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Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, miercuri, la Insti- 
tulul de Cercetare Științifică și 
Inginerie Tehnologică pentru 
Mașini și Utilaje Agricole, cu 
cadre de conducere și specia
liști din acest domeniu. A lost 
examinat modul cum se înfăp
tuiesc programele stabilite pri
vind creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor din agri
cultură si realizarea, in acest 
scop, a unor mașini și utilaje 
agricole complexe, diversifica
te, de mare randament și pro
ductivitate, care să asigure a- 
plicarea celor mai eficiente 
tehnologii de cultură și. pe a- 
ceaslă cale, obținerea de recol
te tot mai bogate.Această analiză, care s-a do
vedit amplă si rodnică, se în
scrie în suita întîlnirilor frec
vente de lucru pe care secreta
rul general al partidului le arc 
cu oamenii muncii din toate 
sectoarele agriculturii, în vede
rea stabilirii măsurilor ce se 
impun pentru realizarea, in cele 
mai bune condiții, a sarcinilor 
de plan, a obiectivelor noii re
voluții agrare.Dialogul de lucru s-a con
centrat, de această dată, asupra 
unui cerc larg de probleme 
privind înnoirea și moderniza
rea continuă a producției ue 
mașini agricole, extinderea, in 
general, a bazei tehnice, a me
canizării în agricultură — fac
tor esențial al creșterii tot mai 
puternice a producțiilor vege
tale si animaliere.Exprimind întreaga recu
noștință pentru sprijinul per
manent acordat dezvoltăm ne
întrerupte a agriculturii noastre 
socialiste, ca ramură impor
tantă a economiei naționale, 
specialiștii, toți lucrătorii In
stitutului de Cercetare Științi
fică și Inginerie Tehnologica 
pentru Mașini și Utilaje Agri
cole au făcut t o v a r ă ș u 1 u i 
Nicolae Ceaușescu o caldă pri
mire. Ei au scandat îndelung, 
eu însuflețire, „Ceaușescu 
—. P.C.R.!“. „Ceaușescu 
reales la al XIV-lea Congres !“, 
reafirmînd ferma convingere a 
intregii noastre națiuni că re; 
învestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în funcția 
supremă de secretar general al 
partidului, la marele forum al 
comuniștilor români, reprezintă 
garanția înaintării neabătute a 
patriei spre cele mai înalte 
culmi de progres și civilizație, 
spre orizonturile luminoase ale 
comunismului.

La analiza privind dezvolta
rea și perfecționarea sistemei 
de mașini agricole au partici
pat tovarășii Barbu Petrescu, 
Cornel Pacoste, Vasile I.ărbu- 
lescu. Silviu Curticeanu, Gheor- 
ghe David, ministrul agricul
turii, Eugeniu Rădulescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, alte cadre de condu
cere. oameni de știință din do
meniul agriculturii.

Ceaușescu, 
Partidului

Dialogul de lucru s-a desfă
șurat în cadrul unei expoziții 
special amenajate pe platoul 
din fața institutului, unde erau 
prezentate o serie de mașini și 
utilaje agricole, la care, pe 
baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au fost a- 
duse îmbunătățiri în vederea 
adaptării acestora la noile teh
nologii de cultură, creșterii ro
lului mecanizării in sporirea 
substanțială a recoltelor do 
cereale.

O dală cu prezentarea acestor 
mașini, a fost înfățișat și pro
gramul privind recoltarea me
canizată a porumbului, arătin- 
du-se că, potrivit măsurilor sta
bilite la indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin dotarea 
unităților agricole cu utilaje de 
mare tehnicitate și productivi
tate, peste 80 la sută din a- 
ceastă cultură se va strînge cu 
mijloace mecanice. în acest ca
dru, au fost evidențiate carac
teristicile tehnice superioare 
ale noilor tipuri de combine do 
recoltat porumb, care asigură 
executarea lucrării într-un timp 
scurt și în condiții de calitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat rezultatele obținute 
în realizarea unor mașini mo
derne, perfecționate, care con
tribuie la ridicarea gradului 
de mecanizare a tuturor lucră
rilor agricole.

Făcind o serie de observații, 
secretarul general al partidului 
a cerut să se acționeze în con
tinuare pentru perfecționarea 
continuă a întregii sisteme de 
mașini și utilaje agricole, astfel 
incit acestea să asigure execu
tarea la timp și de calitate a 
tuturor lucrărilor agricole. în 
vederea obținerii de recolte tot 
mai mari, în concordanță cu 
cerințele și obiectivele noii re
voluții agrare. în acest sens, 
s-a indicat să fie aduse îmbu
nătățirile necesare mașinilor de 
semănat și combinelor de recol
tat, îndeosebi a celor destinate 
însămînțării porumbului în gru
puri de rînduri apropiate și re
coltării culturilor de acest tip.

Cadrele de conducere, specia
liștii prezenți la această analiză 
de lucru, în numele tuturor 
celor ce î.și desfășoară activi
tatea în domeniul cercetării șl 
producției de mașini agricole, 
au dat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asigurarea 
eă vor acționa cu întreaga răs
pundere și putere de muncă 
pentru înfăptuirea exemplară 
a orientărilor și indicațiilor 
primite, pentru înzestrarea u- 
nităților de stat și cooperatiste 
cu utilaje și agregate de marc 
randament și productivitate, 
care să contribuie la realizarea 
planurilor și programelor de 
dezvoltare a agriculturii noas
tre socialiste, ramură de bază 
a economiei naționale, de primă 
importanță pentru asigurarea 
bunăstării întregului popor, 
pentru progresul general al 
țării.
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DUPĂ O ASPRĂ CONFRUNTARE CU MUNTELE,

Iun nou purtător al
§

P O temerară acțiune întreprinsă la Bicaz-Chei a dus la 
| schimbarea liderului clasamentului, care este acum Costel 
5 Popa • Și etapa de astăzi, a cincea, Miercurea Ciuc — 
Ș Tîrgu-Mureș, se anunță deosebit de dificilă, avind in vedere pro- 
§ filul accentuat montan

„TRICOULUI GALBEN“

NEAGU

-A 'FI:

/ >

§ Plutonul cicliștilor — in urcuș pe serpentinele munților 
§ Foto; Dragos
Ș
Ș MIERCUREA CIUC, 4 (prin 
§ telefon). Cu cea de a patra 
§ etapă. Piatra Neamț — Miercu- 
§ rea Ciuc (132 km), Turul ci- 
Ș clist al României a ajuns la 
îj jumătate. A fost o etapă foar- 
§ te grea, poate cea mai difi- 
Ș cilă de pe întreg traseul Tu- 
§ rului, vîntului șl temperaturii 

foarte scăzute adăugîndu-li-se 
muntele, această veritabilă 
piatră de încercare pentru ori
care competiție cicllstă. Con
știent de duritatea examenelor 
din această etapă, două căță- 
rări de cat. A și o sumedenie 
de serpentine, plutonul a de
marat destul de lent. Primul 
sprint, cel de la Bicaz, este 
trecut în ordine de W. Wis-

§

§

A. Osi- 
îndrep-

nicwschi, S. Zaribun, 
pov și Z. Maslon. Ne 
tăm, în continuare, pe o șo
sea care începe deja să urce 
spre munții acoperiți da o 
mantie ruginie, cea a fagilor, 
semn că toamna și-a intrat pe 
deplin în drepturi. Nu numai 
toamna ne-a întîmpinat la poa
lele munților, ci șl o ușoară 
fulguială, vestitoare a iernii oe 
va veni. Plutonul începe să se 
destrame, cicliștii se înșiră ca 
mărgelele pe ață, și caravana 
multicoloră adaugă o pată de 
culoare peisajului de o fru
musețe mirifică. Prima cățăra- 
re, cea de la Bicaz-Chei, este 
deosebit de disputată și va da 
cîștig de cauză lui M. Orosz,

urmat îndeaproape de C. Popa. 
S. Blogov, Șt, Anton și Z, 
Maslon. Aceștia sînt de fapt 
protagoniștii unui pluton alcă
tuit din 15 alergători, care vor 
plonja pe serpentinele munte
lui. Peste cîteva minute, cei 
15 fugari, aflați la o distanță 
de aproximativ 2 minute de o 
sumedenie de grupuri mai mari 
sau mai mici din urma lor, 
vor apăsa puternic pe pedale 
și vor începe urcușul pe cea 
de a doua cățărare, cea de la 
Lacul Roșu, unde din nou M. 
Orosz va trece primul, urmat 
de C. Popa, M. Aldulea și S. 
Blogov. Trecut cu bine și a- 
cest examen, grupul fugarilor 
se va năpusti cu o viteză de 
peste 55 km/h spre sprintul de 
la Gheorgheni, unde ordinea 
primilor patru a fost : S. Za
rubin, A. Balasz, M. Orosz și 
D. Catană. Pînă la Miercurea 
Ciuc mai sînt 40 km, iar dis
tanța dintre fugari și plutonul 
care s-a regrupat în întregime 
este aproape de 5 minute. Tra
versăm de cîteva ori Oltul, a- 
cest rîu care-și depune tutelar 
semnătura voievodală, pe harta 
patriei, cum spune poetul Geo, 
Bogza, șl ne apropiem de 
Miercurea Clue infruntînd in 
continuare vîntul și frigul. Dar 
adversarul cel mai de temut 
s-a dovedit a fl bariera auto
mată de la Siculeni, cu numai 
9 km înainte de sosire. Ne c- 
prim și constatăm că diferența 
de pluton a crescut la 8:30! 
Este momentul să consemnăm 
în întregime acest temerar 
grup : D. Trif, D. Răcășan (ce 
superbă victorie și-a înscris în 
palmares acest tînăr ciclist 
crescut la școala de la Cîmptt- 
lung Muscel, a maestrului e-

Victor NIȚĂ

(Continuare tn pop. a 4-a)

învingători merituoși: Petre Ducu (Steaua) și ^echipa Flacăra Satu Mare
Derulată pe durata unei zile 

și jumătate pe planșele 
de scrimă Floreasca din 
tală. prima reuniune a 
retiștilor, din cele două 
gramate. anume cea din 
României" (întrecere 
duală), a avut un „
nescontat, dar pe deplin meri
tuos : Petre Ducu (Steaua). De 
oe considerăm învingătorul ne-

sălii
Cani- 

flo- 
pro- 

„Cupa 
indivi- 

invingător

Ieri, in etapa a 7-a a Diviziei A de fotbal

OASPEȚII AU OBȚINUT 6 PUNCTE DIN 14
• Dinamo și Steaua, învingătoare în deplasare • F.C. Inter și F.C. Olt revin 
cu cite un punct de la Timișoara și, respectiv, Brașov • Goluri multe la Bacău, 

București și Timișoara • Etapa viitoare, la 14-15 octombrie
REZULTATE TEHNICE

scontat 7 întrucît în finala de 
opt s-au aflat, cum era de aș
teptat de altfel, și principalii 
favorițl al întrecerii, Livius 
Buzan (învingătorul de acum 
un an) si mai ales Romică Mo
lea (ambii de la Steaua), spor
tivi care nu mai necesită pre
zentări, cu cărți de vizită „pli
ne" de rezultate. Dar aceștia 
au fost întrecuti. surprinzător 
din chiar primul tur — la ca
pătul unor asalturi disputate, 
este adevărat — de adversari 
care, teoretic, nu le puteau 
pune probleme. Buzan a pier
dut la limită (8—10) în fața 
tinârului sătmărean (de la Fla
căra) Andrei Borșodi, care avea 
să se oprească ulterior, doar în 
... ultimul asalt. Molea a fost 
stopat de Zsolt Husti (Flacăra 
Satu Mare), care a ..salvat" în 
cele din urmă, onoarea celor 
mai în vîrstă.

