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Etapa a V-a a Turului ciclist ai României

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, la 5 octom
brie a avut loc, la Comitetul 
Central al P.C.R., o consfătuire 
do lucru po probleme econo
mice.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.K., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, membri 
ai guvernului, cadre de condu
cere din ministere economice, 
directori de centrale industri
ale, combinate, trusturi de con- 
strucții-montaj, institute de 
cercetare și proiectare, între
prinderi de comerț exterior.

Consfătuirea a fost precedată 
de analize desfășurate în ca
drul consiliilor de conducere 
ale ministerelor și centralelor 
industriale privind realizarea 
prevederilor de plan pe luna 
septembrie, stabilindu-se, cu a- 
cest prilej, măsurile ce se im
pun în vederea ridicării întregii 
activități la un nivel superior 
de calitate și eficientă, recu
perării tuturor restantelor și 
îndeplinirii Integrale a planu
lui pe luna octombrie, pe tri
mestrul TV $1 pe întregul an 
1989.

Concluziile desprinse din a- 
ceste analize au fost prezen
tate, la începutul consfătuirii, 
de tovarășul Constantin Dâscă- 
îescu, prlm-ministru al guver
nului.

Pornind de la rezultatele ob- S; 
ținute și, îndeosebi, de la im- § 
portanta sarcinilor stabilite Ș 
pentru Îndeplinirea, în bune Ș 
condiții, a planului pe acest § 
an, a marilor obiective puse în § 
faja economiei naționale, a Șt 
luat cuvîntul, în cadrul consfă- § 
tuirii, TOVARĂȘUL^ 
NICOLAE CEAUȘESCU,
SECRETAR GENERAL AL § 
PARTIDULUI COMUNIST §
ROMAN, PREȘEDINTELE >5
REPUBLICII SOCIALISTE § 
ROMANIA. §

Cuvîntarea conducătorului § 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebit in- 
teres și deplină aprobare, fiind Ș 
subliniată, în repetate rînduri, Șț 
cu vii și îndelungi aplauze. tț

Consfătuirea s-a desfășurat § 
într-o atmosferă de lucru, de § 
responsabilă angajare. Puternic § 
mobilizați de orientările, indi- Ș 
cațiile și sarcinile cuprinse în Sț 
cuvîntarea tovarășului Ș 
Nicolae Ceaușescu, participan- 
ții au dat expresie hotărîrii oa- 
monitor muncii din industrie, Ș 
construcții, transporturi, din 
cercetare șl proiectare, din alte § 
sectoare de activitate, de a Ș 
munci fără preget, în spirit § 
revoluționar, pentru înfăptui- Ș 
rea exemplară a planului pe § 
anul 1989. punînd astfel o bază § 
trainică producției anului vi- .5 
itor și îndeplinirii tuturor o- 
blectivelor actualului cincinal. 
pentru a întimpina eu noi si tj 
tot mal mari realizări Congre- § 
Sili ai XIV-Iea al Partidului § 
Comunist Român. §

DE DATA ACEASTA, 0 SOSIRE lN BLOC
• Cîștigînd etapa a cincea, Dănuț Catanâ conduce in 
clasamentul general individual ® Pînă acum, patru ci
cliști au purtat „tricoul galben** • Astâzî o nouă etapă 

dificilă, Tîrgu Mureș — Alba lulia, 136 km.
TÎRGU MUREȘ, S (prin tele

fon). Se cuvine, pînă să înce
pem relatarea propriu-zisă a 
celei de-a cincea etape, cu care 
Turul ciclist al României a 
intrat în cea de-a doua Jumă
tate a sa, să consemnăm că 
Municipiul Miercurea Ciuc. prin 
grija deosebită a tuturor celor 
care au primit caravana ciclis- 
tă, concurează cu mari șanse 
la cupa șl diploma pe care or
ganizatorii oornpetitiei — F.R.C., 
Ziarul Sportul și A.S. Loto- 
Pronosport — le acordă acelui 
oraș în care caravana s-a sim
țit cei mal bine. Mulțumln- 
du-Ie, deci, pentru găzduirea 
deosebit de călduroasă (deși ne 
aflam într-un oraș !n care iar
na sosise deja 1), de amabilă, 
aproape perfectă din toate 
punctele de vedere, caravana 

multicoloră a Turului a pornit 
la drum, cale de 150 km, spre 
Tg. Mureș, unde avea să so
sească după mal bine de 4 ore 
de eforturi tadîrjite, etapa in 
cauză fiind, ca și cea preceden
tă, una dintre cele mal di
ficile. Vom asista, la cițiva ki
lometri după start, la o primă 
cătărara, de cai. C, pe care o

trec în ordine : S. Zarubin, D. 
Răcășan, M. Aldulea și L Amel
kin. Se rulează grupat, lent, cu 
economie, alergătorii știind prea 
bine că-i așteaptă spre final 
cîteva obstacole grele. Dar. spre 
surpriza tuturor celor din ca
ravană șt, bănuim, a Întregu
lui pluton, Dumitru P.ăcășau, 
după o vertiginoasă coborira pe 
serpentinele Homorodulul. ata
că, puternic, la km. 41 al (Continuare In paq 2-3)

cursei, și, la intrarea in Odor- 
hei. Înregistrează un avans de 
45 sec. Cîștigă, firește, primul 
sprint intermediar, cel de la 
Odorhel, urmat de plutonul con
dus de L Amelkin, S. Zarubin 
șl A. Osipov. La intrarea in 
Oristur, unde consemnăm că 
ajunseserăm la jumătatea eta
pei, D. Răcășan și-a mărit a- 
vansul la 6 minute. Dar aceas
tă solitară și temerară alerga
re este oprită de... o barieră, 
cea de la Albeș!L Conform re-'

Victor N» țA

La Campionatele Mondiale de la Moscova Compact, deocamdată calm, plutonul ta pregătește pentru 
declanșarea tprlntului final de etapă Foto : Aurei D. NEAGU

0 FRUMOASA CONFIRMARE A VALORII ȘCOLII ROMÂNEȘTI DL BOL
In avionul care transporta 

delegația sportivilor români la 
cea de a V-a ediție a Cam
pionatelor Mondiale de box 
pentru seniori de la Moscova, 
optimismul era moderat Fie
care era conștient de dificul
tatea competiției ce avea să 
înceapă. Singurii care manifes
tau o siguranță liniștitoare e- 
rau cei doi antrenori ai lotu
lui nostru, Tedi Niculescu și 
Dumitru Ion. Ei mizau, e- 
vident, pe buna pregătire asi
gurată elevilor lor tn ultima 
perioadă dinaintea startului, pe 
talentul sportivilor români ca
re, aproape cu regularitate 
(indiferent de ramura de sport 
practicată), reușesc ta marile 
dispute rezultate excepționale.

Cu totul alta a fost atmosfe
ra în avionul care ne aducea 
acasă. Pe aeroportul Șereme- 
tievo 2, delegația noastră a 
fost intîmpinată cu aplauze de 
toti pasagerii aeronavei, cu u- 
rale de „Bravo, România
Era un grup de excursioniști 
români. Aceștia aflaseră des
pre isprava boxerilor noștri și 
manifestarea lor, spontană, a 
umplut de bucurie inimile 
sportivilor noștri, care se ina- 
poiau tn țară cu sentimentul 
datoriei Împlinite... Dar cîte e- 
forturi pînă s-a ajuns aici, cită 
transpirație (după cum spunea 
cineva) a curs de pe trupurile 
boxerilor noștri !

Bilanțul realizat de pugiliștii 
români la cea de a V-a edi
ția a CM. poate fl considerat 
ca foarte bun. Clasamentul pe 
puncte, alcătuit de organizatori 
la sflrșttul întrecerilor, ne de
monstrează că școala româneas
că de box se găsește la un ni
vel superior și are încă resur
se, că la întrecerile din Sala 
Ollmpilskl rezultatele pugiliș- 
tilor noștri puteau fl și mal 
bune, dacă computerul care 
„stabilea* învingătorii nu ar fl

avut cîteva... pene — manipu
late, evident, de oameni, în 
meciurile susținute de Adrian 
Mărcuț, cu viitorul campion 
mondial Enrique Carrion (Cu
ba), tan de Rude! Obreja, cu 
vechea lui cunoștință Israel A- 
kopkohian (U.R.S.S.). 
care l-au stopat pe 
noștri din cursă.

Paul

ti

Cupa Campionilor Europeni h baschet feminin

0“ CLUJ-NAPOCA S-A CALIFICAT IN TURUL Z
„pene* 

sportivii

IOVAN

(Continuare tn pag. a 4-a)

CLUJ-NAPOCA. 5 (prin tele
fon). Echipa feminină de bas
chet Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca a repurtat 
victoria șl tn meciul retur cu 
Partizan Tirana, din cadrul 
C.C.E.. cu 90—61 (45—36), ob- 
țtoimd scorul total de 171—133

Ieri in Divizia A de handbal masculin

UNIVERSITATEA CRAIOVA ÎNVINGĂTOARE LA TIMIȘOARA!
Joi. In cadrul Diviziei A de handbal masculin e-au disputat par

tidele etapei a in-a, rundă punctată de surpriza de la Timișoara, 
unde Universitatea Craiova a clștigat ta fața tal »PoH* lată 
amănunte de la cele < meciuri :

STEAUA — ȘTIINȚA BA- 
CAU 39—28 (20—14). Doar pri
mele patru minute de joc au 
fost echilibrate (1—1 min. 2 și 
2—2 min. 4), după oe studenții 
deschiseseră scorul, ta min. 2, 
prin Gîrlescu. tn continuare, 
campionii s-au impus net și 
poate numai pripeala în faze 
clare de gol i-a scutit oe bă
căuani de o înfrtngere și mal 
categorică. Diferența a crescut

Azi și mîine, în Divizia A I de hochei

DINAMO -DUNĂREA, DOUĂ PARTIDE ÎN CARE
SE VOR „CONFRUNTA- VITEZA CU TACTICA
Prima grupă valorică a Divi

ziei A la hochei programează 
azi și mîine. la București 
Gheorgheni, două partide < 
etapa a doua (Progresul 
Steaua s-a jucat marți 
miercuri). La București, 
Patinoarul „23 August", de 
ora 18, Dinamo primește 
pilea formației gălățene Dună
rea, în meciuri deschise ori
cărui rezultat. Dinamoviștii vor

Șt 
din

Și 
pe 
la 

re-

opune jocul lor viguros, in vi
teză, așa cum au făcut-o în 
meciurile cu Steaua, tn timp 
ce gălățenii au atuul organizării 
jocului.

