
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

PARTICIPĂ

PRILEJUITE

LA FESTIVITĂȚILE 

DE ÎMPLINIREA

A 40 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA

REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, vineri, la Berlin, 
pentru a participa la festivi
tățile prilejuite de împlinirea 
a 40 de ani de la întemeierea 
Republicii Democrate Germane.

Conducătorul partidului și 
statului nostru este însoțit de 
tovarășul Gheorghe Oprea, ,
membru al Comitetului Politic -i- 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-viceprim-ministru ai gu
vernului. de alte persoane o- 
ficiale.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
a fost salutat la plecare, pe 
aeroportul Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C-C. al 
P.C.R., de secretari ai Comite
tului Central al partidului, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, de conducători de in
stituții centrale, organizații do 
masă și obștești.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a sosit vineri, 6 octombrie, la 
Berlin.

La ora 10,05 — ora locala — 
aeronava prezidențială a ate
rizat pe aeroportul Schonefeld 
din Berlin.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost 
întâmpinat și salutat cu multă 
cordialitate de către tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane, 
care i-a adresat un călduros 
bun venit. Cei doi conducători 
de partid și de stat și-au strîns 
miinile cil prietenie și s-au 
îmbrățișat.

Mii de berlinezi au făcut o 
caldă și entuziastă, primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
fluturînd stegulețc ale Româ
niei socialiste șl R. D. Ger
mane, atît în incinta aeropor
tului, cit și de-a lungul traseu
lui străbătut de coloana oficia
lă pînă la reședința rezervată 
înaltului oaspete.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a participat,- vineri, 6 
octombrie. Ia adunarea festivă 
organizată ta Palatul Republi
cii din Berlin de C.C. al 
P.S.U.G., Consiliul de Stat, 
Consiliul de Miniștri și Con
siliul Național ai Frontului 
Național ale R. D. Germane, cu 
prilejul celei de-a 40-a ani-

versări a întemeierii Republi
cii Democrate Germane,

Adunarea festivă a fost pre
cedată de întîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a celorlalți 
conducători do delegații de 
peste hotare, eu tovarășul 
Erich Honecker, prilej cu care 
au fost adresate conducerii de 
partid și de stat, poporului din 
R. D. Germană, calde felicitări 
și cele mai bune urări cu oca- 

aniversării o 40 de ani 
de la întemeierea primului stat 
german al muncitorilor șl ță
ranilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a luat Ioc in prezidiul adună
rii festive, alături de conduce
rea de partid și de stat din 
R. D. Germană și de șefii 
legațiilor de peste hotare.

După Intonarea Imnului 
stat al R. D. Germane, parti- 
cipanții la adunarea festivă au 
fost salutați de Lothar Kol- 
diiz, președintele Consiliului 
Național al Frontului Național 
al R. D. Germane,

Despre semnificația eveni
mentului aniversat, precum și 
despre marile realizări obți
nute de R.D.G. in anii con
strucției socialisle a vorbit 
tovarășul Erich Honecker.

Tovarășul Mihail Gorbaciov, 
secretar general ai C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., a a- 
dresat un cuvînt de salut.

După încheierea adunării festi
ve, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășul Erich 
Honecker, cu ceilalți conducă
tori ai delegațiilor străine par
ticipante la festivități s-au de
plasat și au luat loc in tribuna 
oficială' situată pe Unter den 
Linden, unde au asistat la tra
diționala demonstrație orga
nizată de Tineretul Liber Ger
man.

de-
de

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a întîlnit, vineri, Ia Berlin, 
cu tovarășul Nguyen Van Linh, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist din Vietnam.

Cei doi conducători de partid 
au exprimat satisfacția de a se 
reintîlni și de a continua 
schimbul de păreri in proble
me privind dezvoltarea relații
lor româno-vietnameze și în 
probleme ale vieții internațio
nale și ale mișcării comuniste 
șl muncitorești.

Intîlnirea și convorbirile 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de caldă prietenie, de stimă 
și înțelegere reciprocă.
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Turul ciclist al României, etapa a 6a

NICI 0 SCHIMBARE IN FRUNTEA 
® Dănuț Catană, Stelian Anton și Costel Popa au un 

avans care îi poate urca pe podiumul laureaților • Azi, 

etapa a 7-a, Alba lulia — Rm. Vîlcea, 192 km.

ALBA IULIA, 4 (prin telefon), rentele minime dintre eL cub 
A fost, pînă acum, un tur 
ciclist al ambițiilor mai tineri
lor rutieri români. Această 
„explozie" a avut loc fie pe
î.„........ „ 

fondul unei eclipse a unor mai 
§ vechi titulari al echipei na- 

ționale, cum este cazul Iul L. 
§ Covacs, fte datorită absenței 
§ unora (V. I Mitrache, de exem- 
§ piu, fiind plecat în Italia la

Turul Lazio, iar V. Constan- 
§ tinescu a fost eliminat din con

curs). Greul cursei l-au dus 
Dănut Catană (20 de ani, du
blu campion balcanic de juni
ori). Stelian Anton (mereu te
nace) și Costel Popa (revenit 
puternic printre cei mal buni 
cicliști ai momentului). Dife-

I
§

10 s, anunță o aprigă dispută 
pentru cucerirea laurilor edi
ției a 27-a a Turului României. 
Anticipăm că explozivul sprint 
șl calitătite remarcabile de că
țărător îl plasează pe primul 
loc pe Bănuț Catană. Plodind 
orice greșeală a liderului, Ste
lian Anton pare a fi oel mal 
autorizat să revendice șefia. 
Costel Pbpa, pe o linie con
stant bună, nu mai poate pier
de, decît printr-un accident 
(în ultimele două etape), locul 
al treilea, deși șansele sale 
slnt întru totul egale cu ale 
celorlalți doi. Cu "oale atuurfle 
în mină, primii trei clasați, 
ajutați de coechipieri, au im-

§ Sosire strinsă pe străzile orașului Tg. Mures. Foto: Aurel D. NEAGU

CLASAMENTULUI
pa* azi piutonubd o trenă le 
tA caca a fîteut Imposibila 
tentativă da desprindere, 
atunci rfnd aceasta a fort 
fcreorinaâ au „scăpat" 
acei eicttțtt. care nu prezent 
un „pericol* pentru tricoul & 
bea sau pentru clasam 
generale.

După aceste scurte conside
rații privind în general deslfe 
ștsraraa celor 5 etape de ph» 
acum, să consemnăm derularea 
filmului celei de-a 6-a, Tjj. 
Mureș — Aibă Iuila, 138 km. 
Imediat după start, V, Gooan 
și A. Nagy (selecționata Voin
ța) s-au desprins luînd un a- 
vans de 43 » la Sînpaul, după 
care. însă, au fost prinși. Pînă 
în apropiere de Luduș nimic de 
semnalat. Cățărarea de la Bo
gata (categoria B) a fost trecu
tă în ordinea : Z. Maslon (Po
lonia), S. Zarubin (U.R.S.S.), 
C. Popa, M. Orosz (România 
B), iar cea de la Luduș (ca
tegoria B) de : V, Gocan. Z. 
Maslon, C. Popa, M. Orosz. 
Sprintul din centrul orașului 
Turda i-a avut protagoniști pe: 
W. Wisnewschi (Polonia). D. 
Răcășan, S. Zarubin și M. Făgă
raș (selecționata de tineret). 
Apropo de modul în care este 
primită caravana multicoloră a 
turului, trebuie să spunem că. 
fată de excelenta găzduire pe 
care ne-a .asigurat-o 
piui Miercurea Ciuc, 
lalte orașe capăt 
Tirgul Mureș nu 
situat, din păcate, 
celașl nivel La , granița din- .

' tre județele Mureș și Cluj 
am fost martorii unei emoțio
nante primiri, datorată locuito
rilor din Cîmpia Turzii, ordi-

Victor NiTA 
Horațiu SIMA

Munici- 
sau cele- 
de etapă, 
s-a mai

la a-

(Continuare tn pag. a 4-a)
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La încheierea primei jumătăți a Diviziei A de handbal feminin

TREI „EUROPENE"
Chimistul - lider autoritar, Tcitila
Duminica trecută s-a înche

iat turul celei de a XXXII-a 
ediții a Campionatului Diviziei 
A de handbal feminin. Au fost 
11 etape, aproape fiecare din
tre ele aducînd fie victorii în

-----PRIVIRE SINTETICA—
IA C.S.Ș. DtJ, UN BILANJ REMARCABIL
Este drept. Dejul nu a dat 

pînă acum campioni olimpici 
ori mondiali, dar numărul 
sportivilor plecați de aici și a- 
junșl în loturile naționale este 
totuși Impresionant, mal cu 
seamă dacă ținem seama de 
faptul că el este, totuși, doar 
un orășeL înființarea, în 1968, 
a Școlii sportive de elevi (pe 
lingă Liceul „Andrei Mureșa- 
nu“), devenită In 1979 Clubul 
Sportiv Școlar, activitatea unor 
profesori de educație fizică, 
pasionați ai performanței spor
tive, și condițiile create au fă
cut ca Dejul să obțină rezul
tate valoroase în sportul școlar 
județean, național și chiar in
ternațional. Iar tradiția creată 
în practicarea voleiului de că
tre profesorul Iosif Szilagy, a 
handbalului de profesorii Sil
viu Itu șl Alexandru Rus, a 
gimnasticii de profesorul Gheor
ghe Cofocaru și a baschetului 
de profesoarele Ioana Leu și 
Margareta Delegeanu a contri
buit și ea la atragerea elevi
lor spre practicarea sportului 
Ia nivel de performanță, bl

sfîrșit, să .amintim de organi
zarea unor competiții dotate 
eu „Trofeul Andrei Murcșanu*' 
(inițiator și organizator: prof. 
Dan Mârza), care au contri
buit la propaganda sportului 
școlar dejean.

Să facem însă o succintă tre
cere în revistă a activității 
unor secții, începînd cu atle
tismul. De-a lungul anilor, re
prezentanții C.S.Ș. Dej au eu- 
ceriț 24 de medalii la campio
natele naționale de juniori, 
principalii performeri fiind: 
Ileana Mora, Iosif Rapolti. A- 
drian Sămărcan, Nicolae TJ- 
mofte, Călin Bilt, Marin Cim- 
pan și Ion Pintea.

