîrșit. Sincere 
felicitări !“ — acestea au fost 
cuvintele pe care delegatul 
U.C.I.,#reputatul arbitru inter
național V. Morovici, le-a rostit 
la capătul celei de-a doua etape, 
Buzău — Municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej (156 km). Am consem
nat cu multă plăcere această 
autorizată afirmație, adăugind 
că am asistat la o etapă care, 
prin dîrzenia cu care alergă
torii și-au disputat sprinturile 
intermediare, inclusiv sprintul 
final, dominat categoric de 8 
cicliști români, sosiți cu avans 
de 4:20, va intra, fără doar și 
poate, tn istoria Turului ci
clist al României A fost., 
intr-adevăr, o luptă superbă, 
care a scos în evidență frumu
sețea acestui sport 
al rezistenței, al 
de sine în folosul 
favoarea liderului.
dincolo de aceste prime apre
cieri, principalele secvențe din 
filmul acestui veritabil specta
col sportiv. Ca și în Drima eta
pă, se pornește tare. încă din 
start, cu o viteză de aproximativ 
45 km/h. Primul sprint, cd de 
la Rîmnicu Sărat, este ciștigat 
de purtătorul „tricoului gal
ben", sovieticul L Amelkin, ur-

mat îndeaproape de D. Catană 
și polonezii W. VVisnievski șl 
Z. Maslon, Imediat după sprint, 
consemnăm o evadare masivă, 
16 cicliști români, plus unul 
sovietic încercîndu-și șansa, dar 
plutonul, animat de ceilalți 
cicliști sovietici, reacționează 
prompt șl joncțiunea se pro
duce după circa 10 km. Dar. 
surpriză de proporții, imediat 
după joncțiune, petrecută la km 
55, M. Orosz atacă puternic, de 
unul singur, șl asistăm la o 
adevărată probă de contra
timp. Ciclistul nostru ia un 
avans de circa 3 minute ( I), 
ciștigă. firește, sprintul de Ia 
Focșani (2. L Amelkin, 3. Y. 
Turhan, 4. W. Wisnievski), 
dar este ajuns din urmă, la 
km. 80, de un grup de 4 aler
gători (S. Blagov, S. Zarubin, 
C. Ivancea și P. Șanta), iar 
peste alți 5 km cei cinci fugari 
sînt „înghițiți" de pluton. Con
semnăm ordinea sprintului de 
la Adjud — L. Kovacs, K. Sa
lih, D. Catană și Și. Anton —• 
dar și o continuă hărțulală In 
fruntea plutonului, din care se 
desprind L. Kovacs și K. Sa
lih. Cel doi rulează în lorță, 
cu o viteză de aproape 45 km/h, 
și reușesc un avans de 2 mi
nute, dar, după aproximativ 30 
km, acești doi fugari, epuizați 
de efortul depus, sînt ajunși de 
pluton. Cu numai 25 km înar 
inte de sosire, plutonul rulea
ză compact șl se părea că to
tul a intrat in normal. Dar 
lată că din el se desprind I

al voinței, 
sacrificiului 
echipei. în 
Dar iată,

alergătari români, care peda
lează puternic șl, colaborînd 
perfect, iau un avans care 
crește văzînd cu ochii. Prota
goniștii acestei desprinderi de
cisive, așa cum aveau să treacă 
linia de sosire din centrul Mu
nicipiului Gh. Gheorghiu-Dej, 
unde 11 s-a făcut o primire ex
cepțională. au fost : 1. Valentin 
Budurol, 2. D, Catană, 3. F, 
Mltu, 4. Cr. Neagoe, 5. C. Popa. 
6. Șt. Anton, 7. L. Kovacs, 8. 
Z. Lorincz- Timpul înregistrat 
3.43:30, m.o. 41.879 km. Pluto
nul a sosit la o diferență de 
4:20. tn urma acestui rezultat,

Viclot NITĂ

(Continuare In pag. • 4-o)



In etapa inaugurală a întrecerilor de baschet Campionatul Republican de lupte greco-rom
ai

„U“ CLUJ-NAPOCA A REALIZAT
Dintre re?uitatele Înregistrate în etapa inaugurală a Cam

pionatelor Naționale de baschet nici unul nu poate fi considerat 
ca o surpriză. Neașteptate au fost însă unele diferente de scor, 
în frunte cu cel al meciului Rapid — Universitatea. în care 
campioanele au realizat victoria la o diferență de 50 de puncte. 
Amănunte de la meciurile etapei :

FEMININ

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA UK1ȘUL — METALUL 
C.S.Ș. RM. VILCEA 63—77. O 
partidă anostă, cu multe ine
xactități tehnice, semnificative 
fiind primele 10 minute, pe
rioadă în care, prin alternan
tă, ambele echipe au apărut 
ți... dispărut din joc. Grăitoare 
este evoluția scorului : 5—2
(min. 2), 5—14 (min. 7), 15—14 
(min. 9), 15—18 (min. 10). In 
continuare, mult mai receptive 
la indicații au fost vîlcencele, 
care și-au organizat mai bine 
jocul, practicînd o apărare a- 
gresivă și o ofensivă variată 
(au excelat Antoaneta Barbu
— prin eficiență și Laura Ni- 
țulescu — imbatabilă In duelu
rile de sub panouri), reușind 
să se distanțeze și ajungînd In 
unele momente să agonisească 
pn avans de 20 de puncte. O- 
rădencele au încercat să prin
dă cadența, însă frecventele 
modificări în „5“-ul d« pe te
ren au influențat randamentul 
echipei, care doar în final, cînd 
a aplicat presingul (de ce așa 
de tîrziu ?), a atins un nivel 
apropiat partenerelor de între
cere, elevele apreciatului an
trenor A. Moise obținînd o 
victorie concludentă. Cele mai 
bune apărătoare (în viziunea 
antrenorilor) : Puticiu, respec
tiv Stocheci. Au marcat : 
Flaundra 2, Jiros 13, Orban 2. 
Balogh 16,' Puticiu 4, Marchiș 
6, Leitner 18. Mcszaroș 2, res
pectiv L. Nițulescu 14, Sto
checi 8, Nicolescu 2. Barbu 43, 
Manea 10. Au arbitrat : N. 
Gal și D. Trofin (ambii Timi
șoara).

Adrian VASILESCU
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI

— UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
43—93. Campioanele au jucat 
de la început și pînă la sfîrși- 
tul partidei cu „accelerația" la 
maxim. Avînd o pregătire fi
zică foarte bună și precizie în 
aruncările la coș, clujencele au 
făcut o demonstrație de bas
chet. Este drept însă că gaz
dele (cu un lot descompletat 
față de cel de anul trecut) au 
Jucat crispat, fără ambiție, 
S-au întrecut în greșeli și au 
manifestat o pregătire fizică 
precară. în plus, au ratat exas
perant, chiar și de sub coș. De 
altfel, ele au înscris primul 
eoș abia în min. 6. Au mar
cat : Biduianu 20, Zahiu 6, Pă- 
dureanu 7, Pinter 4. Martina 4, 
respectiv Simion 19, Misăllă 
14, Manasscs 10, Dragoș 9, Mo
rar I. Enyedi 6. Kiss-Badiu 8. 
Popa 6, Geleriu 6. Morosanu 3, 
Dragoste 2. Arbitri : N. Sdrula
— M. Oprea (București). (N. 
COSTACHE, coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
SPORTUL STUDENȚESC
BUCUREȘTI 65—75. Meci viu 
disputat, încheiat cu victoria 
clară și meritată a echipei 
Studențești, care a prezentat un 
Iot mai bine antrenat. învin
gătoarele au condus tot tim

pul, iar după ce au avut 20 da 
puncte. (min. 22), au mai re
dus „motoarele", permlțînd for
mației Olimpia să micșoreze 
diferența. Au înscris : Marina- 
che 20, G. Szoke 14, Cristea 
11, Stingă 8, Bîră 6, Mărginea- 
nu 4, Stoichiță 2, respectiv 
Mitroi 26, Petre 14, Moldovea
na 12, Făgărășanu 8, Hora 6, 
Laszlo 4, Zidaru 3, Gera 2. 
Cea mai bună apărătoare la 
Sportul Studențesc : Carmen 
Moldoveanu; de la Olimpia, 
antrenorul C. Paraschivescu nu 
a remarcat nici o jucătoare la 
acest capitol. Arbitri : O. Ves- 
tinian — B. Bădilă. (Nic. 
TOKACEK, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — MO
BILA C.S.Ș. SATU MARE 
96—76. Ambele echipe s-au 
străduit să ofer* faze cit mai 
spectaculoase. Superioare ca 
talie și tehnică, bucureștence- 
le au învins net, deși tinerele 
baschetbaliste din Satu Mare 
au luptat cu ambiție. Coșgete- 
re : Ștefan 28, Ciocan 22, Borș 
16, Caloianu 15, respectiv Kin- 
dris 27, Szocs 25, Szenes 11. 
Arbitri : M. Petrescu (Bucu
rești) — M. Cîmpcanu (Con
stanța). (O. GUȚU, coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. SF. 
GHEORGIIE — GAZ METAN 
CJS.Ș. MEDIAȘ 105—75. Parti
da dintre promovatele în Di
vizia A a dat cîștig de cauză 
gazdelor, superioare la toate 
capitolele. Au marcat: Mada- 
ras 25, Ambrus 24, Lăcătușu
16, Bartok 16, Simon 10, Ce- 
hanciuc 9, Deak 3, Hador 2. 
respectiv Radi 22, Vereș 14, 
Vigh 11, N. Nagy 9, Bunget 9, 
Lascu 5, Velicica 5. Arbitri : 
L Olaru — Z. Kaduly (Bucu
rești). (L. BRIOTA, coresp.).

Meciul Comerțul Tg. Mureș 
— Voința Brașov a fost aminat

MASCULIN

ELECTROBANAT TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA ME
TALUL ROȘU CLUJ-NAPOCA 
79—76. O întrecere foarte echi
librată, cîștigată de timișoreni 
datorită coșului înscris In ul
timele secunde de Z. BobroțchL 
Au marcat : Bobroțchi 17, Da
vid 15, Hie 15, Scalețchi 12, 
Becea 11, lonescu 6, Fried 3, 
respectiv Rotaru 28, Meșter 14, 
Mureșan 13, Hnat 8. Sebestien 
7, Pintea 6. (C. CREȚU, co
resp.).

METALOTEIINICA TtRGU 
MUREȘ — STEAUA 96—110. 
Gazdele au luptat cu multă e- 
nergie pentru a face față va
loroșilor lor adversari, reușind 
scor egal la pauză ți 80—81 în 
min. 31. în final Insă, cam
pionii țării s-au impus. Au 
marcat : Chirilă 23, Ciocian 17, 
AL Takacs 17, K. Takacs 14, 
Lukacz 10, Szep 6, Albert 5, 
Cohanciuc 3, V. Pascu 1, res
pectiv Ardelean 30, Nctolițchi
17, Roșnavschi 17, Cristescu 15, 
Ermurache 11, Toadcr 10, Cer- 
nat 4. V. loan 2, Cr. Bota 
(transferat de la ELBA) 2, Că- 
pușan 2. Arbitri : R. Vaida —

SCORUL ZILEI
E. Roșea (Oradea). (C. ALBU, 
coresp.).