Alături de Ducu și Borșodi,

au mai fost prezent! în finala 
de opt alți doi floretisti tineri, 
anume stelistul Mihai Prcdescu 
șl timișoreanul Ladislau Hor
vath, toți alăturîndu-li-se deci 
lui Molea, Buzan, Husti și 
Attila File (și el de la Flacăra 
Satu Mare).

Revenind la învingător. Petre 
Ducu s-a impus prin marea sa 
putere de luptă si viteză de 
execuție, cu care șî-a surprins 
adversarii, cîștigînd. spre lau
da sa. un concurs important, cu 
64 de floretiști la start. într-o 
companie valoroasă.

Prezentăm, în continuare, re
zultatele finalei de opt : An
drei Borșodi (Flacăra Satu 
Mare) — Livius Buzan (Steaua) 
10—8 : Mihai Predescu (Steaua) 
— Attila File (Flacăra Satu

Doina STANESCU

Jiul
S.C. Bacău
Victoria 
Petrolul
„Poli" Timișoara 
Corvinul
F.C.M. Brașov

Meciurile Univ.
Studențesc
de 25 octombrie.

- Dinamo
- •„U" Cluj-Napoca
- Flacăra Moreni
- Steaua
- F.C. Inter
- F.C. Argeș 

F.C. Olt
Craiova - F.C. 

F.C. Farul se vor

0-2
4-2
3-2
0-1

Bihor 
disputa în ziua

ETAPA VIITOARE (14-15 octombrie)
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Inter
F.C. Farul 
Flacăra
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt
F.C. Bihor
Dinamo

— Jiul
— „Poli" Timișoara
— Corvinul
— Petrolul
— F.C.M. Brașov
— Victoria
— Univ. Craiova
— Sportul Studențesc
— S.C. Bacău

(0-1) 
(2-1) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)1-1

și Sportul

CLASAMENTUL
1. DINAMO 7 7 0 0 22- 1 14
2. Steaua 7 5 1 1 12- 4 11
3. Univ. Craiova 5 4 1 0 11- 2 9
4. Victoria 7 4 1 2 10- 6 9
5. F.C. Bihor 6 4 0 2 18- 9 8
6. Petrolul 7 4 0 3 10- 9 8
7. F.C.M. Brașov 7 3 2 2 6-13 8
8. F.C. Inter 7 3 1 3 13-17 7
9. Corvinul 7 3 1 3 6-12 7

10. F.C. Olt 7 2 2 3 8- 8 6
11. S.C. Bacău 7 2 2 3 10-13 6
12. F.C. Farul 6 2 1 3 8- 8 5
13. Flacăra 7 2 1 4 7-11 5
14. Jiul 7 2 1 4 5-10 5
15. „Poli" Timișoara 7 1 2 4 10-12 4
16. „U" Cluj-Napoca 7 1 2 4 7-16 4
17. Sportul Stud. 5 1 0 4 5- 6 2
18. F.C. Argeș 7 1 0 6 3-14 2

In pag. 2—J. relatări ie la meciuri

(Continuare în pag. 2-3)

Realizatorii performanței (de la stingă la dreapta) : VasiZe Costa, 
Zsolt Husti, Sorin Roca, Attila File, Norbert Dragos si antrenoarea 
Eva Lengyel Foto : Eduard ENEA



CEI MAI TINERI JUCĂTORI DE TENIS
DE MASĂ ȘI-AU DESEMNAI lAUREAJII

în Sala Sporturilor din Tg. 
Mures au avut loc întrecerile Con
cursului Republican Individual 
nentru iuniori II si coDii. la ca
re au luat narte anroaDe 250 de 
competitori. printre aceștia 
aflindu-se și medaliatele cu 
aur ale ultimului C.E.. Geor
gia Cojocaru si Laura Nicolae, 

precum si Cristian Toi. compo
nent al Drimei renrezentative de 
iuniori mari. De altfel, cei trei 
au si dominat concursul. .’e- 
monstrînd un evident nlus de 
valoare.

CLASAMENTE : iuniori II mas
culin. simplu — 1. C Toi (Uni
versitatea A.S A. Craioval. 2 C. 
Lazici (C.S.M A.S.A MECON 
Clui-Napocal 3. R. Cretu (Uni
versitatea). dublu — 1 Toi — 
Lazici. 2. Chieiudean Rusu (Glo
ria Arad C.S.S. 2 Stiinta IJPIPS 
Constanta). 3. Cerneta. G. Pante- 
limon (IMGB/Unirea Tricolor 
București) si Lăcătuș. Marcu 
(C.S.M. c.S.s BuzăulGeamul 
Seăleni) : feminin, simplu —
1. L Nicolae (C.SS. 2). 2. G Co- 
joearu (C.S.S. Energetica 
A.CHI.P.C Slatina) 3. E Cătur 
(Metalurgistul Cuairl. dublu —
1. Cofocaru. Nicolae. 2. Vonhaz. 
Paloesay (Eternlt oradea/C.S.M

AZI, 0 NOUA RUNDA 
ÎN DIVIZIA A

DE HANDBAL MASCULIN
în etapa a Iii-a a Diviziei 

A la handbal masculin, pro
gramată astăzi, cea mai inte
resantă se anunță partida de 
la Constanța, misiunea dinamo- 
viștilor bucureșteni fiind des
tui de dificilă. în rest, avanta
jul terenului propriu poate 
cîntări greu.

Programul jocurilor este ur
mătorul : Hidrotehnica Con
stanța — Dinamo București, 
Strungul Arad — Dinamo Bra
șov, C.S.M. Minaur Baia Ma
re — Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca, Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Cra
iova, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Dacia Pitești și 
Steaua — Știința Bacău (Sala 
Floreasca, ora 17).

..... i i j .lui iwwjjiiiwih' iih l\ ... rînnrniJiLizTir ■

SELECȚIONATA FEMININĂ DE HANDBAL A R.P. CHINEZE 
SUSȚINE DOUĂ JOCURI LA ZALĂU

La invitația Federației Ro
mâne de Handbal, Selecționa
ta divizionară feminină a 
R. P. Chineze întreprinde un 
turneu în țara noastră. Azi 
(ora 18) și mîine (ora 16,30),

De azi, in Capitală

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI 
DE TENIS PE ECHIPE, 
GRUPA VALORICĂ SECUNDĂ
De azi, în Capitală are loc 

etapa a treia, finală, a Cam
pionatului Național de tenis 
pe echipe, grupa valorică se
cundă (locurile 7—12). La sfîr- 
șitul celor cinci zile de între
ceri vor fi desemnate forma
țiile care vor promova în pri
ma grupă valorică (1—6), pre
cum și cele care vor retrogra
da. Dar iată participantele : 
feminin (terenurile de la Pro
gresul) — Electrica Timișoara. 
Victoria CCIAG, U.T.A., Pro
gresul IMUC, ICIM Brașov. 
Drumuri Unirea Iași ; mascu
lin (terenurile de la Centrul 
Republican .23 August") — 
C.S.M. Rapid Dunărea Galați, 
Fortus Iași, Sănătatea Sa tu 
Mare, Electrica Timișoara,
I.T.B.,  CSȘ 2 Petromar Con
stanța. Reuniunile încep, zilnic, 
de la ora 9.

ANUNȚ
J Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative — Radioclubul i
■ București primește înscrieri la cursul de depanare TV co-
• lor (5 luni de pregătire în laborator pe aparate ELCROM, I 
, TELECOLOR si CROMATIC) pînă la data de 14 octombrie
> 1989, în str. Popa Tatu nr. 1, etaj I. în zilele de marți si , 

vineri între orele 13—18. Informații suplimentare la telefonul '
i 15.33.29 sau 18.03.72 J

Cluj-Napoca). 3. Cimnoiașl. Ber- 
becaru (Confecția Rm Sărat/
C.S.Ș. 2) și Zincă, Cojoc (C.S.ș. 

2). mixt — 1. Toi. Cojocaru. 2. 
Lazici. Gogoriță (C.S.M. Clui- 
Naooca/Vointa Galati). 3 Danclu. 
Berbecaru (Gloria Arad/C.S.ș.
2) și Pantellmon, Radu (Unirea 
Tricolor Juventus București) ; 
copii 11—12 ani : masculin,
simplu — 1. A. Filimon
(C.S.S. 2). 8. M. Petrean
(C.S M Cluj-Napoca). 3. Z. Feier 
(C.S S. Tehnoutilai Odorheh si
L. Demeter (C.S S. Constructorul 
înfrățirea Tg. Mures) dublu : 1. 
Ciubotaru, Filimon (C.S.S. 2),
Robu. Giurescu (C.SS. 2). 3. Fe- 
jer, Biliari și Dîrment, Capră 
(P'onerul Craiova) : feminin, 
simplu —1 I. Ardelean (C.S. A- 
rad), 2. M. Encea (Juventus), 3. 
V Iacob (C.S.M.C.S.S.A.S A 
Buzău) si E. Hurlo! (Metalurgis
tul) ; dublu — 1. Mănac, Encea 
(C.S S. 2/Juventus) 2. Ardelean, 
Hurloi, 3. Moldoveanu. Iliescu 
(C.S.S. Metalul Rm. Vîlcea) șl 
Corolu. Endi (C S.M. Cluj-Napo- 
ca). mixt — 1. Filimon, Mănac,
2. Demeter. Encea. 3 Robu. Ia
cob sl Petrean. Tiirok (C.S.M. 
Clu+Napoca).

în seria a ll-a valorică la popice

PERFORMERĂ, ECHIPA DIN SINAIA
FEMININ

• DACIA PLOTESTI — VOIN
ȚA SANATATEA ODORHFt 
2296—2279 (2—41 Partidă de un
scăzu» nivel tehnic, cu ratări 
exasperante in manșele „Izolate" 
(26—22 raportul de bile goale pe 
echipei ambele formații arătlnd 
multe lacune în pregătirea tehni
că si fizică. Rezultate Ca acelea 
realizate de Luminița Dogaru, 
346. împreună cu Luminița Po
pa (D) si Iulia Laszlo (V) 359 nu 
onorează prezenta in Divizia A 
a echipelor mai sus-am+rtite. Au 
cistigat ploiestencele. datorit! 
randamentului mai mare dat de 
jucătoarea Carmen Conci — 402 
Evoluția el. din finalul partidei, 
a mai atenuat ceva din impresia 
generală, nu tocmai bună a în
tregii asistente desn-= cadtsle» 
jocului d« ne arena din pio’cstl. 
(Ion PANA) • RAPID BUCU

REȘTI — OLIMPIA I.E.I. 3UCU-

la Zalău, handbalistele oaspe
te vor juca în compania for
mației locale Textila, ocupanta 
locului al doilea în clasamen
tul primei părți a campiona
tului.