Echipa feminină de baschet 
a participat la 13 ediții ale 
Diviziei școlare șl de junioare, 
a cucerit locul I la una din e- 
dlțiile „Trofeului Andrei Mu- 
reșann", a luat parte la opt tur
nee finale ale campionatelor 
naționale de junioare I. H ți 
III, a ciștigat de două ori fo
cul T la Criteriul- Național de 
minlbaschet, din numeroasele 
promoții au promovat opt ju-

cătoare în Divizia A, șapte au 
fost selecționat» in lotul re
prezentativ de junioare, iar 
Măndica Ciubăncan-Sipoș a 
fost, ani de-a rîndul, compo
nentă de bază a selecționatei 
României, apreciata sportivă 
făclnd parte șl din reprezen
tativa studențescă a țării care 
a cucerit medaliile de argint 
șt, respectiv, de bronz la e- 
dițille Universiadei din anii 
1983 șl 198L

Voleibaliștii juniori au 21 de 
ani de activitate neîntreruptă 
tn Divizia școlară și d» ju
niori și i-au calificat de 12 
ori în turneul final. Cele mal 
bune performanțe la campio
natele naționale : locul 3 la 
juniori I și locul 4 la juniori 
IL în Divizia A evoluează 16 
jucători proveniți de Ia C.S.Ș. 
Dej, Iar opt voleibaliști au fost 
selecționau in lotul național. 
De altfel, într-un clasament 
întocmit de C.N.E.F.3„ referi
tor la promovarea elementelor 
tinere In Ioturile reprezentati-

Dumitru STĂNCULESCU

(Șontinwrt ta pap. Î-Jj

iN CVARTETUL FRUNTAȘ
Zalău - un meritat $1 onorant loc

deplasare, 
ză, fie, în 
partea de 
a unor formații dornic» și ho- 
tărîte să-și arate valoarea. In 
această situație se află Tex
tila Zalău. Echipa antrenată de 
Elena și Gheorghe Tadici a 
încheiat turul pe locul secund, 
fapt care nu trebuie să sur
prindă, ci, dimpotrivă, să fie 
considerat normal. De ce ? 
Pentru eă Textila și-a impus 
jocul, valoarea, precum și au
toritatea încă din campionatul 
trecut, acum obiectivul mărtu
risit al csndtrc’^Fl'I tehnice a e- 
chipei fiind’... .'.escaladarea vîr- 
fului plrâmiâei. Tentativă reu
șită, ea urmare a abordării 
fiecărui antrenament cu serio
zitate și dăruire. Antrenorul 
Gheorghe Tadici a avut capa
citatea să discearnă că Ia e- 
chipa sa, lipsită de vedete, ac
centul trebuie pus pe o muncă 
fără rabat, pe o disciplină de 
fler, pe eliminarea oricăror 
disensiuni. Numai astfel a fost 
posibil ca, Imediat după Chi
mistul, Textila să se instaleze 
cu autoritate pe locul secund 
în clasamentul turului, devan- 
sînd pe Știința Bacău san pe

secund
fie rezultate-surpri- 
sfîrșit, instalarea în 
sus a clasamentului

— pentru 
două echi- 
titlul de

Mureșul Tg. Mureș 
a ne rsferi doar la 
pe pretendente la 
campioană.

Pentru că la data reluării 
campionatului Diviziei A (21 
ianuarie 1990) echipele femi
nine românești vor fi jucat un 
tur în cupele europene, să ne 
referim, succint, la bilanțul 
lor din prima parte a cam
pionatului. Trebuie să spunem, 
mai întîi, că apare ca îmbucu
rător faptul că pe primele pa
tru locuri s-au grupat trei 
dintre formațiile angajate în 
competițiile continentale : Chi
mistul (locul 1), TEROM (3) și 
Știința Bacău (4). Handbalis
tele ieșene, care chiar în ul
tima decadă a acestei luni vor 
încheia primul tur din Cupa 
Cupelor, au accelerat la timp 
in campionat. Antrenorii Cor
nel Bădulescu și Dan Constan- 
tinescu au valorificat la ma
ximum disponibilitățile indivi
duale șf colective ale forma
ției, astfel că TEROM apare

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

La sfîrșitul acestei sâptâmîni - noi secvențe 
competiționale în diferite întreceri interne. Cel mai 
bogat program îl au baschetul și popicele, cu 
etape în ambele divizii A - la feminin și mascu- 
lin. Campionatele Naționale continua, de aseme
nea, la handbal masculin, hochei, motociclism 
(dirt-track), polo, rugby, volei feminin.

Amănunte în pag. 2—3
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[[. © BASCHET ♦ {"» MOTOclCLISM O

Sub vigurosul impuls

DOUĂ ACȚIUNI I
CU AMPLĂ PAR'j

Trei meciuri ies ta evidentă din progra
mul etapei a doua a Campionatelor Națio
nale de baschet : la fete, VOINȚA BRAȘOV
— VOINȚA BUCUREȘTI (prin prisma locu
rilor ocupate în ediția precedentă a Divi
ziei A : — 2 si. respectiv 4) si SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI — METALUL 
C.S.S. RÎMNICU VÎLCEA (prin forma spor
tivă bună manifestată săptămînă trecută ; 
partida are loc duminică, la ora 10,30. in 
Sala Agronomia) ; Ia băieți. RAPID BUCU
REȘTI — DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
(jocurile dintre aceste formații au oferit 
de regulă întreceri echilibrate : intîlnirea 
are loc duminică, la ora 10, ta sala Rapid).

Celelalte locuri ale etapei — feminin : 
OLIMPIA BUCUREȘTI — COMERȚUL 
TÎRGU MUREȘ (dumnică. ora 10. Sala O- 
limpia). UNIVERSITATEA C.S.S. CLUJ- 
NAPOCA — METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRISUL GAZ METAN C.S.S. MEDIAȘ — 
RAPID C.SȘ. 5 BUCUREȘTI (se joacă la 
Sibiu). MOBILA C.S.S. SATU MARE — 
COMERȚUL C.S.S SF. GHEORGHE ; mas
culin : DINAMO BUCUREȘTI - FARUL 
C S.S. 1 CONSTANTA (duminică, ora 10, 
Sala Dinamo) ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICĂ FINA BUCUREȘTI — I.C.E.D. 
(duminică, ora 11,30 Sala Dinamo), STEAUA

— UNIVERSITATEA METALUL ROȘU 
CLUJ-NAPOCA (sîmbătă. ora 1«, Sala Flo
reasca). BALANȚA C.S.U SIBIU — ELBA 
TIMIȘOARA, METALOTEHNICA TÎRGU 
MURES - OTELTNOX TÎRGOVISTE.

Campionatul Republican individual de 
dirt-track. ediția 1989. rezervat seniorilor, 
continuă mîine. De Dista Stadionului Meta
lul din Capitală, cu etapa a 5-a Cursele 
se vor desfășura ta formula clasică de 16 
alergători, ta 20 de manse. Primul start se 
va da la ora 10.

A Astăzi, de la ora 13, pe același sta
dion. este programată etapa a 8-a a Cam
pionatului National individual de juniori.

Șaptea. Două dintre acestea se dispută ta 
capitală : GRrviTA ROȘIE primește vizita 
echipei C.s M. SIBIU. In Parcul Oopilului, 
de la ora 10. iar DINAMO ioacă cu ȘTI
INȚA PETROȘANI pe Stadionul Olimpia, cu 
începere de la ora 14. Liderul. C.S.M. MI- 
NAUR BAIA MARE, evoluează acasă (Sta
dion Complex, ora 15,30, în compania for
mației RAPID METROU BUCUREȘTI, a- 
vînd prima sansă. mai dificilă fiind, ta 
schimb, misiunea campioanei : STEAUA se 
deplasează ia BÎRLAD De stadionul echi
pei RULMENTUL (Partida are loc de la 

formații 
FARUL
ELTIM 

15) Al 
BUZĂU, 
SUCEA-

$

s

HANDBAL©

Cea de a 4-a etapă a Diviziei A la hand
bal masculin se dispută duminică. păs- 
trîndu-se ritmul alert de două locuri pe 
săptămînă. Dintre cele șase partide, ma
joritatea par echilibrate și. deci, deschise 
oricărui rezultat. Iată programul 1 DINA
MO BUCUREȘTI — DACIA PITEȘTI (Sala 
Floreasca. ora 11.30). ȘTIINȚA BACĂU — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ, _ 
NIVERSITATEA CRAIOVA — STEAUA. U- 
NIVERSIIATEA CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA TIMISOARA. DINAMO BRAȘOV 
— MINAUR BAIA MARE. HIDROTEHNI
CA CONSTANTA — STRUNGUL ARAD.

★
Selecționata divizionară feminină ' a R.P. 

Chineze joacă mîine la Tîrgu Mureș, în 
compania formației locale Mureșul, ta Sala 
Sporturilor, de la ora 11.

u-

★
Cele două partide amicale, susținute la 

Zalău, de Textila din localitate si Selec
ționata divizionară a R.P. Chineze, au fost 
utile nentru ambele formații si au plăcut 
numeroșilor spectatori. Rezultate : 25—30
(12—15) și 28—29 (14—13). Textila a jucat
fără portărița Magdalena Albert, convoca
tă la pregătirea echipei naționale. (N. 
DANCIU—coresp.).

Din etapa dublă cu numărul patru a cam
pionatului de polo, astăzi sl mîtae se des
fășoară tntîlnlrile PXPID - SPORTUL 
STUDENȚESC TMUCB (la Ștrandul Tine
retului din București, de la orele 16. res
pectiv 11). si I.L TIMISOARA — STEAUA, 
în care giulestenii si component!! echipei 
militare sînt favoriti. Jocurile Vagonul A- 
rad — Dinamo au avut loc ta devans si 
s-au încheiat cu categoricele victorii ale 
bucurestenjlor (20—8 sl 27—6) iar cele din
tre Crișul Oradea și Voința CSuj-Napoca 
sînt reorogramate pentru 18—19 octombrie.

aceeași oră — 15.30). Alte două 
fruntașe se tatUnesc ne Litoral : 
CONSTANTA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA fStadion Farul, ora 
șaselea joc se dispută mîine, la 
între CONTACTOARE sl CSM IMU 
VA fStadion Gloria ora 13.15)

.,A2“ continuă, tot as- 
natra. în seria I 
Dunărea Giurgiu.
— Mașini Grele

T.C. Ind.