OȚELINOX TÎRGOVIȘTE — 
RAPID BUCUREȘTI 78—71. 
Debutul echipei locale In Di
vizia A a fost marcat de o 
prețioasă victorie. Tîrgoviște- 
nii au condus cu 38—17 (min. 
13), dar In repriza secundă 
bucureștenii au fost mal am
bițioși și au redus din handi
cap, profitînd și de unele gre
șeli ale gazdelor, care au dș- 
tlgat totuși pe merit. Au mar
cat : Zdrenghca 16, Ciochină 
16, Tace 15, Lefter 15, Arma- 
ziu 7, Vasilică 7, E. Robert 2, 
respectiv Popovici 30 (5X3), 
nolt 14, Mihai 8, Suciu 7. M. 
Dumitru 6, Vlad 2, Hurmuz 2. 
Popa 2. Arbitri: Al. Guță 
(Craiova) — Gh. Manolescu 
(Rm. VÎIcea). (CR. TOMESCU, 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — A- 
CADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 
107—93. O sală plină cu su
porteri și un debut favorabil 
pentru echipa constănțeană, în 
fața unor adversari incomozi, 
care au luptat mult pentru 
victorie. Farul a avut însă a- 
vantajul unor acțiuni mai ra
pide și al unei mai bune preci
zii la aruncările la coș. Au 
marcat : Băiceanu 40, Cucoș 
20, Moldoveanu 17, Mănăilă 15, 
Bojescu 4, Tecău 2, Coroamă 2, 
Mihăilcscu 4, Ilucă 3, respec
tiv Carpen 36, Panaitescu 18, 
Frumosu 14. Braboveanu 12, 
Scarlat 6, D. Constantinescu 4, 
Sloian 2, Bîrsan 1. Arbitri : 
A. Cuțov (Tulcea) — M. Col- 
dea (Clui-Napoca). (Ch. GOL
DENBERG, coresp.).

I.C.E.D. BUCUREȘTI — BA
LANȚA C.S.U. SIBIU 117—115. 
Meci aprig disputat, în care 
fiecare echipă a trecut. în re
petate rînduri, pe lîngă vic
torie. Au fost necesare două 
prelungiri pentru ca echipa 
bucureșteană să cîștige la li
mită. Coșgeteri : Mădîrjac 37, 
Pogonaru 31, respectiv Dăian 
33, Munteanu 27. Cei mai buni 
apărători : Mădîrjac și respec
tiv Bretz. (M. ROBU, coresp.).

Meciul Dinamo Oradea — 
Dinamo București va avea loc 
miercuri.

ÎN PENULTIMA ETAPĂ, VICTORII CATEGORICE Ai
Duminică s-au disputat Între

cerile etapei a VH-a (penultima) 
din cadrul Campionatului Repu
blican de lupte grecu-romane pe 
echipe, majoritatea formațiilor 
favorite obținînd victorii care le 
asigură calificarea in turneul fi
nal (4—5 noiembrie).

BUCUREȘTI. In sala GiuleșU 
s-au întîlnit echipele C. 8. Bo
toșani, Hidrotehnica Șiret *1 
cesarom București (organiza
toarea), bucureștenii depunînd e- 
forturi considerabile pentru a 
reuși să se salveze de la re
trogradare, tentativă care. Insă, 
nu le-a reușit. Aceasta, datori
tă faptului că partenerele lor de 
întrecere s-au dovedit mal omo
gene, mai bine pregătite si au 
luptat cu ardoare pentru victorie.

fn primul meci au urcat pe 
saltele C. S. Botoșani *1 
CESAROM. A fost o Intîlnlre a- 
prlg disputată șl destul de echi
librată. In final, echipa din Bo
toșani a obținut o victorie 
muncită, dar meritată, cu scorul 
de 21—17. învingători din echipa 
botoșăneană au tost I. OIoeru 
(43 kg). M. Băienaru (52 kg). L. Bodnar (62 kg), C. Ti- 
mofte (82 kg), 1. Alexa (100 
kg), șl D. Iacob (130 kg), 
Ultimul * ctștigat cu des
tulă dificultate (2—1) întilnirea 
cu campionul de juniori G. Pe
trescu (CESAROM), decizia con- 
turindu-se în ultimele secunde. 
Din echipa Învinsă au obținut 
victorii C. Duță (57 kg), I. Dra- 
gomlr (68 kg), I. Pătru (74 kg) 
și Gh. Ranete (90 kg).

Obosiți după prima Intîlnlre, 
luptătorii bucureșteni au cedat 
la un scor mult prea sever 
(13—23) șl în fața celeilalte e- 
chlpe vizitatoare. Hidrotehnica 
Șiret. Pentru formația învingă
toare au „punctat" Gh. Lungu 
(52 kg), P. Moroșan (62 kg), Gh. 
Apostol (68 kg), T. Ciobanu (74 
kg) T. Bighei (82 kg) și E. Gri- 
goraș (90 kg). Dintre bucureșteni 
n-au dstieat decît Gh. Affaoie (43 
kg), C. Duță (57 kg) si G. Petrescu 
(130 kg), meciul la categoria 100 
kg (V. Lazurca șl Gh. Mudava 
— CESAROM) încheindu-se cu o 
decizie de dublă descalificare.

In ultima partidă, cea dintre 
echipele oaspete, lupta s-a în
cheiat rapid, numai cu victorii 
prin tuș I Au cîștigat șase spor
tivi din Botoșani (I. OIoeru, M. 
Bejenaru. I. Mănăstireanu, L. 
Bodnar, M. Burdujac șl C. Tl- 
mofte) și patru de la Șiret (T. 
Ciobanu, E. Grigoraș, V. Lazur
ca șl V. Grămadă).

Au arbitrat Gh. Conclu (Ga
lați). N. Bulibașa (Iași) șl ▼. 
Bir jac (Brașov).

Mihai TRANCA

IN SALA DINAMO S-au lntU- 
nlt formațiile Dinamo, Turbo- 
mecanica și Metalul — toate din 
București. Evident, disputa a fost 
la discreția sportivilor gazdă, 
care au avut în Radu Strubert, 
Constantin Uță, Petrică Cărare, 
Sorin Herțea și Ion Grigoraș a- 
celeașl piese de bază, de neîn
vins în întîlnirile susținute. De 
asemenea, o surpriză plăcută a 
oierit-o șl „greul" A. Glonț, im
petuos, la... subiect, atît In me
ciul cu M. Voinea (Turbomeca- 
nlca), cit și în cel cu C. Mihai 
(Metalul), în care a obținut două 
victorii prin tuș, după un mi
nut de luptă... Însumat. Merito
rii au fost și evoluțiile dinamo- 
viștllor Ion Voicu (cat. 48 kg), 
creditat tot cu două victorii îna
inte de limită, sau C. Chiriță (67 
kg), șl el dublu Învingător, tot 
înainte de expirarea celor 5 mi
nute de luptă. Ceva mal ezitant 
ni s-a părut V. Marciuc (cat. 82 
kg), chiar și în meciul cîștigat 
în fata lui Gh. Cioranu, ca să 
nu mal vorbim de evoluția 
ștearsă din partida cu Gh. Cri- 
șan. în care s-a dictat, pe bună 
dreptate, o dublă descalificare. 
Așadar, victorii nete ale echipei 
din șoseaua Stefan cel Mare : 
32—1 cu Turbomecanica, respec
tiv 34—0 cu Metalul.

Privită comparativ, prin pris
ma acestor scoruri, ne așteptam 
ca întilnirea directă dintre cele 
două învinse ale dinamoviștilor 
să ne ofere, dacă nu partide cu 
virtuți tehnice deosebite, cel pu
țin echilibrate valoric. Nu avea 
să fie așa, sportivii de la Turbo
mecanica (antrenați do Gh. Mi- 
nea) impunîndu-se cu mare u- 
șurință, cu scorul de 36—4. 
Punctele lor forte s-au numit
C. Horațiu (43 kg), C. Aldea (32), 
S. Dlncă (37), Gh, Banu (62) și 
M. Voinea (100), cu toții învin
gători prin tuș. De asemenea, la 
cat. 130 kg, Gh. Zadorojnea a 
cîștigat prin neprezentare.

Au arbitrat I. lonescu (Reșița), 
M. Bolocan (Pitești) șl S. Șer- 
ban (Craiova).

Sorin SATMARI

LA SALA CONSTRUCȚIA S-a 
desfășurat o reuniune echilibra
tă între A. S. Construcția Bucu
rești (organizatoare), C.S.M. Su
ceava șl Meeanica Botoșani. Deși 
cu o echipă incompletă (fără re
prezentant la cat. 100 kg). Con
strucția a obținut, totuși, o vic
torie la limită (16.5—16) în fața 
formației din Suceava, rezultatul 
final stlnd sub semnul incerti
tudinii pînă la categoria #0 kg. 
învingătorii de la Construcția :
D. Haraslnlnc. N. Iordaehe. M. 
Țintea. C Țintea si M COntan- 
tineseu.
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CHIMISTUL - PE LOCUL I DUPĂ
A COMPETIȚIEI FEMININE LA

Duminică a-a Încheiat prima 
parte a campionatului feminin 
ai Diviziei A de handbal șl a-a 
disputat etapa a 2-a a compe
tiției masculine. Iată amănunte 
pi rezultate :

FEMININ
TEXTILA ZALĂU — HIDRO

TEHNICA CONSTANȚA 24-1» 
(lă—8). Au înscris : Bălănean
TO), Săgmar 5. Zaha 4. ch*- 
reji. Rastru șl Pop cite 8, Both 
pi Sebeș tian cîte 1, respectiv 
Cazaca 5 (4). lovănescn 5, Hai- 
dău șl Haita cite 4, Carapetra 1. 
Au arbitrat Gr. Bolocan pl R. 
Mahler (ambii Brașov),

Meeiul d- la zalău, disputat intre două formații cu evoluții 
bune șl foarte bune in acest tur, 
și-a meritat calitatea de derby, 
în pofida faptului că (datorită

PRIMA PARTE
HANDBAL

UN DERBY ONORAT IN GRUPA „A 2“ LA RUGBY
Dintre partidele disputate în 

etapa a treia a Diviziei A — 
grupa a doua valorică la 
rugby, un veritabil derby a 
avui loc în Capitală :