La Gheorgheni, C.S.M. Viito
rul are două partide importan
te cu Sport Club. Echipele se 
cunosc bine, au stiluri de joc 
apropiate, diferite fiind vii sta 
și experiența de joc.

continuu pe tabela de marcaj, 
gratie accelerărilor permanente 
ale steliștilor, bine dirijați și 
de această dată de Adrian Ghi
meș, ta bună dispoziție de joc. 
Conducătorii formației bucu- 
neștene au rulat întregul lot în
scris pe foaia de arbitraj șl 
numai Ștot, firește, în afara 
portarilor, nu și-a înscris nu
mele printre marcatori. Alături 
de Ghimeș, din echipa învin
gătoare am reținut aportul iul 
Nicolae Popescn, Marian Mirică 
și Marian Dumitru, în cîteva 
rînduri de neoprit în aruncă
rile de la distanță. Studenții au 
încercat să se „agațe“, știința 
jocului lui Neculai Vasilca spu- 
nîndu-șl și de această dată cu
vîntul. L-a secondat bine tînă- 
rul Robert Gerhard. Mar
catori : Mirică 7, Popescu 7, 
Dumitru 5, Săfiescu 5, Cicu 5, 
Berbece 4, Ionescu 3, Ghimeș 2, 
Mânu 1 pentru Steaua. res
pectiv Bondar 7, Vasilca 6, 
Gherhard 6, Condruz 4, Chi- 
rilă 3. Gîrlescu 1 și Călin 1. 
Arbitri : H. Boschner (Brașov) 
L Nicolae (Ploiești).

Mihail VESA

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — DINAMO BUCUREȘTI 
24—26 (14—14). Oaspeții au con
dus în prima parte cu 2 și 3

goluri, gazdele reușind egalarea 
în min. 21 (10—10). Am con
semnat apoi încă 4 egaluri și 
doar un gol ta plus penlru gaz
de (14—13 în min. 27). Dinaino- 
viștfl s-au desprins apoi la 
5 goluri (14—19). și, apârindu-se 
foarte bine, dar „tare“ (au avut 
5 eliminări. Dogărescu cartonaș 
roșu) au câștigat.

Marcatori : Bedivan 8, Durau 
3 (1). Bărbulescn 3, Olani 3, 
Timofle 3 (1), Cojocarii 3, Omer 
1, respectiv Licu 
rescu 4, Mocanu 
Jianu 2, Stuparu 
Prisecaru 1. Au
Condruz și O. Marin din Plo
iești. (C. POPA — coresp.).

STRUNGUL ARAD — DI
NAMO BRAȘOV 25—22 (12—9). 
Au înscris : Nagy 10 (2), Crivăț 
8, Urs 3, Robu 2, Gașpar 1, Dea- 
cu 1, respectiv Hesu 7, Fieik 3. 
Moldovan 3, Donosa 3, Donca 2, 
Micle 2, Nicolescu 1, Cian 1. 
Au arbitrat : M. Marin 
Serban — București. (O. 
BECARU, coresp.).

C.S.M. MINAUR BAIA
— UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA 2.9—25 (15—13). Minaur
s-a impus chiar de la începutul 
partidei, conducînd pînă la 
sfîrșit. Au înscris : Pa vel 8, An- 
dronic 7, A. Popovici 4, Akacsos 
3, Marta 3, Bontaș 2, Ileș 2, 
respectiv Crainic 7, S. Pop 5, 
Sîmboan 5, C. Marc 4, Vălean 2, 
M. Cristea 1, Năstase 1. Au arbl-

9 (3), Dogă-
4, Zaharia 3,
2, Ștefan 1, 
arbitrat : L.

și Șt. 
BER-

MARE

(Continuare in pag. a 4-a)

(în tur. la Tirana, câștigase cu 
81—72), calificlndu-se astfel, 
ta tund al doilea al compelî- 
țiet.

Partida din Sala Sporturilor 
s-a desfășurat in fata unui pu
blic numeros și entuziast, cane 
a susținut cu multă căldură e- 
chipa gazdă. Aceasta. începînd 
întrecerea in ,.5“-ul Paula Ml- 
săilă — Gabriela Badin — 
Svetlana Simion — Aurora 
Dragos — Ildiko Manasses, a 
prezentat un larg registru tac
tic, atacurile poziționale alter- 
nind cu contraatacuri rapida 
și eficiente. Drept urmare. în 
min, T tabela de scor indica 
17—4 pentru „U“. In continua
re, clujencele au tratat cu oa
recare ușurință întrecerea, fapt 
de care au profitat baschetba
listele albaneze, foarte ambi
țioase în apărare, dar lipsite 
de jucătoare eu talie înaltă. 
După o perioadă de joc echi
librat (mai precis începînd din 
min. 30) formația studențească 
s-a desprins net, deși din e- 
chipa adversă Henrieta Mema 
și Miranda Cuka au depus e- 
forturi deosebite pentru a opri 
creșterea handicapului. Au 
marcat : Badiu 16, Misăilă 14, 
Popa 15. Morar 13, Simion 7, 
Dragos 9, Marina 6, Manasses 
6, Moroșan 2, Enyedi 2. res
pectiv Mema 20, Cuka 18. Zha- 
cka 7, Zethli 12, Rada 4. Ar
bitri 5 L Savov (Bulgaria) R 
I. Harsanyi (Ungaria).

Mircea RADU - coresp.

S-AU REUNIT
LOTURILE

PENTRU
CU

DE FOTBAL
MECIURILE

ECHIPELE
DANEMARCEI

(In pag. 2-3)



IN PREAJMA NOILOR PARTIDE ALE „TRICOLORILOR

Buzău).
Oroian 

(Minaur),

încă o etapă, mîine, și cam
pionatul de rugby face, din 
nou, loc partidelor Internatio
nale. săptămina viitoare fiind 
marcată de turneul In premie
ră absolută pe eare-1 efectuea
ză in tara noastră echipa re
prezentativă din Samoa, XV-le 
unui Îndepărtat arhipelag, din 
Sud-Vestul Pacificului. Acești 
oaspeți inediți vor juca mai in- 
tîi, miercuri, la Birlad. In com
pania selecționatei "noastre se
cunde, pentru ea etmbătă, 14 
octombrie, să susțină ia Bucu
rești meciul-test, cu naționala 
României. Tricolorii vor ieși, 
astfel, pentru a doua oară ta 
public in actuala stagiune (du
pă ce începutul a fost făcut 
prin victoria limpede de la 
Brașov, 52—17 cu Zimbabwe) și 
continuă să evolueze Împreu
nă : la 22 octombrie ei debu
tează tatr-o nouă ediție a Cu
pei F.I.R.A.. cel dinții joc ta- 
semnînd un veritabil.... derby 
Al competiției, din moment ce 
oaspeții din orașul liderului 
campionatului intern. Baia Ma
re. vor fi eomponenții echipei 
Uniunii Sovietice. Slnt lnttlnlri. 
fiecare ta felul său. de real In
teres, ta vedere lor alcâtufn- 
du-se ieri lotul național Cine 
elnt „aleșii" T

latâ-i, de la fundași ta Unia 
I î Carp (Grivița Roșie), Toa- 
der (Dlnamo). Boldor, Șerban 
(Steaua), Chirilă („Poli*-Agrono
mia Iași), Fulina, Sava (C.S M. 
Minaur), Lnngu (Dlnamo), Rl- 
eean, Domoeoș (Universitatea 
Eltim Timișoara), Neaga (Dl-

namo). Trancă (Farul), Radu
lescu (Steaua), Șugar (Minaur), 
Răducanu, Doja (Dinamo), Du- 
mitraș (Contactoare 
Nistor („U“ Eltim), 
(Steaua), Ciorăscu , .
Gh. Ion (Dinamo). Vasluiana 
(Politehnoa Iași), Leonte, Du
mitrescu (Steaua). Pășea (Di
namo). Stan (Contactoare).

Să nădăjduim că selecționa- 
bilii, care sînt cam aceiași din 
garnitura pentru meciul pre
cedent de la Brașov, vor ști să 
menfină „ritmul", spre a putea 
oferi satisfacția reînscrierii pe 
un drum ascendent, pe măsura 
resurselor care există cu ade
vărat.

AȘA, DAI
Problema arbitrajului continuă 

să fie discutată și răsdlscutată 
ta cercurile rugbystice de la noi 
(dar nu numai de la noi). Am 
semnalat, ta timpul potrivit, o 
seamă de aspecte nemulțuml- 
toare legate de activitatea cava
lerilor fluierului. De data aceas
ta. vom sublinia, de asemenea 
cu promptitudine, aprecierile fa
vorabile de care s-au bucurat 
majoritatea celor ce au oficiat 
ta partidele ultimei etape dispu
tate In grupa valorică de frun
te. Astfel. Ion Vasllică ti Mar
cel Galanda au primit cite 19 
puncte din partea observatorilor 
federali, Cristache Mitrea ti A- 
lexandru Carnabel, iar Paul Soa
re, Enciu Stoica ti Mircea Vă- 
tul — cite 16, acordata de Renă 
Chlrlac, Dumitru Mlhalache șl, 
respectiv, Nicolae Soeulescu. 
Dar cit e maximum de puncte 7, 
veți putea Întreba. 30, răspun
dem. De-ar fine-o tot așa. ar
bitrii noștri 1

f

SINTEZE

O întrecere co aproape zoo

Cina echipele se angajează cu adevărat In dispută, rezultă, de bună 
seamă, partide pe placul spectatorilor. Vna dintre aceste partide a 
fost aceea In care s-au tntilnit Steaua și Farul. Iată o imagine de 
la recentul meci din Ghencea : ---------- - —. - ™----- —
Leonte In sprijin — momentul

.plecare" decisa a Iui C. Florea, cu 
[ inițial al fazei ultimului eseu.

Foto ; Nlcolae PROFIR

138.
...acesta e numărul eseurilor 

realizate in cele 33 de partide 
consumate pină acum in .Al" 
(3 jocuri aminate). Cite patru 
au fost -semnate" de internațio
nalii Murarlu șl Hodorcă (Steaua), 
Șt. Constantin (Farul), Sa va 
(CSM Minaur Baia Mare). Trei 
reușite și-au trecut la activ, ta 
Întrecerea pentru -Trofeul Spor
tul" — al eficacității, Șerban, 
Iosef, Oroian (Steaua), Trancă 
(Farul), Sugar, Nistor (Minaur), 
Arhip, ifrtm (Rulmentul Birlad), 
Slușariuc (CSM IMU Suceava). 
Medragonlu (Știința Petroșani),

Gherghe (Universitatea Eltim 
Timișoara).

Dintre echipe, Steaua totalizea
ză 31 de eseuri, Minaur 20, Fa
rul 18, Rulmentul 14, știința 13, 
„V Eltim 10, CSM IMU 8, CSM 
Sibiu 7, Rapid Metrou șl Grivița 
Roșie cite 5, Dlnamo 4, Contac
toare Buzău 3.

Cel mal .productiv* transfor
mer este la această oră Stanciu, 
de la Rapid Metrou, eu 63 de 
puncte marcate. Grivlțeanul T. 
Radu a înscris 50, stellstul Ale
xandru 48, timișoreanul Domo
eoș 47 ș.a.m.d.

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCH1

• O frumoasă inițiativă a C.M.E.F.S. 
comisiile de „jocuri** • Un binevenit | 
pentru cluburi și federații

In intîmpinarea Marelui Forum 
al comuniștilor români — Con
gresul al XlV-lea al partidului — 
Consiliul Municipal București pen
tru Educație Fizică și Sport a lan
sat o amplă Întrecere de masă la 
nivelul tuturor asociațiilor și clu
burilor sportive ale sectoarelor. 
O întrecere cu zeci și zeci de ' 
pe. cu sute de participanti 
doresc să cinstească, și In 
fel, importantul eveniment 
tic din 20—25 noiembrie.