: Hl-
Hi-

Buc..
Con-

O POPICE © T li
Pima grupă valorică a Diviziei A de po

pice programează astăzi următoarele întîl- 
niri • PETROLUL BAICOI — VOINȚA TG. 
MUREȘ, ELECTROMUREȘ TG MUREȘ — 
LAROMET BUCUREȘTI. U.T ARAD — 
VOINȚA BUCUREȘTI, VOINȚA PLOIEȘTI
— VOINȚA TIMIȘOARA. VOINȚA GALAȚI
— HIDROMECANICA BRAȘOV la feminin, 
MINAUR BAIA MARE — METALUL HU
NEDOARA, GLORIA BUCUREȘTI — ELEC- 
TROMURES TG. MURES. OLIMPIA I.E I. 
BUCUREȘTI — C.F.R. CLUJ-NAPOCA. U- 
NIO SATU MARE — VOINȚA BUCUREȘTI 
C F R EXPL. CIMPULUNG MOLD. 
—■ MINERUL VULCAN La masculin

• Tot astăzi, ta grupa a 2-a valorică : 
VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA ODORHEI, 
GLORIA BUCUREȘTI — DACIA PLOIEȘTI. 
METROM BRASOV — C.S.M. REȘIȚA. O- 
LIMPIA I.E.I. — DERMAGANT TG. MUREȘ 
VOINȚA ORADEA — RAPID BUCUREȘTI 
la feminin CARPAȚI SINAIA — CHIMICA 
TIRNĂVENI, CONSTRUCTORUL GALAȚI 
— JIUL PETRILA. C F.R. IAȘI — VOINȚA 
TIMIȘOARA, OLIMPIA REȘIȚA — META
LUL ROMAN. TEHNOUTILAJ ODORHEI — 
C.F.R CONSTANȚA la masculin.

f
®RUGBY ©

In campionatul de rugby — Drirtia- grupă 
valorică — au loc astăzi meciurile etapei a

s

ș

I
® întrecerea din 

tăzi. eu etapa a 
drotehnica Iași — 
drotehnica Focșani
Constructorul Constanta — 
stanța. Locomotiva Pașcani — Politehnica 
Iași ; seria a n-a : Petrochimistul Pitești
— Transloc Alba Iulia. Metalurgistul Cugir
— Petrolul Arad, Energia Buc. — IAMT O- 
radea (Stadion Tineretului IV. ora 10) si 
Gloria București — Sportul Studențesc 
TMUCB (Stadion Gloria, ora 15)

I

A* • VOLEI ©

Campionatul feminin de volei progra
mează mîlne, duminică, partidele etanel a 
Ii-a. Cele 5 întflniri (a sasea. Rapid — Di
namo. a fost amînată) se vor desfășura 
numai în provincie si. prin prisma cal
culelor hîrtiei. acordă tuturor gazdelor pri
ma sansă. Aceasta nu înseamnă însă, că 
ar fi excluse posibilitățile unor... surprize. 
Iată jocurile etapei : C.S.U. RAPID GALATI 
—. FLACĂRA ROSIE BUCUREȘTI. C.S.M 
OTELUL TÎRGOVISTE — C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU, UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FARUL CONSTANTA. PENICILI
NA IAȘI — 'ȘTIINȚA BACĂU. CHIMIA 
RM. VÎLCEA — DACIA PITEȘTI.

* Echipele masculine ale Diviziei A se 
pregătise si ele de start (32 octombrie), 
sustinînd turnee sl locuri amicale. Astfel. 
Ia Baia Mare s-au tatîlnit, in „Cupa Ex
plorări". echipele C S.M. Mlnaur I sl H» 
Eicond Dinamo Zalău si Electrotehnica Bis
trița. Aceasta a fost și ordinea în clasamen
tul final. (A. CRIȘAN-coresp.)

® Flacăra Roșie București a întreprins 
un turneu 
cui I. în 
Berlin.

3) Echipa 
ține mîlne. .„ ------------- _------
turului preliminar în Cupa Confederației 
Europene, cu Benfica

Roșie București a întreprins 
în R.D. Germană, cîstigînd lo- 
concurs cu Rotation si T.S.C.

feminină Rapid București sus- 
la Lisabona, prima manșă a

s

s

s
i
i

ÎNTRECERILE DE
(Urmare din pao

acum (ceea ce s-a conturat, de 
altfel, din returul ediției pre
cedente a Diviziei A) ca- o e- 
chipă competitivă și în arena 
internațională. Formația ieșea
nă mai are de șlefuit cît« ceva, 
antrenorii și jucătoarele știu 
acest lucru și cu prilejul fie
cărui meci «-a văzut o amelio
rare a deficiențelor de ordin 
tehnico-tactic. Știința Bacău, 
după unele eșecuri (patru me
ciuri pierdute) greu de moti
vat pentru o echipă cu atîtea 
individualități de marcă, »e 
pare că și-a regăsit ritmul. 
Antrenorii Mihai Pintea și Cos- 
tel Petrea sînt foarte aproape 
de a-și fi readus elevele la 
forma care le-a permis să cîș- 
tige ediția trecută a Cupei Cu
pelor. Și acest fapt este deo-

HANDBAL FEMININ
.sebit de îmbucurător. Mureșul 
Tg. Mureș (în Cupa I.H.F.) 
trece, în schimb, printr-o pe
rioadă mai dificilă (locul 7). 
Tocmai de aceea este de da
toria antrenorilor loan Gher- 
hard și Valentin Pop, a jucă
toarelor, a tuturor celor aflați 
lingă echipă, să facă tot ce 
le stă In putință pentru ca în 
competiția europeană Mureșul 
să aibă o evoluție superioară 
celei din campionat.

Am lăsat la urmă pe Chi
mistul Rm. Vîlcea. Este for
mația cu lotul cel mai valoros, 
cu nume de rezonanță în com
ponența el, dovadă fiind și 
faptul că „șaptele" de bază al 
echipei naționale a României 
se constituie, aproape in ex
clusivitate, din handbaliste de 
la Chimistul. Nu este, deci, de 
mirare că Chimistul a încheiat

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
{Urmare din pag. 11

ve, Clubul Sportiv Școlar Dej 
figurează pe locul 5 între toa- 
te secțiile ain țară, fapt care 
ilustrează capacitatea și hărni
cia profesorilor-antrenori ai 
secției. Menționăm că Pompi- 
liu Dascalu, Alin Stăvariu și 
Laszlo Lukacs sînt recordmani 
ai longevității în loturile ha- 
ționale, iar profesorul Ion Bu- 
hățel a fost solicitat ca antre- 
noy al lotului reprezentativ de 
juniori.

Cît privește echipa de fotbal, 
ea a participat Ia șase ediții 
ale campionatului republican 
de juniori 1 ; din rîndurile ei 
au promovat în lotul național 
de juniori doi jucători și în 
Divizia A alți doi.

încheiem cu secția de hand
bal feminin, o reală pepinieră 
a unor divizionare A, totodată 
unul din centrele, care produc 
pentru lotul național de ju
nioare (printre jucătoarele se
lecționate : Artemiza Bartas, 
Alexandrina Filip, Adriana Mo
rar, Eva Pecsi, Melania Prun- 
duș ș.a.).

Ntf întîmplător am lăsat la 
urmă preocuparea CĂȘ. Dej

(director : Petru Stăvariu, ex
celent organizator, în același 
timp un apreciat antrenor de 
baschet) pentru realizarea ele
vilor și elevelor sale pe plan 
social și profesional. Printre 
absolvenți se află ingineri (Do
rina Todoran, Mihai Olteanu, 
Anișoara Cîmpian, Eva Ger- 
gely), medici (Ileana Mora, 
Marcel Trîmbițaș, Liviu Pop), 
fizicieni (Tiberiu Horgoș), bio
logi (Rozalia Kcrtesz), arhi- 
tecți (Dorin Pop, Victor Szer- 
vaczius), economiști (Ștefan 
Mihuș, Rodica Lazăr, Hajnal 
Szakacs), profesori (Adrian Bot, 
Alexandru Janossy, Mariana 
Sosin), farmaciști (Constanța
Moga), ca să amintim doar
cîteva dintre îndeletnicirile
profesionale ale celor care au 
purtat, ca sportivi, tricoul
C.S.Ș. Dej. De altfel, cu pri
lejul splendidei acțiuni întitu
lată „Dialog între generații", 
desfășurată nu de mult la Dej, 
foștii elevi au constituit fru
moase pilde,' prin realizarea 
lor pe plan profesional, pen
tru cei care sînt încă în băn
cile școlii ți care au totodată 
statutul de membri ai Clubului 
Sportiv Școlar Dej.

turul campionatului pe primul 
loc, echipa antrenată de Gheor- 
ghe Ionescu și Petre Berbe- 
caru avînd cel puțin o clasă 
peste formațiile de pe prime
le trei-patru locuri și două 
sau mai multe vizavi de cele 
din partea a doua a clasamen
tului.

Hidrotehnica Constanța a 
pregătit la parametri ridicați 
acest campionat, antrenorul 
Lucian Rîșniță (pînă mai acum 
un an secund al „naționalei"), 
pregătindu-se ca, împreună cu 
întreaga echipă, să ofere, în 
retur, suprize și mai plăcute. 
Față de felul cum începuse 
campionatul, Rulmentul Brașov 
și-a reintrat în ritm. Noua con
ducere tehnică a echipei (Fran- 
cisc Lechner — Mircea Bucă) 
și-a probat, în luptă, cum se 
spune, capacitatea de a-și in
strui elevele la nivelul compe
titiv cerut de campionatul in
tern. în sfîrșit, nou promovata 
în Divizia Â C.F.R. Craiova 
(antrenori : Gheorghe Sbora — 
Nicolae Dumitrescu) și-a făcut 
un debut promițător, și nu în
cape îndoială că mulți ani 
de acum încolo craiovencele nu 
se vor mal despărți de primul 
eșalon valoric al handbalului 
nostru feminin.

Pentru iubitorii turismului, ca
lendarul f’r.t.a. al acestei pe
rioade a oferit și oferă satis
facții deosebite prin bogăția de 
manifestări la care au avut și 
au posibilitatea să participe. 
Două dintre ele au reprezentat 
însă momente de vîrf șl, in con
secință, s-au. bucurat de o deo
sebită atenție din partea Comi
siei centrale tehnice de turism, 
dar șl din partea a aproape o 
sută de cercuri afiliate care 
și-au trimis un număr mare de 
reprezentanți. înscrise sub ge
nericul mobilizator al competiției 
sportive naționale Daciada, be
neficiind de un bun cadru or

ganizatori 
țiel“, cit 
(căci des 
vorba) ai 
creștere < 
tlneretulu 
pentru i - 
aer li Ac* 
eoncursur 
ce au f< 
lor ras 
trib uit 
Ia educat 
țllor, ci 
alese In; 
Și patrio’ 
nunte si.