SPORTUL STUDENȚESC 
TJW-U.C.B. — ENERGIA 
BUCUREȘTI 17—15 (13—9). Un 
meci (în seria a Il-a) care a 
plăcut prin modul angajant — 
am sublinia total — al celor 
două formații. Mai organizată, 
mai lucidă și cu o linie de 
treisferturi într-o vervă re
marcabilă. echipa alb-negrilor 
a terminat victorioasă. Dar, 
oricît ar părea de ciudat, pe 
de o parte „Sportul" s-ar fi 
putut detașa mult mai catego
ric, dacă ritmul cu care a de
butat în acest joc s-ar fi men
ținut constant ; pe de altă 
parte, și Energia și-ar fi pu
tut apropria victoria, dacă Po- 
dărescu n-ar fi fost... umbra 
celui cunoscut, ratînd (pe lin
gă punctele aduse echipei sa
le) patru l.p.. două din poziții 
excelente... Oricum. victoria 
echipei studențești este meri
tată, relevi nd o concepție de 
|oc maj aproape de... grupa I 
valorică. Și, cu o cadență sus
ținută, timp de 80 de minute, 
ea se poate exprima. în con
tinuare, mult mai aproape de 
obiectivul ce îl urmărește —

revenirea în elita rugbyului 
nostru. Energia, cu cîteva 
„găuri" evidente (aripa Topo- 
ran, oentrul Zoe, Voicti în li
nia a II-a) n-a fost — decît 
în parte — în măsură să dea 
o replică pe măsura așteptări
lor. Realizatori : SzvcrcAk — 
eseu, transf. și l.p., Cojocaru 
și C. Radu cîte un eseu, res
pectiv Podărescu — un eseu, 
l.p., transformare și Dinulcseu 
2 l.p. O notă bună pentru ar
bitrul S. Marin in ciuda unor 
aprecieri discutabile (dar care 
n-au influențat rezultatul) a 
reușit să stăpînească un joc cu 
unele momente tenslonante-

fiberiu STAMA

în celelalte întîlniri — seria 
I : DUNĂREA GIURGIU — 
LOCOMOTIVA PAȘCANI 16—6 
(10—6), prin punetele marcate 
de Urechiatu, Jipa, Andrei — 
eseuri, Calea 2 tr., respectiv T. 
Mihai 2 l.p. (C. ANTONESCU, 
coresp.) ; T.C. INII. CONSTAN
ȚA - HIDROTEHNICA FOC
ȘANI 21—16 (13—7) ; Barbu, 
Conslantinescu, Guraliuc, Po
pescu eseuri, Nica l.p.. Călin 
tr. — Mihăilă eseu + 4 l.p. 
(N. ZAIFU, coresp.) ; MAȘINI 
GRELE BUC. — HIDROTEH
NICA IAȘI 16—3 (10—3) j Tul-

pan, Barbu, A. Gheorghe 
eseuri, Văcaru 2 tr. — Mano- 
lache l.p. (A. SOARE — co
resp.) ; seria a II-a : PETRO
LUL ARAD — PETROCHI
MISTUL PITEȘTI 7—16 ți—3) : 
Aldea eseu. Iuhasz l.p. — 1. Pe
tre eseu, Vcleea 2 l.p.. Popa 
l.p. 4- drop. (O. BERBECARU- 
coresp.) ; TRANSLOC ALBA 
IULIA — GLORIA BUC. 9—6 
(3—0) : Olah drop. Pândele 
eseu + tr. — Bidirel drop. Fră- 
sineanu l.p. ; I.A.M.T. ORA
DEA — METALURGISTUL 
CUGIR 44—3 (10—3) : Patcaș 
3, Solomie, Todan. Gudea, Alb. 
Pavăl, Frcnț eseuri. Sepctiuc 
4 tr. — Manea l.p. (I. GHIȘA, 
coresp.).

mizei foarte mari privind locul 
In clîwament) a purtat, mal ales 
In prima repriză, amprenta unei 
vădite prudențe din partea am
belor echipe. Fapt explicabil, tn- 
trucit Textila a dorit (șl a reu
șit) să încheie prima parte a 
întrecerii feminine pe onorantul 
loc secund. Ceea ce. se Înțelege, 
a vrut șl Hidrotehnica Constan
ța... Textila a obținut victoria In 
fața constănțeneelor cu 24—12 
(12—8), un succes pe care l-a 
construit cu răbdare, cu multă 
atenție (chiar dacă a mal și ra
tat) atit In atac, cit șl în apă
rare. învingătoarele au benefi
ciat din nou de forma excelen
tă a Magdalenci Albert. portar 
constant, care a salvat cel pu
țin 3—10 goluri. Cu excepția 
minutului 2, cînd Hidrotehnica 
a deschis scorul, inițiativa a 
aparținut permanent textilistelor. 
care s-au distanțat uneori la 
6—7 goluri (20—14 în min. 43 ; 
22—16 în min. 53. 23—16 în min. 
55). Ceea ce a anulat total ten
tativa constănțeneelor (ele au 
venit la Zalău fără Roșu și Că- 
mui) de a reface handicapul.

or GAVRILESCU
MECANICA FINA BUCUREȘTI 

— RULMENTUL BRAȘOV 16—24 
(8—11). Au marcat : Finaru 8
(4), Lefter 5. Ciubotarii, Gliga și 
Gavrilă cîte unu, respectiv Bo- 
rlceanu 7 (4), Mureșan 6. Marian 
4, Demeter 3, Hie șl lohoneanu 
cîte două. Au arbitrat : D. Gher- 
gbișan (Iași) și I. Isop (Pitești).

în sala Floreasca din Capita
lă, după un joc spectaculos, in 
care mingea a întîlnit de 10 ori 
bara porții (de 7 ori pe cea a 
gazdelor), eu numeroase acțiuni 
purtate in viteză. Rulmentul a 
e'.știgat pe merit această parti
dă, în care a dominat mal mult 
de 56 Je minute. Brașovencele, 
cu Boriceanu, Iile. Mureșan și

Marian In prim-plan. cu Takabos 
(in joartăi intr-o bună formă 
(a parat in prima repriză 8 
aruncări de gol, inclusiv ana 
de la 7 m), s-a Instalat la con
ducere încă "lin ș-art. ajungînd 
în min. 25 la un avantaj de 4 
goluri (10—6). în partea a dc-ua 
a întBnirii gazdele au preluat 
pentru cîteva minute Inițiativa 
ți in min. 43 au stabilit egalita
tea : 14—11. Dar, după un nou 
egal consemnat în min. 46 (15—15). 
oaspetele s-au si diștantat si din 
min. 61, de la scorul de 16—16 
pentru ele. au punctat decisiv 
de încă 5 ori. In timp ce bucu- 
restencele nu 
niciodată.

au reușit să înscrie
loan NOVAC

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
C.F.R. CRAIOVA 34—23 (14—S). 
Marcatoare : Matei 7, Lazăr 6, 
Verlgeanu 6 (3), Țopea 6, Nan 
4, Petruș 2, Nedeleu 1, Paștlu 1, 
Olpetrean 1, respectiv Stan 6, 
Stoencscu 4, Ci(u 4, Viieu 4 (4), 
Simion 2, Ionlșcu 1, I. Turea 1, 
Manolescu 1. Arbitri : M. Dumi
trescu, Em. Niță (București). 
Victorie a gazdelor, pentru care 
a trebuit să se mobilizeze se
rios, după greșelile nepermise de 
la începutul jocului. (S. GEOR- 
NOIU — coresn. >.

STIINTA BACAU — RELONUL 
SAVINEȘTI 30—17 (16—8). AU
înscris : r.uca 13, Antoncanu,
Popa șl Cervenclue cîte 3, Dră- 
gănescu. Daniiof și Turluianu 
cîte 2, Ciubotaru și Petrea cîte 
1, respectiv E. -Huțupan 9. CM- 
rică 3, losub 2. Tarsichi, Tătaru 
și Croitoru cîte 1. Au arbitrat : 
T. Popescu și A. Dumitrescu 
(București).

Doar începutul partidei a fost 
echilibrat (2—2 în min. 7), di
ferența de valoare spunîndu-și 
cuvin tul pentru că băcăunnce- 
le, prin atacuri șl contraatacuri
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ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘTIGUHILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 
27 SEPTEMBRIE 193»

Cat. 1 : 3 variante 100% •
25.993 lei și 1 variantă 25% a 
6.493 lei ; cat. 2 : 6 variante 25% 
a 3.620 lei ; cat. 3 : 12,00 a 1.816 
lei : cat. 4 : 79.75 a 272 Iei : cat. 
5 • 143.00 a 200 iei : cat 
X : 231,50 a 200 lei ; cat. z : 
3.422,00 a 100 lei.

DANCIU GHEORGHE din 
Reșița, PADURARU TOADER 
din Roman și TOTH MA
RIA din Satu-Mare, au cîștigat, 
fiecare cîte 25.993 lei.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Suita acțiunilor cu caracter 

aparte continuă si in acest tri
mestru cu o alternantă de tra
geri de diferite tio rl men’te să 
vină în lntlmplnir^a unei largi 
diversități de Drefe'inte exprima
te de către nartl ilnintl. Intr-o 
asemenea acțiune se constituie 
Si TRAGEREA LOTO 2. progra
mată duminică. 8 octombrie Re
amintim eă la o astfal de tra
gere se procedează la extragerea 
a 12 numere din 75. în cadrul a 
3 extrageri ..legate" cu posibili
tatea de a se cîstiea si cu două 
numere din patru extrase.

A Concursul PRONOSPORT al

acestei săotămîni programează 
următoarele partide : 1. Ascoli — 
Bologna : 2. Cesena — Lazio ; 3. 
Cremonese — Milan : 4 Tnterna- 
zlonaîe — Bari : 5. Juventus — 
Atalanta : 6. Lecce — Fiorentina : 
7. Roma — Napoli : 8 Sampdoria 
— Verona : 9. Hlnese — G°- 
noa : 10 Cosenza — Torino '
11. Messina — Pescara : 12. Pa
dova — Como : 13. Pisa 
Triestina.
• Astăzi, marți 3 octombrie, 

este ultima zi pentru iuearea >n— 
merelor favorite la tragerea 0- 
bisnuită PRONOEXPREa de m>i- 
ne. miercuri. 4 octombrie.
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echipe în clapa dublă cu numărul 3 Ia polo

tITELOR
e, luptătorii 
oncentrat la 
ișlt să cîștlge 
lea Botoșani: 
un exemplu 
națiilor vizl- 
âlnirea direc- 
îai de grabă 
casă“, rezul- 
16—16 (!)...

BRASLA
. s-au Întrun
ii Tirgu Jiu, 
I, bineînțeles, 
laua. Aceasta 
n ambele ta- 57—9 eu Cl- 

I.M.G, Buc. 
tost lntîlnirea 
le la Tirgu 
Mașini Grele, 
'iindu-șl vic
ia—16.
e la Steaua 
seu (cat. 48 It. 57 kg), C. 
, «i Gh. Bl- 
), el fiind 
:nță ale for- 
., o frumoasă 
ih. Civu (cat. 
mu (62 kg). 
mă înfrîngeri, 
i a prezentat 
elemente de 
care am men- 
sl T. Trăista- 
i« kg șl, res-
ropESCu

■ii categorice
C. Dacia — -9,5 șl 36—2 

i. Progresul — 
deși victoriile 
(5—5). (I. FE-
vll de la E- 
au reușit să-1 
de la Electro- 
3,5—10,5), dar 
celor de la 
S. C« Musce- 

; : 26—12 (Gh.
• ->.).

nureș din 
a. (34—0) pe 
1 a învins și 
Rapldiștli au 

Iar meciul cu
26—11. (C.

•i echilibrate, 
ale gazdelor :

Cluj-Napoca
C. S. Arad, 

au învins pe 
—9,5. (I. GHI- 
imeșana Satu 
da Mare 24—16 
Oj 27.5—10.5. 
i ie~u. (R.

DINAMOVIȘTII S-AU IMPUS NET, 
CU GÎNDUL LA. . . . . SFERTURILE" C.C.E.

