
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A REVENIT SiMBĂTÂ ÎN CAPITALĂ
OE LA BERLIN, UNDE A PARTICIPAT I

Proletari din toate țările, unlțl-vi I

LA FESTIVITĂȚILE PRILEJUITE DE ÎMPLINIREA
A 40 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA R.D. GERMANE

i ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit sîmbătă seara in Ca
pitală de la Berlin, unde a 
participat la festivitățile pri
lejuite de împlinirea a 10 de 
ani de la Întemeierea Republi
cii Democrate Germane,

Conducătorul partidului și 
statului nostru a fost însoțit de 
tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru a! Comitetului Politic 
Executiv ai C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guver
nului. de alte persoane oficiale.

Secretarul general al parti
dului. președintele Republicii, 
a fost salutat, pe aeroportul 
Otopeni, de tovarășa 
Elena Ceausescu, de membri și 
membri supleant! ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., de secretari ai Co
mitetului Central al Parti
dului, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
si ai guvernului, de conducă
tori de instituții centrale orga
nizații de masă și obștești.

Tineri si tinere au oferit 
invarâșnlni Nicalae Ceausevea 
al tovarășei Plena Ceau«e*m 
buchete de fieri.★

La plecarea din Bert-a 
tovarășul Mie-Hae Cewwra

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
aflat la Berlin pentru a parti
cipa la festivitățile organizate 
cu prilejul celei de-a 40-a a- 
niversări a întemeierii Repu
blicii Democrate Germane, a 
asistat, sîmbătă, 7 octombrie, 
la parada militară din capitala 
R.D. Germane.

In tribuna din Karl-Marx 
Alee au luat loc tovarășul 
Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al R.D. Germane 
ceilalți membri ai conducerii de 
partid și de stat a Republicii 
Democrate Germane și șefii 
unor delegații de peste hotare.

Se afla. de asemenea, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
alături de tovarășii din ronda - 
cerea de partid «i 4- stat a 
R.D. Germane și șefa unor 
delegații de peste beta-e
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S-a încheiat Turul ciclist al României

FRUMOASE VICTORII ALE RUTIERILOR NOȘTRI
• Dânuț Catanâ, la individual, ți România B, pe echipe 
K. Salih “ • - - - “ — • - -(Turcia) ți Fl. Too aer 

sprinter - I. Amelkin

ciclist al Romdniri,
27-a, prestigioasă coc.-

Turul
ediția a . . _
petiție internațională și verl- 

s tabilă sărbătoare a apotttM 
§ cu pedale din țara noaatrh. a-a 
S încheiat, ieri, pe Stadionul IV 
§ neretului dia Capitală. focal

___  ,. . » - învingători in ediția cu numărul 27 • 
(România tineret), cițtigâtori in ultimele două etape • Cel mai bun 
(U.R.S3.J, cei mai bun cățărător - M. Orosz (România B)M. Orosz (România B)

Erau prereuti «e'.oram W 
mișeării umaniști «* mM d
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*t £rz*. hotărită să țină piept 
—-nnS» foarte ridicat in care 
»-a ralat ia primele etape.

Așa css aattdpam. culoarea, 
jaroa. p ppervl* acestei a 
IT-e e*c_ je-aa dat smerii ci- 

iarv* fcstoe ei tartfi: mind un 
Sape tetaesetoar. aceia că pc- 
um» sauSa pe • echipă tfnă-ă.

aadreată de cei doi

A p 8. Im Ardeieeau și. res- 
pacsrr, Caerteafia Ctocsu. Re- 
rsBoacinds-fo acestora stră- 
±xteța și eforturile de a alinia 
dmzi puternice echipe, să nu 
a- Jen că merite egale au avut 
ș* ceilalți antrenori, Nicolae 
G-.ț:'e. Mircea Romașcanu. 
A**l Soare. Martie Ștefănescu 
șt Gheoryhe Neagoe. In fapt, 
r^r-ertrea primelor trei locuri 
fo etasasnentul general indivi
dual. a primelor două locuri în 
clasamentul pe echipe, a locu- 
.ui intii in clasamentul cățără
torilor. tnciuslv a unor locuri 
fruntașe in celelalte clasa
mente. al combativității și al

SIEAliA, DIN NOU CAMPIOANA
ÎN ÎNTRECEREA EL0RET1STEE0R

VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

‘i'COLAE CEAUȘESCU 
* > EȚE Și COMPLEXE AGROALIMENTARE,
l’ «HTÂTI COMERCIALE Șl ALIMENTARE 

DIN CAPITALĂ
mnrtnt Ntcotae Ceaușescu. 