120 DE ECHIPE LA ST
Acțiunea' -Amicii drumeției", 

notată în calendarul F.R.T.A. ca 
fază finală la categoria sport de 
masă, s-a desfășurat în stațiunea 
Bradul, lingă orașul Topliță, din 
județul Harghita. întreg terenul 
de campare al stațiunii a fost 
ocupat cu aproape 200 de corturi, 
care au adăpostit pe cel 554 
de iubitori ai turismului, consti- 
tuițl în 120 de echipe. • Pre
miul Comisiei centrale de tu
rism pentru cercul — din cele 
41 prezente — cu cele mal bune 
rezultate la toate categoriile de 
vîrstâ, a fost atribuit Penicilinei 
Iași. • Remarcabilă participarea 
C. T. Viitorul Tg. Mureș : 18 e- 
chipe, dintre care 9 la cate
goria 10—14 ani. « Cel mai di
ficil traseu (categoria 18—35 ani) 
a fost foarte bine parcurs de

echipa s 
Galați. Mi 
Iași și C 
echipe I; 
vîrstă (di 

CLASAM 
sportivi), 
(24 echipe 
2. Viitorul 
rea de col 
rie" Cluj- 
ani (26) : 

. 2. Penicilî 
categ. C, 
canturîst 
diaș, 3. !
categ. D, 
IEELIF M
C1UC, 3. !
teg. E, 50 
cilina, 2. C

DE LA SPORTUL PENTRU TOJI - L
Ediția din acest an a con

cursului de turism sportiv mon
tan „Ștafeta munților* a avut o 
notă aparte : pentru prima dată 
s-au acordat titluri de „campion 
al Daciadei* la senioare și ju
nioare, la seniori și juniori. In 
acest context, drept de partici
pare au primit numai cercurile 
de turism clasate pe locurile 1—3 
la etapele județene. Așa se face 
că, în preajma campingului Aru- 
tella de pe muntele Cozia, 51 
de cercuri de turism, din 17 Ju
dețe, au format o adevărată ta
bără, în care au fost instalate 
304 corturi pentru cei peste 600 
de protagoniști ai întrecerilor. 
După parcurgerea unor trasee 
bine alese pe versantul apusean 
al masivului Cozia, „Trofeul 
F.R.T.A." a revenit județului Si
biu, premiul Comisiei centrale 
de turism — județului Iași, iar 
premiul juriului — județului 
Harghita.

CLASAM 
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Independei: 
Florin AII 
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Neam 
gura < .a; 
Kristina S 
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(Ilie Puiu, 
Dinuț), 2. 
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Popa, Cris 
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cea ; categ 
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nicillna» 3. 
teg. 50--&70 
1. Peh&flii 
dența Sibii
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ÎN PRIMA ZL DINAMO - DUNĂREA 1-1!
Ieri, la București și Gheor- 

gheni, s-au disputat celelalte 
două partide din cadrul etapei 
secunde a Diviziei A, prima 
grupă valorică Ia hochei. Iată 
amănunte :

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. DUNĂREA GALAȚI 
1—1 (0—0, 0—0, 1—1). A fost o 
partidă deosebit de interesantă, 
al cărei rezultat a stat sub 
semnul întrebării Dină în ul
timul minut de ioc. Oele două 
formații au abordat la fd de 
prudent jocul, fiecare luîndu-și 
măsuri de. prevedere în apăra
re, asemenea boxerilor cu gardă 
ermetică. Nici una. nici cea
laltă nu au riscat nimic, in 
apărare s-au grupat prompt cu 
întregul efectiv, iar ne atac au 
plecat îndeosebi prin acțiuni 
individuale, ușor de rezolvat, 
fie de jucătorii de „cîmp“, fie 
de portarii Gh. Huțan și L 
Corciovă, foarte buni în inter

DUMINICA

participați cu cit «nai 
multe bilete*

© TRAGEREA 
'LOTO 2 DE DU
MINICA, 8 OC
TOMBRIE, ESTE Sl 
PRIMA DE ACEST 
FEL A TRIMESTRU
LUI © 3 EXTRA
GERI „LEGATE", A 
CÎTE 4 NUMERE, 
CU POSIBILITA
TEA DE A SE CÎȘ- 
TIGA Sl CU NU
MAI 2 NUMERE • 
ULTIMA ZI DE EX
PRIMARE A OPȚI
UNILOR PENTRU 
NUMERELE FAVO
RITE ESTE SÎMBĂ- 
TA, 7 OCTOM
BRIE!

venții, puține cite au fost. Dar 
meciul nu a fost tern, pentru 
că ambele echipe au jucat 
rapid, hocheiștii patinînd tot 
timpul, semn că stau bine cu 
pregătirea fizică.

în prima par'e a meciului, 
cea mai mare ocazie a aparți
nut gălățenilor. în min. 16, 
cînd Marcu a avut golul în 
crosă. peste cîteva secunde 1- 
mitîndu-1 colegul Csata. la 
pasa ideală dată de primul, 
în imediata apropiere a porții 
lui Dinamo. Huțan a narat de 
fiecare dată, așa cum avea să 
o facă și Corciovă. la cealaltă 
poartă. Adevărul . e că, din 
prudența atacanților în primele 
două reprize, s-au tras de fie
care parte 4—5 șuturi ■ mai să
nătoase pe poartă.

Primul gol l-a înscris Di
namo, în min. 46, prin Eros, 
din pasa lui Andone. Reușita 
le-a dat aripi bucureștenilor, 
care au atacat viguros, mărind 
viteza acțiunilor, dar gălățenii 
s-au apărat exact și nu au 
renunțat la contraatacuri co
lective. în care au arătat, în 
sfîrșit.. că au un plus de tactică. 
Golul lor a venit, firesc, în 
primele secunde ale minutului 
60, cînd Șt. Zaharia a înscris 
sec (Dunărea era în superio
ritate), stabilind un echitabil 
scor de egalitate.

Interesant de văzut astăzi, 
de la ora 18, cine va reuși să-și 
aproprie victoria.

Au arbitrat D. Trandafir — 
M. Dinu, G. Mîcu.

Mircea COSTEA

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 1—6 (0—1, 
1—3, 0—2). După o primă re
priză echilibrată, de bun nivel 
tehnic, a urmat un joc confuz, 
dar pînă la urmă maturitatea 
celor de la Sport Club și-a 
spus cuvîntul. Marcatori : Gal, 
respectiv K. Antal 3, Cs. Antal 
2 și Gereb. Arbitri : L Becze 
— Al. Molnar, Cs. Fodor. (Be)a 
MALNAȘI — coresp.).
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CAMPIONII
După interesante dispute, na- 

vomodcliștii și-au desemnat, ia 
Galați șl Neptun, campionii pe 
acest an.

Liversității 
Penicilina 
.u înscris 
oriile de 

ani).
(cîte 3—4 

10—14 ani
M. Ciuc, 
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«1OVAC

PROPULSATE, juniori : L pe
tra? (Vagonul Arad) — X, R. 
Cîrstea (S.N. Tulcea) — H. F. 
Matei — (C.S.U. Galați) — K ; 
seniori. S. Vancsik — X, K. Ko- 
rosl — H. Gh Szucs — K (toți, 
Voința Arad) ; echipe : Cetatea 
Giurgiu (j). Voința Arad (s) ; te
leghidate viteză, termice, juniori : 
S. Plesch (Voința Reghin) 3,5 
cmc. 6.5 cmc, M Bercu (Avîntul 
Tg. Mureș) 15 cmc ; seniori : S. 
Pirloagă (CSTA București) 3,5 
cmc R. Berceanu (Șoimii Craio
va) 6,5 cmc. A. Petho (A.S.A. 
București) 15 cmc ; electrice, ju
niori ; R. Mîndroc (Voința Re
ghin) FIE —1, FIE +1 ; seni
ori : L. Ciortan (Jiul petroșani) 
FIE —1. V. Petrache (ICEMENERG) 
FIE +1 ; evoluție, juniori : M. 
Popescu (Jiul Petroșani) 2A. 2B, 
3E, c. Dascălu (Șoimii Craiova) 
3 V ; seniori : H. oman (Voin
ța Timișoara) 2A. I. Aanel (CSU 
Galați) 2B, M Popescu (Portul 
Constanta) 2 C. V. Petrache 
(ICEMENERG) 3 E. L. Ciortan 
(Jiul Petroșani) 3 V; echipe Jiul 
(j), CSTA București (s) ; electrice, 
evoluție- în grup, juniori : B.
Mîndroc (Voința Reghin) E —2,
E +2 ; echipe : Voința Reghin ; 
seniori : O. Saragea (Voința Re
ghin) E —2, V. Petrache
(ICEMENERG) +2 : eehine • vo
ința Reghin VELIERE liber lan
sate, juniori : D Gheorahe (Vic
toria Giurgiu) E. D. IIosu (Ci
mentul Turda) M. N. Ștefan (Ful
gerul Giurgiu) 10. P. Nicolae 
(Cetatea Giurgiu) X : echipe : Ci
mentul Turda : seniori : O. Sîr- 
bu (Cimentul Turda) E, E. Chl- 
tu (Voința Ploiești) M. V. patap 
(Marina Constanta) X, A. Ba

yer (1CEPRONAV Galați) 10 ; 
echipe : Cimentul Turda, teleghi

date. juniori : M. Mltu (Otelul 
Galați) E. L. Lungu (Portul 
Constanta) M, I Piscati (CSTA 
București) : seniori : N. M-itu (O- 
telui Galati)' E. M, 10 : echipe : 
Portul Constanta.

Livîu MAIOR, conesp.

COMPETIȚII ȘAHISTE
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ir

<• S-a Încheiat prima ediție a 
„Trofeului Speranțelor" la sah, 
organizat la Eforie Nord de C.S.S. 
1 Sportul Studențesc. Pe locul 1, 
la fete, s-a clasat C.S.S. 1 sn- 
Studențesc (II) (antrenor; I. Dră- 
Khiei) cu 22.5 d (din 27 posibi
le), iar ne locurile 2—3 Otelul + 
Voința Galați si C.S.S. 1 (II) Sp. 
Studențesc cu cîte 18.5 o. Cel 
mal bun rezultat la masa L 
Andreea Maftei cu 6 o (din 7), 
iar cel mai bun rezultat al com
petiției. Amalia Vicol cu 7 (din 
7), ambele reprezentante ale 
clubului organizator.

La băieți, ne locui I, Centrul 
de Sah București (antrenori : 
D. Savin sl C Ionescu) cu 23.5 p 
(din 32 posibile). 2. CÎS.S.l Sp. 
Studențesc 21 p. 3. otelul Galati 
20,5 o La masa I. C. cozlanu 
(Otelul Galati) 8 d (din 8). .

băieți ale 
■resti au 

In Con- 
onlilor sl 
Jurat cu 
Jluj-Napo- 
mei finale 

grupa .1 
București 

ortul Stu- 
. 8—1 cu
xica), 2. 
v n—î cu 
nstructorul
Arad 1 v

Cluj-Na-
1 Cluj-Na- 
a valorică

2 v (6—3 cu 
ua), 6. Du- 

i cu Meta- 
u Steaua), 
—4 cu Du- 
Steaua). 8. 
v : băieți, 
1. Dinamo 
1 Sportul 
ectrica Ti- 
■ea Galați).

1 V (6-3
3. Sportul 

ru Dunărea 
ărea Rapid 
ectrica Ti- 
a valorică; 
>ara 3 v 
iuc. S—0
Constanța, 

v), 6. .. D4- 
-4 cu Pro-

C.S.Ș. 2
7. Pro- 

I 1 v (7—2 
Constanta), 
istanta 0 v.