Restanță la baschet (m)

DINAMO 08ADEA -
DHĂMO BUCUREȘTI 77-90

ORADEA, 15 (prin telefon). 
In meciul restant din Divizia 
A de baschet masculin, DINA
MO ORADEA — DINAMO 
BUCUREȘTI 77—90 (47—44). în
ceputul partidei a aparținut 
jucătorilor bucureșteni. care 
conduc cu 10—9 în min. 6. 
După trei minute, prima egali
tate pe tabela de marcaj, 12—12, 
apoi 15—15. moment în care 
orădenii au preluat conduce
rea, ajungînd să conducă cu 16 
puncte (min. 17 : 44—28 !). După 
pauză, dinamoviștii bucureșteni. 
bine dirijați de Sip+vici. s-au 
apărat mai agresiv și au con
traatacat eficient, mai ales 
prin David și Dan Niculescu. 
măcinînd rezistența apărării lo
calnicilor. cîștigînd astfel un 
meci greu. După părerea an
trenorului G. Novac, cel mai 
bun apărător a fost Sinevici, 
favoritul lui D. Berceanu — 
Alexe. Au marcat : Pascu 11. 
Radulescu 4. Antochi 21, Ni- 
coară 10. Alexe 8, Gellert 6. 
Șarlă 9. Cristea 8. respectiv 
Vinereanu 11. Popa 10. Sine
vici 24, Dan Niculescu 17. 
Laszlo 5. David 23.

Au arbitrat : Al. Gută (Cra
iova) — M. Lazarov (Timi
șoara).

Ilie GHIȘA, coresp.

In competifia divizionarelor de hochei PfNTATlONIȘTII JUNIORI

STEAUA A CÎȘTIGAT AMBELE MECIURI CU PROGRESUL
MIERCUREA CIUC, 4 (prin 

telefon). Pe patinoarul din lo
calitate s-au disputat în de- 
vans partidele dintre Progre
sul și Steaua București, con- 
tînd pentru etapa a doua a 
Diviziei A, prima grupă va
lorică. Scorurile: 2—8 (1—3, 
1—3, 0—2) și 3—4 (1—2, 1—1, 
1—1). Cele două partide, des
fășurate într-o atmosferă spor
tivă, au oferit multe momente 
atractive. în prima zi, cam
pioana a cîștigat detașat, după 
un joc frumos, cursiv, cu nu
meroase faze de poartă. în cea 
de a doua, în care Steaua și-a 
rulat întregul efectiv, aspectul 
jocului a fost echilibrat. Gaz
dele au deschis scorul în min. 
10, a fost 1—2 în min. 19, 2—2 
în min. 22. 2—3 în min. 23, 
3—3 în min. 52, pentru ca, în 
min. 56, steliștii să cîștige, cu 
toate eforturile tinerilor de la 
Progresul de a obține un re
zultat favorabil.

REȘTI 2533—2434 (4—2). Pe arena 
giulesteană s-au întîlnit o echi
pă ..în suferință" la . caoitolul 
puncte în clasament (Rapid) și o 
alta datoare In privința călită' 
evoluțiilor de nînă acum. A 
rezultat însă un meci frumos, 
prin ascensiunea de formă n u- 
nor sportive ca Elena Andrei — 
446, Elena Găman — 445 și Sorina 
Dumitru — 432 de la Rapid,
respectiv Liliana Dabila — 423, 
Florentina Dumitru — șl Valeria 
Ignatencu — ambele — 417. (Ni
colae COSTA CHE-corcsn). •
DEBMAGANT TG. MURES — 
METROM BRASOV 2564—2439 
(4—2). • VOINȚA ORADEA — 
VOINȚA CRAIOVA 2450—2281 
(5—1). fi C.S.M REȘIȚA — GLO
RIA BUCUREȘTI 2429—2258 (4—2).

MASCULIN
fi TEHNOUTILAJ ODORHEI — 

CARPATI SINAIA 4911—5115 
(2—4) Asa cum s-a desfășurat 
jocul, Carpați Sinaia s-a arătat a 
fi o echipă sigură în lansările el. 
cu un registru tehnico-tactie bine 
pus la punct, de parcă ar fl e- 
voluat pe arena proprie. în 
schimb, popicarii echipei gazdă 
au arătat multe carențe. S-au 
remarcat : D. Negutescu — 896 
de la învingători, respectiv A. 
Balog — 862 (Adolf PIALOGA- 
coresp). fi METALUL ROMAN — 
CF.R. IAȘI 5123—4822 (4—2). fi 
VOINȚA TIMIȘOARA — CON
STRUCTORUL GALATI 4636—4613 
(3—3). fi JIUL PETRILA — CHI
MICA TIRNĂVENI 5143—5108 
(3—3) fi C.F.R. CONSTANTA — 
OLIMPIA REȘIȚA 5044—4880 (4—2).

Rezultatele au fost, transmise 
de corespondenții : I. Păus. P.
Fuchs, M. Chiriac, I. Ghișa, C. 
Crețu. S Bălol. c. Popa.

„CUPA ROMÂNIEI Șl DIVIZIA A LA FLORETA (m)
(Urmare din lag. II

Mare) 10—3 ; Petre Ducu 
(Steaua) — Ladislau Horvath 
(Politehnica Timișoara) 10—5 ; 
Zsolt Husti (Flacăra Sa tu Mare)

FINALĂ DRAMATICĂ LA ECHIPE
După ce și-au desemnat in- 

vingătorul în „Cupa României", 
floretiștii au intrat, miercuri, 
pe planșe, pentru a disputa în
trecerile din cadrul ultimei e- 
tape a Diviziei Naționale A, 
în urma căreia urmau să fie 
cunoscute echipa campioană pe 
anul 1989 și cele două retro
gradate. Era clar pentru ori
cine că lupta pentru titlu a- 
vea să se dea între deținătoa
rea titlului, Steaua București, 
și Flacăra Satu Mare, ocupan
ta locului doi în urmă cu 
un an.

Și așa a și fost. Component) i 
celor două formații au oferit 
nu numai asalturi deosebit de 
frumoase, dar și un echilibru 
perfect pînă în ultimul mo
ment, transformînd finala fn- 
tr-una dramatică: egalitate după

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 4 OCTOMBRIE 1989. Ex
tragerea I : 35 18 24 13 45 23 : 
extragerea a II-a : 19 41 25 43 
21 8. Fond total de cîștiguri : 
463.014 lei.

fi CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO MULTIPLE DIN 24 SEP
TEMBRIE 1989 FAZA I : cat. 
2 : 3 variante 25% a 9.331 lei : 
cat 3 : 10.00 a 2.800 lei : cat. 4 : 
15.75 a 1.777 iei : cat. 5 • 64.50 a 
434 lei : cat. 6 : 106.00 a 264 lei :

Marcatori: Borbath 1 + 1, 
Molnar 1 + 0, Augustin 0+1, 
Gyorgycze 0+1, respectiv Bă
lăucă 3+0, Alexe 1+0, Burada 
2+3, Z. Antal 0+1, Geru 1 + 1. 
Au arbitrat Em. Both, ajutat 
de A. Balint. Cel de al treilea 
arbitru delegat, Cs. Fodor, nu 
s-a prezentat.

Valeri u PAȘCANU, coresp.

AUTOMOBILIST», CU TOATĂ VITEZA SPRE FINAL
Penultima etapă a campio

natului de viteză în coastă s-a 
desfășurat la Zalău, pe traseul 
de la Mezeș (6 kilometri), trans
format, datorită unei ploi in
termitente, într-un veritabil 
patinoar.

La grupa A s-a impus Ovi- 
diu Mazilu (ALFA — ICS1TA 
Pitești), egre realizează a 
doua sa victorie, grație înde- 
mînării și cutezanței cu care 
a atacat virajele. Mazilu este, 
deci, foarte aproape de titlul 
național la finele unui sezon 
deosebit de dificil. Pe locul 
secund a sosit coechipierul său 
Silviu Dinu, în timp ce Victor 
Nicoară și Ștefan Iancovici 
(ambii de la Dacia Pitești) au 
ocupat, în ordine, locurile 3 și 
4, urmați de Viorel Obrejah 
(IATSA Pitești), care s-a limi
tat, pare-se, la o cursă pentru 
clasamentul general.

La Easter, Werner Hirschvo- 
gel (CJAK Olimpia Reșița) a 
stabilit recordul celor trei gru
pe de concurs (3:51,92). Al 
doilea s-a clasat colegul său 
Constantin Dobrea (care și-a 
onorat astfel recenta selecțio
nare în lotul național), reușita 
sa fiind demnă de subliniat 
dacă avem în vedere că se a- 
flă la primul său an de „Eas
ter", pe care-1 abordează cu 
un motor de numai 1300 cmc. 
Tiberiu Gedeon (locul 3) și 
Tiberiu Ciurciu (locul 5) au 
ținut să demonstreze târla 
„blocului reșițean", care, spre 
deosebire de etapa precedentă, 
a suferit, totuși, o „fisură", 
provocată de Gheorghe Cioacă 
(I.T.A. Argeș) sosit al patru
lea, la 31 de sutimi de po
dium (!).

Grupa C a consemnat victo
ria lui Dan Necula (ALFA- 
ICSITA), mai rapid decît 
Gheorghe Ana (I.T.A. Argeș) 
și Daniel Mojilian (Dacia Pi
tești). Constantin Miu, Gheor
ghe Morassi și Constantin 
Pîrvulescu (toți de la I.T.A. 
Argeș) au completat un sextet 
deosebit de temerar în lupta 
cu ploaia și petele de ulei, pre
zente mai cu seamă în viraje. 
La echipe, locul fntîi a fost 
adjudecat de ALFA-ICSITA, 
urmată de CJAK Olimpia Re
șița și I.T.A. Argeș.

Etapa de viteză pe circuit 
(14 tururi) s-a desfășurat la

— Romică Molea (Steaua)
10—7 ; in semifinale : Borșodi— 
Predescu 10—5 ; Ducu — Husti 
10—5 ; pentru locurile 3—4 : 
Husti — Predescu 10—6 ; pen
tru locurile 1—2 : Ducu — Bor
șodi 10—5.