O frumoasă Inițiativă situată In 
acest context este de semnalat și 
la nivelul unor comisii pe ramuri 
de sport, a celor de handbal, vo
lei și rugby, care — In tntimpl- 
narea Congresului — au organi
zat întreceri cu participarea e- 
chlpelor de juniori n ti m 
adică cu copii și tineri care vi
zează performanta, viitori com
ponent! ai echipelor naționale, 
cum se arată a fi unii dintre ei. 
întrecerile. care se desfășoară 
sistem-turneu, pe Stadionul Ti
neretului (devenit, in aceste zile, 
un veritabil laborator de selecție 
șl pregătire sportivă) reunesc M 
de echipe de handbal, 46 de vo
lei șl 34 de rugby, acestora ur- 
mtnd să li se alăture, tnceptnd 
din 8 octombrie, alte 48 de echi
pe de baschet. Așadar, o întrece
re la „Jocuri* eu aproape 386 
de formații l

Nu se pot face, deocamdată, an
ticipări asupra fruntașelor eau 
vizavi de jucătorii care promit 
sd se detașeze. Se poate remarca, 
ta schimb, seriozitatea eu care 
marea majoritata a echipelor

echi- 
care 

acest 
poli-

au aborda 
cum șl 
cadre tehn 
ra micilor 
tire șl o ți: 
atuuri ale 
nea întrece 
presionante 
capitol do 
sublinieri 
Irina Ciiir 
Georgeta Mi 
pescu — C 
Grigore Nițl 
lei, prof. N 
Steaua. Mar 
Dinamo, Ion 
Liceul ind. : 
Al. Achim. • 
— l.M.G.B 
mitra — 
Energia, V 
C.S.S. Loco 
tiva complet 
tehnicieni, n 
cuprindere i 
rei genera 
sportivă con 
mai ales cu 
bogat. Cum 
trecerile din 
greșului al 
cărora C.M.l 
tă, prin con 
le asigură ti 
o reușită di 
de interes c 
iși trimită 1 
neretulul" p 
ventual. pe 
Jucători din 
de copil ti

CTOP CADKUJî z
Citim ta presa de epeciatt- 

țate că sahlstul-robot .JDeep 
Thought", de construcție a- 
mericană, camolonul mondial 
al computerelor, poate să 
calculeze un milion de poli
tii ne eșichier tatr-o singură 
secundă Nu • crea mult 7 
Desigur el da. Jucătorul li
man este oină acum superior 
celui electronic tocmai prin 
forța sa deosebită de sinte
ză. eare-1 face să elimine de 
ta Început orice calcul inutil. 
Este nevoie pentru aceasta 
na numai de cunoștințe *1 
antrenament. el si de aed 
simț al intuiției, nrin care sa- 
hlstul poate să vadă relativ 
unor variants ce trebuie a- 
nallzată.

Bineînțeles, cititorii noștri 
n-au avut nici ei nevoie de 
prea multe variante pentru a găsi căile Juste de joc ta 
cele două oozitil nroouse 
rlndu! trecut nentru analiză 
Mal IntfL oea dir partida Lu
iza lonescu — Katrin Alad Io
va. dună 
T;dS.

,f3 (sau Dd. Tc4) mat.
De ce nartlda C lonescu — 

B Rabla s-a Încheiat ta mu
tarea a 33-a 7 Fiindcă ta 
zitia rezultată (Rh3. TfS. 
Pa5. c4. d5. KS. hS :
Db8, Pa«. C5. eS, g7. h8) 
ma neagră nu Doate nara 
ternlca 
la 33.. Dc8 urmind 34.Oe7+. *
versarul --------------
era obligat să accente schim
bul ne f8, ca aool să intre 
lntr-un final de pioni cler 
clsttaat de alb.

oo-

_ ________ ____ nu-
amenlntare Tf8-h8+. 

___ simplu
In consecință. ad- 

iucătorutai român

mutările 24.d5+ 
alternativă nosibilă

încheierea ar fi fost a- 
tuncl 25.N:d5+! R:d5 (35.. C:d5 26DC6+) 26.Tfdl+ Re4

CONCURS DE ȘAH ARTISTIC
Dumlnlcă dimineața, eu Înce

pere de la ora «.30, Comisia de 
șah artistic din cadrul F.R.Ș.

Si fiindcă ne-am lansat in 
analize să mai nunem o în
trebare : pornind din poziția 
de pe diagrama de mal sus. 
cum ciștigă albul 7

Radu VOIA

9 HANDBAL 9 La 
după cinci etape, singura for
mație (din cele patru serti) care 
a obținut numai "
fosta componenta a primului e- 
șalon, Dorobanțul Ploiești. Ea a 
reușit să ciștige șl ultima ta- 
tUmre, in deplasare, la Pitești 
(25—24 cu Electro) șl conduce, cu 
15 p, in clasamentul seriei B. • 
La polul opus, cu nici un suc
ces, Victoria Constanța '
A). ", ........................
(B) și 
• CU 
(37—27 
bozia 
vinsă, .. ..
La distanță de numai un punct. 
Textila Buhuși care, surprinzător, 
la Galați, după o repriză pe care 
a dominat-o cu (16—12), a În
vins pe Otelul : 27—26. • In sc
ria C conduce Textila Sebeș, cu 
13 p. In ultimele două jocuri a 
ciștigat .acasă" : 29—20 cu Car
patex șl 21—17 eu 
Gheorghe. In schimb, 
biu a realizat un egal (20—20 cu 
CSM Bistrița) și o victorie 
(19—15 cu Carpatex), dar ta de
plasare, avind acum 12 p. • 
Constructorul Baia Mare, după 
victoria de la Cluj-Napoca (35—30 
cu .U“ Farmec) din etapa a 4-a, 
șl-a mai adăugat una, pe pro
priul teren (34—29 cu Electro 
Timișoara) și deține primul loc 
In seria D, cu 13 p. Fosta 
deră. AEM Timișoara, care

victorii este

(șeria 
Sportul Muncitoresc Caracal 

■ Carpatex CSU Brașov (C). 
egalul realizat pe Litoral 
cu victoria). Olimpia Slo- 
se menține lideră, nein- 
ln seria A, avlnd 14 p.

CSM Sf. 
CSM Si-

11- 
a 

tăcut egal la Oradea (17—17 cu- - ia

gurele formații care au acumu
lat 13 p. ambele cu cita • ta- 
frlngere. In ultimele două eta
pe amlndouă au ciștigat. Cei de 
la Arctic : 26—as la Basarabl, eu 
Utilajul și 31—25, acasă, cu IOB 
Balș ; cei de la Mecanica, pe 
propriul teren : 36—24 cu Meta
lul Bistrița șl 38—24 eu Unlo 
Satu Mare • In urmărirea li
derelor, cu cite 11 p, ae află 
cite două formații care, coinci
dentă, duminică s-au Intilnlt In
tre ele : IMP st. Gheorghe — 
Tractorul Brașov in seria B șl 
Tehno utilaj Odorhel — Minaur II 
Bala Mare in seria D. Gazdele 
au tranșat In favoarea lor dis
puta : 22—21 in prima intilnire 
șl 30—17 in cea de a doua. • 
Și Intre seriile A și C există 
similitudini : ocupantele prime
lor trei locuri au acumulat ace
lași număr de puncte (U), iar 
echipele de pe pozițiile 4—5 slnt 
la numaCvn punct distanță de 
ele. • In prima serie, pe po
dium — MECON lași (38—25 eu 
Rapid CSU Galați) cu +11 la 
golaveraj, Moldosin Vaslui (18—18 
cu Relonul Săvinești) +8, CSM 
Borzești (22—25 la Buzău, cu 
A SA) +3.® In seria C, In frun
te, Independența Carpați 
(29—23 cu Constructorul 
și Comerțul Sînnicolau
(28—29 la Hunedoara, cu ___
lull. ambele eu +24 șl Utilajul 
Știința Petroșani (23—21 eu Au
toturisme) cu —18.

Mîrșa 
Arad) 
Mare

Meta-

organizează un prim concurs de 
dezlegări de probleme și studii, 
deschis tuturor iubitorilor aces
tui gen de competiții. Gazdă a 
întrecerii va fi Clubul Central 
de Șah (str. Oțetari D.

Industria Ușoară) este Insă 
1 p de băimărence.

In campionatul masculin, nici 
o echipă nu a izbutit, după 5 
etape, să rămînă neînvinsă. • 
Arctic Găești (seria B) șl Me
canica Oradea (D) slnt Insă sln-

loan NOVAC

9 RUGBY 9 In seria I, pri
mele etape au și programat un 
derby, adjudecat la scor de 
C.F.R. Brașov : 26—8 cu LO.B.
Balș. Alte rezultate : S. N. Ol-

tanița — Aeronautica 13—I. Ta- 
bllerul Pitești — Electroputere 
Craiova 13—13. Textila Pucioasa
— S.N.O. 6—8. Chimia Turnu Mă
gurele — Tabllerul 37—8. In ac
ria a H-a, constructorul Fero
viarul București a obținut o vic
torie categorică, 74—0 cu Slderur- 
glstul Călărași, „depășită" insă 
prin proporții de scorul eu care 
s-a impus CFR Constanta ta fața 
echipei Știința CCSITCE ț 102—0 I 
Chimia Năvodari — ITC C-ța 
6—35, C.F.R. — Constructorul Fe
roviar 10—10 (un prim pas al 
bucureștenilor spre împlinirea 
aspirațiilor de promovare), Ca- 
llatls Mangalia — I.O.R. 18—13. 
In seria a IlI-a, ASA Construc
torul Ploiești a înregistrat două 
victorii categorice, 68—3 cu Pra
hova Ploiești șl 68—3 eu Abrom, 
la Birlad. Chimia Brăila — A- 
brom 24—3, CFR Galați — Pro
gresul Brăila 16—7, URA Tecuci
— Chimia 6—25, Progresul — Elec
tro Botoșani 8—0. Echipă de tra
diție In rugbyul nostru, „U“ Cluj- 
Napoca a început disputa din 
seria a iv-a cu _ dreptul : 
32—9, in deplasare, eu Minerul 
Berbești și 39—6 cu IFET Sibiu. 
Alte rezultate : Minerul Lupenl
— Unirea Săcele 46—0, Rapid M. 
Ciuc — Carpați Mîrșa 6—6, IFET
— Rapid 12—0. Transportul Tg 
Mureș — Minerul 3—13. Reamin
tim că formațiile acestui eșalon 
au obligația titularizării a tre! 
juniori și a unui jucător eu talie 
șl gabarit.

C. CRISTACHESCU

9 VOLEI 9 Startul campiona
telor (feminin și masculin) 
ale diviziei naționale secunde a 
consemnat nu mal puțin de opt 
victorii in deplasare. lată-le :

Sportul Stu 
trodava Piai 
motiva Ploii 
0—3, Confecț 
latorul Buc 
Oradea — 
I.T.B. — Al 
feminin ; tl 
SARO Tlrvc 
Buzlas - 
șl Miner

mas 
ale 
Met 
Buc

A.S.A. 
8-3, la 
victorii 
iova — 
tronlca
3—1, Corner 
C-ța 3—1 ;
Metalotehnlc 
tana — C.P 
șani — „Pol 
feminin ; L 
Pitești 3—2, 
— ASA Bu 
stanța — N: 
Galați - D 
prez.), Eiecl

* ~ * * 3—
Mei

Ploiești
Buc. —
CSU Oradea
3-1, 
n b.