—fog^Eanli**art’du!ui 
1 »- ■ ej Socialiste România,
• »■«=•*. duminică, in primele
1 • ilminetii, plete și com-
pen - acrealimentare, alte u- 
t "uriereiale și alimentare
• • Ui și a examinat mo-
* a care se desfășoară a-
; " marea populației.

'• r-:a si analiza care a ur- 
»» ta pus în evidentă preo- 
e. -irea statornică a conducă- 

- Ji partidului și statului 
uartra față de Îndeplinirea in 
•rit mai bune condiții a pro- 
r-i-ie’or de autoaprovizionare 
f i de asigurarea ritmică a 
fondului de marfă pentru u- 
» Vile comerciale, în cantită- 
t®e prevăzute șl la nivelul ca- 
l v cerut — condiții de bază 
aie unei aprovizionări cores
punzătoare a cetățenilor.

îs piețele Dorobanți, FIo- 
rev-ea. Obor, Unirii, in maga- 
«foele alimentare vizitate, mii 
de bueuresteni erau prezenti 
pentru cumpărături. în toate u- 
■Mătite. cetățenii Capitalei și-au 
man-festat spontan satisfac- 
tăa le a se intîlni cu tovarășul 
Măenlae Ceaușeseu. căruia i-au 
«■primat respectul sl prețuirea 

pentru grija sl preocuparea 
<Mă de tot ceea ee poate 

Tura oamenilor o viată dem
nă un nivel de trai corespun- 
tiv>r.

' "—etarnlui general ai parti- 
< '-■ ’-a fost prezentat modul 
«mb se desfă-oară aprovizio- 
îim piețelor Capitalei cu 

proaspete, cum se a- 
»ăre-ă valorificarea recoltelor 
de legwne si f-ucte din aceas
tă 1
Tfi’i'al NI colic Ceaușescu 

• aprecia* eă preluarea, pre

zentarea si vinzarea produse
lor nu decurg in toate piețele 
sl magazinele corespunzător 
programelor aprobate, regle
mentărilor in vigoare, cerințe
lor de igienă și comerț civi
lizat.

S-a cerut factorilor de răs
pundere din Consiliul Popular 
al Capitalei și din Ministerul A- 
grieulturii. Ministerul Indus
triei Alimentare. Ministerul 
Comerțului Interior să ia. eu 
răspundere și competentă, ma
surile necesare in vederea îm
bunătățirii organizării si bu
nei desfășurări a aprovizionării 
populației. S-a indicat si se a- 
corde • atenție sporită res
pectării cu strictete a calității 
produselor oferite cetățenilor, 
să nu se mai admită nici o 
abatere de la normele în vigoa
re.

In ceea ce privește desfacerea 
cărnii, semipreparatelor din 
carne, mezelurilor, peștelui și 
conservelor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că, 
o dată cu distribuirea cores
punzătoare a fondului de mar
fă la unitățile de desfacere, se 
impun măsuri eficiente pen
tru asigurarea unei bune _ a- 
provizionărl, precum și de îm
pachetare, care să faciliteze a- 
tît vinzarea într-un ritm mai 
rapid, cît și creșterea gradului 
de igienă în acest sector al co
merțului.

Pornind de la diferitele de
ficiente constatate în piețe si 
complexe comerciale, s-a cerut 
să se organizeze mai bine a- 
provizionarea acestora. astfel 
incit să nu fie stînjenită des
facerea mărfurilor la cutnpă-

§ • „Cupa României" a revenit floretistei Reka Lazăr-Szabo (Trac- 
torul T

§ Chiar dacă, în ordine cro
nologică, etapa a treia a Divi
ziei naționale la floretă femi
nin s-a desfășurat, pe planșele 
sălii bucureștene de scrimă 
Floreasca, după întrecerea indi
viduală dotată cu „Cupa Româ
niei", ne vom referi pentru în
ceput la competiția pe echipe, 
care a desemnat campioana 
țării pe anul 1989. Ca de atîtea 
ori în ultimele decenii, tithil 
a revenit formației duhului 
Steaua, care a aliniat, sub 
conducerea antrenorului Tudor 
Petruș, un cvintet omogen va
loric — Elisabeta Tufan, Laura 
Badea, Roxana Dumitrescu, 
Claudia Grigorescu, Ana Geor
gescu, primele patru compo
nente ale lotului reprezentativ, 
el impunîndu-se la scoruri 
nete în meciurile acestei etape 
(etapă care a reunit în lupta 
pentru titlu primele 8 echipe 
calificate după cele două etape 
anterioare, acestea intilnindu-se 
acum după sistemul eliminato
riu. pină in finală. !n timp ce 
ultimele 4 echipe r lava te ta e- 
taoeie «yerjoare. ta erzoe.