încheierea celor 16 „meciuri" 
(8—8), egalitate și la numărul 
de tușe date și primite (63—63), 
titlul urmînd a fi decis doar 
după disputarea asaltului su
plimentar. Cei doi antrenori, 
Eva Lengyel (Flacăra Satu 
Mare) și Petru Kuki (Steaua) 
au trimis pe planșă, firesc, pe 
cei doi care se dovediseră cei 
mai buni (și mai tari psihic) 
pînă în acel moment : Attila 
File și Petre Ducu. Dar, sur
priză și aici : se ajunge la 4—4 
(după ce sătmăreanul condusese 
cu 4—2). File riscă un atac, 
după ce Ducu ratase unul ! și 
5—4, adică formația Flacăra 
Satu Mare devine campioană 
națională. Felicitîndu-i deopo
trivă pe cei opt sportivi care 
au contribuit la acest adevă
rat spectacol, apărîndu-și șansa

L0T0PR0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
cat. X : 630.00 a 100 lei. REPORT 
cat 1 : 46 658 lei FAZ \ a H-a : 
cat. A : 3 variante 25% a 50.000 
lei : cat. B : 3 variante 100% a 
16.284 lei. în cadrul cărora o 
excursie de 2 locuri în R.D. 
Germană si diferența în nume
rar si 16 variante 25% a 4.071 
lei : cat. C : 10 variante 100% a 
4.449 lei si 49 variante 25% a 
1.112 lei ; cat D : 40.25 a 2.460 
lei : cat. E : 144,75 a 684 lei ; 
cat F : 260,75 a 330 lei : cat. G :

IN DISPUTA PENTRU TITLU
Incepînd de astăzi, timp de 

cinci zile, pe cîteva din ba
zele sportive bucureștene se 
vor desfășura întrecerile unei 
noi ediții a Campionatelor Na
ționale de pentatlon modern 
pentru juniori, competiție la 
care vor lua parte sportivi de 
la Steaua, Olimpia și C.S.Ș. 
Politehnica Timișoara. Edițiile 
precedente au fost dominate de 
pentatloniștii steliști, ei fiind 
și de această dată favoriții 
competiției.
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Satu Mare, pe un traseu cu o 
lungime de 2 960 m.

în grupa C s-a conturat ur
mătorul clasament: 1. Gheor
ghe Ana, 2. Constantin Ciucâ 
(ALFA-ICSITA), 3. Daniel Mo
jilian. Să mai reținem prima 
clasare a lui Ciucă în acest 
sezon, abandonul lui Dan Ne
cula (pierderi de ulei) și lo
cul neașteptat de modest al lui 
Constantin Miu, sosit al șase
lea (după ce se aflase la un 
moment dat pe poziția a doua) 
din cauza exfolierii unei plă
cuțe de frînă.

La Easter, Werner Hirschvo- 
gel a dovedit, încă o dată, că 
nu are rivali și a cîștigat le
jer în fața lui Mircea Ponta 
(IJTL Reșița) și Gheorghe 
Cioacă. Locul 4 i-a revenit lui 
Tiberiu Ciurciu, care și-a păs
trat locul ocupat în etapa de 
la Reșița.

Startul la grupa A a fost aș
teptat cu un justificat interes, 
Mazilu și Nicoară avînd fieca
re cîte o victorie la activ. Pri
mele. 4 tururi a condus Ovi- 
diu Mazilu, urmat de Silviu 
Dinu (prima grilă la start), 
Victor Nicoară și Ștefan Ian
covici. în turul al cincilea s-a 
instalat la conducere Silviu 
Dinu, iar Mazilu, cu o șuru
belniță în chip de manetă a 
schimbătorului de viteze (!), re
trograda pe poziția a opta. 
Forțînd la maximum, el a reu
șit să recupereze trei locuri, 
dar o pană de cauciuc l-a o- 
bligat să abandoneze. Scăpat 
de principalul său rival, Vic
tor Nicoară se arată mai de
grabă preocupat să nu piardă 
locul secund, așteptîndu-1 „la 
cotitură" pe Silviu Dinu. Și 
iată că această cursă, care a 
fost, în fapt, un adevărat ca
rusel al abandonurilor (un nit 
protagonist, Horia Andronic, 
renunțase după trei tururi), a- 
vea să-î fie potrivnică și Iul 
Silviu, care-și pierde eșapa
mentul și o dată cu el, o vic
torie care nu-i mai era con
testată de nimeni. Așadar, lo
cul întîi a fost ocupat de Ni
coară, urmat de Iancovici și 
Viorel Obrefan.

Tn clasamentul ne echipe, 
Dacia Pitești le-a devansat pe 
CJAK Olimpia Reșița și I.T A. 
Argeș.

Nicolae ȘERBĂNESCU
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Coraș
cu ardoare pînă la capăt, ne 
grăbim să subliniem, totuși, 
numele învingătorilor, și pen
tru faptul că au îndrăznit să 
abordeze finala de la egal la 
egal cu partenerii lor de în
trecere : Attila File, Vasile 
Costa, Sorin Roca, Zsolt Husti 
și Norbert Dragoș.

în ceea ce privește celelalte 
echipe, semnalăm locul 3 ocu
pat de echipa 'Jetalul Meca
nica Bistrița.

Iată clasamentul final al Di
viziei A la floretă masculin : 
1 Flacăra Satu Mare (8—8, și 
63—63 t.d./t.p., 5—4 la baraj
cu Steaua, 9—1 cu Crișul O- 
radea. 9—5 cu CSȘ Constanța) 
— campioană națională, 2. 
Steaua București (9—2 cu Me
talul Bistrița, 9—1 cu IEFS), 
3. Metalul Bistrița (9—3 cu 
Crișul Oradea, 9—7 cu CSU 
Politehnica Timișoara), 4. Cri
șul Oradea (8—6 cu CSU Tg. 
Mureș), 5. CSU Politehnica Ti
misoara (9—2 cu IEFS. 9—5 cu 
CSU Tg. Mureș). 6. CSU Tg. 
Mureș (9—2 cu CSȘ Constanta), 
7. CSȘ Constanța (9—7 cu 
IEFS), 8. IEFS.

An retrogradat : Progresul 
IMUC București și CSM Cluj- 
Napoca.
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1.618.00 a 100 lei. Cîstigurile de 
50.000 lei de la categoria A — 
FAZA a II-a. au fost obținute de 
către narticinantii : Gh. Panteli- 
mon. din Făgăraș. Tosif Runatbics 
din Odorhei si Ionel Dumitru 
din București.

• Mîine. vineri. 6 octombrie, 
are loc prima tragere obișnuită 
LOTO a lunii curente astfel că 
astăzi. joi. 5 octombrie, este si 
ULTIMA Zi nentru a vă orocura 
bilete cu numerele favorit* *» la 
acțiunea respectivă.



A, etapa a 7-a
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Stadion Victoria : teren foarte 
bun ; timp frumos, dar răcoros : 
spectatori — circa 2 000. Suturi ,• 
27—ti (ne poartă : io—6). cor- 
nere : 12—6. Au marcat CORAS 
(mln. 52 si 70. T1RA (min. 
56 — din penalty), respectiv
C. PANA ni (min. 54) si DRAG- 
NEA (min. 78)

VICTORIA : Nitu 6 — Coiocaru 
7. c. Solomon 7. Stefan 7. Topo- 
linschi 7 — Ursu 6 (min 46 Di
nu 7). Mirea 7. Hansapu 6 (min. 
46 M. Pană 7), Coras 7.5 - Tîră 
7. Cigan 7.

FlacARA ; Tenc 7 — Jercălău 
6 (min 64 Rus 6). Butufei 7. Bel
die 7. Timiș 7 — D Sava 6. 
Dragnea 7. Zare 6 C. Pană III 
7.5 — Marcu 5 (min. 55 Glăvan 
6). Lala 6.

A arbitrat D. Buciuman (Ti
misoara) : la linie : D. Ologeanu 
(Arad) si S. Ioan (Galati).

La speranțe s 1—2 (0—0).

de TÎRA (tot el fusese cel 
faultat în careu de Zare). 
Avantajul gazdelor — care au 
mai ratat în această perioadă 
cîteva bune situații de gol — 
va crește în min. 71. în urma 
unei acțiuni ofensive de mare 
spectaculozitate: șut-centrare
al Iui Țîră, mingea lovește 
„transversala", ricoșează Ia 
Cigan. care pasează scurt Iui 
CORAȘ și acesta înscrie din 
apropiere. Oasneții vor replica 
cu promptitudine și, după o 
excelentă intervenție a lui Ni
tu la lovitura liberă executată 
de C. Pană III (min. 72). vor 
reduce din handicap in min 
78. în urma unei impetuoase 
pătrunderi a Ini DRAG NEA.

Consta,-,tin FI7.ANESCU

cel de al treilea gol al echipei sale
Foto : Eduard ENEA
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Stadion Municipal : teren bun : 
timp friguros ; spectatori — cir
ca 4 000 Suturi : 23—7 (do ooar- 
tă • 9—3) Cornere : 9—2. Au mar
cat : ANDRASI I (min. IO) res- 
Deetiv SUVAGAU (min. 57)

F.c.M : Polgar 6 — Ghergu
6. Moldovan 6. Lungu 5 Pîrvu 6
— I. Drăgan 5 (min. 78 Nedel- 
cearu 5) Cseke 6. Mandoca 5. 
Barbu 5 (min. 60 Selimesi 5.5)
— Andrași I 6 Căclureac 5

F.C Olt : Gherasim 6.5 — Ruse 
6. M. Stan 6. Cireașă 6.5 Cioba
nii 5 — M Ene 6 V. Popa 6 
(min 85 Gruia) Pistol 7 — Du- 
dan 6. A. Georgescu 5 Tulba 5 
(min. 55 Suvagău 6).

A arbitrat I. Velea (Craiova) : 
la linie : Cr. Teodorescu (Buzău) 
si D Crăciun (Clul-Napoca)

Cartonase galbene : DUDAN. 
ctreasa. lungu

La speranțe : 0—0.

Caeiureac. din apropiere, reia, 
cu capul, în „transversală", in 
min. 57 este restabilită egali
tatea: acțiune frontală a lui 
Pistol. încheiată cu o pasă o- 
poriună la SUVAGAU. care 
înscrie pe sub Polgar. Din a- 
acest moment, absența luc'di- 
tății este si mai evidentă, ast
fel că. in consecință, tabela de 
marcaj nu avea să mai sufere 
nici o modificare. Concluzio- 
nînd. am spune, o partidă care 
a lăsat destul de mult de dorit 
si in care ambele combatante 
au rămas datoare.

Mihai CIUCÂ

PETROȘANI, 4 (prin telefon). 
Ce veleități putea emite Jiul 
fără trei titulari (Sedecaru, 
Cristea și Morom-ete, toți cu 
cite două cartonașe galbene) 
Și în poartă cu un debutant, 
Ghițan, ih partida cu lidera 
clasamentului ? Ce-i drept, și 
la Dinamo doi titulari (Lupes- 
cu și Lupu) au figurat doar 
pe foaia de rezerve. Răducioiu 
a intrat doar in final, iar Rod
nic. ușor accidentat, n-a jucat. 
Ceea ce a dus la o linie me
diană inedită, cu KIein ..ur
cat", cu Cr. Lazăr titular, iar 
pe post de ..libero" evoluînd 
Doboș, așa incit un oarecare 
echilibru se păstra înaintea 
primului fluier al arbitrului. 
Echilibru menținut 40 .de mi
nute. chiar -iacă, la puține se
cunde de la debut, Mateuț a 
șutat de la 25 m în „transver
sală", în min. 29 Vaișcovici, 
desî avea o bună poziție de 
șut, a vrut să intre cu balonul 
în poartă, iar in min. 34 Ghi
țan a scos senzațional (o dată 
cu piciorul, din cădere) la șu
turile lui Sabâu și Vaișcovici. 
în min. 41, MATEUȚ, aflat 
Ia marginea suprafeței de pe
deapsă. a găsit — in sfîrsit ! — 
un culoar liber "i * înscris 1 
0—1. In această parte a jocului. 
Jiul nu a evoluat ca o echipă 
dinainte învinsă ; pentru exem
plificare, amintim faza din 
min. 16. cînd Stelea a fost obli
gat să iasă ia 20 de metri. în 
fața lui Henzel. trimițînd balo
nul în corner.