A Tradiționalul al
Qa.lU.LLl v u -- ®
10-a rundă. In open-ul masculin 
conduce C Negrea (A.S. Acade
mia Militară București) eu 7,5 
o, urmat de C Rădulescu sl M. 
Ionescu (ambii de la A.S. Fe
roviarul — Mecanică Fină Rm. 
Vîlcea) cu cîte 7 d S. Berbece 
(Metalul Rm. Vîlcea) sl Al. P«- 
lisor (Voința Slatina) cu cîte 6.5 p.

In întrecerea fetelor, două li
dere : Iuliana șusnea 51 Laura 
Caplar (ambele de la A E.M. Ti
mișoara) cu cîte 5.5 o. Le ur
mează cea mai tînără participan
tă, Adela Frătilă (C.S.S. Rm- 
Vîlcea. 10 ani) cu 5 p.

O mențiune specială pentru or
ganizare — C.J.E F S. Vîlcea nrm 
comisia județeană de resort O.J.T 
Vîlcea si conducerea Complexu
lui Călimănesti — Căclulata. gaz
dă sl a turneului pentru califi
carea în Divizia B d»DUta 
gajînd, în principal, formațiile 
Gloria Reșița, Dacia Pitești. Fo
resta Sibiu si Progresul .Rovinarl.

« Tradiționalul .Festival 
Șahului Vflcean" a ajuns ia

sau

sau 
nu 

F.C. 
fără

delegatui echipei 
„Foarte bun ar-

nu l-a văzut evoluînd. Unde putea fi Hristea, 
de juniori care făcea rotație cu Speriatu, în 

? Iată sl răspunsul : certat la un moment dat 
său. Hristea. supărat pînă peste, poate, s-a... re- 
natal. Focșani. Președintele clubului arge-

greu

a-

DIN DOSARELE
COMISIEI

DE DISCIPLINĂ

Stelian TRANDAFIRESCU

I sivi si periculoși pentru poarta iul Nițu să fie mijlocașii 
Dragnea și C Pană III (C.F.)

I

I
I
I
I

ATENȚIE, „POLI“, TIMPUL DE JOC
A RĂMAS ACELAȘI!

Alertă în careul lui Inter: Boar (cu tricou vărgat) va scoate în 
corner mingea de gol pe care Oloșutean n-a putut-o fructifica, la 
numai 8 metri de poartă ! (Fază " • - - .... —
Inter Sibiu 2—2)

din meciul „Poli" Timișoara 
Foto: V. BRANCO

Nu se vor stinge atît de re
pede comentariile pe marginea 
partidei de miercuri, de la Ti
mișoara, dintre „Poli și Jn- 

“ ‘ . o partidă a-
din punct de ve- 
,neutrului", 4 goluri, 
ele înscrise într-un

ter Sibiu ; 
tractivă 
dere al 
3 dintre 
final de joc dramatic, impre
vizibil, cu intervenții de ultim 
moment ale celor doi portari, 
ratări de o parte și de alta. 
Una peste alta, „Poli" n-a ju
cat rău, mai ales în primele 45 
de minute, cînd tribuna a răs
plătit-o cu aplauze. . Rapida 
deschidere de scor a fost un 
moment favorabil „violeților", 
pe care ei n-au știut, însă, să-l 
exploateze. Cînd afirmăm 
ceasta, ne referim la suita oca-

A Astăzi, start, în ediția a 9-a a 
„Festivalului Șahului lalomltean". 
Gazdă este sala Centrului de 
Cultură sl Creație „Cintarea 
României" din municipiul Slobo
zia, Participă jucători din întrea
ga tară, care în „ferestrele" 
rundelor vor susține o serie de 
simultane cu participarea copii
lor si elevilor — începători în 
..sportul mintii" inițiativă fru
moasă în sprijinul acestei .disci
pline olimpice

I
I
I
I
I

• In momentul în care contu
rile păreau încheiate — era mi
nutul 90, iar cele două echipe, 
IUPS Chitila și MECOS Bucu
rești, se găseau la egalitate, 1—1 
—, iată că oaspeții, cînd nu mal 
credeau nici el, căci mal erau 
doar 40 d3 secunde pînă la fluierul 
final, au înscris golul victoriei. 
Se întîmpiă 1 Dar de ce tocmai 
lor, celor de la IUPS Chitila să 
11 se întîmple așa ceva 7 Și, 
nevrînd să înghită pilula aceas
ta amară, jucătorii l-au încon
jurat pe arbitru, împlngîndu-1 
spre tușier, sperînd că acesta 
va acorda ofsaid. Degeaba 1 Go
lul fusese REGULAMENTAR. Ju
cătorii echipei gazdă n-au vrut 
să se supună deciziei arbitrului 
nici după expirarea celor 3 mi
nute ultimative. Șl nu numai 
jucătorii, între care s-au „evi
dențiat" Toma șl Munteanu, au 
fost sămință de scandal, ci și 
președintele asociației sportive 
IUPS Chitila, Dumitru Bîrzoianu, 
secondat de delegatul Nicolae 

■ Drăgan și de antrenorul D. Babola.
Astfel stînd lucrurile, arbitrul, 

după ce a rezistat amenințări
lor și... promisiunilor de tot fe
lul, a fluierat sfîrșitul meciului, 
iar Comisia de disciplină, ne- 
luînd în considerație „memoriul" 
celor de la IUPS Chitila, plin 
de neadevăruri, memoriu avînd 
drept scop să inducă în eroare 
federația, a omologat jocul cu 
rezultatul de 3—0 pentru MECOS 
București, echipei din Chitila 
dîndu-i-sc un avertisment. Cît 
privește pe cei doi jucători care 
au putut fi identificați, dintre 
cel 6—7 care îl bruscaseră pe ar
bitru, Toma șl Munteanu, aceș
tia au fost suspendați pe cîte 
6 etape.

Conducătorii echipei IUPS Chi
tila n-au fost nici el „uitați" : 
patru etape de suspendare pen
tru delegatul Nicolae Drăgan și 
cîte două etape pentru președin
tele asociației sportive, Dumitru 
Bîrzoianu, și pentru antrenorul 
Dumitru Baboia.

După cum se vede, pentru 
IUPS Chitila „minutul 91“ a fost 
șl mai neplăcut decît acel mi
nut 90 1

ziilor de gol. rarisime am spu
ne, risipite mai ales de Olo
șutean, ocazii care s-au răzbu
nat spre finalul întîlnirii, în
tre minutele 81 și 84. Atunci, 
cum se știe, tabela de scor 
arăta 1—2. Majaru. autorul a- 
cestei senzaționale răsturnări 
de 6ituație, amintindu-ne de ju
cătorul care a contribuit (de cîte 
ori !) ca Steaua să străluceas
că. Cu acest „creier" la pu
pitru (dar cine trebuia să-l 
marcheze ?), Inter a crezut în 
șansa sa, a luptat pentru a- 
ceasta. avertizînd-o pe „Poli" 
în multe momente că o partidă 
are 90 de minute. Nu putem 
să nu amintim .însă și de unele 
inexactități și oscilații de com
portament ale unor jucători 
mlșoreni în partea a doua 
întîlnirii.

Trezirea din... pumni, ea 
box, a echipei de pe Baga, 
acea acțiune fulgerătoare 
danșată de Timofte. II (cel mai 
bun jucător din tabăra gazde
lor), cînd Oloșutean a realizat 
nesperatul gol egalizator (cu 
care, de altfel, și-a îmbunătă
țit nota din caseta tehnică), a 
mal atenuat din amărăciunea 
spectatorilor. „Bine că s-a ter
minat și așa", au zis unii din
tre ei. în final. Aceștia au o 
anumită consolare, nu Insă sî 
echipa timișoreană care trebuie 
să reflecteze serios asupra fi- 
nalurilor de partide.

A O NOUA CONDUCERE TEH
NICA LA F.C.M BRAȘOV. Biro
ul clubului F.C.M. Brașov. în șe
dința din 5 octombrie, a anrobat 
demisia antrenorului Costică 
ștefănescu. Noua conducere teh
nică a echipei brașovene este al
cătuită acum din Dumitru Anes- 
eu (antrenor Drinclnal). c. GyOrfi 
Si A. Hîriab (antrenori secunzi).

Jock BERARIU

octombrie, 
tru jucărea 

TRAGE- 
. duminică, 
tă noslbill- 
11 său — 

variantele 
2 numere 
4 numere 

aere. Tot 
T. LIMITA 
buletinelor 

SPORT ai 
care se a- 

itiguri în 
mal ales

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
dacă se are în vedere sl substan
țialul report de la concursul 
trecut, atît la categoria I, cît si 
la a II-a.

O Tragerea LOTO 2 de mîl- 
ne. dumică, va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str Doamnei nr. 2 începînd de 
la ora 16,30. Operațiunile de 
tragere vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 17,30. Nume
rele extrase vor fi transmise si 
în reluare, pe același program, la

ora 22,30 (după emisiunea „Pano
ramic Sportiv"-, o dată -cu rezul
tatele concursului Pronosport din

9aceeași zi), precum si iun! 
octombrie, la orele obișnuite.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 6 OC
TOMBRIE 1989. Extragerea I : 
39 42 14 57 83 67 89 50 13 : 
extragerea a II-a : 21 68 27 19 
72 51 «1 1 87. Fond total de 
cîștiguri ; 619 535 lei, din care 
6 098 lei, report la categoria L

LILL^C RAM ÎN E UN 
PORTAR DE MARE VALOA
RE, el impunîndu-se printr-o 
tehnică impecabilă, pe care 
nu o au multi dintre apără
torii buturilor noastre. Acel 
șase din meciul cu Steaua 
se datorează ezitării lui în- 
tr-un moment-chele, cel al 
Solului a Dună meci. Mihai Cx’istache, ' ~ - - -
Dloiestene: .. _______ ___
bitraiul lui Corocan Si spun 
asta în pofida înfrîngerii" • 
Mocanu a fost dndva un 
excelent executant al lovitu
rilor libere. Acum nu crea 
îndrăznește. Curba Iul seamă
nă cu cea a iul Orac... •

» UN JUCĂTOR REMARCAT__________
a fost fundașul dreapta hunedorean Bardac ________ ___
siv, eu posibilități fizice de a se replia imediat pe poziții, 
după o cursă in careul plteștean, Bardac confirmă că este 
un fotbalist de real viitor. • Pe lista de rezerve a echipei 
F.C. Argeș, pe postul de portar figuia Diaconescu, un fot
balist ale cărui calități nu le contestăm, fie sl pentru făp
tui că nimeni 
internaționalul 
poarta echipei 
de antrenorul 
tras în orașul-------  ------ ----- ----- ------------ -----------
șean, Dan Silvășan, s-a deplasat pînă la Focșani ca să-l readucă 
la sentimente mal bune. încă nu cunoaștem rezultatul (I C.).

nia de poartă a iui F.C. Olt. 
Firesc, s-a acordat lovitură 
de colț. Mal curios ni se pare 
însă faptul că. dună cum ne 
snunea arbitrul craiovean. u- 
nll dintre jucătorii oaspeților 
au avut rezerve vizavi de de
cizia luată A Cît de mult 
contează uneori inspirația de 
moment 1 Nu știm cît l-au 
„simtit" tehnicienii Oltului 
ne Șuvagău, cert este că. la 
numai două minute de Ia In
trarea n? gazon, acesta avea 
să înscrie sl să restabilească 
egalitatea. (M.C.).