întorși marțea trecută de la 
Zagreb (unde, reamintim, obți
nuseră dreptul de a evolua în 
„sferturile" C.C.E.) poloiștii di- 
namoviști au părăsit sîmbătă 
din nou Bucureștiul. în vede
rea întîlnirilor de campionat 
cu 1.1* Timișoara (sîmbătă și 
duminică, în cadrul etapei a 
Iii-a) și cu Vagonul Arad (con- 
tînd pentru etapa a IV-a, ta 
devans. luni și marți). Pe ma
lurile Begăi, formația cam
pioană s-a impus fără proble
me : I.L.T. — DINAMO 9—19, 
marcatori Sierpu 3. Ivăneseu 
și Friedmann cite 2. Lederer și 
Grecu, respectiv Hagiu 4. E. 
Ionescu și B. Ștefănescu cîte 
3. Cr. Dan și Ș. Popescu cîte 2, 
Rădueanu, Georgescu, Olaru, 
Totolici și Ardelean, apoi I.L.T. 
— DINAMO 9—15, marcatori 
Sierpu 3, Grecu și Ivăneseu 
cîte 2, Deșliu și N. Totb, res
pectiv Hagiu 5, E. Ionescu 4, 
Georgescu 2, Cr. Dan, Ș. Po
pescu, Olaru și B. Ștefănescu 
in meciul de duminică. Arbi
tri : V. Median și D. Ilea-

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 19—8 (5—2. 3—3, 6-1, 
5—2) și 16—5 (6—1. 2—1. 4-2,
4—1). Bucureștenii s-au impus 
autoritar, dominînd partidele 
de la început și pină în fina- 
luri, Realizatori : Geantă 5+1, 
Geambașu 3+1, Angelescu 3+2, 
Stemate 1+2, Chețan 1+3, Nuțu 
1+3, L.Balanov 1+2, Duculet 
3, Vamoș, Ragea, Fruth (S), 
Cosmațchi 5, Iordache 2, Se- 
bok, Colceriu, Marosi, Tritea- 
nu, Sabău. Katrineț. Au arbi
trat D- Paraschivescu și Gh. 
Chirculete. RAPID BUCUREȘTI 
— VAGONUL ARAD 14—9 
(3—3, 2—2. 4-1. 5-3) și 12—11 
(2—3, 5—3 2—2, 3—3). Meciuri 
foarte disputate. Sîmbătă. ară
denii au condus pînâ în min. 
17:06, iar duminică ei au fost 
aproape de egalane, nereușind 
însă să înscrie în superiorita-

Au fost două utile verificări 
pentru Dinamo, știut fiind că 
la sfîrșitul acestei săptămîni 
se va desfășura, în Berlinul 
Occidental, meciur tur cu re
dutabila Spandau 04. Ne-a 
bucurat pofta constantă de goî 
a lui Hagiu, ca ți creșterile 
evidente marcate de presta
țiile lui Cr. Dan. Ș. Popescu, 
Rădueanu. E. Ionescu și ale 
mai tinerilor lor colegi Geor
gescu și B. Ștefănescu. Apropo 
de Eugen Ionescu : frumoasa 
lui evoluție la Timișoara (a mar
ea! 7 goluri) a fost remarcată 
și de arbitrul internațional Va
lentin Median (cel care a con
dus și la Zagreb, și a făcut-o 
foarte bine, partidele Mladost 
— Stutton și Mladost — Glyfa
da). în rest, atmosferă de 
optimism și încredere în tabă
ra dinamovistă, o atmosferă 
susținută și de modul riguros 
șl responsabil în care antre
norul Dinu Popescu își pre
gătește elevii.

Mugur POPOVICI

*

tea numerică din ultimul mi
nut Au marcat Florincescu 
2+6. Fărtăiș 4. Lupescu 3, 
Ștefănescu 1+2, Bărbulescu 
1+1, Rusu 1+1. L. Crețu, Din- 
gu, Abrii, Tschiltsche (R). An- 
drașoni 3+1, Zoldhegyi 3+1, 
Jegariu 1+3. Huber 1+2, Bella 
1+1, Ionescu 3- Arbitri I V. 
Golan ~ Cr. Barabancea. (Gh. 
NISTOR, coresp.). CRIȘUL 
ORADEA - SPORTUL STU
DENȚESC T.M-U.C.B. 13—9 
(2—1. 4—3 2—2. 5—3) și 16—6 
(5—2' 4—2. 2—1. 5—1) : Cosstrăș 
5+7. Stancovils 1+1, Gordan 
1+3, Bonca 1+3. Fejer 3, Toih 
2 Illes, Rogojan (C), Ciobă- 
n'iuc 2+1. Paolazzo 1+1, Mușat 
1+1, Popa 2, Chiru 2, Niță 2, 
Grancerof, Staciuc. Au arbi
trat : B. Băjenaru — V. Bur
den. (L GHIȘA, coresp).

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

Eiapa s-a Încheiat,

cointiilariilc conlinud

„PISTONUL" DE LA
Așteptată cu un lustificat Inte

res. Dartlda de ne Litoral F.C. 
Farul — steaua, a coresDuns ’n- 
tr-o mare măsură, s-a Jucat 
tranșant. deschis, la victorie, 
ambele combatante contribuind 
din nlin la ridicarea soectacolu- 
lul SDortiv. Steaua si-a imnus 
Jocul gratie gradului mai ridicat 
de tehnicitate, dublat si de recu
noscuta el exDerientă eomnetitlo- 
nală. Asa cum snuneam, Dartida 
a olăcut nrin ritmicitatea acțiu
nilor Drln modul angaiant «1 
decis. Drin marea ristoă de e- 
nergle făcută de Jucători.

Dacă ia eanitolul moral-vol+lv 
examenul a fost absolvit cu brio, 
nu același lucru îl nutem «nune 
si desnre finalizare, pentru cil 
fazele clare de gol au fost des
tul de rare. Iar frecventa suturi
lor la Doartă scăzută. La una 
dintre ocaziile de aol.- cea din 
mintul SO. Balint a nrofitat de 
llDsa de decizie si sincronizare a 
fundașilor constănteni si din in
teriorul careului mare a exnedi- 
at balonul in clasa Dortil lui An
ton. Tot Balint. folosit vlrf de 
atac, a fost foarte anroaue de

MIJLOCUL TERENULUI
majorarea scorului. In m.nvtul 
50 cînd a reluat din aDroolere 
balonul în bară

îmbucurător este tmtul că, In 
meciul de la Constanta, steaua 
a marcat un reviriment, echipa 
actionlnd în multe momante mal 
aDroane de ..adevăr" aDroniin- 
du-se de forma ei obișnuită. O 
notă în Dlus Dentru Mutnal. un 
adevărat niston. Incnulzabll ne 
întreaga d’»rată a Dartdiei ve
nind deseori In sDrilinul anărăril. 
sau aDărînd ODortun la finaliza
re. O frumoasă mmresle a lăsat 
81 Bumbescu, care Sl-a curățat 
locul, el renuntind la intrările 
dure, fiind nreocunat de deDOse- 
dâri corecte. PInă ia meciul tur 
cu P.S.V Eindhoven, din Curta 
Camnlonilor. mai sînt Dutlne zi
le. Nutrim însă sneranta că 
două dintre Diesele de greutate 
ale Stelei, Lăcătuș si Hagi. vor 
reuși să revină la forma lor de 
vlrf contribuind — ca în atîtea 
alte rlnduri — ia suecesv] echi- 
nel lor, cu care au ounoscui ati 
tea satisfacții.

Gheorghe NERTEA

Selecționata de Juniori *92

DOUĂ JOCURI EGALE

REVIRIMENTUL
Mai mult decît neutru F-C Olt. 

la +1 în momentul respectiv, 
meciul de la Scorniccstl avea o 
miză importantă Dentru Victoria. 
El Dutea să Însemne, după eli
minarea din Cuna U.E.F.A., un 
..balon de oxigen" în caz de iz- 
bîndă sau. în caz de eșec, o în
depărtare. chiar dacă temporară, 
de lupta nentru nodlum a unei e- 
chlpe cu bilanț (atunci) negativ, 
—1 la „adevăr".

Bucureștenii au înțeles exact 
sensul ..răscrucii" si. în conse
cință. s-au implicat în partidă 
cu toate ambițiile si toate ener
giile. Chiar dacă replica gazde
lor a fost sub așteptări (spre 
mlhnlrea noului președinte al clu
bului, Constantin Dănilescu). me
ritele Victoriei în obținerea unui 
succes fără dubii se cuvin sub
liniate. Tocmai schimbările efec
tuate s-au dovedit lucrative, atît 
Mlrea si Ursu, în linia de mij
loc, cit si Cigan. în atac, adu- 
cînd (în raport cu mai des fo- 
lositil Ursea. Fulea si Culcear) 
un sdot de combativitate si pros
pețime. El au fost, de altfel. 61 
autorii golurilor marcate De sta

dionul „Viitorul* (o adevărată 
bijuterie), Cigan si Mlrea (în or
dine). In vreme ce. foarte mun
citor si insistent, acoperind o 
zonă largă (inclusiv cu sarcini 
de marcaj, la Eftimie) Ursu s-a 
numărat printre oamenil-cheie 
ai formației. Jocul ordonat si de
votat. cu respectarea sarcinilor, 
cunrlnzînd si un presing necru
țător (Început încă dc la... vîr- 
ftn Cigan), a constituit „arma* 
numărul 1 a Victoriei, semn al 
unul frumos reviriment. Sigur 
că ne-am fi bucurat în numele 
întregului fotbal românesc, dacă 
el s-ar fi produs o săntă.mlnă 
mai devreme deschizînd drumul 
echipei către etapa a doua a Cu
pei U.E.F.A. Dar asta nu ne îm
piedică să-1 constatăm, subini- 
ind că, prin maniera în care a 
clștigat la Soornlcesti, exprima
re cuprinzlnd multe din elemen
tele fotbalului modern. Victoria 
Si-a dezvăluit, o dată în plus, ca
pacitățile, grăbind urcușul către 
fruntea clasamentului.

Ovidiu IOANIȚOAIA

ÎN BULGARIA
In Bulgaria, U Kiustendil. s-au 

disputat partidele amicale dintre 
selecționatele de luniori .mici* 
ale tării gazdă si Românie! Au 
fost Întâlnirile revanșă după 
cele din primăvară, de la Alexan
dria si Caracal. Atunci, la Ale
xandria, au cîstiaat lunioril bul- 
sari cu 3—2 iar la Caracal Dar
tida s-a încheiat ia egalitate, 1—1, 
deși foarte tinerii noștri jucă
tori meritau cu prisosință să 
cîstlge. Acum, ambele meciuri 
s-au încheiat egalitate : 1—1 
(0-1) sl 1—1 (1-1).

Cum a fost la Kiustendil T Ne 
răsD”-de prof Ioan Voica. antre
norul principal al lotului nostru « 
„La crima partidă, noi am con
dus nrin golul marcat de funda
șul Lnca. In a doua partidă, au 
condus gazdele si noi am egale* 
nrin Olariu. Au fost două me
ciuri foarte echilibrate. Jucate ne 
atac, deschise oricărui rezultat. 
Cu un nlus de sansă puteam să 
Ic etstigăm ne amîndouă. tot 
asa cum ar ti putut să Ie cîstige 
Si gazdele Adevărul e că echipa 
a început să se «lege», să capete 
mai multă încredere în tortele ei, 
dar mai avem încă mult de 
lucru, meciurile cu selecționate
le Norvegiei, de la Buzău. 81 
Scoției, de la Brăila anunțîndu-se 
foarte grele."

Iată sl formați^ care a Tucat 
în Bulgaria : Berta — Petre. Că
lin. Cineă Luca — Manea. Pliscă 
(Velcea). Bădălută Papa — Si- 
mton, Olariu. S-au remarcat Că- 
Un. Cineă, velcea. Bădălută sl 
Papa.