După pauză, Dinamo continuă 
să domine. în min. 56 Mateuț 
trimite din nou balonul în 
bară. Sabău șutează fără pre-

UN JOC
BACAU, 4 (prin telefon)

Mai insistentă, formația locală 
și-a impus iotul, atacînd cu 
aplomb și dezinvoltură, doi 
dintre atacantii ei. Seînteie și. 
-mai ales, Șoiman. contribuind 
prin jocul lor bun la victorie. 
Prima mare ocazie s-a deru
lat în min. 7. cînd Seînteie a 
pătruns De latura «tîngă, a 
centrat pe jos și Hodină (neo
bosit 'pe întreg parcursul jo
cului). din interiorul careului, 
nu l-a putut învinge pe Pru
nes. care a levint balonul, cu 
piciorul, în corner. Emoții la 
cealaltă poartă în min. 12, 
cînd o pătrundere frontală a 
lui Biro s-a încheiat cu un 
șut slab si Alexa a reținut. 
Abia degajat balonul. în mi
nutul următor, o combinație 
rapidă intre Seînteie și ȘOI
MAN s-a încheiat cu un șut 
plasat al ultimului si seorul » 
fost deschis : 1—0. Desprindere 
băcăuană in min. 22. cînd, la 
un corner de pe partea stin
gă, Bîro a comis henț în ca
reu și lovitura de la 11 m a 
fost transformată cu siguranță 
de BURLEANU : 2—0. Mare 
ratare în min. 23 cînd Biro 
scăpat singur î.a suprafața de 
pedeapsă, nu l-a putut învin
ge pe Alexa, care a respins 
salvator in corner In min. 37 
o impecabilă centrare a lui 
Seînteie n-a putut fi fructi
ficată de Șoiman. care, singur 
la 4 m. a -eluat afară. în min. 
41, insă, o dublă greșeală 
Burleanu—Arteni a făcut ca 
balonul să alungă la Biro, a 
urmat o pasa spre DOCHIA 
și acesta a redus din handicap.

A urmat o .epriză extrem de 
spectaculoasă. Ratează mai in- 
tii Tismănaru (min. 46). apoi 
Seînteie (min. 43 — șut din 
unghi, reținut i.î Prunes), dar 
în min. 56 gazdele reușesc sa 
puncteze din nou : .,l
transmite o minge Iui TISMA-

SPECTACULOASE RĂSTURNĂRI DE SCOR
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). 

O primă repriză de fotbal bun 
realizat de echipa locală, care 
a jucat dezinvolt și și-a creat 
o suită de ocazii de gol, si- 
bienii fiind dominați copios. 
Raportul șuturilor a fost de
11—1 (6—0), la cornere 11—0, 
aceste cifre spunînd foarte 
mult. După ce, în min. 4 și 7, 
„Poli" a irosit excelente situa
ții de marcare prin Mănăilă 
și Oloșutean, insistența în a- 
tac a gazdelor se înregistrează 
pe tabela de scor în min. 16: 
la o acțiune prelungită a lui 
Viaicu pe stingă, în careu, B. 
Bucur l-a faultat clar pe a- 
cesta si VARGA a transformat 
pcnalty-ul eu un șut foarte pu
ternic. pe jos, in dreapta por
ții lui V. Marcel : l—0. Tribu
nele savurează jocul favoriți- 
lor lor. care puteau pleca li
niștiți la cabine dacă V. Mar
cel (min. 29 și 42) nu ar fi 
avut intervenții salvatoare sau 
dacă Oloșutean (min. 38) și Ti- 
mofte II (min. 44) n-ar fi ra
tat ocazii cit roata carului, ul
tima de la numai 8 m de 
poartă !

jUUL o j
J DINAMO 2 (1) I

Stadion Jiul : teren moale ; 
timp înnorat ; spectatori — circa 
15 000 Șuturi : 8—21 (ne Doartă : 
5—9) Cornere : 3—10 Au marcat : 
MATEUȚ (min. 41) si KLEIN 
(min. 74).

JIUL : Ghitan 0 — Negriiă 6, 
L. Petre 6. Flor.escu 5. udrică 6
— Ceacusta 7 Varga 6 (min. 70 
Cioabă 6). O. Dodu 6 — Henzel 
6 (min. 76 Păuna). Bicu 6 Las- 
coni 6

DINAMO .• Stelea 7 — Meszaroș
7. Doboș 7. Andone 8. Mibăes- 
cu 7 — Cr. Lazâr 6. Klein 7 
(min 76 Răducioiu). Sabău 7 
(min 67 A Matei 6) Mateut 7

— Vaișcovici 6. Damaschin I 6.
A arbitrat R. Petrescu (Bra

șov) ; la linie : Fl. Popescu (Plo
iești) si S Ursu (Suceava).

La speranțe : 0—3 (0—2).• —————— 
luare, dar Ghițan respinge 
inspirat ; in min. 74. insă, 
portarul Jiului nu se mai poa
te opune golului. Ia centrarea 
lui Vaișcovici, KLEIN trimi- 
tind. cu capul, balonul in pla
să : 0—2. Gazdele au avut și 
ele trei bune ocazii de a mar
ca : în min. 72. Ceacusta a 
șutat peste Stelea ieșit in în- 
tîmpinare. dar și peste poar
tă ; în min. 73. Lascon: a tri
mis din careul mic în Stelea 
și în min. 86 Ceacusta a șutat 
puternic de ;a 20 m. Stelea 
respingînd eu dificultate. Di
namo s-a imous cu autoritate, 
în cele din urmă, chiar dacă în 
ultimele cinci minute a evo
luat în zece oameni. Vaișco
vici. accidental, părăsind te
renul.

S. PAVELESCU

ATRACTIV

I
S.C. BACAU 
„U" CLUJ-NAPOCA

Stadion ..23 August" : teren 
foarte bun : limn noros si rece : 
spectatori — circa 7 000. Suturi _• 
17—12 (ne poartă : 10—4) Cor
nere : 7—4 Au marcat : SOIM AN 
(min. 13 si 85) BURLEANU (min. 
22 — din penalty) TISMANARU 
(min. 56) respectiv DOCHIA 
(min. 41) si BIRO (min. 74)

S C. BACAU : Alexa 7 — G. 
Radu 6 (min. 49 Penoff 6). Fîsie 
7, Arteni 7. Ciudln 7 — Burleanu
6. Tismănaru 6 (min 84 G. Mun
teanul. Hodină 8 — Soiman 3. 
Seînteie 7.5. G Fulga 7.

,.U“ CLVJ-NAPOCA : Prune3
6.5, — Gyorffi 6. Neamtu 6. Je
nei 6 Gherman 6.5 — Bacos 6, 
Movilă 6. Biro 7 — M. Munteanu
5.5. Dochia 7, Cadar 5 (min 46 
R. Stan 6).

A arbitrat D. Petrescu ; ia li
nie : N. Voinea sl C Ifrim (toti 
din București).

Cartonase galbene • TISMANA
RU, MOVILĂ. G FULGA

La speranțe : 1—1 (0—0).

NARU și acesta șutează din 
colțul scurt fără speranțe pen
tru Prunca : 3—1. Oaspeții reu
șesc să reducă din handicap 
în min. 74, c’nd Ciudin tri
mite o pasă defectuoasă îna
poi, balonul este interceptat de 
Movilă, urmează centrarea și 
BIRO. cu o splendidă execuție 
(preluare pe piept și șut din 
voleu), înscrie spectaculos : 
3—2. Simțind pericolul unei 
eventuale remize, cu 5 minute 
înainte de final băcăuanii reu
șesc al 4-lea gol. la capătul 
unei acțiuni spectaculoase : 
după ce Seînteie a șutat vio
lent la încheietura barelor, ba
lonul a revenit în teren și 
ȘOIMAN !-a trimis în poarta 
goală : 4—2.

Gheorghe NERTEA

După reluare, în min. 53, 
gazdele puteau avea 2—0, însă 
Oloșutean, scăpat singur spre 
poartă, s-a fîstîcit, nereușind 
să lobeze balonul peste V. Mar
cel, ieșit in întîmpinare. în a- 
celași minut, Majaru a replicat 
pe contraatac, trimițînd de pu
țin pe lingă vinclu! Sibienii, 
cu acest excelent jucător la 
„pupitru", vor pune mari pro
bleme lui „Poli", retrasă prea 
devreme în apărare. Momente 
de mare pericol, punctate de 
ratări, în min. 57, 69 și 77 la 
poarta lui Almășan. Iată că 
în min. 81 Viaicu se „joacă" cu 
o minge Ia mijlocul terenului, 
MAJARU este activizat la mar
ginea careului și el egalează 
cu un șut senzațional : 1—1.
Spectatorii sînt uluiți. fiindcă 
Inter insistă și același MAJA
RU reușește alt gol în min. 
84. cu un șut de la distanță : 
1—2. Cu 3 minute înainte de 
final, ultima răsturnare de si
tuație : cursă a lui Timofte II, 
pe dreapta, urmează centrarea

PLUS DE VITEZA Șl DE VALOARE
PLOIEȘTI, 1 (prin telefon). 

In fața unui stadion arhiplin, 
care amintea de celebra după- 
amiază a meciului cu Liverpool, 
cînd „marele Petrolul" obținea 
victoria cu 1—1. Steaua s-a 
impus clar. 3 sugerează caseta 
tehnică cifrele plusului de vi
teză și de mișcare. în fața 
unei echipe ntimidate de re- 
numele oaspeților, dar care a 
găsit resurse ?pre final, cînd 
rămăsese în 10 oameni. Bu- 
curestenii au început în trom
bă. Hagi a șutat puternic (min. 
13). dar mingea a fost deviată 
in corner de Liliac, a urmat 
o nouă mare ocazie a lui I. 
Dumitrescu, care a reluat în
să în pămint și mingea s-a 
înălțat peste bară. La capătul 
primelor 20 de minute. Ca- 
tinca a avut și el o ocazie, 
de la numai cîțiva metri, dar. 
mereu în contratimp, a clacat 
în tot restul reprizei. Steaua 
a „punctat" mai ales prin ac
țiunile individuale ale lui Hagi 
și prin învăluirile lui D. Pe
trescu. dar petroliștii s-au or
ganizat bine In apărare, res
pingînd toate... ocaziile.