.Poli" 
_ Mare 
— Silvania 
culta.

Rezultatele 
se de core: 
O. Berbecar 
loi, O. Bălti 
Crețu, St. C 
Costin, A. < 
Florea, C. < 
Ghișa, P. G 
berg, O. Gi> 
lonescu, V. 
N. Mate
Al. Noul 
ga, A. Plaș 
șlanu, W. P< 
E. Teirău, 
ma, C. Toi 
Tuțu, M. V

TUR

AUTOMOBILISM, cu raliul 
COVINEI s-a încheiat Campionatul 
Republican de raliuri. Deci, campioni 
pe anul 1889 slnt gr. „A“ : c. Duval— 
Gh. Nemeș (Oltclt Craiova), gr. „C* : 
U Ballnt — C. Zărnescu (I-A. Dacia — 
CoUbașl). Ambele echipaje au Învins 
ta 5 din cele 6 raliuri ale campiona
tului. Pe echipe, LP.A. sibiu • cele 
16 probe de clasament au revenit echi
pajelor L. Balint — e. Zărnescu «, st. 
vasile — O. Scoba| 4, L Mălăuț - D. 
lonescu și frații E. ti St. Gajdo cite 
una (intr-o probă, prunele două cu
pluri au avut același timp). • NOU 
RECORD in proba pe Rarău — 8 minu
te ti 58 secunde, realizat de A. Bote- 
zan — S. Popa (IPA Sibiu). Vechiul 
record era de 11 minute ti 
tal P. Cojocaru “ — “
tezan a oondus o Dacie •

e parti nea
E. Pop (Oltclt). Bo- 

____ __  ______ _ □ NUMELE 
instructorului de karting de la Mine- 
rul-Crucea, ai cărui copii au făcut o 
frumoasă demonstrație Înainte de În
ceperea raliului : L Parfenie. (M. Fr.).

CANOTAJ. LA „Criteriul speranțelor", 
intervenind cu promptitudine clnd schi
tul concurentei Cristina Mureșan de la 
U.T.A. a Început să se scufunde, arbi
trul de parcurs, Zoltan Benedek, a 
constatat cu stupoare că sportiva avea 
picioarele fixate pe palonier nu nu
mai Incorect, d șl periculos, fără limi- 
tator și cu gleznele zdravăn legate. In 
pofida precizărilor din regulament. In 
cazul unei răsturnări, urmarea putea 
avea consecințe serioase • TOT o ig
norare a regulamentului este ilustrată 
•e Înscrierile secției CJ.8. Marina Or
șova — pe bucățele de Mrtia. ceva seal

(Urma

vtața Instaurării unor arbitraje de ca
litate. Este vorba de colectivul de ob- 
sei va tori federali 
trul Internațional
(I. GVJ

coordonat de arbl- 
ștefan Georgescu

mari decit un bilet de tramvai, do
vedind o totală npsă de respect atît 
față de hotărtrlle federației, cit șl față 
de colegii lor, eorecfi, din celelalte 23 
de secții participante. * calificata 
ta finală, Cristina Onofrei (Șiretul Foc
șani), a privit de pe mal desfășurarea 
cursei. O zbenguială pe iarbă, soldată 
cu luxarea mllnll drepte, a Irosit in 
citeva secunde antrenamentele unul an. 
(D. C.)

HANDBAL CU PRILEJUL meciului de 
la Zalău dintre Textila șl Hidrotehnica 
Constanta, Ana Bălăncan (golgeteră a 
ediției trecute a Diviziei A) a înscris 
cel de al 100-lea gol al turul actualei 
ediții șl al 300-lea de clnd sălăjencele 
au reintrat ta primul eșalon valoric 
• ARBITRII BRAȘOVENI Gr. Bolo- 
can șl R. Mahler s-au achitat mal 
mult decit onorant de misiunea avută, 
ambele formații dorind să Încheie pri
ma parte a campionatului pe locul se
cund. A reușit Textila, pentru că și-a 
Impus jocul Chiar din start. Insă re
plica Hidrotehnicii a fost, de aseme
nea. de natură să concure la un hand
bal de calitate • componentele 
formației C.F.R. Craiova sint, aproape 
toate, formate la „școala" craloveană a 
reputaților antrenori Gheorghe Sbora 
șl Nicolae Dumitrescu. Iată numele ct- 
torva dintre acestea : neana Bălăci. 
Marlnela Bulat. Nicoleta Cîțu. Ileana 
Manolescu, Carmen Popa, Victorina Slo- 
enescu, Ileana Turea, Mlmi Văruț (Gh. 
Sbora) ti Floarea Ionișcu. Iulla Trifă- 
nescu, KUMbeta Marinescu. Ana Stăn- 
euta (N. Dumitrescu) • LA F.R. 
HANDBAL •-• ereat un organism care 
a «4 taceput să dea „roade" ta pri-

CELE
și Dinamo s-au jucat

DOUA PARTIDE d|n-
,'J ‘__ O

din timp pe... ceată, de nu
HOCHEI.

tre Steaua 
bună parte __  ___  ___  ____ ______
se vedeau jucătorii decit de la... brlu 
in sus. Pucul, cit e el de negru, ră- 
mlnea adesea ascuns printre fuloarele 
de „abur" rece ce se ridicau de pe ghea
ță. De Înțeles dificultățile jucătorilor 
de „cîmp* și. mal ales, ale portarilor. 
Cei ce răspund de gospodărirea pati
noarului „23 August" au motivat si
tuația prțn starea vremii (umezeală, 
căldură) „eu totul excepțională". Spe
cialiștii pretind că lipsește ventilația, că 
asemenea situații meteo de excepție nu 
slnt chiar de... excepție. Apoi. clnd 
plouă, cum a fost cazul sîmbătă, apa 
se strecoară prin unele rosturi ale aco
perișului, mulnd gheața sau, In funcție 
de temperatură, făcind movilite. Același 
gospodari ne-au asigurat că există 
pe agenda serviciului de resort al 
C.N.E.F.S. un proiect de remediere, că 
se caută soluții. Bine ar fi să se gă
sească mal repede, pentru a nu se s- 
fecta calitatea meciurilor campionatu
lui. • O PROBLEMA vlzind — să-i zi
cem — politețea față de 
înscrierea pe tricou a 
cheistulul. De ee nu au 
asemenea Înscrisuri pe 
are Steaua, de pildă, și 
practica Internațională 7 
tatorul care, ce si cum...

spectatori este 
numelui ho- 
toate echipele 
tricoul!, cum 
cum există In 
Să știe spec- 

(M. C.)

JUDO. „DECORUL" uneia dintre tri
bunele Sălii Sporturilor din Constan, 
ta a fost.- colorat, la recentele Cam
pionate Balcanice, de grupul celor 45 
de mid Judoka (băieți si fete) costu
mați In frumoase treninguri albastre. 
Clnd pe tatami apăreau reprezentanții 
țării noastre, grupul izbucnea in aptau-

ie. tar la flecare reușită aplauzele lor 
deveneau furtunoase. Copiii erau de ia 
Asociația Sportivă A.c.c. Călărași, în
soțiți de antrenorul lor, Ion Toader. 
• ÎNVINGĂTORI sau învinși, concu- 
rențil români sau oaspeții prezenți in 
competiția balcanică au fost, fără ex
cepție, mulțumiți de deciziile arbitrilor: 
Aleksandr Sergilov (Bulgaria), Dimi
trios Vasilioiu. Trifon Peppas și Sinos 
Dimitrios (Grecia), Ahmed Apaydin ti 
Fahri Dopruyol (Turcia), Ilie Papa. 
Constantin Isac șl Ionel Stoicut (purtă
tori al ecusonului U.E.J.), Ionel Lu- 
pescu. Constantin Ciolan. Gheorghe Va- 
sile (toți din București) ș a. (C. CH.)

MOTO. IN ETAPA a 4-a la dirt-track, 
de pe pista Stadionului Voința din Si
biu. Marjus Șoaită (I.P.A.), cîștigătorul 
„rundei" anterioare și principalul ur
măritor al liderului, a gustat de două 
ori din amărăciunea Infrîngerii : mai 
tntil, In fața lui Mircea Agrișan și, apoi, 
ta confruntarea cu coechipierul său 
Sorin Ghibu. De fiecare dată, Șoaită 
a avut un adversar in plus I — vira
jul nr. 1. pe care îl lua cu o mare 
greutate. • doi experimentați pi- 
LOȚI, Gheorghe Șofran (C.S. Brăila), 
care a atins banda de la start, si Ste- 
lian Postoiache (Steaua), pentru că nu 
s-a Încadrat în regula celor două mi
nute dinaintea plecării, au fost excluși 
din .manșele respective. Deci atenție 
mărită, intrucît arbitrii au început să 
aplice cu strictețe regulamentul. • 
APROPO DE ARBITRAJ, la Sibiu — 
Ion Tichlndelean și la Brăila — Florin 
Carp, promovați In fruntea corpului de 
oficial! locali, se impun de la un con
curs la altul prin autoritate și compe
tență. • FIGURIND de la Începutul 
campionatului In formula de desfășu
rare, Gheorghe Grigorescu (Petrolul 
Ianca) a stat vinerea trecută In tribu
na stadionului IPA Sibiu, unde a avut 
loc etapa a 3-a a competiției, deoarece 
șl-a uitat acasă... contractul de asigu
rare ADAS (Tr. I).

5-

-«

<

gulamentuli 
el La bar ie 
sista la pli 
șan in cur: 
minute. Aț 
drept pentr 
tigă și cel 
la Sighișos 
acțiunea. V 
reeditarea 
doua, cînd 
o acțiune 
spre final, 
cliști rom 
sprintul i

»»PREMIU
Fragi- mat 

ultima dum 
brie, -Prei 
reunit ia s 
au mai bui 
de trăpași 
frunte cu B 
bița, Dalina 
fășurată int 
pidă, alerga 
fin, care, i 
pusă a trib 
autoritate 
un nou și 
1:24,3/km, c 
marilor ved 
a realizat, 
tă care-1 oi 
anunțindu-s 
din principi 
byului din :

Treclnd i 
desfășurate 
de timp, 
victorii obț 
Marinescu, 
dat cu loc 
cedîndu-1 1



, prin
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i pre- 
multor 
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P. Coli- 
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perspec- 
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unea de 
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•3, Do co
if Brăila 
- Calcu- 
OUmpia 

OV #—3, 
1—3, la 

vlște — 
Balneara 
v’ o—3
j > —
. —ureș 

numai 
:cit Cra- 
-0, Elec- 
Fălticeni 
Chlmpex 
Mare — ), Topli- 
. Petro- 

3—0, la 
IATSA 

. Vtlcea 
IC Con- 
-î, csu 
i—0 (ne-

prjco 
agnetlca 
ira 3—2. 
ransebeș 

Minaur 
a Zalău 
la mas-

I
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Ieri s-au reunit la București 
componenții lotului reprezenta
tiv de fotbal în vederea parti
dei de miercuri, 11 octombrie, 
de la Copenhaga, din prelimi
nariile C.M.. cu echipa Dane
marcei. Iată lista selecționabi- 
lilor : Lung, Stelea — portar: j 
D. Petrescu. Iovan, Andone, 
Rednic, E. Săndoi, Klein — 
fundași ; Sabău, Gh. Popescu, 
Mateuț, Lupu, Rotariu, Mujnai 
— mijlocași ; Hagi, C&rnătaru, 
Șt. Stoica, M. Popa — atacanți. 
Antrenorii reprezentativei noas
tre. Em. Jenei și C. Drăgușin, 
vor declanșa, tncepînd de as
tăzi. la Bistrița, un program de 
intense pregătiri și jocuri-școa- 
lă, menite să conducă la atin
gerea unui potențial de joc 
cerut de importanta întîlnlre 
de la Copenhaga.