Revenind însă la rezutatele se
lecționatei '92. trebuie să spunem 
că el» s-au îmbunătățit treptat, 
în raport cu creșterea de formă 
a echipei. Dar piatra de încerca
re a acestor iucători foarte ti
neri rămîne campionatul Euro
pean B. Cu alte cuvinte, cele trd 
meciuri oficiale cu echipele Nor
vegiei (acasă) si Scoției (tur- 
returi.

mai »ies prin 
1 instalat des* 
inducere : 7—2 
min. 30. După 

-11 (min. «), 
'țat antrenorii 
Petrea rulînd 
au obținut o 
fără a face 
i sezonul tre- 
fost preocupa
rea diferenței, 
forță, uneori

1 1EIRAU,
:OisSTRUCTO- 
J5—19 (16—10). 
13 (5), Cczma 
nu și Anton 
ic 2, respectiv
i 5. lonișcu 3, 
ileac, Ignea și 
trat : Gh. Jlie 
onescu (Bucu- 
deschis scorul 
□etele au ega- ndu-se echi- 
ftin. 10, cînd 
să se desprin- 
!n. 27 să con- 
terență (14—9). 
a este la dis- 
n min. 49 ta- 
—13 pentru ele. 
sp.).
IUREȘ — RA- 
31—25 (14—12).

11 (7), Matefi 
Wagner 4, 

■1, respectiv 
4. Duca 3, 

2, lvan, Stan- 
orghiu cîte 1. 
itre și I. Bă- 
’eșencele au 
1 repriză mai 
nate cînd, în 
ate*4 tînăra 
ă ea întreaga 
O — coresn.).
NTUL
101 363-281 31 
803 300-257 27 
704 297-261 25
5 1 4 298-2S7 246 14 2.34-235 24 
605 .Î4-222 23 
506 257-257 21 
506 250-274 2l
1 1 6 271-295 20 
317 272-316 18
2 1 8 220-273 16 
1 1 9 239-307 14
N
iști — A.S.A. 
re. mureș 
Înscris : Do- 
Zaharia 4. 

Stupar 3, Ene 
aru I și Ște- 
mo respectiv 

4, Ciobanu 
[oldovan : și 
: : C. Cristea 

(Constanta), 
lament, cîștl- 
ureștenl. carii.
ii mare de 
au evidențiat 
sată sl agre- 
orea „tare"), 
iția tfnăruluî

Rudi Prisecaru, deloc ctlnjcnit 
de faptul că a fost doar la al 
doilea joc oficial. în campionat, 
sub culorile dinamoviste. Titu
larizarea în continuare a tine
rilor în echipa Dinamo se pare 
că dă roade. Mureșenii au evo
luat mult mai bine decît în 
partida anterioară, notă discor
dantă făcînd doar Remus Mol
dovan, ca și inexistent pe teren, 
în comparație cu Gheorgbe Mu- 
reșan, din nou în vervă într-un 
meci controlat de la început pînâ 
la sfîrșit de gazde, care s-au 
detașat net în ultima parte a 
jocului. Surprinzător aportul 
(numai două goluri înscris-a) în 
atac al lui Ion Alocanu, pivotul 
echipei naționale, cc-i drept el 
fiind „jucat“ mai pu(m de cole
gii de club. (M. V.),

ȘTIINȚA BACÂU — POLITEH
NICA timișoara 24—23. Mar
catori : Chirilă 5. Condruz 5, 
Gherbard 4, Vasîlca 4, Gîrlescu 
3, Bondar 2, Dumitru 1, respectiv 
Tudor 7, Dumitru 5, Ignat 4, 
Dobrescu 2. Gal 2, Matei 1, Horge
1, Dedu 1. Au arbitrat : Gh.
Mihalașcu (Buzău), H. Marzavan 
— București. (L. MANDLEB — 
coresp.).

DINAMO BRAȘOV — HIDRO
TEHNICA CONSTANTA 26—24. 
Au înscris Hosu 9, Fielk 6. Dou- 
ca 5. Donose 3. O. Moldovan 3. Ni- 
colescu ’. re^ne^^iv Durau 9. Băr
bulescu 5. Bcdivan 4, Ian cu 3, 
Timofte 2, Osman 1. Arbitri : 
R. Iamandi (Buzău) — Gh. Șan- 
dor (Oradea). (C. GRUIA — 
coresp.),

UNIVERSITATEA CRAI9VA — 
C.S.M. MINAUR BAIA MARE 
17—15. Au marcat : Marian 6, 
Neagu 4, Agapie 3, Bădnță 2, 
Barcan 1, Dumitrescu 1, respec
tiv Pavel 6, Porumb 3, Andronic
2. Marta 1, Akacsos 1. A. Po-
povh*’ :. -v ’ a . -o- d s ■
J. Mateescu, V. Dăncescu — 
București. (Șt. gurgui —> co
resp.).

UNIVERSITATEA C.U G. CLUJ- 
NAPOCA — STRUNGUL ARAD 
25—24. Marcatori : Sîmboan 7, 
Crainic 7. S. Pop 3, Marc 3. 
Cristea 3. Kiss 1. Năstase 1, res
pectiv Nagy 14, Avram 3 Crivăț, 
2, Deacu 2, Urs 2, Bolilor 1. Ar
bitri : Șt. Marghescu (București) 
— M. Tănăsescu (Pitești). (Nușa 
DEMIAN — corespj.

DACIA PITEȘTI — STEAUA 
23—28. Au înscris : Mihăilă 10, 
Paraschiv 5. Nica 2. Simion 2, 
Bălășescu 2. Avram 1, lancu 1, 
respectiv Dumitru 9. Berbece 7- 
Popescu 3, Cicu 3, Niculae 2, 
Mirică 2. Săftescu 2. Au condus : 
VI. Cojocaru, I. Mihăilescu (Cra
iova). 'I fetea nu — coresp).

| Biletele de intrare la me- I 
t ciul de volei (feminin) Rapid ' 
1 — Dinamo, program it mîine ; 
I (sala Rapid, ora 17). în ca

drul campionatului Diviziei 
A. se pun azi in vînzare la i 

; Agenția din Gară do Nord șl ' 
j la Stadionul Giuleștl.

• O etapă a... gaz
delor: din 96 de me
ciuri doar 5 „remize" și 
9 victorii în deplasare • 
Trei echipe — Montana 
Sinaia, Metalurgistul 
Cugir și Electroputere 
Craiova — cu maximum 
de puncte posibile (10) 
• In fruntea seriei o 
lll-o — două divizionare 
gâlățene: Gloria C.F.R. 
și Mecanosport

SERIA i
Constructorul Iași — Mecanica 

Vaslui 2—o G—0). Electro Boto
șani — Partizanul Bacău 6—2 
(0—2),) A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc — FEPA *74 
Bîrlad 0—1 (0—0). Aurora Tg. 
Frumos — Metalul Rădăuți 3—1 
(0—1), Unirea Negrești — 
TEPRO Iași .0—1 (0—0), Steaua 
Mecanică Huși — Zimbrul Șiret 
5—2 (4—1), Proletarul Bacău — 
C.S.M. Bucecca 3—i (2—1), Car- 
pați Gălănești — FORTUS Iași 
0—0.

Pe prunele locuri în clasament, 
după etapa a V-a : 1. MECA
NICA HUȘI 8 p (11—4). 2. FEPA 
’74 Bîrlad 7 p (15—2), 3. Con
structorul Iași 6 p (10—3). 4.
Mecanica Vaslui 6 p (9—7)... pe 
ultimele locuri : 14. TEPRO Iași 
3 D (8—10). 15. C.S M Bucecea 3 p (7—15), 16. Electro Botoșani 3 
p (5—16).

SERIA A Il-a
Metalul Reghin — MECON 

Mun. Gh, Gheorghiu-Dcj 2—0 
(2—0), C.S.M. Borzești — Progre
sul Odorhei 1—0 (1—0). Petrolul 
Moinești — Avîntul Regnin 2—1 
(1—1), Rapid Miercurea Ciuc — 
Unirea Cristur 0—1 (0—0), Mure
șul Toplița — Viitorul Gheor- 
gheni 4—0 (2—0), Mureșul Luduș
— Minerul Comănești 3—2 (1—1), 
Metalul Sighișoara — Oțelul Re
ghin 1—1 (1—0), Textila Buhuși
— Metalotchnica Tg. Mureș 3—1 
(1—0).

Pe primele locuri î 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 9 p (11—3). 2. MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 8 p 
(11—2), 3. Mureșul Luduș 8 p 
(12—7)... pe ultimele locuri ; 15. 
Minerul Comănești 2 p (9—14) 
16. Rapid M. Ciuc 0 p (2—7).

SERIA A IlI-a
Laminorul Brăila — Gloria 

C.F.R. Galați 0—2 (0—1). Grani
tul Babadag — Chimia Autobu
zul Mărășești 0—0. Mecanosport 
Galați — Arrubium Macin 2—0 
' ■I -r ■ . ■ •• Pnn _ p.c M
Delta Dinamo Tulcea 3—2 (1—1), 
Foresta Gugești — Petrolul Brăi
la Ianca 2—1 (0—1), Știința
NAVROM Galați — C.S. Progre
sul Brăila 2—0 (0—0). Chimia 
Brăila — Celuloza Adjud 3—1

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A 5-a
(1—6). Gloria Ivești — Progresul 
Isaccea 6—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GA 1.ATI 9 o (18—Z). 2. Me- 
canosport Galați I p (11—2), 3. 
Foresta Gugești ( p (11—9). <. 
Chimia Brăila 6 p (12—14)... pe 
ultimele locuri : 14. Chimia Mă
rășești 4 p (6—11), 15. Progresul 
Isaccea 4 p (5—16). 16. Lamino
rul Brăila 1 p (3—15).

SERIA A IV-a
Progresul C.S.S. Medgidia — 

Victoria Lehliu 2—0 (1—0), Olim
pia Slobozia — Dunărea Călărași 
1—0 (1—0). ș. N. Oltenița — Vo
ința I.C.S Medgidia 4—0 (2—0), 
Viitorul Chirnogi — Callatls Man
galia 1—2 (0—1) Rapid Fetești
— I.S.C.I.P. Ulmcnl 2-0 (1—0), 
Victoria Florcști — Victoria Tăn- 
dărel 3—0 (2—0). Metalul Plopeni
— Portul Constanța 3—2 (2—0),
CONPREF Constanța — A.S.A. 
Chimia Ploiești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA FLOREȘTI 8 p (9—1), 2—3. 
Progresul Medgidia 8 p (3—2), 
Callatls Mangalia 8 p (11—5)... 
pe ultimele locuri : 14. Voința
Medgidia 3 p (5—11) 15. Victo
ria Tăndărei 3 p (3—15), 16. Por
tul Constanța 2 p (5—19).