După pauză, in min. 48. la 
un nou sprint al lui D. Pe
trescu. a urmai o centrare 
puternică, la semiinălțime. Li
liac a ezitat Ia această minge 
destul de simplă și D. POPA, 
surprins, a marcat in propria-i 
poartă cu... pieptul. După 
6 minute. Catinca ratează o 
ocazie uriașă : el scapă fron
tal. golul pare inevitabil, dar 
Lung are un reflex uluitor. 
Steaua își reia atacurile. Hagi 
șutează din nou cu putere 
(min. 60). urmează o acțiune 
pe spații largi (min. 62). Ba- 
lint. Mujnai și Grigoraș. dar 
acesta din urmă șutează In 
Liliac. In min. 70 se acciden-

REPRIZE DIFERITE
HUNEDOARA. 4 (prin tele

fon). Partida a avut reprize 
diametral opuse. Prima, pînă la 
2—0 pentru Corvinul, încadra
tă într-un tipar așteptat. cu 
dominare teritorială în contul 
gazdelor, animate de sariele 
fundașului ofensiv Bardac. de 
deschiderile perfecte ale lui 
Gabor, de pistonările energice 
ale lui Bănică. Golul Iui GA
BOR (reluare cu capul. în min. 
20, a unei mingi — eentrare 
din lovitură de colț) și ccl al 
lui I. PETCU (min. 66 — din 
penalty), după faultarea lui 
Bănică în suprafața de pedeap
să dc către un Eduard rămas 
fără o altă soluție, au fost 
consecința sporului de inițiati
vă al echipei Corvinul, frecven
tei ei superiorități la finaliza
re. în tot acest timp. F.C. Ar
geș. precaută, s-a mărginit la 
un joc defensiv, sprijinit pe 
umerii veteranilor Speriatu și 
Stancu. „rupt" arareori de ten
tativele lui Eduard și Bănuță 
de a încerca vigilenta lui Pa
vel, cu suturi de la distantă, 
telefonate.

La 2—0. F.C. Argeș, nemai- 
avînd ce pierde, iese din ma
trița unui joc dovedit păgubi
tor. Cu forțe nebănuite, ea a ■ 
menință terenul din fată, acti- 
vizîndu-și tot efectivul în faza 
de atac. Meciul se animă, luci
torii se abat de la traseele sta
bilite la ședința tehnică. Corvi
nul se prinde, la rîndu-i, în a- 
ceastă horă. Din monoton si 
previzibil, jocul devine avîntat. 
frenetic. Este cea de a doua 
„față" a lui, apreciată de în
treaga asistentă, care gustă sa
rabanda de ocazii create (min. 
75 — Cocan, min. 78 — Tîrno- 
veanu. min. 79 — Zamfir, min. 
82 — I. Petcu. min. 84 — Bă-

„POLI" 
F.C. INTER

Stadion „1 Mai“ : teren bun ; 
timp înnorat, rece : spectatori — 
circa 9 000 Suturi : 20—9 (pe 
poartă 9—5) Cornere ; 16—2. au 
marcat : VARGA (min. 16, — 
din penalty) OLOȘUTEAN (min. 
87). respectiv MAJARU (min. 81 
Si 84).

„POLI" • Almăsan 7 — Pasau 6. 
Ionut 7. Andreias 7. Stoicov 
6,5 — Varga 6,5. Viaicu 6. Ti
mofte II 8. Mănăilă 6 — Oloșu
tean 7 Casuba 5.

INTER : v. Marcel 7 — Cotora
6.5, Boar 6. B. Bucur 7. Dobrotă 
7 — Jurcă 7. Popicu 6.5. Szenes 
5 (min. 60 Mărgărit 6). Maiaru 8. 
Văsîi 6 (min. 40 Radu n 6), Pre- 
datu 6,5.

A arbitrat I. Crăclunescu (Mi- 
Vîlcea) : la linie : P. Seceleanu 
(București) si I Ursaeh! (Bacău).

Cartonase galbene : B. BUCUR 
La speranțe : 0—2 (0—1).

• — 
și OLOȘUTEAN, în ceasul al
12-lea,  nu mai greșește : 2—2,

Stelian TRANDAFiRESCU

I
 PETROLUL 0 |
STEAUA 1 (0) I

Stadion Petrolul : timp frumos ; 
teren bun : sDectatori — ceste
25 000. Suturi î 3—11 (De Doartă :
1—6). Cornere : 1—7 A marcat 
D. POPA (min. 48 — autogol)

PETROLUL : Liliac 6 — Pooa 
3 Pitulice 6 Stefan 6 Panalt 
(min. 5 Hîncu 7) — Mocanu 6. 
Matei 6. C Lazăr 7 — Greaca 6. 
Catinca 5. Bîscă 5 (m!n 56 O. 
Grisore 6).

STEAUA : Lung 7 — D. Petres
cu 7,5. Bumbescu 7 lovan 7 Un- 
Sureanu 7 — Muinai 7 Rotarii)
7.5. I. Dumitrescu 6 (min 46 
Grigoraș 5). Hagi 8 — Lăcătuș
6.5. Balint 6 (min 83 Mfnea)

A arbitrat C. Corocan (Reșița) : 
>a linie : C. Gheorghe (Suceava) 
si I. Veres (St Gheorghe).

Cartonase galbene : ROTARIU, 
MINEA

Meciul eehiDClor de sDerante 
se va juca la 11 octombrie.

tează Ștefan si Petrolul rămî- 
ne în zece oameni. în supe
rioritate numerică. Steaua a- 
tacă pe ambele flancuri. Gri- 
gora$ ratează o nouă ocazie, 
cu Liliac in afara careului mic, 
și Popa îsi răscumpără, dacă 
putem spune, autogolul sal- 
vînd de pe linia porții. In 
ultimele cinci minute. Petro
lul. deși în inferioritate nu
merică. încearcă egalarea. a- 
duce jocul ’n jumătatea ad
versă. dar resursele sale fizi
ce s-au împuținat. Mai mult 
decît atît. Cat-nea și Bîșcă. de 
atitea ori remarcați, nu aduc 
„galbenilor" anortul de incisi
vitate pe care-1 aștepta un 
stadion întreg. 1 învins plu
sul de viteză și bineînțeles, 
de valoare.

loon CHIRILA

CA DESFĂȘURARE
»

Stadion Lorvlnul : teren bun : 
timp rece : spectatori — circa 
6 000. Suturi: 17—11 (De Doartă: 
7—5) Cornere : 9—3. Au marcat! 
GABOR (min. 20) I. PETCU (min 

66 — din Denalty). respectiv GRI- 
GORIU (min. 86).

I CORVINUL 2 (1) |
J F.C. ARGEȘ i (QJ 1

CORVINUL : Pavel 7 ^-•. Bar- 
dac 7.5. Niesa 6 Stroia 6. Coean
6.5. — Tîrnoveanu 6 I Petcu 7, 
Bănică 7 — Ulesan 6. Coiocaru 6 
(min 89 Postolaclie) Gabor 8.
F.C. ARGEȘ • Soeriatu 7 

Prisăeeanu 6,5. Stancu 6.5 Pîrvu 
6. Tănase 6 — Eduard 6. Dican
6 (min. 73. Voicu 6). Grigorlu 7, 
Bănuta 6 — C Pană II 6 (min. 
46 Daniel Zamfir 7) Vlădoiu 6.

A arbitrat J. Grama ; la linie :
M. Constantinescu (ambii din 
București) si I Moise (Buzău).

La speranțe : 2—4 (1—2).

Cartonase galbene : TÎRNO
VEANU I PETCU.

nuță). Cea din min, 86 a fost 
fructificată de GRIGORI U cu
un voicu. de la 14 in, care a 
reabilitat prestația mai palidă 
a argeșenilor de la începutul
intilnirii.

Ion CUPEN

CLUBUL RAPID anunță 
că s-au dus în vînzare. la 
casele obișnuite cilete'e 
pentru meoiui de lotba! 
Rapid — Mlne-jl Motru, 
care va avea vx? sâmbătă 
7 octombrie, de ia ->rs '5 
pe stadionul G! ite iP.

ACȚIUNI 
DE SELECȚIE

CLUBUL SPORTIV 
PROGRESUL BUCU
REȘTI organizează zil
nic acțiuni de selecție 
pentru fotbal. Se pot 
prezenta copii născuți 
între anii 1973—1981, în 
str. Dr. Lister nr. 37, 
între orele 8—10 și 15—17.

CLUBUL*  SPORTIV 
ȘCOLAR NR. 1 SPOR
TUL STUDENȚESC or
ganizează, în perioada 
9—13 octombrie, orele 
8—16, selecții la fotbal 
pentru copii născuți in
tre 1 august 1975 și 1 
august 1981. Pentru co
piii din alte localități, 
la selecții vor putea par
ticipa numai cei născuți 
între 1 august 1975 și 1 
august 1976. Selecția va 
avea loc la baza sporti
vă „Cireșarii" (lingă sta
dionul de rugby din 
Parcul Copilului).
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DINAMOVIȘHlPREGA TESC CU A TENȚIE

MECIUL TUR in concursul de (ir cu urcul din U D. Germunâ
/stars® s>

In cursa pentru cel mai im
portant trofeu european al e- 
chipelor de club la polo au 
rămas, cum bine se știe, doar 
8 dintre acestea, „sfert-finalis- 
tele" adică ale prestigioasei 
competiții continentale. între 
ele, multipla campioană a țării 
noastre, Dinamo București, for
mație care și-a cîștigat locul 
în primele 8 grație remarca
bilei evoluții de la Zagreb, 
unde elevii antrenorilor Dinu 
Popescu și Liviu Răducanu au 
dovedit încă o dată — dacă 
mal era nevoie — progresele 
certe înregistrate, de la o vre
me, în poloul pe apă româ
nesc. Dinamoviștii au marcat, 
încă din timpul desfășurării 
turneului de pe malurile Savai, 
O evidentă și îmbucurătoare 
creștere de formă, pe care am 
putut-o remarca și zilele tre
cute, în cele patru partide de 
campionat susținute (de sîmbă
tă pînă marți) în cadrul etape
lor cu numerele 3 și 4. A fost 
un program intens, solicitant. 

’ meciurilor de la Timișoara și 
Arad adăugîndu-li-se numeroa
se și complexe ședințe de an
trenament.

Chiar dacă problema echipei 
clștigătoare nu se punea, Di
namo a abordat cu maximă se
riozitate șl atenție întîlnirile 
cu I. L. Timișoara și Vagonul 
Arad, fiecare sportiv din lotul 
deplasat jucînd de parcă s-ar 
fi aflat deja în fața celor de 
la... Spandau 1 Hagiu, spre e- 
xemplu, a înscris în total nu 
mai puțin de 20 de goluri, E. 
Ionescu 14 (din nou în postu
ră de redutabil realizator), B. 
Ștcfănescu 11, Ș. Popescu 9

r i i Contrapunct UN SPORT FĂRĂ VIITOR )
La Martigny, tn Elveția, și-au dat intilnlre recent cel mat 

bunt luptători at lumii, ediția 1989 a „Mondialelor" fiind a 
37-a la „greco-romane" și a 28-a Ia „libere*.  tn paralel — iată 
ce va face obiectul acestei însemnări — a avut loc și cel din
ții rendez-vous al... luptătoarelor, știut fiind faptul că, de 
ctțlva ani. sportul despre care oblșnuiam si spunem ci e al ce
lor puternici a fost adoptat șl de „sexul slab". Cu cît succes, 
vom vedea mai departe.