în cursul zilei de luni, lotul 
reprezentativ urmează să facă 
deplasarea în Danemarca.

> ★

Tot ieri s-a reunit la Bucu
rești și lotul de tineret al țării 
noastre, care va înttlnl marți, 
10 octombrie, la Holbaek (oraș 
situat la aproximativ 40 de ki
lometri de Copenhaga) adee-

ționata similară a Danemarcei. 
Acest meci se va disputa ta 
cadrul Campionatului European 
al acestei categorii de vîrstă. 
în vederea partidei de marți, 
antrenorii M. Rădulescu și D. 
Apolzan au convocat următorii 
jucători : Prunes, Țene (por
tari), Colora. B. Bucur, Lucaci, 
Cristea, Motroc II și M. Pană 
(fundași). I. Stan, Fulga, Han- 
ganu, Lupescu, Ursea (mijlo
cași). Răducioiu, Stănici, Viă- 
doiu și I. Dumitrescu (ata- 
canți). Ciocan și Timofte 1, 
care sînt accidentați, nu au pu
tut răspunde la convocare. In 
cursul zilei de ieri, lotul 
deplasat la Zalău, unde 
efectua întregul program 
pregătiri.
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ASTĂZI, LA BISTRIȚA K 
dispută partida de Divizia B 
(seria a IlI-a) din cadrul eta
pei a 7-a (programată dumini
că 8 octombrie) dintre forma
ția locală Gloria fi U.T. Arad. 
Inttlnirea va Începe ta ora 15 
fi va fi condusă la centru de 
N. Dinescu (Rm. VTleea).

ETAPA S A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
SECVENȚE PEOIEȘTENE
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„Dacă am fi avut un stadion 
de 100 000 de locuri, probabil 
că l-am fi umplut", ne spunea
— înaintea meciului cu Steaua
— cineva din conducerea Pe
trolului. într-adevăr, interesul 
pentru partidă a fost enorm. 
Drumul spre stadion era pre
sărat cu „filtre" la tot pasul, 
pentru evitarea înghesuielii. 
(La acest capitol, petroliștii au 
asigurat o organizare perfectă.)

Victoria bucureștenilor, chiar 
dacă a fost obținută la limită, 
nu poate fi pusă nici un mo
ment la îndoială. Fără să a- 
tingă cotele obișnuite ale me
ciurilor sale Ia vîrf, Steaua 
a luat încă din start un avans 
psihic care a și marcat dife
rența de potențial In primul 
sfert de oră, deși jocul steliș- 
tilor a fost mai puțin legat, el 
bazîndu-se mai mult pe „ex
ploziile" lui Hagi și Dan Pe
trescu. Pe de altă parte, acțiu
nile colective nu s-au putut 
Încheia, In pofida ocaziilor, 
deoarece la Steaua se simte In 
continuare absența vârfului de 
profesie, un post care a de
venit — iată — handicapat și 
de absența lui... Negrău. indis
ponibil, acesta din urmă fiind 
— in ochii suporterilor, și nu 
numai ai lor — titularul de 
mtine, prin forță, comfeativita- 
te și printr-un „sting" pus pe 
fapte mari. îmbucurătoare — 
mai ales fn perspectiva jocului

de la Copenhaga — „renaște
rea" lui Hagi, care a sprintat 
cu dezinvoltură, chiar dacă nu 
și-a prea căutat partenerii

...Trecînd în tabăra cealaltă, 
Petrolul a apărut o echipă in
timidată de numele adversa
rului. In orice caz, petroliștii 
nu au mai avut aplombul din 
prima repriză a meciului cu 
Dinamo, de la București, cînd 
Catinca și Bîșcă, miercuri com-

plet șterși, se impuseseră prin 
curaj și *—XJ* J- --- 
amintim 
tării lui 
nute. Să 
cu care 
în final, 
merică. 
pierdut cele 
partidele cu 
dar meritele 
gil Dridea 
suflu nou 
trecute cu

forță de joc. Să mai 
handicapul acciden- 

Panait în primele mi- 
subliniem și curajul 

„galbenii" 
în

Per

au cutezat 
inferioritate nu- 

total, Petrolul a 
patru puncte în 

Dinamo și Steaua, 
antrenorului Vir- 

în imprimarea unui 
echipei nu pot fi 

vederea.
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In campionatele precedente, e- 
chlpa de speranțe a clubului din 
Moreni a avut o comportare con
tradictorie. In ediția 1987/1988. e- 
chiroa s-a menținut la mijlocul 
clasamentului, terminlnd campio
natul pe locul 8. Anul trecut, 
însă. tinerii Jucători din Mo
reni n-au reușit decît rareori să 
părăsească zona inferioară a cla
samentului, ocuptnd, În final, lo
cul 17. Deși recunoaște toată lu
mea. în rindurile formației se a- flau destui jucători buni, unii 
— foarte tineri — care evoluase
ră și în prima echipă. Un singur 
exemplu, cei mai " ‘ 
Stere.

Iată. Insă, că în 
trecere. speranțele 
au pornit lansate, aflîndiu-se prin
tre fruntașele campionatului du
nă primele sânte etape disputa
te. Am urmărit incul acestei e- 
chlpe in repriza a doua a parti
dei 
6-a 
re. 
pă 
bă

— L-ai fi scos ?
— Sigur că da ! Jucătorul care 

nu-și respectă adversarul n-are 
ce căuta pe teren. Le-am apus 
la. to ti să-și vadă de Joc. să a- 
rate ce știu. Numai asa putem
iHtHiiitnitiiniiiiinrntrnHHmmmimmn

Campionatul speranțelor

edificator :
actuala în- 
morenariloT

cu S.C. Bacău, din etapa a 
Joc frumos, anrig In anăra- 

iute. spectaculos în atac. Du- 
meci. am stat Dutin de vor- 
cu noul său antrenor 

weiller V (Victor), care. în 
70. a avut o intervenție de 
vărat pedagog. Unul dintre 
dasii săi faultase destul de 
si fără rost Antrenorul a ___
de pe bancă și i-a strigat jucăto
rului său : ..La nrimul fault ne 
care ai să-I mai faci, te scot din 
joc Clar !“.

Do aici a pornit dialogul nostru.

Nun- 
min. 
ade- 
fun- 
tare 
sărit

să ne dăm seama de valoarea 
fiecăruia, de ce poate echipa

— Saltul de la campionatul tre
cut la cel actual e evident. Care slnt... secretele Iul 2

— In primul rind. mai multă 
muncă, mai multă disciplină, mai 
multă receptivitate din partea Ju
cătorilor. Avem o echipă tlnă- 
ră. opt dintre componenții ei 
fiind din Moreni : Gutu. popescu, 
Neagu. Terek. Andrei. Grigoraș. 
Savu si Frătilă. Ei. plus portarii 
Nioolae si Toma si Jucătorii de 
cîmp Badea. Ghită. Kus si Lais 
au evoruat în aceste prime me
ciuri din campionat, obtinind 
victoriile care ne-au adus nuncte- 
Ie din clasament. Campionatul, 
din cite am obser zat eu. este 
mai edificator dscit cei de anul 
trecut. Se Joacă mal mult la 
victorie, tonul dSndti-1. desigur, 
echipele fruntașe, Dinamo, Stea
ua. Universitatea Craiova toate

1. DINAMO j n i n-1 ii
2. Flacăra 7 5 1 1 13- » 11
3. Steaua 5 4 1 0 H- 1 9
L F.C. Inter 11 1 1 U- 1 1
1. Victoria H 1 t 12-11 3
«. Univ. Craiova 5 4 0 1 16. 4 8
1. F.C. Olt 7 3 2 2 8-10 8
8. F.C. Argeș m > 12- > 7
9. S.C. Bacău 7313 8-14 7

10. F.C. Bihor C 3 0 3 8- 8 t
11. Corvinul 7394 12-14 6
12. F.C.M. Brașov 7 2 3 1 3- 3 <
13. Petrolul 4213 1-12 1
14. Sp. Studențesc 5 2 9 3 7- 7 4
15. Jiul 7295 10-17 4
IC. „Poli" Tim. 7115 5-13 3
17. F.C. Farul 5914 8-14 1
18. „U- Cluj-Nap. 7 0 10 7-13 1

Poate că nu am fi revenit pe 
marginea partidei F.C.M. Bra
șov — F.C. Olt, care, după 
cum subliniam și In cronică, 
se poate spune fără teama de 
a greși că a dezamăgit. Asupra 
unui alt aspect am dori acum 
să ne oprim.

A fost suficientă o înfrânge
re la scor, in ultima de
plasare. de la Oradea, pen
tru ca. destul de surprinzător, 
am spune, startul cu dreptul 
din actuala ediție de campionat 
al brașovenilor să fie uitat. 
Sigur, un eșec de proporții, 
cum a fost cazul cu acel 
nu poate fi digerat cu 
multă ușurință. Adevărul 
că accidente de acest fel. 
le chiar mai usturătoare, 
mal fost și, nu ne Îndoim, vor 
mai fi și la case mai mari.

Revenind Insă la întâlnirea 
de pe „Municipalul" brașovean, 
surpriza cea mare aveam s-o 
consemnăm chiar înaintea pri
mului fluier al arbitrului. S-a 
scris nu o dată, și cu temei, 
despre importantul roi pe care 
n joacă stația de amplificare

0—fl. 
prea 
este 

une
au

de pe stadion. In cazul de față 
ne-am fi așteptat la cîteva cu
vinte de îmbărbătare, care să 
se dovedească un sprijin în 
plus pentru depășirea momen
tului delicat prin care treceau 
elevii lui Costică Ștefănescu. 
Ei bine, nimic din toate acestea.

Nu prea înțelegem ce rost 
avea acel, să spunem, top al 
insucceselor de proporții înre
gistrate. de-a lungul timpului, 
de formațiile brașovene, de ce 
trebuia, astfel, reamintit că, 
spre exemplu, acum mai bine 
de două decenii Steagul Roșu 
pierdea la București, cu Dina
mo, cu 1—10 ! După meci, care 
a însemnat, de fapt, un punct 
pierdut pe propriul teren, ci
neva spunea că pe copilul cane 
vine acasă cu 4 la matematică 
nu-1 duci la cinematograf. 
Poate. Oricum, cert e că fără 
sprijin, unul real, constructiv, 
în paralel cu analizarea pro
priilor slăbiciuni, impasul ac
tual va fi depășit cu o mult 
mai mane dificultate.

CIUCA

avînd In rîndurile lor lucitori ti
neri de certă perspectivă.