SERIA A V-a
Metalul București — Progresul 

șoimii I.M.U.C. București 1—1 
(0—0), MECOS București — Da
nubiana București 2—0 (0—0),
MECON București — I.U.P.S. 
Chitila 2—0 (1—0). Dunărea Giur
giu — Avicola Crevedia 4—0 
(3—0), Tehnometal București — 
Automatica București 0—0 Rapid 
Braniștea — C.F.R.—B.T.A. Bucu
rești 4—1 (2—0), I.M.G. Bucu
rești — Viscofil București 3—1 
(2—0). A.S.I.C. București — 
F.C.M. Victoria Giurgiu 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL BUCUREȘTI 7 p (6—2), 
2. A.S.I.C. București 7 p (5—2), 
3—4. Meta)ul București 6 p (13—5), 
MECON București 6 p (12—4)... 
pe ultimele locuri : 14. C.F.R.— 
B.T.A. București 4 p (6—11), 15. 
Avicola Crevedia 4 p (4—15), 16. 
Rapid Braniștea 2 p (5—15),

SERIA A Vl-a
Electroputere Craiova — Mine

rul Mătăsari 6—0 (3—0), Chimia 
Tr. Măgurele — Sportul Munci
toresc Dtăgâneștl Olt 3—0 (0—0), 
ROVA Roșiori — Petrolul Stolna 
7—0 (3—0). Petrolul ȚIcleni — 
Constructorul Șoimii Craiova 2—1 
(1—1). Recolta Stolcăneștl — 
Progresul Corabia 5—0 (3—0).
Spicul Coteana — viitorul C.S.S. 
Drăgășani 4—0 (2—0), Unirea
Alexandria — I.O.B. Balș 6—0 
(2—0), Progresul Băilești — Du
nărea Zimnicea 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : l. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 10 p, 
(21—2), 2 ROVA Roșiori 7 p
(15—8) 3. Petrolul Tielenl 7 p
(9—6). 4 Progresul Băilești 7 p 
(8—6)... pe ultimele locuri : 15.
I.O.B. Balș 2 p (1—12). 16. Pe
trolul Stoina 2 p (3—16).

SERIA A VlI-a
I.P.A. Sibiu — Metalul Voința 

Sibiu 1—0 (0—0). Chimia Găestl
— Muscelul câmpulung 1—0 (0—0),
Electrica Tltu — Carpatl Mlrșa 

4—0 (1—0), Carpați Brașov — 
C.S.U. Mecanica Sibiu 5—1 (2—0). 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Nitramonia Făgăraș 1—0 (0—0),
Metalul km. VRcea — Unirea 
Pitești 0-2 (0—1). Dacia pitești
— Carpați Agnita 3—2 (2—0),
Dacia Cozia Călimănești — Me- 
trom Brașov 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.P.A. 
SIBIU 3 p (3—1), 2. Dacia Pi
tești 8 p (9—5), 3. Electrica Titu 
7 p (11—4). 4. ElcctronJetul
Curtea de Argeș 7 p (5—3).., pe 
ultimele locuri : 14—15 Carnati
Agnita 3 d (7—9), Unirea Pitești 
3 p (4—6). 16. Mecanica Sibiu 
2 p (4—12).

SERIA A VIII-a
Montana Sinaia — Minerul Ba- 

raolt 4—1 (3—0) — s-a jucat la 
Bușteni, Carpați Covasna — Uni
rea Cîmpina 2—0 (2—0), Precizia 
Săcele — Petrolul Băicoi 0—0 
(2—0), Metalul Filipești — Me
talul Tg. Secuiesc 2—0 (0—0). ci
mentul Fienl — Minerul Șotînga 
4—0 (2—0), Electro Sf. Gheorghe
— Petrolul Berea 5—2 (2—1),
Carpați Nehoiu — Hidrotehnica 
A.S.A. Buzău 0—2 (0—1). Chimia 
Buzău — Minerul Filipești 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 10 p (18—2), 2. Hi
drotehnica Buzău 7 p (9—6), 3. 
Chimia Buzău 7 p (7—6)... pe 
ultimele locuri : 14. Unirea Cîm- 
pina 3 p (7—10). 15. Minerul Fi
lipești 3 p (1—6), 16. Petrolul 
Berea 2 p (5—14).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Minerul 

Moldova Nouă 2—0 (2—0), Auto- 
mecanlca Reșița — A.s. Paroșeni 
2—1 (1—1), Energia Timișoara — 
Retezatul Hațeg 3—1 (1—0),
C.S.M. Caransebeș — Minerul 
Anina 1—0 (1—0) Ceramica Jim- 
bolia — U.M. Timișoara 2—0 
(1—0). Minerul Știința Vulcan
— Dierna Orșova 3—0 (2—0),
A.S. Sînmartinul Sîrbesc — 
Mecanizatorul Șimian 2—0 (1—0), 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. — Vul
turii Lueoi 1—2 (1—n
• Meciul Retezatul Hațeg — 

Minerul Știința Vulcan din eta
pa a H-a (pe teren 1—1) a fost 
omologat cti 9—0 în favoarea echipei Minerul.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL VULCAN 8 p (12—2). 2.
Minerul Lupeni 8 p (12—4), 3. 
Vulturii Lugol 7 d (14—3)... pe 
ultimele locuri : 15. Retezatul
Hațeg 2 p (6—12). 16. C.S.M.
Drobeta Tr. Sev. 1 p (1—12).

SERIA A X-a
înfrățirea Oradea — Dacia 

"Mecanica Orăștie 3—1 (0—0). Da
cia Orăstie — Gloria Beius 0—0 
(3—0), Motorul I.M.A. Arad — 
Voința Oradea 2—1 (0—1). C.F.R. 
Simeria — Chimia Tășnad 4—0 
(l—0), Strungul Chișineu Crlș — 
Petrolul Arad 3—1 12—61. ȘoimiiLipova — Unirea Tomnatic 4—0

• Noua promovată, 
Dacia Orăștie *** lidera 
seriei a X-a (!) • Scorul 
etapei: ROVA Roșiori — 
Petrolul Stoina 7-0 • 
Majoritatea fostelor di
vizionare B se află pe 
primele locuri in clasa
mente • Portul Con
stanța, o fruntașă a 
campionatului trecut, a- 
cum pe ultimul loc in 
seria sa.

(1—8), Unirea Sînnieolau — Oțe
lul Or. dr. Petru Groza 5—1 
(3—1). Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Aurul Brad 2—0 (1-9).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
OHAȘTIE 8 p (13—1), 2. Unirea 
Sînnieolau 8 p (16—7), 3. înfră
țirea Oradea 8 d (11—3) „ ue ultimele locuri : 15. Unirea Tom
natic 2 p (2—14). 16. Gloria Be- 
iuș 0 p (3—16).

SERIA A Xl-a
Metalurgistul Cugir — Minerul 

Sărmășag 5—0 (2—0). Oașul Ne
grești — Sticla Arieșul Turda 
2—0 (0—0). Metalul Alud — In
dustria Sîrmei Cimpia Turzil 
1—0 (1—0), Victoria Cărei —
Voința Oaș Negrești 1—0 (0—0), 
C.U.G. Cluj-Napoca — Laminorul 
Victoria Zalău 3—0 (2—0),
CUPROM Baia Mare — Mobila 
Armătura Șimleu 5—1 (1—1),
Soda Ocna Mureș — Energia 
C.P.L. Sebeș 4—0 (1—0). Unirea
Dej — Minerul Băița 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 10 p (15—0), 
2, Unirea Dej 7 p (13—7), 3. Vic
toria Cărei 6 p (11—12)... pe ul
timele locuri : 15. Metalul Alud 
3 p (5—9). 16. Mobila Șimleu 
3 p (4-13).

SERIA A XU-a
Minerul Gura Humorului — 

C.I.L. Sighet 2—0 (0—0). Lami
norul Roman — Relonul Săvi- 
neștl 2—1 (0—1). Bradul Vișeu 
— Avîntul Frasin 1—0 (0—0),
Steaua Minerul Vatra Dornel — 
Minerul Borșa 1—0 (0—0), Mi
nerul Crucea — Metalul Victo
ria Roman 1—0 (1—0). Cetatea 
Tg. Neamț — Laminorul Be- 
clean 1—2 (1—1), Minerul Cav-
nlc — Chimia Năsăud S—1 (2—6), 
Minerul Baia Sprie — Mecanica 
Bistrița 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. 
SIGHET 7 p (9—4), 2. Minerul 
Cavnic 6 p (20—6,, 3. Relonul
Săvinești 6 p (8—5), 4. Minerul 
Baia Sprie 6 D (6—5)... pe ul
timele locuri : 14. Mecanica
Bistrița 3 p (6—3), 15. Cetatea
Tg. Neamț 3 p (4—8). 16. Me
talul Roman 2 p (4—9).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de coresDo«rie«tli noștri volun
tari din localitățile respective.



S-a încheiat C.E. masculin de volei
\

ECHIPA ITALIEI A CUCERIT TITLUL!

HALTEROFILII JUNIORI
ROMANI-LOCUL II

LA „CUPA DUNĂRII"
FRAGA, 2 (Agcrprcs). — în 

competiția de haltere „Cupa 
Dunării" pentru juniori, des
fășurată la Sokolov (Cehoslova
cia), în limitele categoriei 60 
kg pe primul loc s-a clasat 
sportivul român Florian Spetcu 
cu 240 kg la totalul celor două 
stiluri. Lucian Maximeanu (ca
te®. 52 kg), Aurel Sîrbu (categ. 
56 kg) și Florian Popa (categ. 
67,300 kg) s-au situat pe locul 
sscund. în clasamentul pe na
țiuni locul întîi a fost ocupat 
de Bulgaria cu 112 puncte, ur
mată de România 97 puncte, 
Ungaria 89 puncte, Cehoslova
cia 87 puncte, Austria 79 punc
te ctc.

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. 1)

clasamentul general după două 
etape are următoarea configura
ție: 1. Valentin Buduroi 7.02:58, 
2. D. Catană la 5 s, 3. Șt. Anton 
la 9 s, 4. Cr. Neagoe. 5. L. 
Kovacs, 6. C. Popa, 7. Z. Lo- 
rincz la 10 s ; echipe : 1. Româ
nia B 41.09:05, 2. România A
la 5 s, 3. Combinata Steaua- 
Dinamo la 9:00, 4. U.R.S.S. la 
i3;05, 5. România Tineret la
40:12, 6. Selecționata Sindicală 
la 47:00.

Astăzi se desfășoară etapa a 
treia. Municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej — Piatra Neamț (120 
km), în cadrul căreia consem
năm primele două cățărări, la 
Birzuiești (cat. B) și la Pietri
cica (cat. A), plus trei sprin
turi intermediare, la Bacău, 
Rtihușî șl Săvinești.

SENNA CÎȘTIGÂ LA JEREZ
S-a mai consemnat o etaDă. a 

nalsnrezecea. a Campionatului 
Mondial de automobilism Formu
la 1. A cîstigat-o brazilianul 
Ayrton Senna, care obține astfel 
cea de-a șasea victorie In actua
lul sezon (mal are un loc doi si 
..șapte abandonuri, toate deter
minate de defecțiuni ale motoru
lui) si cea de-a douăzecea in 
cariera sa. La Jerez, in Soania, 
Senna a acooerit cel 307.914 km 
(73 de tururi) tn 1.47:48,914, cu 
o medie orară de 168.98 km. El 
a controlat întreaga cursă, tasta- 
ltndu-se tn frunte chiar din start 
sl rezistlnd tn Dartea a doua • 
acesteia, atacurilor austrUculul

Gerhard Berger, sosit ai doilea, la 
27.051 secunde, st ale fra.i ;ezu:ul 
Alaln Prost, al treilea (la 
fată de învingător).