peetra retor tonă to-
trocradate*.
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(Continuare in pap. a 4-a)

Brașov) ți spadasinei Alina Moțea . (Steaua) • De astăzi, in 
Capitală, Balcaniada de scrimă pentru juniori

Trecind fără nici o dificul
tate de adversarele primelor 
tururi eliminatorii (9—0 cu 
CJS.Ș. I.L.F. Satu Mare și 9—3 
cu Tractorul Brașov) în meciul 
pentru titlul de campioană, cu 
Dinamo, a tntîlnit o puternică 
adversară, gata să-și apere 
sansa cu îndîrjire. Debutul a 
stat sub semnul echilibrului, 
Dinamo conducted cu 3—2, 
apoi Steaua revenind la 4—3. 
A urmat asaltul dintre dinamo- 
vista Georgeta Beca și Roxana 
Dumitrescu, prima dominind la 
început lupta și conducted cu 
2—1. Tensiunea de pe planșa 
și de pe băncile celor două e- 
chipe nu a putut C s—j-’ta de 
arbitrul S. Muresar care s 
citeva decizii greșite asrf>' 
cit Dumitrescu a t ' l '■ t 
cele din urmă ca S—- 
linei adversare bice’ta -*r 
A fost moasentBl 
meciului. s*e5s!
apoi 
fir-W

Cz
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sprinturilor, s-au datorat și 
tenacității cu care au luptat și 
dcliștli din afara loturilor 
naționale.

Dar, dincolo de aceste prime 
considerații cu caracter gene
ral. cărora le vor urma, fi
rește. altele, mai amănunțite, 
să trecem la „filmul" ultime
lor două etape, amindouâ ex
trem de disputate din punct 
de vedere tactic, cind liderii 
au depus eforturi susținute 
pentru a-și menține pozițiile 
ciștigate in primele zile.

După ce au fost confruntați, 
cum spuneam, în primele 8 
etape cu o vreme neprielnică, 
iată că, inspre final, cicliștii 
au benefic ei de o vreme mai 
bună. Am plecat de la Alba 
Iulta mingiiați de raze'e unui 

. soare de toamnă blîndă, care 
invitau, parcă, la acțiune. Ea 
nu s-a lăsat multă vreme aș
teptată șl, în Lancrămul poe
tului Lucian Blaga, am con
semnat primul eveniment al 
etapei. Autorii ei, Cr. ICân- 
cea. P. Șanta, M. Pirlog și 
turcul G. Metin, dar replica 
plutonului a fost promptă. La 
intrarea în Sebeș, unde ci
cliștilor li s-a făcut o primire 
frumoasă, plutonul a început 
să se agite pentru sprintul din 
localitate, cîștigat de polonezul 
W. Wisniewski, urnit de so
vieticii A. Osipov, S. Zarubin 
și I. Amelkin. Același ritm de 
alergare, oarecum economicoa
să, pină la cățărarea de la 
Apold, unde s-a impus un alt 
ciclist polonez, Z. Maslon, ta
tonat de M. Orosz (purtătorul 
tricoului roșu acordat celui 
mai bun cățărător), M. Aldu- 
lea șl S. Zarubin. La Cristian, 
o nouă cățărare, pe care și-a 
adjudecat-o I. Amelkin, secun
dat de M- Orosz și Z. Maslon. 
După ce au trecut proba cu 
muntele, cicliștii au plonjat 
spre Sibiu, unde sprintul a re
venit purtătorului tricoului al
bastru (acordat celui mai bun 
sprinter), sovieticul ■ I. Amel
kin urmat de W. Wis
D. Răcdșon și A. Osioor. t>xoA 
ce au traversat in primele eta
pe de eîteva ori Oltul a iz
voare. iată că acum : • tr - 
>au regăsit de zeci de am 
mare. 1* ieșirea «Sn S’ha.
Dar a* sa aa av^t M
afomra L—ui» ~u b fohrtoa

tc! *
*

JT ■ca w
lom*
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LOTURILE A Șl DE TINERET 
SE DEPLASEAZĂ ASTĂZI ÎN