Valentin Alexandru, din con
ducerea PetroluJui : „Mă afec
tează mai puțin faptul că am 
pierdut, în fond am pierdut 
cu Steaua, cît accidentarea 
Ir* Panalt si Ștefan, doi oa
meni de bază din apărare. 
Mă elndesc la faptul că ne 
așteaptă două meciuri în de
plasare In care, după cit se 
pare, ambii vor fi Indisponi
bili • Remarcabilă „tinere
țea" Iul Ungureanu, care a 
jucat în ritmul de la 25 de 
ani • o voce „ploiesteană" 
din public : „Am pierdut, dar 
să »titl că nu am renun’at 
Ia un Ioc... U.E.F.A.* Suc
ces i (l cn,).

pe gazonul stadionului Corvlnul 
Dinamic, ofen-

AR FI, CREDEM, 
dacă, ia Brașov, gaz- 
nierdut nunctul ___ 
l-au cîstigat. Oricum, 
de părerile pro
In orice analiză 

omis faptul că

de spus 
dele au 
oas-petii 
dincolo 
contra, 
trebuie
Olt a obținut remiza 
trei dintre oameni! săi de ba
ză, Eftimie. .Pena si Mihali, 
absenți din diverse motive, a 
O fază mal rar întîlnită oe 
terenurile de fotbal : la una 
din degalările oaspeților, din 
fața porții lor, balonul l-a 
lovit pe arbitrul I. Velea. de 
unde a ricoșat dincolo de 11-

• UN DRIBLING IN PLUS... Mijlocașul timișorean VUicu 
a muncit enorm in partida cu Inter. A realizat multe lucruri 
bune, pătrunderea sa în suprafața de pedeapsă, din care s-a 
născut penaltyui cu care „Poli4* a deschis scorul, demonstrînd 
că lui Vlaicu îi place jocul ofensiv. Din păcate, însă. îi place 
si driblingul... prelungit, care în min. ai s-a întors ca un bume
rang împotriva echipei sale. Atunci, în loc să paseze (reți
neți, „Poli" pregătea o fază de atac î) a „cărat" mingea,
vrînd să slalorneze, Inter a recuperat-o și Majaru a înscris 
golul egalizator, „întorcîndu-1* prea ușor pe Pascu, vinovat. . .. _ __ pre-

* * iu-
_ _____ __ ____ ______ __  — - . - Pu

stiu ce urmează acum Justificări, că așa 
.MICOLU. Utir PIUIUUMHV________________________ -1 a
toți puneam osul Ia bătaie, cum se zice, luptam fa- 

* “ ' de acum cedează atît de ușor.

A-I- î“ ușor pe pascu,
sl el de acest moment nefericit. • Stelian Anghel 
ședințele secție! de fottai al echipei violete : „Să faci 
farct nu alta la ratările Iui Oloșutean. Cît de ușor 
team să cîștlgăm. L— — ----------- ------ — -
și pe dincolo. Dar pretențiile nu lipsesc. Cînd juram 
.-Poli-, t . 
ră menajamente, pe cînd cei 
(S. TR.).
- A NUMEROASE ABSENȚE • 

LA „U“ CLUJ-NAPOCA, 
miercuri, în meciul cu S C. 
Bacău. Acestea s-au numit : 
Suclu, Pojar și Ciobanu — ac
cidentați, iar Zane si R. Sza
bo au făcut carte din lotul 
national de luniori care în 
aceeași zi evoluau în decla
sare cu selecționata similară 
a Spaniei, fn ciuda acestui 
handicap, „sepcile roșii" au 
lăsat o frumoasă Impresie la 
Bacău sl chiar dacă au pier
dut întîlnirea cu 4—2. după 
spusele antrenorului C. Dinu, 
elevii lui au făcut un ioc 
care 1-a mulțumit ne denlin. 
O îmbucurătoare revenirea de 
formă a „vîrfurilor" Scîntele 
si Șoiman. care si-au adus o 
mare narte de contribuție la

succesul echipei de De Bis
trița. în schimb, surprinzătoa
re evoluția lui Burleanu si 
Tismănaru, ambii într-o vizi
bilă scădere. Să sperăm tre
cătoare A De o rară fru
musețe, execuția lui Biro la 
al doilea «oi marcat de clu
jeni : preluare, pe piept, 
sut plasat din voleu. ios. la 
coltul din Stinsa nortîi lui 
Alexa. într-adevăr un goi 
de chlnosramă A Ireproșabil 
arbitratul lui Dan Petrescu, 
care după meci remarca cu 
franchețe • „Am avut doi țu- 
șicri nerfectl. Dacă N. Voi- 
nea are o bogată experiența^ 
mai tlnărul C. Ifrim se anun
ță un arbitru de real talent^.

W........ ......... NER.)
• PARTIDA disputată In Capitală, care a pus față în față 

De cele două foste „europene*4, a plăcut publicului fiindcă i-a 
oferit un joc alert, animat de spirit ofensiv, cu multe faze de 
poartă, cinci goluri și numeroase ratări. • Victoria a confir
mat revirimentul său, care a readus-o In imediata apropiere 
a „podiumului" în timp ce Flacăra a dovedit ca are resurse 
pentru o așteptată ascensiune în etapele viitoare. • „Foartetribuna.

i:4.
In prim-plan, meciurile din divizia b

Intr-o duminică cu .relache" la 
Divizia A, datorită importantei 
partide de miercuri. Danemarca 
— România, iubitorii fotbalului 
îsi vor îndrepta atenția (si na
șii) snre meciurile din eșalonul 
secund, mîine. în etapa a 7-a. 
fiind programate suficiente 
locuri de mare interes

în seria I, lidera, Progresul 
Brăila, vrea sâ-și consolideze 
poziția, țintind victoria, pe te
ren nronriu. în fata echipe! 
Poiana Cîmpina. Dacă brăllenii 
năstreză prima sansă, urmăritoa- 
rea lor, Oteiul Galati, are o sar
cină destui de dificilă în confrun
tarea de la Mizil. cu Steaua din 
localitate. în Dartea de 1os a 
clasamentului, cele mai impor
tante meciuri sînt Foresta Fălti
ceni — Prahova C.S.U. Ploiești si 
Unirea Slobozia — C.S Botoșani.

Un frumos start a ' 
București, care s-a 
mod în fruntea seriei 
tăzi. în Giulesti, în 
rului Motru. vizează_  __ __
încă două puncte Principalele ur
măritoare ale feroviarilor bucu- 
resteni sînt Drobeta Tr. Severin 
si Pandurii Tg. Jiu, ambele eu 
cîte 9 puncte. Drobeta 1oacă In 
deplasare, la Tractorul ■ Brasov, 
în timp ce Pandurii primesc vi
zita Unirii Alba lulia si proba
bil. nu vor scăpa victoria. Dintre 
celelalte partide atrag In 
deosebit atentia Autobuzul Bucu
rești — C.S Tîrgoviste. sportul 
„30 Decembrie" — Chimia Rm. 
Vîlcea si Gaz Metan Medias — 
I.C.I.M Brașov.

In sfîrșit în seria a . III-a. vic
toria de ieri a Gloriei Bistrița a- 
supra U.T.A.-ei recomandă prima 
formație — încă de ne acum — 
ca principala pretendentă la te-

fia seriei Nu lipsit de interes 
este si derbyul sătmărean Some
șul — Olimpia, ca si alte cîteva me
ciuri cum sînt : Vagonul Arad — 
A.S.A. Progresul Timișoara. C.F.R- 
Timișoara — Metalul Bocșa sau 
A.S.A. Tg. Mures (echipă care 
nu-și găsește deloc cadența) — 
Strungul Arad

Aflate în prim-planul actualită
ții, prin lipsa partidelor de „A", 
așteptăm ca locurile din eșalonul 
secund să se ridice la un bun 
nivel si să se dispute intr-un 
snirit de deplină sportivitate. 
(GH N.)

Craiova — Mecanică Fină Bucu
rești : A. Renghel (Vaslui). Trac
torul Brasov — Drobeta Tr. Se
verin : C Corocan Qlesita'.
Sportul ..30 Decembrie" — Chi
mia Rm Vîlcea : C. Popoviel 
(Cîmnla Turzii), Metalurg-stuL 
Slatina — Metalul Mija • I. Bălan 
(Arad) Gaz Metan Med'a.j — 
I.C.I.M Brasov : N. Grig&rescu 
(Timisoara), Rapid București -- 
Minerui Motru : I. Cot (Ploiești) 
— se dispută astăzi de la ora 
15. pe stadionul Giulesti

PROGRAMUL Sl 
ARBITRII JOCURILOR

luat Rapid 
instalat co- 
a II-a șl as- 

fat.a
să

Mlne- 
obțlnă

mod

SERIA I : C.S.M Suceavă — 
Ceahlăul P. Neamț : C. Ifrim 
(București). Foresta Fălticeni — 
Prahova C.S.U, Ploiești : a Cri- 
șan (București) Steaua Mizil — 
Otelul Galați • A. Cikmantori 
(Tg. Mureș), Gloria Buzău — Și
retul Pașcani : C Petre (Mediaș). 
Olimpia Rm Sărat — Viitorul 
Vaslui : A. Huzu (Sibiu). Unirea 
Slobozia — C.S. Botoșani : I. 
Năltan (Predeal) F.C.M, progre
sul Brăila — Poiana Cîmpina : 
M. Popescu (Craiova), Unirea 
Focsani — Aripile Victoria JBa- 
cău : V. Curt 
Pașcani — 
Lăzărescu

SERIA A IlI-a : Someșul Satu 
Mare — Olimnia Satu Mare : C. 
Gheorghită (Brăila). Mureșul 
Deva — Electromures Tg Mureș : 
Ad. Porumboiu (Vaslui). F.C Ma- 
ramures — Gloria Reșița * Gii« 
Vodă (P. Neamț) Vagonul Arad
— A.S.A Progresul Timisoara t 
N. Bitin (Salonta), C.S.M Rosita
— Chimica Tîrnăveni :-V. Busu- 
ioceanu fRm. Vîlcea). C.F.R Ti-

Metalul Bocșa : V. Onu 
A.S.A T2

Arad :
Mureș --
I. UrsAChi

de mîinc vor începe

(Constanta), C.F.R., 
Politehnica Iași : M. 

(București).

n-a : Gloria Panduri! 
Unirea Alba Tulia : M.