In clasamentul general, 
tlnuă să conducă Alaln ___
ou 70 d. El este urmat de Sen
na 00 d. Nigel Mansell (Marea 
Britanle) S0 o, Ricardo Patrese 
(Italia) 30 n. Thierry Boutsen 
(Belgia) 24 o. Bereer 21 o. în 
clasamentul firmelor : 1. McLa
ren — Honda 136 o. 8. Ferrari 
50 o. 1. Williams Renault M o.

Ultimele două curse: Suzuka (22 
octombrie) si Adelaide fl noiem
brie).

53.738 S
oon- 

Prost.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • tn primul tur al 

C.C.E. (bărbafl) : Benfica Lisa
bona — Philips Milano 99—112. 
H. C. Helsinki — B. C. Polly 
(Elveția) 87—90.

BOX • Venezueleanul Jesus 
Bojas a clștlgat titlul mondial 
la cat. muscă (WBA) întrecin- 
du-1 la puncte pe columbianul 
Fidel Bassa, campionul catego
riei, In meciul desfășurat tn Co
lumbia. la Barranqullla.

HANDBAL • In primul tur al 
„Cupei IHF* (bărbați) : Halk- 
bankasl (Ankara) — Prowerb 
Bruck (Austria) 25—22.

HOCHEI PE GHEATA • K- 
taoa a 11-a a camolonatulul 
U.R.S.S. : Avtomoblllst Svred- 
lovsk — Traktor Cellablnsk 2—l, 
T.S.K.A. Moscova — Dlnamo 
Minsk 6—4. Dinamo Moscova — 
Dlnamo Harkov 8—3, Sokol Kiev 
— Spartak Moscova 3—7, Tor
pedo Gorki — Torpedo Ustl Ka- 
menogorsk 2—1, S. K. Uritkvo 
Kazan — Aripile Sovietelor Mos
cova 0—1.

GIMNASTICA a Desfășurat ta 
orașul vest-german Stadtallen
dorf, meciul amical dintre echi
pele feminine ale R. F. Germa
nia șl R. P. Chineze s-a încheiat 
cu scorul general de 389,425— 
373.200 nuncte în favoarea sporti
velor chineze. La individual com
pus pe primul loc s-a situat Yang 
Bo (R. P. Chineză), cu 78,80# p 
> In Campionatul Mondial de

.ritmică* : ansambluri — Bulga
ria — 38,700 p, U.R.S.S. — 33,45 0 p. 
Spania — 38,250 p, R. P. Chineză
— 37,650 p. Individual compus : 
Aleksandra Tlmoșenko (U.R.S.S.)
— 39,73 p, Blanka Panova (Bul
garia) — 39,70 p, Oksana Skaldl- 
na (U.R.S.S.) șl Adriana Dunav- 
ska (Bulgaria) — 39,60 p.

ȘAH • Cu o rundă Înainte de 
Încheierea turneului de Ia Til
burg (Olanda) In clasament con
duce campionul mondial Gări 
Kasparov cu 11 puncte, urmat 
de Korclnol 9 puncte, Ltuboje- 
vlcl 6,5 puncte, tn runda a 13-a 
Kasparov a clștlgat la Hjartar- 
sson, Korclnol a remizat cu Sax, 
egalitatea fiind consemnată 91 ta 
partida Ivancluc — LlubojevicL

TENIS • Finale ; la Bor
deaux : Ivan Lendl — Emilio 
Sanchez 6—2, 6—2. la Palermo : 
Guillermo Perez-Roldan — Paolo 
Cane 6—1, 6—4 • tn finală la 
San Francisco se vor tatllnl An
ders Jarryd (3—6, 7—6, 7—6 ta 
semifinale, cu Kevin Current șl 
Brad Gilbert (4-6, 8—1, 7—6, cu 
Kelly Evernden).

VOLEI • Campionatul sud- 
amerlcan masculin s-« încheiat, 
ta orașul brazilian Curitiba, cu 
victoria selecționatei BrazHlel. 
care a Întrecut tn finală cu sco
rul de 3—3 (11, —13, —13, 13. 10) 
formația Argentinei, la capătul 
unei partide „maraton* care a 
durat peste trei ore.

La Stockholm, s-a încheiat 
Campionatul European mascu
lin de volei. Cu numeroase 
surprize care au modificat e- 
sențial ierarhia. Astfel, titlul 
a revenit pentru prima oară 
echipei Italiei, urmată de cea 
a Suediei (pînă acum, nicioda
tă pe podium !), în vreme ce 
multipla campioană europeană, 
mondială și olimpică, formația 
U.R.S.S. s-a clasat doar pe lo. 
cui patru I Iată rezultatele se
mifinalelor: locurile 1—4: Sue
dia — U.R.S.S. 3—2 (—12. 18, 
10. —9 15) !, Italia — Olanda 
3—0 (T. S, 2); locurile 5—8: 
Franța — Polonia 3—2 (—18, 
—12. 8, 15, 12), Bulgaria — Iu
goslavia 3—0 (7, T, îl); locuri
le 9—12: Grecia — R.F. Ger
mania 3—0 (10, 10, 13) și R.D. 
Germană — România 3—2 
(—13. 12. —13, 10, 8). Finale: 
loeurfle 1—2: Italia — Suedia 
3—1 (—14, T. 13, 7); locurile 
3—4: Olanda - UJLS.S. 3-0 
(11, 10. 7) 1; locurile 5—6 : Fran- 

Bulgaria 3-1 (4. —14, 6, 
locurile 7—8: Polonia —

Iugoslavia 3—1 (4, —14. 6, 3); 
locurile 9—10: R.D. Germani 
— Grecia 3—2 (13, —12, 12,
—14, 15). Rezultatul echipei
noastre. In partida pentru locu
rile 11—12. cu formația R. F. 
Germania, nu ne-a parvenit 
pini la Închiderea ediției. Ori
cum. comportare slabă !

ACTUALITATEA IN HANDBAL

SUCCES DEOSEBIT LA CAMPIONATELE BALCANICE
[Urmare de pag. I)

nut ipponui (osaekomi); pa 
turcul Pala Mehmed îl con
ducea cu waza-ari în min. 1:15, 
pentru ca în min. 3:17 să-l 
proiecteze direct în ippon (o- 
uc’îi-gari pe stînga). Campion 
balcanic — Adrian Szekeli; 2. 
P. Mehmet, 3. N. Napica și G. 
Frageladis.

Și semimijlociul Cristian Ha- 
șegan (C.S.Ș. 2 Portul Con
stanța) a beneficiat de șansa 
selecției (la „naționale* pier
duse finala prin ippon). de
venind campion balcanic : b. 
Ipp. (kansetzu, min. 3:38) A- 
postolos Galadis (Grecia), b.p. 
(koka) Dcrsay Kaden (Turcia) 
și b.p. (waza-ari) Milorad Des- 
njic (Iugoslavia). Pe locul 2, 
M. Desnjic; 3. D. Kaden și A. 
Galadis.

Doar 10 secunde l-au trebuit 
mijlociului Adrian Croitoru 
Dinamo Buc.) pentru a obține 

victoria printr-un frumos ippon 
(eri-seoe-nage) în fața lui 
Sener Gaksen (Turcia). în me
ciul cu iugoslavul Nicola Ra
dul o vic, 
după mai 
reușite, a 
(ura-nage) 
prin ippon _ . . _
cui Achilles Tsongas (osaeko
mi. min. 1:15). Campion balca
nic — Adrian Croitoru; 2. N. 
Radulovic. 3. A. Tsongas și S. 
Gaksen.

Și reprezentanții țârii noas
tre la categoriile mari au în
cheiat întrecerile tot înainte 
de limită. La „semigrea". Ra
du Ivan (Dinamo Buc.) 
(o-soto-gake, min 1:50) 
coptum Opuz (Turcia) și ja.ipp. 
(o-soto-gake, min. 0:35) 
Labus

au

campionul român, 
multe încercări ne
finalizat ipponui 
în min. 2:16. Tot 
l-a învins și pe gre-

b.ipp. 
Sara-

Sintsa
(Iugoslavia). Campion

balcanic — Radu Ivan; 2. S. 
Labus, 3. S. Opus. La „grea*. 
Petre Opriș (T.C.L Oradea) b. 
ipp. (osaekomi, min. 0:38) Ni
colas Panou (Grecia) șl b.ipp. 
(osaekomi, min. 2:44) Dejan 
Pavicevic (Iugoslavia). Campion 
balcanic — Petre Opriș; 2. D. 
Pavicevic, 3. N. Panou.

Tinerele noastre judoka
trecut prin mal multe emoții, 
chiar și cele care au reușit să 
urce pe prima treaptă a po
diumului de onoare. Iată, de 
altfel, rezultatele lor și clasa
mentele finale: cat. 48 kg: Eva 
Gergeli (T.C.I.) p.lpp. Gali» 
Kupenova (Bulgaria), b.ipp. 
Ștefania Kantarov (Grecia), p. 
ipp. Senyurt Hulia (Grecia) șl 
p.ipp. Dragica Dragic (Iugosla
via); clasamentul: 1. Kupeno
va, 2. Dragic. 3. Gergeli și 
Senyurt; cat. 52 kg: Cristina 
Covaci (C.S.Ș. Deva) p.ipp. 
Diana Agrilova (Bulgaria), b. 
ipp. Fatma Arcli (Turcia), b. 
ipp. Roi Chronopoulov (Gre
cia), b. yusei-gachi Branislava 
Milivojevic (Iugoslavia); clasa
mentul: 1. Agri voia. 2. Covaci, 
3. Arcli și Milivojevic; cat. 56 
kg: Amalia Bodimea (Nitra- 
monia Făgăraș) b.ipp. Sneza- 
na Miljanic (Iugoslavia), b.p. 
Maia Vasileva (Bulgaria), p.p. 
Intav Gulisan (Turcia); clasa
mentul: 1. Gulisan, 2. Bodîr- 
nea, 3. Vasileva și Miljanic; 
cat. 61 kg: Angela Dărăbuț 
(C.S.Ș. Deva) b.y.g. Kaya Ne
cla (Turcia), b.ipp. Tsambika 
Stavria (Grecia), p.p. Tanja 
Jovancic (Iugoslavia), b.ipp. 
Tania Mallnova (Bulgaria); 
clasamentul: 1. Dărăbut. 2. Jo
vancic, 3. Nekla și Malinova; 
eat. 66 kg: Gabriela Pârâianu 
(IPLG3 Buc.) b.y.g. Nada 
Ognjenovic (Iugoslavia), b.p.

Ozlem Arzu (Turcia), b.y.g. 
Maia Georgieva (Bulgaria); 
clasamentul: 1. Pârâianu, 2. 
Ognjenovic, 3. Georgieva și 
Arzu; cat. 72 kg: Simona Rieh- 
ter (Muncitorul Reșița) p.y.g. 
Ioana Todorova (Bulgaria), b. 
ipp. Danojla Durdevac (Iu
goslavia). b.lpp. Alexia Kourte- 
lesl (Grecia). b.ipp. Fat- 
ma Kerkez (Turcia) ; cla
samentul : 1. Richter, 2. To
dorova, 3. Kourtelesi și Dur
devac ; cat. +72 kg : Minodon 
Nemeș (Muncitorul) b.ipp. 
Branislava Zaric (Iugoslavia), 
b.p. Fotinl Papadaki (Grecia), 
b.y.g. Galina Venkova (Bulga
ria); clasamentul: 1. Nemeș, 2. 
Venkova, 3. Papadaki șl Zaric.