In cursul acestei dimineți ur
mează să plece in Danemarca 
lotul reprezentativ de fotbal al 
tării noastre. Cum se știe, 
miercuri, ia Copenhaga, selec
ționata României va intilni pe 
cea a Danemarcei in meci con- 
tind pentru calificările la C.M. 
1990. O partidă importantă pen
tru stabilirea clasamentului 
nai al grupei 1, o partidă pe 
care „tricolorii" sînt deciși 
o dispute la potențialul 
maxim spre a obține, 
înaintea ultimei întîlniri. de la 
15 noiembrie, o și mai puterni
că fortificare a poziției de li
deri ai grupei. Componenții lo
tului s-au antrenat cu intensi
tate. în aceste ultime zile, la 
Bistrița, unde s-au bucurat, de 
excelente 
Sîmbătă, 
putat o 
nament

fi-

să 
lor 

încă

condiții de pregătire, 
„tricolorii" au dis- 
partidă de antre- 

ta compania echi-

pei Gloria Bistrița, lidera se
riei a IlI-a a Diviziei B, întîl- 
nire încheiată cu rezultatul de 
5—2 în favoarea selecționabili- 
lor. Așa cum s-a mai*anunțat. 
din lotul alcătuit pentru parti
da de miercuri fac parte: Lung, 
Stelea — portari; D. Petrescu, 
Iovan. Andone. Rednic, Klcin, 
E. Săndoi — fundași; Sabău. 
Gh. Popescu, Mateuț, Lupu. 
Rotariu, Mujnai — mijlocași; 
Hagi. Cămâtaru, Șt. Stoica, M, 
Popa — înaintași. Antrenorii 
Em. Jenei și C. Drăgușin pre
conizează ca astăzi să efectue
ze prima dintre ședințele de 
pregătire prevăzute pentru Co
penhaga, a doua urmînd să ai
bă loc în cursul zilei de marți. 
In privința conducătorului 
partidei. F.I.F.A. a comunicat 
că, întrucît arbitrul desemnat 
inițial. Quiniou. a fost delegat 
la o serie de meciuri de cali-

fae *TA 
ratfo SIMA

LA FOTBAL
DANEMARCA

ficări C.M. din zona Asia, jo
cul de la Copenhaga a 
încredințat unei brigăzi, 
din Franța, avîndu-1 la 
tru pe A. Bouillet.

Tot astăzi, și tot pe 
aerului, se deplasează 
nemarca și lotul de

fost 
tot 

cen-

calea 
în Da- 
tineret. 

Antrenorii M. Radulescu și D. 
Apoizan au la dispoziție 
torii jucători: Prunca, 
(portari), Cotora, B. 
Lucaci, Cristea, Motroc 
Pană (fundași), I. Stan, 
Hanganu, Lupescu, Ursea (mij
locași), Răducioiu, Stăniei, Vlă- 
tloiu. I. Dumitrescu (atacanți). 
Sîmbătă, la Zalău, în partidă 
de antrenament, tinerii noștri 
internaționali au întrecut pe 
Armătura cu 2—0.

întîlnirea echipelor de tine
ret va avea loc mîine în ora
șul Holbaek, cu începere de 
îa ora 19 (20 la București).

urmă- 
Tene 

Bucur, 
II. M. 
Fulga,



ÎNTRECERILE CAMPIONATELOR NAȚIONALE - IN PLINA DESFĂȘ
BASCHET: PREGĂTIREA FIZICĂ, DECISIVĂ HANDBAL (m): DINAMO BUCUREȘTI RUGBY: O „RUNDĂ" A

Rezultatele meciurilor etapei a 
Il-a a Campionatelor Naționale 
de baschet :