— Va căuta Flacăra sa... strice 
socotelile echipelor eu nrlma 
sansă 1

— Ne pregătim. in nrimul rfy’ 
pentru a Juca frumos, deschis, 
ofensiv. Pregătim Jucătorii pen
tru ca orlcjnd unii dintre el să 
poată fi promovați la prima echi
pă. In rest, rămîne de văzut.

Victoria din partida eu... 
toria. de miercuri, vine să 
firme multe din afirmațiile 
trenorului speranțelor de 
Flacăra

Laurențiu DUMITRESCU

Vic- 
con- 

an- 
te

„VETERANII** -
Corvinul și F. C. Argeș sînt 

două echipe care au luat un 
start greoi în actualul campio
nat. Punctul critic se pa-e că 
a fost depășit cu puțin timp 
Înaintea întîlnirii lor directe, 
care s-a transformat, astfel, 
intr-un prilej de noi acumu
lări pe un drum ascendent. A- 
devărata măsură a valorii lor 
actuale, cele două partenere au 
dat-o in ultima treime a me
ciului, cînd F. C. Argeș a ieșit 
din corsetul unui joc emina
mente defensiv (în care se 
complac, de regulă echipele 
vizitatoare), cu speranța că va 
putea remonta un handicap 
care devenea sever (0—2, în 
min. 66). A rezultat un final 
de meci fierbinte, cu fotbal 
dezlănțuit, tăios, ambele ca
reuri trăind, pe rînd, senti
mentul insecurității, golul plu
tind îndelung deasupra ambe
lor porți (F. C. Argeș l-a și 
obținut, în min. 86).

Se știe că ambele echipe se 
bazează de ani buni, spre 
cinstea lor, pe efective prove-

LA DATORIE
nite din propria curte. Alt nu
mitor comun ar fi componența 
lor eterogenă, cu jucători 
vechi, amestecați cu alții noi, 
fenomen caracteristic formați
ilor care traversează o perioa
dă de reconstrucție. Cei vechi, 
evident, nu mai pot avea nici 
ei zile multe (pe gazon). Si el 
știu acest lucru. Tocmai de a- 
ceea comportarea în bloc, me
ritorie, a „veteranilor", în me
ciul de la Hunedoara, merită 
salutată nu numai de noi, da, 
și de cei care îi înconjoară. 
Ne referim, - ■ - ■
(omniprezent, 
percutant, în 
rii de 38 de 
jucat), Petcu 
zator), Nicșa 
nat), Cojocaru (mai activ 
oricînd). de la gazde ;zSperîatu 
(curajos, acrobatic, eficace), 
Stancu (dinamic, precis). E- 
duard (perseverent în îndepli
nirea sarcinilor duble), de la 
oaspeți.

firește, la Gabor 
un coordonator... 
ciuda temperatu- 
grade cu care a 
(cu efect catali- 
(un „libero“ruti- 

ca

Ion CUPEN

:list al româniei
1J cei doi antrenori ai primelor

----  noastee loturi, L Ardeleanu
sosit și (România A) și C. Ciocan

. va a- (România B). au pus la oale

. Rată- aceeași tactică, aplicată cu suc-
țtepta 6 ces în etapa a doua 7 Se pare
ntimplă, că da. tatrucit. epuizat de e-
șan ciș- fortul de unul singur, D. Răcă-

sprint, șan începe să cedeze vizibil,
tontinuă La cățărarea de la Hetiur (cat.
>are. la B). de exemplu, el trece cu un
tape: a avans de numai 3 minute, pen-
efectuat ttru ca la km 125 (cu numai 25
uru ca, km înainte de finiș!) plutonul

de ci- să stingă această superbă ac-
dispute țiune, care ne obligă sa-i a-

Oare dresăm tînărului nostru ddltat

sincere felicitări. Ne vom în
drepta. așadar, spre următoa
rea cățărare. cea de la Bâlâu- 
șeri, (cat. B). pe care o ciștigă 
M. Orosz, urmat de L. Kovacs, Z. 
Maslon si S. Blogov. Aceștia vor 
realiza, de altfel, o desprin
dere de aproape un minut și 
vor ataca cel mai dificil punct 
al etapei, urcușul de la Acă- 
țări (cat. A) unde notăm ur
mătoarea ordine : M. Orosz, 
S. Blogov, Z. Maslon și L. 
Kovacs. Cei patru zboară lite
ralmente spre punctul final, 
aflat la numai 11 km. Dar plu
tonul nu este de acord cu a- 
eeastă desprindere și apasă 
puternic pe pedale, realixlnd

TULUI“
an, ic 

septet
ului “ a 

tot ce 
generații 
ani, in 

?, Var- 
ții. Deș
arte ra
lul Kai- 
irtea o- 
ninat cu 
realizînd 
cord de 
1 rîndul 
Godeanu 
rforman- 
ralori, el 
im unul 
ai Der- 

ilergările 
perioadă 
“le sase 
nația T.

acomo- 
l ocupa, 
i. dez la

A REVENIT LUI KAIFIN
oare așteptam mai mult acum. 
Cele 6 curse au fost cîștigate cu 
Savina, de două ori consecutiv 
(ea realizînd și un record de 
1:27,9/km, care o aduce in rln- 
dul cailor de valoare al genera
ției de 3 ani), Floriana, și ea 
de două ori consecutiv, Ganaș, 
aliat in real progres, și Hrițcu, 
care ne-a impresionat prin vi
teza sa.

Marele nostru campion G. Tă- 
nase, care ocupa o poziție mai 
pufln bună, și-a regăsit ritmul, 
obținind cinci victorii cu care 
intră acum in lupta pentru un 
loc pe podium. El a învins cu 
Orica și Jindav, care și-au ad
judecat două curse de fond. Ha- 
tia, după o suită de bune per
formanțe, șl Festin, care • pro
dus o mare surpriză.

Campionul „en titre", M. Ște- 
fănescu, s-a lansat într-o cursă 
de urmărire a celor doi lideri, 
N. Simion șl N. Nicolae, reali
zînd victorii de prestigiu, cu Ri
tual, Intr-un frumos record de

1:29,7/km, Rebra, intr-una din 
cursele amatorilor, și Clim, la 
mare luptă cu Sauna și Imersia.

Cel doi lideri, N. Simion și N. 
Nicolae, sint acum „cap la eap“, 
deoarece ultimul dintre ei a rea
lizat patru victorii, cu Fler care 
se anunță o mare vedetă a ti
nerei generații. Song, care mai 
are rezerve (tînărul N. T. Ni
colae conduclndu-l fără greșea
lă), Diabolic și Hemlmel. N. Si
mion a obținut două victorii cu 
Viking, șl el o promisiune a ti
nerel generații, și Ordonat, pe 
care amatorul B. Manea l-a con
dus in stil personal la victorie. 
Un ultim remarcat este M. Du
mitru, care a învins eu Cozma, 
intr-una din cursele tari ale reu
niunii, și Junior. în afara lui 
Kaifin, formația lui C. Dumi
trescu a mai clștlgat cu Nuți, 
adusă la forma sa bună, sl Stre
chea. cam ușor handicapată.

A. MOSCU

joncțiunea la km 145. Din a- 
cest moment începe o luptă a- 
cerbă pentru cîștigarea sprin
tului final, și cel care va a- 
vea cîștig de cauză va fi nu 
tîrg-mureșanul M. Orosz, ei 
nemțeanul D. Catană (desco
perit și lansat ta aria marii 
performanțe de Neculai Pie- 
nescu), urmat de ceilalți concu- 
renți. Clasament etapă: 1. Dă- 
nuț Catană, 4.12:48, 2. Șt. An
ton, 3.W. Wisniewschi, 4. S. 
Zarubin, 5. I. Amelkin, 8. C 
Popa.

Clasament general, indivi
dual : 1. Dânuț Catană 18.18:42, 
2. Șt. Anton la 8 s, 3. C. Popa 
la 9 s, 4. S. Zarubin la 4:00. 
5. S. Blogov la 4:08, 6. D. Ră- 
cășan la 4:43; ordinea în cla
samentul pe echipe a rămas 
aceeași, lideră fiind România B.

Astăzi are loc etapa a șasea, 
Tîrgu Mureș — Alba Iulia, 
136 km, și ea o etapă dificilă, 
cu trei cățărări și două sprin
turi, la Cîmpia Turzii și Aind.

Faza din care Dinamo a deschis scorul la Petroșani, cu Mateuț, 
autorul golului. Foto : Nicolae PROFIR

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CTSTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 29 SEPTEMBRIE 1989. Cat. 1 : 
3 variante 25% a 50.000 lei ; cat.
2 : 3 variante 100% a 10.944 lei și 
12 variante 25% a 2.736 lei ; cat.
3 : 21.25 variante a 3.090 lei ;
cat 4 î 25 50 variante a 2.575 lei : 
eat. 5 • 127,75 variante a 514 lei î 
cat. 6 : 271.25 variante a 242 lei : 
cat. X : i 622 variante a 100 leâ. 
Report la categoria 1 : 6.098 lei. 
Cîstigurile d* a categoria 1 —- 
varianta 25% — an fost obținute 
de barticioantii oai Rux-andra, 
Mihail Desnina Cwin.t. Gheorghe 
Marcel, toti din B ti cu rest4, reve
nind fiecăruia suma de leî 
50.000 in numerar.

• Tragerea LOTO a săptămî- 
nii va avea loc astăzi, vineri, • 
octombrie, începînd de la ora 
15,50, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, din București. 
Radiodifuzarea operațiunilor de 
tragere se va face pe progra
mul I, la ora 16,35.
• După cum se știe, concursu

rile PRONOSPORT din ultima 
perioadă au dat satisfacție de
plină numărului tot mai mare 
de participant!, ceea ce face ca 
acest sistem de joc să devină 
unul dintre cele mal îndrăgite. 
Reamintim, de pildă, că la con

cursul de duminică, 1 octombi^e, 
s-au înregistrat adevărate recor
duri în materie de cîștiguri, da
că se are în vedere suma de a- 
proape patru sute mii lei (in
clusiv un autoturism), obținută 
pe un buletin cu 13 rezultate e- 
xacte (întrunind mai multe va
riante cîștigătoare), precum «1 
cîștigul de valoare maximă (au
toturism Dacia 1300), obținut pe 
un buletin cu 12 rezultate exac
te (o variantă simplă, jucată 
100%). Sînt, de asemenea, de a- 
dăugat substanțialele sume re
portate, atît Ia categoria I« eM 
•I la categoria a n-a.



Pre miau tn „Capa Prieteni»1* la motocldlsm

PI10III IIOMANI $1 „MOTOARELE I.M.G.B." 
ȘI-AU PfiOBAE CALITĂȚILE...