0 PRESTIGIOASA premiera

(Urmare din pag. 1)

înseamnă un moment de refe
rință in frumoasa istorie * 
sportului cu mânuți din țara 
noastră. Acum, la Moscova 
Francisc Vațtag a cucerit pen
tru boxul românesc, prima me
dalie de aur la Campionatele 
Mondiale. Cu el va începe, 
lista campionilor noștri mon-

diati, ața cum cu Nicolae Lin
ca începe cea a campionilor 
olimpici, iar cu Gheorghe Ne
grea cea a campionilor euro
peni...

Flori, aplauze ți felicitări 
pe deplin meritate. Urări de 
nai succese adresate din inimă, 
cu convingerea ci Vațtag fi 
Obreja. dar fi ceilalți boxeri 
d'm echipa noastră națională, 
vor p-'tca confirma ți conso
lida succesele de acum.

i

LAGOS (Agerpres). — In gru- 
Dde semifinale din cadrul Carnal- 
onatulul Mondial de handbal pen
tru echipe de tineret, ce se des
fășoară ta orașul nigerian Bauchi, 
s-eu Înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Suedia 39—19. 
Danemarca — R.F Germania 
24—16. Bulgaria — Japonia 23—16. 
Nigeria — Algeria 28—15. lugo- 
«lavia — R.P. Chineză 22—19.

★
MOSCOVA (Agerores). In ziua 

a doua a comnetitei internaționa
le feminine de handbal de la 
Panevejls (U.R.S.S.), reorezentatl- 
va Suediei a învins cu scorul de 
31—20 (13—12) formația Norvegiei, 
Alte rezultate : Polonia — Bulga
ria 38—22 (15—13). U.R.S.S —
R.S.S. Lituaniană 32—16 (15—7).

AUTOAMĂGIRE
Largile implicații ale cazu

lui Ben Johnson șt. mat nou, 
depistarea pozitivă a aruncă
torului de greutate 
Aleksandr — 
cdreta, . .
UJLSJ. a fost exclusă 
la finala Cupei Mondiale, des- 
fățurată la Barcelona) au ln- 
grijorat ți îngrijorează lumea 
sportului tn ceea ce privețte 
expansiunea, sau măcar per
sistența, dopajului. Situația 
pare să capete, notează 
mentatorii. o
turnură aparte, 
tn ideea tn care, 
intr-o măsură mai 
mare ca ori-
dnd, oficiali
tățile sportive dintr-o federație 
(țară) sau alta privesc tot 
mai sceptic attt „sincerttatea- 
competitorilor (care se do
pează uneori singuri) ctt șt 
capacitatea aparatelor, altfel 
sofisticate, de a-l surprinde 
pe cei aflafi tn culpă. Cu 
alte cuvinte, cum s-a Intim- 
plat probabil |t eu Bagas (ca
rs trebuie să fi fost contro
lat anterior participării da la 
Gateshead t), a devenit ari
cind posibilă o... surpriză 
neplăcută I

tn acest cadru, mijloacele 
de stimulare chimici pierd, 
logic, teren, ele reprczenttnd 
o primejdie din ca tn ce mat 
evidentă. Numai ci. surprin
zător, sportul profesionist nu 
pare In stare, cel puțin deo
camdată, să se lepede de 
„ajutoare" din afară, el ape- 
Itnd acum tot mai des la 
ața-zisele „metode neconven
ționale", tn spatele cărora se 
ascund — formula am des
coperit-o tn ziarul elvețian 
„Sport" din Zurich, sub sem
nătura Carolina Hofmann — 
„o sumedenie de nechemați, 
majoritatea fiind țarlatani".

sovietic
Bagas (In urma 

depunctată, echipa 
- - de

Fafbal meridian»
ECHIPA olandeză P.S.V. Eind

hoven, viitoarea adversară a 
formației noastre campioana 
Steaua, a jucat ta etapa a 9-a, 
ta deplasare, la Enschede, cu 
Twente, cu care a terminat la 
egalitate, cu un scor alb : 0—0. 
Ea se menține însă ta fruntea 
clasamentului cu 13 p din 0 j, 
urmată dc Walwijk, tot cu 13 p, 
dar din 9 j. Rezultate : Ajax — 
Utrecht 3—0 (Verkuyl, Blind, De 
Boer), NEC — Fortuna Slttard
1— 0, Sparta — Walwijk 8—1, Den 
Haag — Volendam " ' 
Bosch — Groningen 
tricht — Vitesse 1—5

IN GRECIA (et. 3), 
koa, care va susține____ _____
șă co Dinamo București ta Cupa 
Cunelor. a jucat oe teren oro- 
prlu meciul cu Irakllon. Parti
da s-a terminat la egalitate :
2— 3. Alte rezultate : Ethnikos — 
Apollon 2—0, Panlonios — Ionl- 
kos 5—1, Larissa — A.E.K. 1—0, 
Levadlakos — OFI 1—0. Aris — 
Xanthl 4—2, Volos — Olympla- 
kos 3—0 I, Serres — Doxa 3—3, 
PAOK — Kalamaria 2—1. tn cla
sament : Aris 6 p, Volos, Panlo- 
nlos, Larissa șl Panathinaikos cu 
cite 4 n. Olymniakos ocuDă lo
cul 11 I

DUPĂ 9 etape, tn Spania, pe 
primul loc ta clasament a trecut 
Real Madrid, care a dispus cu 
4—1 de Cadiz. Trei din punctele 
înscrise de madrileni au fost rea
lizate de mexicanul Hugo San
chez — 3 $1 vest-germanul Schus
ter. F. C. Barcelona, sub timona 
lui Cruyff, ta campionat, nu... 
merge. Ea a pierdut cu 1—0, la 
Mallorca șl ocupă locul 13 ! Alte 
rezultate : Castellon — Vallecano

2—1, Den 
0—0, Maas- 
I
Panathinal- 
dubla man-

1—0. Osa&una — Tenerife 3—0, 
Valladolid — Celta 0-1. Zara
goza — Logrones 1—0, Oviedo — 
Real Sociedad 5-0 I, Sevilla — 
Gljon 1—0, Malaga — Valencia 
1—1, Bilbao — Atletico Madrid 
1—1. In clasament conduce Real 
Madrid cu 6 p, urmată de Atle
tico Madrid 8 p și Sevilla 6 p 
(departajate de golaveraj).

IN FRANȚA (et. 12), ta cla
sament pe primele locuri stat 
Marsilia șl Bordeaux, cu cite 13 
p. urmate de Sochaux, cu 16 p. 
Rezultate : Marsilia — Brest 1—0, 
Auxerre — Monaco 0—0, Pari» 
St. Germain — Bordeaux 1—1, 
Lyon — Caen 2—1, Nantes — St 
Etienne 3—0, Toulouse — Lille 
3—1, Nisa — Sochaux 1—4, Metz 
— Toulon 0—0, Montpellier — 
R. C. Paris 3—1, Mulhouse — 
Cannes 1—0.

etapa a 7-a a campionatului 
bjilgar a consemnat rezultatele : 
Hebtir — Etta Ttrnovo 1—1 i 
Sllven — Beroe stara zagora 
3—1 : Slavia Sofia — Trakla 
Plovdiv 1—1 ; Plrln Blagoevgrad 
Dunay Ruse 1—0 : Lokomotiv 
Goma Oreahovlța — Cerno More 
Varna 1—0 ; Botev Vrața — 
Lokomotiv Sofia 2—0 ; Sredeț 
Sofia — Vltoșa Sofia 9—0 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Cerno- 
mareț Burgas 2—1. Pe pri
mul loc ta clasament se află 
Sredeț sofia cu 13 puncte, 
urmată de Cernomoreț Burgas șl 
Lokomotiv Plovdiv — cu cfteLokomotiv
* puncte.

POLITIA 
continuare 
a Dreven! 
nism De stadioanele

brltanicâ 
mobilizați 
actele de

aste ta 
pentru 
huliga

ne fot-

Se bate monedă, bunăoară, 
pe aplicarea unei terapii 
(foarte costisitoare) după care 
secretul performanței ar con
sta tn „funcționarea fără 
greț a coloanei vertebrale", 
care ar trebui asigurată, pa
sămite, printr-o tehnică de 
masaj care se impune a fi a- 
plicată tn raport de... ora la 
care respectivul „beneficiar" 
s-a născut I La modă mal e, 
alt exemplu, o pretinsă 
dalistă din Coreea de 

(după unii 
toriță. după 
autodidactă), 
garantează „un 
progres psihic ful
gerător" prin in

termediul acupunctura, dar 
a uneia care nu urmează legi
le acestei practici tradiționa
le (eficientă In multe situa
ții). ci le condiționează de... 
folosirea diureticelor, care ar 
scoate răul din organism ! 
După o singură astfel de șe
dință, efectuată din curiozita
te, reputatul ciclist irlandez 
Sean Kelly nu s-a abținut să 
remarce - - -
ăsta 
sens, 
salt 
Dacă 
ales.
goare. ____ _
ajunge niciodată 
cd te vei înțepa 
ori pe zi*.

Ferlndu-se de 
nabolizante), un 
caută „salvarea" tn alte di- 
recții, dar el nu face altce
va dectt să se autoamăgească. 
Ignortnd cuvintele unui clasic, 
care spunea, cu cită drepta
te. cd „prima condiție a tz- 
btnzil e sacrificiul".

»pe- 
Sud 
doc- 
alțil 
care
,.«n

„Tot tratamentul 
e o aiureală, un non- 
Ce barieră psihică, ce 
al rubconșttentulut ?l 

tu nu-țt propui, ți mnl 
nu te pregătețtl cu ri- 

asudînd mult, nu vel 
primul. Chil 
de o sută de

chimicale (a- 
anume sport

Ovidiu lOANITOAIA

••••••••••••
• P.S.V. Eindhoven și 
Panathinaikos au pier
dut cite un punct în 
campionatele naționale
• Noi acte de vanda
lism în Anglia I • Nou
tăți comunicate

F.I.F.A.
de

• • • • •

A

.1

I

I

bal.
lejul ___ _____ ___ _________ ___
desfășoare la Blackpool, au fost 
arestați peste 60 de Indivizi pen
tru comiterea unor acte de van
dalism — merglnd de Ia daune 
provocate ta localuri publice, la 
atacuri asupra.........................
special femeilor.
trinUor.

După cum a 
locală, circa 200 __ ___ ____ .
nlțl din Birmingham pentru a-șl 
susține echipa. încercau să pă
trundă pe stadion fără bilete, 
trebuind să fie luate măsuri spe
ciale de control pentru a evita 
Incidentele.

ARBITRII desemnați să conducă 
partide ta turneul final al C.M., 
din Italia, vor fi convocatl ta lu
na martie la o reuniune specia
lă. avlnd ea obiectiv stabilirea 
unor criterii uniforme ta ceea ce 
oriveste interpretarea reaulflor 
de loc .

LA TRAGEREA 1a sorti a gru
pelor turneului final al C.M. ’90 
care va avea loc ta luna decem
brie. ia Roma, vor participa șl 
numeroase personalități ale vie
ți! artistice italiene ta frunte cu 
renumita actrltâ de film Sofia 
Loren.

Săotămlna trecută, cu orl- 
unul mec! ce urma să se

trecătorilor, tn 
copiilor șl bft-
lnformat politia 
de huligani, ve-
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