FEMININ
SPORTUL STUDENȚESC BUCU

REȘTI — METALUL C.S.Ș. B1M- 
NICU V1LCEA 69— 61 (33—37)...
4—7 (min. 4), 22—12 (min. 11), 
27—27 (min. 16), 46—35 (min. 28), 
57—55 (min. 33), iată cîteva sec
vențe din interesanta evoluție a 
scorului in acest meci ciștigat 
spre final de echipa studențească, 
evident mai proaspătă și mai e- 
nergică in apărare, mal lucidă și 
mai eficientă in atac. Sportul 
Studențesc a prezentat un lot 
destul de omogen, ceea ce a per
mis antrenorilor C. Dinescu și 
Maria Roșianu să folosească 
nouă din cele 12 jucătoare În
scrise in foaia oficială, fapt care 
a și determinat dominarea din 
perioada decisivă a Întrecerii. 
Ne-au plăcut claritatea acțiunilor 
ofensive, forma sportivă bună a 
mai tuturor jucătoarelor (dintre 
care Cecilia Laszlo a evoluat in
tr-un progres remarcabil, ea fi
ind desemnată, de altfel, cea mai 
bună apărătoare a „Sportului**). 
Minusurile semnalate (inefica
citatea dintre minutele 11 și 28, 
insuficienta atenție față de ad
versarele reputate prin precizia 
aruncărilor la coș de la distanță) 
trebuie să stea insă in atenția 
antrenorilor. Metalul a avut o 
prestație bună atîta vreme cit a 
permis rezistența fizică a celor 
șapte jucătoare folosite (dintre 
care Antoaneta Barbu și Maria 
loncscu nu au fost schimbate 
deloc, ceea ce s-a resimțit asu
pra eficienței lor in repriza se
cundă). Semnificativ In acest 
sens este faptul că In ultimele 
minute echipa a continuat să folo
sească „zona** pasivă, cind, de 
fapt, era indicat presingul. Au 
marcat: Petre 18, Mltroi M, Zi- 
daru 10, Făgărășanu 7, Laszlo 13, 
Moldoveanu 10, Cristescu 1, res
pectiv Barbu 20, lonescu M 
(6X31), Nițuiescu 16, Moise 3, Te- 
lițoiu 2, Stocbeci 2 (cea mai bună 
apărătoare). Arbitrii M. Oprea 
și D. Roșea au contribuit la buna 
desfășurare a meciului.

Dumitru STĂNCULESCU
GAZ METAN C.S.Ș. MEDIAȘ — 

RAPID C.S.Ș. S BUCUREȘTI 
85—75 (38—44). Prin putere de
luptă exemplară și pregătire fi
zică mai bună, foarte tinăra e- 
chipă medieșană a refăcut han
dicapul Înregistrat la pauză, iar 
din min. 32 (63—63) s-a impus 
net. Au marcat: Vlgh 29, N. 
Nagy 17, Veres 15, Radi 13, Bun- 
get 6, Dinescu 2, Lascu 3, res
pectiv Marina 31, Bidulanu 18, 
Popa 9, Pădureanu 7, Zabiu 6, 
Dumitrache 2, Pinter 2. Cele mai 
bune apărătoare: Margareta Ve
res, respectiv Angela Pădureanu. 
Arbitri: D. Oprea — P. Bara. 
(Hie IONESCU — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — VOINȚA

ău preluat conducerea și nu au 
mai cedat-o, obținînd o victorie 
pe deplin meritată, aplaudată de 
publicul numeros. Au marcat : 
Pali 40, Soiovastru 20, Menibart 
11, Grecu 2, respectiv Ștefan 23, 
Borș 13. Caloianu 12, Ciocan 12» 
Apostol 6. cele mai bune apă
rătoare: Solovăstru, respectiv
Borș. Arbitri: B. Stănclulescu — 
M. Lazarov. (Carol GRUIA — 
coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL T1RGU MUREȘ 88—63 
(43—37). După o primă repriză 
destul de echilibrată, bucureșten- 
cele s-au impus net, datorită in 
mare măsură șl jocului slab, cu 
multe greșeli de tehnică, prestat 
de oaspete. Au marcat: Mari- 
nache 18, Stingă 11, E. SzOke 11, 
Bădinici 8, Cristea 8, Țintea 8, 
Mărginean 8, Biră 7, G. Szoke 7, 
Gavriliuc 2, respectiv Weichelt 20, 
M. Nagy-Zsigmond 11, Podraczki 
11, Sinchevici 7, Jakabfi 7, Simo 
4, Bulgăr 3. Cele mal bune apă
rătoare: Romela Cristea, respec
tiv Melinda Nagy-Zsigmond. Ar
bitri : Al. Guță — M. Petrescu. 
(Nicolae TOKACEK — coresp.).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — META
LUL I.M.P.S. SALONTA CRIȘUL 
84—41 (46—15). Campioanele au
manifestat o formă deosebită, do- 
minînd cu autoritate. Au marcat: 
Badiu 14, Enyedi 11, Moroșan 8, 
Misăilă 5, Dragoste 5, Dragoș 8, 
Popa 8, Moraru 8, Geleriu 4, Si- 
mlon 8, Manasses 4, respectiv 
Balogh 16, Marchiș 8, Jiros 5, 
Leitner 2, Orban 2, Puticiu 8. 
Cele mai bune apărătoare : Da
niela Moroșan, respectiv Corne
lia Marchiș. (Mircea RADU — 
coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE- 
COMERȚUL C.S.Ș. SF. GHEOR- 
GIIE 65—73 (36—38). 48—54 (min. 
28), 62—57 (min. 33), după care 
efortul depus de sătmărence s-a 
resimțit, permițînd oaspetelor să 
cucerească victoria. Coșgetere : 
Szocs 19, Chindriș 14, Szenes 14, 
respectiv Madaras 23, Lăcătuș 15, 
Bartok 12. Arbitri: R. Valda — 
AI. Columban. (Roxana VIDA — 
coresp.).