S-a concurat, la fete, tn cadrul a 9 categorii de greutate. In
tra 44 și 73 kg. la competiție lutnd parte 56 de luptătoare din 
13 țări, cu echipă completă prezentindu-se doar Japonia. Cele 
mai „căutate*  s-au dovedit categoriile 57 și 63 kg (cite 9 în
scrise), tn vreme ce la 73 kg titlul s-a decernat după o... sin
gură partidă. Shimizu (Japonia) întreeînd-o pe Borgen (Nor
vegia). Pini la urmă, deși reprezentantele Franței au obținut 
cel mai mare număr de medalii de aur (4), tot japonezele au 
cîștigat întrecerea pe echipe, acumulind 72 p (față de 53 ale 
Franței).

Dar nu atlt acest bilanț interesează, cit impresia generali pe 
care a lăsat-o „premiera*  care a fost, este șl va fl controver
sată, majoritatea opiniilor (intre care șl cea a reputatului nos
tru tehnician ton Corneanu, pe care l-am solicitat deunăzi) 
pronunțindu-se impotrlva extinderii luptelor feminine. Părerile 
sînt tnsă împărțite, fie și pentru că Marek Oldakowskl, de Pil
dă, nota tn „Przeglad Sportowy*  ci „nivelul meciurilor (n.n. 
C.M. feminin) a fost înalt ca șl expresivitatea și dinamica", 
vioiciunea șl spontaneitatea concurentelor impresionindu-i, pa- 
re-se, pe spectatori. Numai că tot el observa că „a fost ne
voie, tn mai multe rindurl, de intervențiile medicilor, iar bu
teliile de oxigen s-au folosit tn mod curent", ea să nu mai 
spunem că, pe măsură ce întrecerea a avansat către finale (la 
categoriile la care a fost cazul), tribunele s-au golit, tn ele 
rămtnlnd numai ctțlva curioși t Exact 233 la gala de închidere...

Nu vom scrie, ca altădată despre catch, că luptele feminine 
umblă după senzații tari. Nici că ele, cealaltă variantă pesimis
tă. pun tn primejdie, la fiecare acțiune, organismul practican
telor. Dar credem că nu greșim afirmînd că, asemenea boxului 
însușit de femei (șt el cerindu-și „drepturile*  tn unele țări), nici 
luptele n-au șansa de izbtndă, intrînd tn discuție — nu ca ele
ment adjuvant, ci ca unul fundamental — compromiterea frumu
seții și a grației tipic feminine, atribute pe care, sub nici o 
formă, o disciplină a revărsării de forță (ba încă tn contact 
direct) nu te poate pune în evidență. Dimpotrivă chiar, le anu
lează. De aceea și subscriem la punctul de vedere al unul an
trenor american. Paul Katzen, care declara că „iml pare rău, 
dar nu-l întrezăresc acestui sport nici un viitor".

Ovidiu IOANIȚOAIA

RECORD MONDIAL LA... ȘAH
Marele maestru sovietic Gări 
Kasparov a cîștigat turneul in
ternațional de șah de la Til
burg, cu 12 puncte, din 14 po
sibile. în acest fel, Kasparov 
a realizat un coeficient Elo de 
2 795 puncte, care depășește re
cordul lui Bobby Fischer (din 
1972) - 2 785 p. în ultima 
rundă, Kasparov l-a învins pe 
Agdestein în 30 de mutări.

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. I)

excelenta 
puternic 
etapă a 
de unul 

km !), D. 
C. Popa,

merit Gabriel Moiccanu), W. 
Gross. M. Orosz (ne aducem a- 
rninte cu plăcere de 
comportare a acestui 
ciclist în furtunoasa 
doua, cînd a rulat, 
singur, aproape 35 
Catană, A. Balasz,
Șt. Anton (toți 4 arătîndu-se 
pînă te clipa de față a fi prin
cipalii protagoniști ai Turului), 
M. Aldulea, Fl. Zorită și cei 
doi cicliști sovietici — S. Blo- 

ș.a.m.d., stabilindu-se și un re
cord de eficacitate al întregii 
echipe : 27 de goluri în meciul 
da marți cu Vagonul Arad I 
Sînt toate acestea dovezi ale 
marii atenții și deosebitei res
ponsabilități cu care toată lu
mea, antrenori și jucători, în
țeleg să pregătească foarte di
ficilul examen de sîmbătă. 
Sferturile de finală au adus 
te fața dinamoviștilor bucu- 
reșteni un adversar foarte va
loros, după mulți specialiști cea 
mai puternică formație din 
Europa (și chiar din lume) : 
Spandau 04 Berlinul Occiden
tal. Vor fi două întîlniri (me
ciul retur, în București, la 
sfîrșitul săptămînii viitoare) în 
care campionii noștri trebuie 
să joace (din nou !) cel puțin 
la fel de bine ca la Zagreb, 
așa cum știu, atunci cînd vor, 
să o facă, dăruindu-se — ca 
de atîtea alte ori — culorilor 
românești pe care le reprezin
tă. Iată, de altfel, ce ne măr
turisea antrenorul Dinu Po
pescu : „Am urmat un intens 
și minuțios program de pregă
tire, în cadrul căruia fiecare 
și-a pus Ia punct atît sarci
nile concrete, cit și rolul său 
în angrenajul tehnico-tactic al 
echipei. Ceea ce ne-ain propus 
este foarte greu, dar nu im
posibil : două victorii și cali
ficarea în semifinalele C.C.E.!"

Adăugind la toate acestea 
faptul că, grație competentelor 
îngrijiri ale medicului Daniel 
Botez, toți componenții lotului 
sînt apți de foc, să îi urăm 
mult succes campioanei Româ
niei I

Mugur POPOVICI

!
Rad Belgrad — Buducnost 4—5 
(dună executarea loviturilor de 
la 11 m). Soartak Subotita — 
Partizan Belgrad 0—4 Vardar 
Skoolie — Zeleznlciar 0—1 
Sarajevo — Velez Mostar 
(dună executarea loviturilor 
la 11 m). OlimDla Liubliana 
Rilekq 2—0. Steaua Roșie 
grad — Borac Bania Luka 
Dinamo Zagreb 
3—0. S’oboda 
Solit 5—0 
turllor de 
Novl Sad 
executarea 
11 m) .. _________ _______
Dinamo Zagreb 14 n. urmată de 
Steaua Rosie Belgrad 12 o.In etapa a 7-a a campiona
tului Belgiei s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate : F.C.
Malines — Waregem 2—0. La 
Gantoise — F.C. Liege 3—0. Trond- 
— Anderlecht Bruxelles 0—4. 
Beerschot — Lokeren 2—3. Stan
dard Liege — R.C Malines 2—1. 
Charleroi — Cercle Bruges 2—1. 
In clasament conduc echioele 
Anderle'-ht si F.C. Malines. cu 
cîte 12 o.

DUPĂ 9 ETAPE. în camoiona- 
tul Argentinei conduc echioele 
Tndeoendiente si River Plata, 
cu cît 12 ouncte. urmate de 
formația Boca Juniors 10 ouncte. 
Rezultate din etaoa a 9-a : In
stitute — Newell’s Old Boys 
0—1, Union 
Estudiantes _______
deoendiente — San Lorenzo 
Ferrocarll Oeste — Talleres 
Velez Sarsfield — Racing 
1—1. River Plata Chaco 1—0 
sario Central — Cordoba 0—2.

A "a”-™;.’’'«■’’^'”^80 m:telex IO 350 remop. WefjxtOO) Nr 11.00.»

La Londra au Început me
ciurile semifinale din cadrul 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah. în prima par
tidă, Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
a remizat cu compatriotul său 
Artur Iusupov, în timp ce o- 
landezul Jan Timman a între
rupt, în poziție complicată, cu 
englezul Jonathan Speelman.

gov și S. Zarubin, precum și 
polonezii W. Wisniewschi și Z. 
Maslon. Surprinde, desigur, 
absenta purtătorului „tricoului 
galben", stelistul V. Buduroi, 
și _ a celorlalți cicliști aflați 
printre protagoniștii primelor 
trei etape. Cursa este reluată 
peste circa 15 minute, și acest 
mic pluton va înghiți cei 9 km 
care-1 mai despărțeau de linia 
de sosire din Miercurea Ciuc, 
localitate în care Turul ciclist 
al României a sosit în pre
mieră. Clasament etapă : 1. S. 
Zarubin, 3.53:54, 2. C. Popa, 3. 
St. Anton, 4. Z. Maslon, 5. S. 
Blogov, 6. D. Catană.

desfășu- 
(dar și 

Grand 
la start

a avut o prestație con- 
bună, încheind prima 

a întrecerilor de simplu 
pe locul doi, cu 1256 p. 
în tragerile de Grand 
el a acumulat 311 p în 

„sferturi" și

Excelente sînt rezultatele cu 
care lotul României s-a întors 
de la recentul concurs de tir 
cu arcul organizat în R. D. 
Germană, la Rostock : un loc I 
prin Victor Stănescu, două 
locuri secunde prin Marina 
Moloce și echipa feminină și 
un loc III obținut de forma
ția masculină. Ele confirmă, 
neîndoielnic, evoluția ascen
dentă din ultimii ani a trăgă
torilor noștri, cu atît mai mult 
cu cît competiția — 
rată în spectaculosul 
pretențiosul) sistem 
FITA — a mai reunit 
sportivi valoroși reprezentînd 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.S. și, fi
rește, R. D. Germană.

în concursul individual mas
culin, la care au luat parte 
peste 30 de arcași. Victor Stă
nescu 
slant 
parte 
FITA 
Apoi, 
FITA, 
„optimi". 312 în ,._____ ..
s-a calificat, alături de alți 7 
trăgători (printre care și A- 
drian Călin), în finală, cu 314 
p. în acest ultim act al între
cerii, după o luptă extrem de 
strînsă cu campionul Bulga
riei Ivan Ioțov, maestrul spor
tului Victor 
învingător, el 
fată de 305 p 
Adrian Călin 
prețios loc 4.
echipe, formația noastră — 
Stănescu, Călin, Aure! Robu — 
a reușit să devanseze pe re
prezentanții R. D. Germane, 
Poloniei și Cehoslovaciei, dar, 
acumulind 919 p, a fost între
cută 
vele

Stănescu a ieșit 
realizînd 306 p, 
ale adversarului, 
s-a clasat pe un 
în competiția pe

în finală de reprezentati- 
U.R.S.S. șl Bulgariei, am- 
cu 928 p.
comoetiția feminină, Ma- 
Moloce, mereu printre 

întrecerii de
rina
protagonistele

«• CU

loan NOVAC

MAȘINA... ADVERSARULUI
»

-

.
-

Deși clasat doar pe locul 
secund al grupei „caster" 
în recentul concurs de au
tomobilism de la Reșița, 
dotat cu „Cupa Prietenia", 
pilotul Viktor Kozankov a 
fost, poate, cel mai aplau
dat concurent. A contribuit, 
desigur, și faptul că el era 
o mai veche cunoștință a 
spectatorilor reșițeni, anul 
trecut ureînd pe prima 
treaptă a podiumului, iar 
acum ocupînd locul secund 
în etapă, dar conducted în 
clasamentul general.