SE1UA a 
Tg. Jiu — 
Ilies (Odorhei). Autobuzul Bucu
rești — C.S. Tîrgoviste : L. 
Gyure (Satu Mare). l.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — F.C.M. Caracal : 
T. Demian (Zalău), Constructorul

mlsoara — 
(Predeal) 
Strungul 
(Bacău).
Partidele 

la ora 11
A INTR-O PARTIDA disputată 

In devans si contînd pentru etapa a 
7‘a B' STEAUA C.F.R.

IMATURA 
olul fiind 
(min. 55).

LEAN-ooreso.).
a GLORIA BISTRIȚA - U.Ț.A. 

5—0 (4—0). în meciul disputat ieri 
la Bistrița. în cadrui etapei a 
vn-a a Diviziei B, seria a ni-a. 
Gloria a cîstigat min golurile 
marcate de : Soare (min. 29), 
Ciocan (min. 33, 34 si 86 — toate 
din penalty) șl Iftode (min. 48).

CLUJ-NAPOCA 
ZALĂU 0—1 
înscris de N. 

(V. ARDE-



INTERES DEOSEBIT ÎN JURUL 
„MONDIALELOR DE GIMNASTICĂ 
• A 25-a ediție a competiției supreme va avea loc la Stutt

gart, între 14 și 22 octombrie • Pe listele de concurs, 460 de 

sportivi din 48 de țâri • România, cu echipe complete atit in 

competiția femininâ, cit și în cea masculinâ

După cum am mai anuntat. 
• 25-a ediție a „Mondialelor * 
de gimnastică sportivă se va 
desfășura între 14 și 22 octom
brie. atit întrecerile masculine 
(care vor deschide manifesta
rea). cit si cele feminine urmind 
a fi Găzduite de „Hanns Martin 
Schleyer Halle“ din Stuttgart, 
capitala landului vest-german 
Baden Wiirttemberg. Din infor
mațiile ne care le deținem, se 
poate afirma că întrecerea va 
bate toate recordurile de parti
cipare, 48 de federații din în- 
treaGa lume (inclusiv cele din 
Cipru, Thailanda, Hong Kong, 
Siria. Filipine, Iran. Islanda 
etc.) înscriind pe listele de 
concurs 460 de sportivi. De alt
fel. în ultimul buletin editat de 
Comitetul de organizare a C.M. 
s-a menționat că „sîntem sur
prins! în mod plăcut de marele 
interes arătat fată de compe
tiție de federațiile membre ale 
F.I.G.".

Spre deosebire de „Europe
ne". „Mondialele" constituie o 
întrecere si pe echipe, de unde 
■ț durata mai mare a rendez- 
«■ous-ului. cu observația că. în
tre alte noutăti (asupra cărora 
vom reveni), finalele pe apa
rate se vor derula în două zile, 
în încheierea manifestării (21 

Astăzi, în prima manșă a „sferturilor» C. C. E. la polo

DINAMO BUCUREȘTI SUSȚINE, IN DEPLASARE,

Si 22 octombrie). Succint cele
lalte noutăti ale C.M. 1989. 
sponsorizate de reputata firmă 
de automobile „Mercedes Benz" 
si beneficiind de aparatură 
„Spieth". ar ti : efectuarea 
exercitiilor impuse pe grupe 
(stabilite prin tragere la sorti), 
introducerea (la „impuse") a 
unor exerciții în premieră, evi
dent mai difiaile. abordarea 
finalelor pe aparate de la zero, 
punctajul acumulat oînă atunci 
permițînd numai accesul ta 
probele respective etc.

Pentru reprezentanții noștri — 
îndeobște pentru fete, care au 
de apărat, după Rotterdam 1987. 
atit titlul pe echipe, cît si cel 
de campioană absolută (Aurelia 
Dobre) —. competiția se prefi
gurează ca foarte pretențioasă 
si. firește, cu obiective dintre 
cele mal înalte. Nu numai aă. 
prin tradiție, gimnastele sovîe- 
tioe (cu Boghinskaia, campioana 
continentului. Strajeva. Dudnik, 
Baitova etc.) vor însemna ad
versare redutabile, dar se poate 
vorbi azi. fără teama de a fi 
contraziși, de un asalt puter
nic al „noului val", ilustrat de 
talentul si ambiția unor concu
rente din țări fără „cărți de vi
zită" prestigioase (încă) în aria 
marii performante. Lesne de 

dedus că. avizate asupra tutu
ror acestor dificultăți (la care 
s-ar adăuga si o tragere la 
sorti nu tocmai favorabilă. în 
ideea în care, după ce fetele 
noastre îsi vor fi terminat e- 
volutiile. sovieticele vor mat 
prezenta. în ultima Grupă, două 
sportive), gimnastele româhe 
— ca si băieții — s-au pregătit 
cu multă dăruire si responsabi
litate, hotărîte să confirme, si 
Ia Stuttgart, virtuțile de ex
cepție ale școlii românești. Cum 
despre aceste probleme ne vom 
mai ocupa, să adăugăm că lo
turile noastre reprezentative se 
vor deplasa duminică spre lo
cul de desfășurare a competi
ției. ele avînd să locuiască la 
hotelul „Merkur".

în sfirsit. ocazionat de a 25-a 
ediție a C.M.. în zilele de 19 și 
20 octombrie va avea loc. _ la 
„Grosse Kursaal". un Simpozion 
Științific ne teme de gimnasti
că. în cadrul căruia va susține 
o comunicare („Aspecte orto
pedice în antrenamentul cu 
copiii") și- dr. Carmen Dumitru, 
directorul Centrului de Medi
cină Sportivă din București.

Ovidiu IOANIȚOAIA

A 40-a aniversare a Republicii Democrate Germane

SPARTACHIADELE-IZVOR NESECAT
DE TALENTE

Astăzi. 7 octombrie, se împlinesc 40 de ani de la înte
meierea Republicii Democrate Germane, primul stat ger
man al muncitorilor și țăranilor. în acest răstimp, prin- 
tr-o activitate perseverentă, clasa muncitoare, țărănimea, 
intelectualitatea au obținut, sub conducerea Partidului So
cialist Unit din Germania, mari realizări în toate dome
niile de activitate, inclusiv 
sportului.

Pîrtiile de nea și cele pen
tru săniuțe de la Ober
wiesenthal, ca șl oglinda de 
gheață a patinoarului de la 
KiicHwald sînt, de mai mulți 
ani, gazde ale întrecerilor 
finale ale unei competiții 
devenită tradițională : Spar- 
tachiada Națională a copiilor 
și tinerilor din B.D. Ger
mană. Finalele au loc, de 
obicei, în anii care preced 
„Olimpiadele Albe", în pro
gram figurînd întreceri la 
disciplinele Olimpiadei de 
iarnă. în februarie 1987, spre 
exemplu, au avut loc fina
lele celei de-a Xl-a ediții 
a Spartachiadei.

La această competiție, în 
mod obișnuit, iau parte, an 
de an, zeci, chiar sute de 
mii de băieți și fete din în
treaga țară, întrecerile sco- 
țînd la iveală nenumărate 
talente. în această privință 
este poate suficient să spu
nem că mari campioni pre
cum Karin Kania (patinaj 
viteză), Katarina Witt (pa
tinaj artistic), Kerstin Sch
midt (sanie) sau Frank-Peter 
Roetesch (biatlon) s-au fă
cut remarcați în cadrul a- 
cestor Spartachiade.

Aceste importante și cu
prinzătoare competiții de 
masă fac constant parte, în- 
cepînd -din anul 1965, din 
peisajul sportiv al R.D. Ger
mane. Este vorba de concur
suri, la toate nivelurile și la 
toate ramurile sportiv» de 
iarnă (șl de vară) rezervate 
copiilor și tinerilor, pe gru
pe de vîrstă. Se poate spu
ne că aproape nu există co
pil sau tînăr din această ta

in cel al educației fizice și 
ră care, sub o formă sau 
alta, să nu aibă contact cu 
aceste Spartachiade. în fie
care an au loc, în întreaga 
țară, concursuri eliminatorii, 
cei mai merituoși calificîn- 
du-se pentru- finale. Se es
timează Că la cea de-a Xl-a 
ediție peste 200 000 de copii 
și adolescenți au luat parte 
la întrecerile eliminatorii.

Dar Spartachiadele nu con
stituie o întrecere sportivă 
oarecare, căci ele au un 
mare impact social. Astfel, 
în comisiile de organizare a 
întrecerilor se găsesc reu
niți reprezentanți ai celor 
mai diferite sectoare de ac
tivitate : ministerele Sănă
tății Publice, Educației Na
ționale, Comerțului șl 
Aprovizionării, Transporturi
lor, ai Federației ger
mane de gimnastică și 
sport, ai Tineretului li
ber german, primarii di
feritelor localități, acestora 
adăugîndu-Ii-se profesori și, 
nu în ultimul rînd, părinții. 
Trebuie să arătăm, de ase
menea, că fabricile de ma
teriale sportive își diversi
fică și îmbunătățesc mereu 
producția pentru a putea 
face față cerințelor tot mai 
mari; că numeroși specia
liști ai sportului sînt angre
nați nemijlocit în pregătirea 
șl desfășurarea continuă a 
competițiilor, că, după c» 
sita selecției reține într-a- 
devăr pe cei mai buni din
tre competitori, rolul aces
tor specialiști crește o dată 
cu instruirea tinerilor pen
tru abordarea, cu succes, a 
piscurilor celor mai înalte 
ale performanței.

ACTUALITATEA ÎN TENIS

BERLINUL OCCIDENTAL, 6 
(prin telefon, de la trimisul 
nostru special). Orice partidă 
are doza »i de atractivitate în- 
tr-o competiție care reunește 
cele mai puternice chipe de 
club de pe continent. Cu atît 
mai mult într-o fază avansată 
a respectivei întreceri, cum 
este acum cazul „sferturilor" 
cupelor europene la polo, care 
programează, la sfîrșitul aces
tei săptămîni, meciurile-tur. 
Dar, din tot acest program de 
real interes, un joc se desprin
de înaintea altora : Spandau 04 
Berlinul Occidental — Dinamo 
București, In cadrul C.C.E. Și 
nu e vorba de un subiectivism, 
firesc, al nostru, ci de late 
concrete, cărțile de vizită ale 
protagonistelor fiind cu adevă
rat demne de respect. Campioa
na noastră — de nenurfffirate 
ori laureată a sportului cu 
mingea pe apă din România, 
cu prezențe remarcabile In di
ferite ediții ale întrecerilor 
tater-cluburi, cu un lot alcătuit,

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. I)

nea și disciplina de pe traseu 
fiind exemplare. La sprintul din 
centrul orașului Turda ordinei 
de trecera a fost : L Amelkin 
ÎU.R.S.S.), Z. Maslon, M. Orosz, 
M. Aldulea. după care plutonul 
a rulat compact pînă la căță- 
rarea de la ieșirea din această 
localitate în următoarea succe
siune : I. Amelkin, Z. Maslon, 
M. Orosz, M. Aldulea. Pînă la 
sprintul de la Aiud am fost 
martorii unei frumoase acți
uni întreprinsă de tinărul Radu 
Seîejan (fiul antrenorului Va- 
Sfle Selejan) care a luat cursa 
pe cont propriu si a condus 
a&ivape 15 km. fiind ajuns din 
urmă de I. Nadin (Turcia), D._ 
Grjlb (Polonia) și Gh. Mihod* 
cu care a rulat alți 15 km șl se 
ifrea că sîntem pe cale de 
a «sista la o mare surpriză. Dar 
plutonul s-a pus pe „fugă", a- 
nuîtad șt alte încercări de des
prindere, printre care ale tal 
n. Sanda și G. Metin (Tur-

UN MECI FOARTE DIFICIL
practic, numai din interna
ționali — întîinsște o echipă 
socotită de mai mult timp cea 
mai bună din Europa, din lume 
chiar. Antrenată de Uwe Gass- 
mann și cuprinzînd jucători de 
indiscutabilă valoare ca Stamm, 
Theismann, portarul Roehle, 
Ehrl, Reimann etc., această for
mație are în bogatu-i palmares, 
între altele, patru succese în 
C.C.E., competiția nr. 1 la ni
vel de cluburi din întreg poloul 
internațional. Un singur, dar 
grăitor, „amănunt" în privința 
misiunii foarte dificile a repre
zentantei noastre...