• Cea mai bunâ compor
tare pe echipe • Un nou 
lider al lotului reprezenta
tiv • O „mină de ajutor** 
este (totuși I) necesara

Se știe c* succesul In cursele 
motoclcllste de toate genurile 
este determinat de evoluția com
plexului om-motocicletă, care 
trebuie să funcționeze ireproșa
bil. In ultima vreme, tn arena 
mondială au apărut noi tipuri 
de motoare, unele mal competi
tive decît altele, cerînd din par
tea plloțllor un plus de pregă
tire pentru a le putea struni 
„caii putere", care pot dezvolta 
viteze de peste 2&0 km tn Hnle 
dreaptă, iar turnantele traseelor 
deschise (situate în afara ora
șelor) stnt luate cu o turație 
de aproximativ 170 km. „Arene
le* cu viraje scurte, alese In pe
rimetrul centrelor urbane, ase
mănătoare celor din țara noas
tră. sînt mal dificile. Ele Impun 
concurenților o mai mare pru
dentă, reducînd viteza tn vira
je șl pe alte porțiuni, unde se 
pot produce accidente. Si tntr-un 
caz, șl în altul, mașina trebuie 
să răspundă prompt tuturor co
menzilor, Iar sportivul să-și Îm
bogățească permanent bagajul 
de cunoștințe tehnice pentru a
• putea stănînl.

Am făcut acest preambul deoa
rece, la Timișoara, unde au a- 
vut loc etapa finală (a 3-a) a 
„Cupei Prietenia" șl „Marele 
Premiu" al orașului de pe Bega, 
organizatorii au ales la margi
nea municipiului un circuit de... 
mină, lung de 3,6 km, cu 12 
viraje de 90 de grade, dintre 
care două „ace de păr" șl cu 
trei Unii drepte, fiecare de dr
es 700 m. traseu care a necesitat 
multă îndemînare concurenților 
din cele nouă țări participante, 
obligați să reducă adesea viteza 
șt să ta turnantele cu 60—70 km 
ta oră. Tn aceste condiții, toate 
componentele motocicletelor au 
tost mat des solicitate, tn con
fruntarea mașinilor produse de 
țările socialiste la 250 cmc, unde 
ptlnțlt români au urcat pe cea 
de-a treia treaptă a podiumului 
laureațitor pe echipe șl la In
dividual prin Tiberlu Trola, ..mo
toarele I.M.G.B." au fost temei
nic pregătite pentru concura, cu 
excepția celui pilotat de Dumi
tru Ciuraru, nevoit să abando
neze din cauza unei mici defec
țiuni apărute la aprindere, pler- 
zlnd astfel un loc fruntaș in da- 
aamentiit general Individual.

După cum am anunțat la vre
mea cuvenită, „motorul I.M.G.B.", 
concepția tânărului antrenor (și 
proiectant) Traian Mlhălloacu, 
realizat de sportivii din secția

DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag fi

trat 4 Al. Vtrtopeanu șt M. Stăn- 
dlă din Buc -ești. (A. crișan
— coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
18—19 (8—7). Joc de mare an
gajament, dar șl cu multe gre
șeli tehnice. Cralovenil au înscris 
golul victoriei tn ultima secundă 
de joc, prin Neagu. Au marcat : 
Tudor 3 (3), Dan 3, Caba__2, Ig
nat 2. N. Dobrescu 3, Neagu 2, 
Matei 8, Georgescu 1, Năstase 1
— nentru ..Poli", respectiv Mari
an 9 (2), Neagu 3. Barcan 3, 
Agaple 2, Dumitru 2, Au arbitrat: 
N. Stolen și V. Ciucan (Bucu

O FRUMOASĂ
(Urmare din pag. I)

Titlul d« campion mondial la 
„semimijlocie" a revenit, spre 
marea noastră satisfacție, lui 
Francisc Vaștag. Sportivul ro
mân a impresionat printr-o 
pregătire fizică și tehnico-tac- 
tică excelente. Cu aceste calități 
doblndite el a putut să-și do
mine adversarii, prin puterea 
de adaptare Ia stilul de luptă 
al fiecărui partener de între
cere Intîlnit, prin forța lovitu
rilor, atuuri care au cîntărit 
extrem de greu In victoria fi
nală. întrebat de ziariști care 
a fost cel mai dificil meci al 
său din acest campionat 
mondial, Francisc Vastag a 
răspuns, fără să ' ezite, 
„Primul, cel cu irlandezul Jo- 
sephLowe. Era dehutul în com
petiție. Adversarul era complet 
necunoscut, dar foarte puternic. 
Apoi, cu ii goslavul Mu la Bajro- 
vic nu am avut probleme, ps 
americanul Raul Marquez îl 
văzusem în meciul cu Javier 
Martinez și-i «luasem pulsul», 
cum se spune, iar pe Siegfried 
Mehnert — dublu campion eu
ropean — îl cunoșteam bine".

Tindrml arhitect Tiberlu Trola 
a urcat pe podium...

moto I.M.G.B. cu sprijinul unor 
specialiști șl pasionați muncitori, 
susținători ai sportului cu mo
tor din marea întreprindere 
bucurcșt-eană, a fost omologat de 
comisia tehnică a F.I.M. la 13 
august, cu prilejul primei eta
pe a „Cupei Prietenia", ediția 
1989, de la Banska Bistrica. De-a 
lungul celor trei „runde" ale ac
tualei ediții, motoarele I.M.G.B. 
s-au comportat nesperat de blue, 
reprezentanții țării noastre ela- 
sîndu-se pe poziții mal mult de- 
ctt mulțumitoare. La Timișoara, 
Tiberlu Trola (noul lider al lo
tului reprezentativ), șl mal tî- 
nărul său coechipier, Octavian 
Vrăjitorii s-au clasat pe locurile 
3 șl, respectiv, 9 tn ierarhia ce
lor 32 de alergători din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România, motoarele 
lor dovedlndu-se mal competi
tive. Prezența pe podium, pe e- 
chipe fi la individual, a vl- 
teziștilor români constituie cea 
mai bună comportare de pînâ 
acum in compania tuturor concu
renților înscriși in această pres
tigioasă competiție internațională, 
ceea ee denotă că motocicllstli 
noștri AU RESURSE PENTRU 
REZULTATE SUPERIOARE. Dar. 
pentru ee acel compex om-moto- 
ctcletă să funcționeze ca un 
ceasornic este nevoie ea motoa
rele I.M.G.B., supuse deja unor 
teste concludente, să fie in con
tinuare perfecționate, Intructt 
mai necesită Intervenții și ajus
tări. Cu alte cuvinte, trebuie do
tate eu accesoriile strict necesare, 
attt de către conducerea între
prinderii (care se poate mindrl 
cu secția sa de moto), ctt și de 
federația de resort. Deoarece 
chiar șt o simplă bujle poate 
provoca „stopuri* nedorite, toc
mai etnd pilotului H este lumea 
mai dragă.

Traian IOANIȚESCU

rești), (O. CRETU — coresp.). 
A.3.A. ELECTROMUREȘ TG. 

MUREȘ — DACIA PITEȘTI 26—23 
(16—12). în cea mal mare parte 
a timpului de joc au condus mu
reșenii, insă tn mln. 58 scorul 
era egal, 24—24. Fiecare echipă a 
marcat ctte un gol (25—25), pen
tru ca numai cu trei secunde 
înainte de final A.S.A. Electro- 
mureș să înscrie golul victoriei, 
prin Mureșan. Au marcat : Mu- 
reșan 8 (3), Ciobanu 6, David S, 
Bădăn 8. R. Moldovan 2, Prlcă 
2, Boroș 1, respectiv Mihăilă 8 
(2), Nlea 4, Paraschiv 4, Slmlon 
4, Barbu 3, Ivan 2. Au arbitrat: 
V, Codreanu — FI. Cinați din 
Constanța. (A. SZABO — coresp.)

CONFIRMARE
Vaș tag merită din plin acest 
prestigios titlu, fiindcă el are 
talent cu carul. Iar dacă va 
continua să se pregătească cu 
aceeași ambiție și dăruire poa
te realiza noi performanțe pen
tru spartul românesc. La Mos
cova ei a demonstrat dar că 
este cel mai bun dintre cel 
buni, la numai 20 de ani.

Foarte aproape de a-1... imi
ta pe Vaștag s-a aflat șl Rudei 
Obreja. Sportivul nostru a fost 
„vitregit" de o tragere la sorți 
extrem de dificilă : a... căzut 
pe aceeași parte a tabloului de 
concurs al categoriei mijlocie 
mică în care se găseau toți fa- 
voriții întrecerii — cubanezul 
Jose Luis Fernandez, medalia
tul cu bronz la J.O. ’83. engle
zul Richard Woodhall, campio
nul european și... viitor laureat 
mondial, Tsrael Akopkohian 
(U.R.S.S.), bulgarul Blagoi So
kolov ș.a. Dar Rudei, cu expe
riența sa. cu tehnica de chi- 
nogramă și cunoscuta-I durita
te a loviturilor, a făcut dova
da calităților sale incontesta
bile. Șl dacă nu ar fi fost 
reaua credință a „mașinii de 
punctaj”, mînuită de arbitri- 
fudecători rău Intenționați. Ru-

CĂLĂREȚI ROMÂNI 
ÎN IUGOSLAVIA

Componenții lotului nostru de 
dresaj — Gheorghe Nicolae, 
Radu Marcoei, Marius Curtea- 
nu. Ramona Polivanov — au 
luat parte, pentru prima oară, 
la întrecerile Grupei Vest con- 
ttnd pentru „Cupa Mondială", 
puternic concurs desfășurat la 
Lipioa (Iugoslavia), la dane au 
fost prezenți unii dintre oei 
mal bine cotați călăreți din 
R.F.G., Italia, Austria, R.D.G., 
Ungaria, Iugoslavia, Columbia 
etc. O comportare notabilă a 
avut campionul nostru Gheor
ghe Nicolae (cu Nufăr). care 
s-a situat pe locul 6 la cat. 
Intermediar I, una din probele 
oficiale ale programului.

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
LONDRA, S (Agerpres). — 

După disputarea a două parti
de în meciurile semifinale ale 
turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, ce se desfă
șoară la Londra, scorurile sînt 
următoarele : Timman — Spoel
man 1,5—0,5 ; Karpov — Iusu- 
pov 1—1. în partida a doua 
olandezul Timman a cîștigat in 
31 de mutări la campionul en
glez. iar cei doi mari maeștri 
sovietici au convenit din nou 
asupra remizei.

Așa cutn prevede regulamen
tul, cîștigătorii semifinalelor 
se vor întîlni in luna ianuarie

De la un Campionat Mondial la altul

UN CANOTOR DIN GENERAȚIA LUI... MORTEN OLSEN
Klm Hagsted nu este un nu

me de primă rezonantă In cano
tajul international, deși a adunat 
tn ani citeva medalii pe la ma
rile regate ale lumii, intre car» ți 
un argint „mondial". La cei 4t 
de ani ai săi, și-a asumat rolul 
de „antrenor-jucător", conducind 
șt lotul schifișlUor danezi pre
zenți la întreceri, dar neprege- 
ttnd nici să ia loc. In calitate de 
concurent, tn barca de 4+1. A 
acceptat bucuros dialogul. au
zind că stntem din România, 
,,dln țara care a realizat cel mal 
spectaculos salt valoric al ulti
milor ani în această disciplină, 
încă de la Copenhaga — 1987, deci 
de la „mondialele" de acum doi 
ani — ne spune — mi-am dat 
sama că sportivii români au pro
gresat enorm, șl că vor avea 
un cuvînt greu de spus la marile 
întreceri ale următorilor ani. 
Șl, după ran se vede, attt O- 
limplada '88 cît șl aceste campio
nate de la Bled ml-au confirmat 
cu prisosință pronosticul". • Desi
gur, ne fac plăcere aprecierile 
dumneavoastră, tn același timp 
regretăm că nu putem spune lu
cruri asemănătoare șt despre ca
notajul danez, clndva In grupul 
valoric fruntaș, dar acum neobțt- 
ntnd nici o medalie. Fiindcă a 
venit vorba, care ar fi cauzele t 
— Nu vreau să fiu... hamletlan. 
dar aș spune că e ceva putred 

dei Obreja nu s-ar fi oprit 
„doar" la medalia de bronz a 
Campionatelor Mondiale de la 
Moscova. De fapt, în cele trei 
meciuri pe care le-a disputat 
tn acest an cu Akopkohian. 
sportivul român a fost declarat 
cîștigător o dată, în celelalte 
fiind „gratulat" cu decizia 
sportivului sovietic. Analiza 
atentă a evoluției lui Rudei ne 
poate duce la concluzia că ei 
a fost foarte aproape de oea 
mal înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere, că era pe de
plin îndreptățit la titlu, șl că 
poate aștepta cu încredere ur
mătoarele mari competiții ale 
pugilatului, la care poate con
firma din plin marile sale dis
ponibilități fizice și tehnico- 
tactioe.