Poate că aplauzele ar fi 
răsunat mai puternic dacă 
zecile de mii de spectatori 
ar fi cunoscut și un alt a- 
mănunt legat de fair-play- 
ul acestui sportiv, de com
portamentul său vizavi de 
actul sportiv și de colegii 
de întrecere. Pornit, cum 
se spune, de jos, din pos
tura de ucenic pe lingă

alcă- 
din 

alții 
Jooo 

___ _  mliloca- 
Semedo. Nunes.

Futre,

MI1NE. se va dlsouta. la Fra
ga. meciul dintre echioele Ce
hoslovaciei si Portugaliei, contlnd 
centru oreliminariile Camoiona- 
tului Mondial (gruna a 7-a euro- 
neanâ). în vederea acestei oarti- 
de. selecționerul reprezentativei 
Dortugheze, Julio Pereira, a 
tult un lot de 18 jucători, 
care fac Darte. Printre 
oortarui Silvlnho fundașii 
Pinto. Veloso. Fonseca, 
sil Magalhaes. ___
Paneira. atacantii Aguas. 
Barros si Xavier.

DUPĂ 27 DE ETAPE. In cam- 
nionatul unional se menține li
deră echina Snartak Moscova, cu 
49 p. urmată de formațiile 
Dnenr Dneorooetrovsk 37 o si

Astăzi va avea loc etapa a 
cincea : Miercurea Ciuc — 
Tîrgu Mureș (150 km), o nouă 
etapă dificilă, cu două căță- 
rări de cat. A, la Hotter și 
Acățari. două de cat. B, la Ho- 
morod și Bălăușeri, plus două 
sprinturi, la Odorhei și Sighi
șoara.

Clasament general, indivi
dual : 1. Costel Popa 14.06:03,
2. D. Catană la 1 s, 3. Șt. An
ton la 4 s, 4. S. Zarubin la 
4:18. 5. S. Blogov la 4:22, 6. 
D. Râcășan la 4:50; echipe : 
1. România B, 2. România A,
3. U.R.S.S.

IRAGATUniiUI! NOȘTRI
simplu FITA (locul 3 la 60 și 
30 m, locul 4 la 50 m) și de 
Grand FITA (325 p în „optimi", 
311 p te „sferturi" — punctaje 
care au situat-o în fruntea cla
samentelor acestor trageri) a 
izbutit te finala de opt să-și 
adjudece locul doi, cu 307 p, 
înaintea sovieticei Sașa Lebe
deva (301 p) și a altor sportive 
consacrate din țara gazdă, din 
Bulgaria, Polonia și Ceho
slovacia. Celelalte două arcașe 
române, Gabriela Cosovan și 
Diana Nicolaescu, au „venit" 
pe locurile 8 și, respectiv. 9. 
în concursul pe echipe, în fi
nală, două formații — U.R.S.S. 
și România — au mers... umăr 
la umăr pînă la ultimele să
geți și puțin, foarte puțin (5 p) 
a lipsit ca Moloce, Cosovan și 
Nicolaescu să se claseze pe 
prima treaptă a podiumului de 
premiere. Ele au totalizat 927 
p, față de 932 p realizate de 
sovietice, ocupînd astfel locul 
al doilea.

Se poate spune așadar că, pe 
ansamblu, reprezentanții țării 
noastre au avut o comportare 
meritorie, dătătoare de spe
ranțe pentru Campionatele Eu
ropene ce vor avea loc în Gre
cia, în decembrie.

CLASAMENTE seniori. Indivi
dual : 1. Victor Stănescu 309 p,
2. Ivan Iotov 305 o 3. Plamen 
Dimcev (Bulgaria) 290 d 4. 
drian Călin 287 d . 17. Aurel 
bu (eliminat în sferturi, cu 
o) ... 27. Dumitru Jega (nu a 
tinut calificarea în ,,ODt.!ml. 
talizînd 122 d) : echioe : 1. 
U.RS.S 928 o. 2. Bulgaria 928 n.
3. România 919 b. 4. RD.G. 897
n : senioare individual : 1. .Tudlth 
Kovacs (Ungaria) 316 o. 2. Mari
na Moloce 307 o. 3. Sasa Lebe
deva 301 o... 8. Gabriela Coso-
van 284 d. 9. Diana Nicolaescu 
(eliminată în semifinală. cu 302 
D) : echiDe : 1. 
România 927 o.
4. RD.G 899 O.

A-
Ro-

293 
ob- 
to-

UB.S.S. 932 0.2.
3. Ungaria 903 p,

mecanicii unui pilot faimos 
la vremea sa, Alexei Grigo
riev (și el prezent pe grila 
de concurs la Reșița), Ko
zankov a început la un mo
ment dat să și piloteze. Pe 
o mașină construită de unul 
singur, din piesele... arun
cate de Grigoriev. Fină te 
tr-o zi, cînd... și-a întrecut, 
în concurs oficial, maestrul. 
De atunci începînd, a re
nunțat să mai participe la 
întrecerile grupei A, trecînd 
la „easter" și evitînd astfel 
disputa directă cu Grigo
riev.

La grupa E s-a „izbit" an 
de an de o altă celebritate 
a vremii, principal con
structor și pilot al mașini
lor „Estonia", Thomas Na
pa. Se spunea despre Napa 
că este invincibil. Pînă în 
ziua în care, în penultima 
etapă a campionatului, vic
toria i-a revenit lui Ko-

s.

Fotbal 
hneridicuAC

Lu- 
I—0. Bya- 
Lech

Dinamo Kiev 35 d Rezultatele 
din etapa a 27-a : Soartak Mos
cova — Lokomotiv Moscova 1—1. 
Dinamo Tbilisi — Dinamo Minsk
1— 2, Zenit Leningrad — Dinamo 
Moscova 1—9. Ararat Erevan — 
Jalghiris Vilnius 0—0 Sahtior Do- 
netk — Dinamo Kiev 3—3. Me
tallist Hankov — DneDr Dnenro- 
oetrovsk 0—4.

IN etapa A 10-a a campiona
tului Poloniei s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Motor 
blln — Slask Wroclaw 
Wldzew Lodz — Jagelonia 
listok 1—2, Stal Mielec — 
Poznan 0—1 OlimDla Poznan — 
G.KS. Katowice 0—0. Ruch 
Chorzow — L.K.S. Lodz 4—1. Gor- 
nik Zabrze — Wisla Cracovia
2— 0. Legia Varșovia — Zawisza
Bydgoszcz 1—0. Clasament : 1.
Ruch Chorzow 16 o 2. G.K S. 
Katowice 16 o. 3. Gornik Za
brze 15 n.

CAMPIONATUL Suediei s-a în
cheiat cu victoria echioe! Malmo 
31 o. urmată de formațiile Nor- 
rkobing 29 o si Gais 26 D. Re
zultate din ultima etană (a 22-a) : 
Halmstad — Brase 1—0. Frolunda 
— MalmO 2—0, AJK Stockholm — 
Oergryte 0—0. Gals — DJurga- 
arden 0—0. Norrkoolng — IFK 
Goteborg 1—1 Oerebro — Sund- 
svall 3—2.

rezultate din etapa a 
9-a a camDionatului Iugoslaviei •

BASCHETBALISTELE

VARȘOVIA, 4 (Agerpres). 
Turneul internațional feminin 
de baschet desfășurat te ora
șul polonez Lublin s-a încheiat 
cu succesul formației Voința 
Brașov, care a întrecut, în fi
nală, cu 78—63 (41—26), echipa 
locală Start. în partida pen
tru locul 3, echipa Czarny 
Szczecin a învins eu 107—62 
(49—37) formația bulgară Varna.

PE SCURT»Pe SCURT

(m). ia Zagreb • 
Empor Rostock 
(17—13)
GHEAȚA • în 
unional echiDa 

deținătoarea

ATLETISM • Cursa de alerga
re 30 km (pe șosea), de la Stock
holm a fost cîștigată de kenya» 
nul Douglas Wahikuri, cu 1 S’-’O. 
După două minute a sosit sue
dezul Hakon Borjesson. La fe
mei. pe 15 km. a învtes engle
zoaica Angela Toby. In 54:49.

AUTOMOBILISM • Prima eta
nă a ..Ralyului Faraonilor" (Ca
iro — Bahariya. 386 km) a reve
nit finlandezului Ari Vatanen 
(.,Peugeot"), care a realizat o 
medie orară de 108,200 km * pi
lotul american Price Cobb (..Ja
guar") a obtinut victoria în 
cursa desfășurată la Tamna. în 
Florida. în care a realizat media 
orară de 138.444 km

HANDBAL * Mec! amical mas
culin : VHC Stockerau (Austria)
— HC Tatabanya (Ungaria) 27—24 
(15—11) a tn nrimul tur al Ca
nei Cunelor 
Medvesciak — 
(RD.G.) 33—31

HOCHEI PE 
campionatul
T.S.K.A. Moscova, ___ ..
titlului, a învins. în deplasare, cu
3—2 (0—2, 1—0. 2—0) formația Di
namo Riga. Alte rezultate : Hi- 
mlk Voskresensk — Traktor Ce- 
liabtnsk 4—0 (1—0 3—0, 0—a) : 
Tornedo USTI Kamenogorsk — 
Dinamo Moscova 2—4 (t—1. 0—3. 
1—0) ; Arinile Sovietelor Moscova

— Sokol Kiev 2—2 (0—1. 1—1. 1—0). 
Pe primul loc al clasamentului se 
află echina Himik Voskresensk, 
cu 15 p din 0 partide disputate.

VOLEI • în prima zi a cam
pionatului feminin al Asiei, com
petiție ce se desfășoară In Hong 
Kong, reprezentativa Janoniei a 
învins cu scorul de 3—0 (1. 4 .3) 
formația /Australiei, iar selecțio
nata Thailandei a întrecut cu 
3—0 (9 12, 10) echina Hnng
Kongului.

zankov ; imediat după cursă, 
a fost acuzat însă de Napa 
că ar fi concurat pe o ma
șină neregulamentară, pre
parată incorect, cu multe 
îmbunătățiri nepermise. Ges
tul imediat următor al lui 
Kozankov a stupefiat: i-a 
oferit lui Napa, pentru a 
concura în ultima etapă, 
mașina sa ! Solicitînd in 
schimb, firește, mașina „acu
zatorului" său, ambii bolizi 
urmînd să rămînă în acest 
interval nemodificați, cu 
capotele motoarelor sigilate!

Schimbul a fost acceptat, 
ultima etapă, disputată in 
aceste condiții, fiind cîști- 
gată detașat de Viktor Ko
zankov... Dovadă că, înain
tea unui carburator 
bine „ghicit" sau a 
axe cu came mai... nu 
cum, aliajul din care 
construiți campionii 
are și alte taine.
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