Dinamo crede însă în șansa 
sa, pentru apărarea căreia, ne 
mărturisea experimentatul Li- 
viu Răducanu, secundul antre
norului Dinu Popescu și căpi
tan al echipei, „vom lupta fără 
menajamente, în cer ci nd să ob
ținem încă din meciul-tur un 
rezultat dătător do (mari) spe
ranțe pentru calificarea ta se
mifinale. Știm, adversara are o 
deosebită forță de joc, dar vă

AL ROMÂNIEI
cia), prezentindu-se în bloc la 
sprintul care a revenit sovieti
cului L Amelkin (fost purtător 
al tricoului galben în prima 
etapă1, cronometrat cu 3h57:06, 
urmat de coechipierul Bău A. 
Osipov, Z. Maslon, L. Kovacs. 
C. Nicolae, C. Popa.

După desfășurarea a 6 etape 
ta clasamentul general indivl-

ATLETISM • Alergătoarea cu
baneză Ana Fidelia Quirot a fost 
desemnată cea mai bună spor
tivă a țării sale, în luna sep
tembrie. In cadrul „Cupei Mon
diale". la Barcelona, Quirot a 
ciștigat probele de 400 m șl 800 
m, ta cea de a doua cursă tn- 
registrînd, cu 1:54,44, a treia per
formantă mondială din istorie.

BASCHET • In cadrul primu
lui tur al „Cupei Koracl", Steaua 
Roșie Belgrad a întrecut eu 
77—62 pe Heraklls Salonic, caH- 
fletndu-se în turul doi. • în 
cadrul aceleiași competiții. Bos
nia Sarajevo a eliminat pe Fe
nerbahce Istanbul (86—«t ta par
tida retur). 

asiguram că avem, la rindul 
nostru, destule argumente care 
pot fi puse în valoare, prin 
mobilizare exemplară". La fel 
gîndesc, ne-am convins, toți 
ceilalți — golgeterul Hagiu, 
portarii Diaconu și Simion, c«i 
mai experimentați ca și cai 
mai tineri. Forma demonstrată 
de bucureștenl In ultimele în- 
tîlniri susținute, pregătirile in
tense desfășurate non-stop con
stituie, de altfel, suportul real 
al acestor aspirații, pe care la 
dorim împlinite. E foarte greu, 
nu însă și imposibil !

Aici, în Berlinul Occidental, 
am descoperit, imediat după 
sosire (n.r. de ieri după-amia- 
ză), un mar» interes în jurul 
partidei de sîmbătă, care înce
pe Ia ora locală 17 și care se 
va juca, probabil, „cu casa În
chisă". Ea va fi arbitrată de 
spaniolul Asencio și olandezul 
van Zenderen, delegat L.E.N., 
fiind italianul Catalani.

Mugur POPOV1CI

dual continuă să conducă Di
nul Catană cu 22hl5:48, urmai 
la 8 a de Sielian Anton, la 
9 s de Coslcl Popa, la 4:20 de 
S. Zarubin la 4:24 de T. Blo- 
gov (Bulgaria) și la 4:34 de 
D. Răcășan.

Sîmbătă se va desfășura eta
pa a 7-a, Alba Iulia — Rm. VH- 
cea, 142 km, prevăzută eu 
sprinturi la Sebeș, Sibiu, Tăl
maciul și cățărări la Apold și 
Cristian.

PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • La începutul săp- 

tămînil viitoare se va da star
tul ta Turul Venezuelel, ce se 
va desfășura pe un traseu In- 
sumînd peste 1 700 km tmpărțlțl 
ta 13 etape. La cursă șl-au a- 
nunțat participarea rutier! din 
Belgia, Brazilia, Columbia, Cuba, 
Costa Riea, Venezuela șl alte 
țări.

HANDBAL • In derbiul cam
pionatului masculin al R. F. 
Germania pe teren propriu, 
VJ.L. Gummersbach a terminat 
la egalitate cu Tusen Essenj 
19—1» (10—12).

• Competiția feminină „Cupa 
federației" a continuat la Tokio 
cu întîlniri contînd pentru opti
mile' de finală; ta care s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Bulgaria — Argentina 3—0 ; 
S.U.A. — Danemarca 3—0 ; R. F. 
Germania — Japonia 3—0 ; Aus
tralia — Noua zeelandă 3—0 j 
Cehoslovacia — Ungaria 2—1.
• Ia optimile de finală ale 

turneului de la Basel, iugoslavul 
Goran Ivanlsevlcl l-a eliminat cu 
7—6. 6—2 pe vest-germanul Pa
trick Bauer, suedezul Jan Gun-

SANCTIUNE EXEMPLARA 
HOTÂR1TA DE U.E.F.A.

ZURICH, 6 (Agerpres). Comisia 
de disciplină a Uniunii Europene 
de Fotbal, Întrunită la Zlirich, a 
hotărlt ca echipa olandeză Ajax 
Amsterdam să fie exclusă pe o 
perioadă de doi ani din compe
tițiile europene intercluburi. 
Sancțiunea a fost aplicată ca ur
mare a incidentelor provocate 
de suporterii olandezi ta timpul 
meciului disputat la Amsterdam 
ta cadrul Cupei U.E.F.A., între 
Ajax șl Austria Vlena, meci în
trerupt ta minutul 19 al prelun
girilor, la scorul de 1—1. cînd 
un suporter a aruncat In teren 
un obiect metalic care l-a lovit 
pe portarul austriac Franz Wol- 
farth. Totodată, s-a decis să se 
dea meci ciștigat cu 3—0 forma
ție! Austria Vlena. calificată ast
fel ta turul al doilea al compe
tiției, ta care va întîlnl pe Wer
der Bremen (primul med la 
Bremen la 18 octombrie).

Echipa Ajax Amsterdam are 
dreptul să Înainteze apel cel mal 
tfrziu pînă la 9 octombrie.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
de perechi din cadrul concursu
lui de la Londra a fost cîștigată 
de cuplul canadian Isabelle Bra
sseur, Lloyd Elsler. în proba de 
dansuri, după desfășurarea „pro
gramului original", conduce pe
rechea sovietică Angella Krilova, 
Vladimir Leliuk.

șah • In runda a 7-a a tur
neului de la Vtrșeț, Vellmlrovld 
a ciștigat la Popovid, Mirales 
l-a Învins pe Vaslukov, ta timp 
ca partidele Lalld — Damlano- 
vld, Cabrilo — Romanișin d 
Ivanovid — Cvttan s-au Înche
iat remiză. Tn clasament conduce 
maestrul Iugoslav Cvitan cu <4 
p, urmat de Damlanovld, Ivano- 
vtd șl Cabrilo, cu dte 4 puncte. 

narsson a dispus cu 6—2, 6—2 
de Ronald Agenor (Haiti), iar 
Stefan Edberg (Suedia) a cîștl- 
gat cu 3—6, 7—6, 6—1 partidă 
cu Andrd Cerkasov (U.R.S.S.).
• Rezultate din ultimele par

tide ale turului secund al tur
neului de la Brisbane : Mark 
Woodforde — Richard Fromberg 
4—6, 7—5, 6—2 : Shane Barr — 
Slobodan ZWojinovicl 4—6, 6—3, 
7—6 ; Niklas Kroon — Ted 
Scherman 7—6, 6—1 ; Eric Je- 
len — Simon Youl 7—6, 7—5.

CAMPIONATE I
IN ETAPA a 13-a a campio

natului Franței, echipa Giron
dina Bordeaux a învins, pe te
ren propriu, cu 1—0, formația 
Mulhouse, în timp ce Olympi- 
que Marsilia a pierdut cu 0—2 
meciul susținut, în deplasare, cu 
formația Lille. Alte rezultate î 
St. Etienne — Toulouse 0—3, 
Caen — Paris St. Germain 2—0, 
Brest — Auxerre 2—1, Monaco — 
Nantes 0—0, Cannes — Lyon 2—1, 
Sochaux — Montpellier 3—1, Tou
lon — Nisa 1—1. Clasament : 1.' 
Girondina Bordeaux 20 p, 2. O- 
lympique Marsilia 18 p. 3. So
chaux 18 p.

REZULTATE înregistrate ta e- 
tapa a 8-a a campionatului Sco
ției 5 Celtic Glasgow — Hiber
nian 3—1, Dundee United — A- 
berdeen 2—0, Midlothian — Dun
fermline 1—2, St. Mirren — Dun
dee 3—2. în clasament conduce 
Celtic Glasgow, cu 10 p.

IN PRELIMINARIILE C.E. 
(tineret și juniori)

ÎN meci pentru preliminariile 
Campionatului European, rezer
vat echipelor de tineret, forma
ția Italiei a întrecut cu 2—0 
(0—0) selecționata San Marino.

LOCALITATEA finlandeză Reso 
a găzduit meciul dintre selecțio
natele Finlandei șl Luxemburgu
lui, din cadrul preliminariilor 
Campionatului European pentru 
echipe de juniori. Tinerii fotba
liști finlandezi au obținut victo
ria cu 5—1 (3—0). Tot ta med 
pentru preliminariile C.E. de ju
niori, «electionata Bulgariei a 
întrecut pe teren propriu, eu 
1—0 (0—0), formația Maltei.

MECIUL Spania — Româ
nia din orelimlnarille C.E. de 
juniori I. s-a încheiat eu un scor 
alb s 0—0. Clasamentul grupei In 
momentul de fată : 1. Spania 
7 o„ 2. Danemarca 2 o fgolave- 
rai 9). 3. România 3 n (—2), 4. 
Austria 1 o.
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