Cei doi medalia# la C.M. 
sînt legitimați la dubul Dina
mo București. _După ce în ’.956 
Nicolae Linca a cîștigat titlul 
olimpic la semimijlocie. acum, 
la distanță de... 33 de ani, tot 
un semimijlociu dinamovist 
cîștigă titlul suprem, la C.M. 
Tată motive de mari satisfac
ții pentru sportivii și antrenorii 
secției puternicului club bucu- 
reștean.

Despre evoluțiile celorlalți 
sportivi români prezenți la 
Moscova, cu altă ocazie.

COMPETIȚII ALE 
LUNII OCTOMBRIE

Deși octombrie este o lună 
de toamnă, cu o activitate com- 
petițională serios diminuată la 
multe discipline, totuși în ca
lendar figurează încă nume
roase competiții de anvergură, 
între care : Campionatul Mon
dial de pentatlon modern, ju
niori, la Lisabona (6—10), C.M. 
de yachting, clasa Tornado, la 
Houston, Texas (7—18), CM. de 
judo, la Belgrad (10—15), C.M. 
de squash, la Kuala Lumpur 
(22—28) etc. în total, în octom
brie au mai rămas să se des
fășoare încă 78 de acțiuni spor
tive de anvergură.

într-un meci de 16 partide ce 
va desemna pe șalangerul ac
tualului campion mondial, Gări 
Kasparov. Meciul pentru titlu 
va Începe anul viitor, in luna 
octombrie.

LUCERNA. 5 (Agerpres). — 
Cupa Mondială pe echipe se 
va desfășura anul acesta între 
28 octombrie — 8 noiembrie în 
orașul elvețian Lucerna și va 
reuni formațiile U.R.S.S.. 
S.U.A., Iugoslaviei, R.P. Chi
nez», Cubei, Ungariei, Marii 
Britanii. Elveției și o selecțio
nată din Africa.

tn canotojul nostru : tineretul vi
ne tot mal rar către acest sport. 
Iar atunci etnd o face, vizează 
mal mult agrementul șl mal pu
țin drumul greu ce duce spre 
performanță. Lucru aosolut fi
resc, dacă ne vom gîndl că tine
rii noștri au tn primul rînd de 
rezolvat problemele asigurării u- 
nul loc de muncă, eventual pe 
cele ale continuării studiilor. 
• Na știu dacă, tn ceea ce vă 
privește, e o consolare, dar răml- 
nețl o forță... tn fotbal. — 
Gtnd la gind, chiar doream să 
vă Întreb dacă și echipa dum
neavoastră de fotbal e la 
fel de sclipitoare ca în 
toamna trecută 1 Am văzut 
atunci la televizor meciurile 
cu Bulgaria șl Grecia* după 
care v-am acordat prima șansă 
tn grupă. Discutam nu de muh 
cu colegul meu de... generație, 
Morten Olsen, care îmi spunea 
șl el că România are prima șan
să. dar că speră ca șl a doua cla
sată din grapa noastră să 
se califice la golaveraj. • 
Not vi dorim sd vi se impli-

în grupa a 4-a a europeană a 
preliminariilor C.M., la Dortmund 
s-au Intîlnit miercuri repre
zentativele R F. Germania si Fin- 
landeL Asa cum era de așteptat, 
victoria a revenit gazdelor. eu 
un scor categoric : 6—1 n—0). 
prin golurile marcate de : Mai
ler (mln. 12 șl 80). Littbarskl 
fmln. 47). Klinsmann (mln. 53). 
VSller fmln. 63) si Matthaus (din 
penalty — min 83). respectiv 
Lfooonen (tain. 75)

învingătorii au folosit următoa
rea formație : illgner — Reuter. 
Buchwald. Augenthaler, Brehme 
— Matthăus. Mailer (Mill). Lit
tbarskl. Hasler (Beln) — Klins
mann. V81I er.
1. n r. GERMANIA 5 3 3 0 11- 8 I
2. Olanda 4 2 2 9 3-16
3. Finlanda 5 113 4-13 3
«. Tara Galilor 4 8 2 2 2- 4 2

Au mal rămas de disputat ur
mătoarele tntilnlri : 11.10. : Ta
ra Galilor — Olanda, 15.10 : R.F. 
Germania — Tara Galilor sl O- 

lanida — Finlanda
Din cele trei Brune europene, 

de cite patru echipe, automat se 
vor califica formațiile cîștlgătoa- 
re. Alte două echlne se vor a- 
lege dintre formațiile Clasate pe 
locui secund, tn funcție de nu
mărul punctelor sau. In caz de 
egalitate, de golaveraj.

Tot mlercu -I. ne stadionul din 
La Valletta, selecționata Maltei a 
evoluat tntr-un 1oc amical. cn 
reprezentativa Austriei. Aceasta 
din urmă a obtlnut victoria cu 
scorul de 2—1 (1—1)

A fost ultimul meci de verifi
care a echipei austriece tn ve-

PE SCURT PE SCURT
ATLETISM • Campionatele A- 

fricll. la Cairo : campionul o- 
llmplc Brahim Boutaib (Maroc) 
a cîștigat cursa de 10900 m în 
29:42,50. La greutate, Mohamed 
Ashoush (Egipt) a învins cu 18.29 
m, Iar Yoasef Said (Egipt) a cîș
tigat săritura în lungime, cu 7.59 
m. • La Birmingham, englezul Pe
ter Davies s-a clasat primul in 
cursa de 10000 m (șosea) 28:32.

BASCHET • In Cupa Cupelor 
(masculin), meci retur, la Lever
kusen : Bayer — Njardvik (Irlan
da) 104—74. Echipa vest-germană 
s-a calificat în turul II.

BADMINTON • In „Marele Pre
miu" pe primele locuri se află; 
Allan Budl Kusuma (Indonezia) 
1060 p. Yang Yang (R.P. Chine
ză) 970 p. Eric Hoyer Larsen (Da
nemarca) 950 p, iar la femei con
duce Tang Jiuhong (R.P. Chine
ză) 1100 p, urmată de coechipiera 
sa Li Lingwel, cu 1080 p.

BOX a WBA l-a desemnat pe 
venezueleanul Jesus Rojas ca cel 
mai bun pugilist al lunii septem
brie, după ce acesta a cîștigat. 
titlul mondial la categoria muscă 
(l-a învins la puncte pe colum
bianul Bassa).

TENIS • In turneul de la 
Stuttgart, francezul Henri Lecon
te a realizat o surprinzi I oare 
victorie, cu 6—4, 7—6, asupra ce
hoslovacului Ivan Lendl, favoritul 
nr. 1 al competiției, dar a pier
dut meciul următor, în cadrul 
grupei a 2-a, la John McEnroe 
(S.U.A.), cu 7—5, 2—6. 0—4 D
..Cupa Federației" (femei). la 
Tokio : S.U.A.— Grecia 3—0, Ja
ponia — Suedia 3—0, R.F.G. — 
Finlanda 3—0, Anglia — Indone
zia 3—0, Cehoslovacia — Belgia 
3—0, Danemarca — Polonia 3—0, 
Austria — Mexic 2—1.

VOLEI • Campionatul feminin 
al Asiei, la Hong Kong : R. P. 
Chineză — Australia 3—8. (0. 4, 
2), Japonia — Indonezia 3—0 
(2, 1, ».

neascU și acest al dotlea pro
nostic... Revenind la bărcile 
noastre : cum apreciați actuala 
evoluție a canotajului internațio
nal, cu generalizarea probelor de 
l ooe de metri, cu proliferarea 
continuă a mărcilor de ambarca
țiuni, cu introducerea ..Cupei 
Mondiale", după sistemul tenisu
lui sau at schiului f — Toate a- 
cestea fac parte în principiu din 
legea evoluției, contribuind Ia 
popularizarea canotajului, la răs- 
ptndlrea Iul tot mai largă ps 
glob. Unele roade se sl văd. do
vadă că au început să cîștige me
dalii țări care plnă nu da 
mult nu contau în acest 
sport, cum ar fi Grecia sau Chi
na. în același timp Insă, alte 
măsuri sînt prea costisitoare, 
mlcșortnd șansa federațiilor mal 
sărace de a se afirme. Cred că 
o uniformizare a ambarcațiunilor 
— eventual, punerea lor la dispozi
ția concurenților chiar de către țara 
organizatoare — ar fi o măsură 
echitabilă, cu adevărat în spiji
nul acestei discipline.

Sorin SATMARI

• In preliminariile C.M.. 
R.F. Germania - Fin
landa 6—1 • Reprezen
tativa Austriei a susținut 
o partidă de verificare, 
cu echipa Maltei 9 Alte 
j'ocuri oficiale și amicale

derea IntHnlrM oflciale din ca
drul grupei a 3-a, de la Istanbul. 
(23 octombrie), cu reprezenta
tiva Turelei. Dto această grupă, 
de cinci echipe, pentru c M. din 
Italia, se vor califica primele do
uă clasate. Cum, la această oră, 
echipa U.R.S.S. nu mai poate 
pierde... avionul pentru Italia, 
pentru celălalt toc calificativ lup
ta se dă. în continuare. între 
Austria șl Turcia, dar va fl .ar
bitrată" de echipele U.R.S.S. 
(toacă, pe teren propriu. cu 
Turcia ia 8 noiembrie) si RD 
Germană (evoluează, la Vlena. 
cu Austria, la 15 noiembr m.

ULTIMELE zile au fost boga
te tn partide intertări. oficiale sl 
amicale. C.E. JUNIORI I : R.F. 
Germania — Finlanda 2—0 (2—9). 
Iugoslavia — Belgia 1—0 (0—0)

Turneul de la Belting a fost 
cîștigat de echina R P. Chineze, 
care a dispus tn ultimul ioc de 
o selecționată din R.P.D. core
eană. eu 2—1 (l— o’ Pe locul 2 ; 
Cernomoret Odesa (care a între
cut sel. Ollmolcă a R P. 'hln ”.e. 
cu 3—2). U.R.S.S — Bulgaria <e- 
chfne olimpicei 2—1 (1—01 Sel. Olimpică a Poloniei — Sel. de 
tineret a Austriei O—0.
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