în clasament: „U*. Sp. Studen
țesc, Comerțul Sf. Gheorghe 4 p, 
voința București, Olimpia, Meta
lul Hm. Vllcea, Gaz Metan 1 p, 
Voința Brașov 2 p (1 joc), Rapid, 
Mobila, Metalul Salonta 3 p, Co
merțul Tg. Mureș 1 p.

MASCULIN
STEAUA — UNIVERSITATEA 

CLUJ-NAPOCA 32—84 (46—39)
BALANȚA SIBIU — ELBA TI

MIȘOARA 120—85 («0—381
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA — I.C.E.D. 33—96 
(37—54)

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 116—87 (62—35)

RAPID BUCUREȘTI — DINAMO 
ORADEA 93—35 (47—36, 86—86)

METALOTEHNICA TG. MUBES _ ATJEUMmr dnnnoiinrsj
Vom reveni cu amănunte.

Șl STEAUA - PUNCTAJ MAXIM
Duminică s-au disputat jocu

rile etapei a IV-a a Diviziei A 
la handbal masculin soldate cu 
rezultate, în general, scontate.

DINAMO BUCUREȘTI — 
DACIA PITEȘTI 38—20 (19—11). 
Nici un moment nu s-a pus 
problema învingătorului. di
ferența dintre cete două com
petitoare fiind absolut în de
favoarea oaspeților. Era însă 
de așteptat ca aceștia să se 
străduiască măcar să-și ono
reze ..cartea de vizită" de for
mație de Divizia A. Cete 8—10 
pase, spre exemplu, la inter
cepția bucureștenilor. însemnind 
tot atitea goluri primite, i-au 
pus într-o lumină și mai ne
favorabilă. Dacă Liviu Ianoși 
nu ar fi apărat de multe ori 
și... imposibilul, probabil că 
înregistram recordul de go
luri înscrise intr-un meci O- 
FICIAL ! Dinamo, cu seriozita
te Si permanentă mișcare, nu 
și-a lăsat adversarul să res
pire. toți jucătorii de ctmp nu- 
mărîndu-șe printre marcatori. 
Robert Lieu fiind liderul, dar 
și de această dată întrebuin
țat cu precădere pentru faza 
de atac. O notă bună și pen
tru portarul Alexandru Huli
gan. inspirat, dar prea nervos 
(a stat chiar două minute pe 
banca penalizatilor). Marca
tori : Lieu 13, Zaharia 5, Do- 
gărescu 4, Mocanu 3, Chlriac 3, 
Ștefan 3, Jianu 3, Ene 2, Stu
par 1 și Priseearu 1 pentru Di
namo. respectiv Paraschiv 5. 
Simion 3. Mihăiiă 2. Barbu 2, 
Mihaiu 2, Avram 2. Nica 2,1- 
van 1, Grigore 1. Au arbitrat: 
T. Pleșa și V. Sighicea (Rm. 
Vîlcea).

Mihail VESA

DINAMO BRAȘOV — C.S.M. 
MIN AUR BAIA MARE 21—21 
(8—11) .Inițiativa a aparținut, 
pe rînd. ambelor formații, băț- 
mărenii impunîndu-se în pri
ma parte a meciului. Gazdele 
au egalat eînd mai erau 27 de 
secunde de ioc. Foarte, bun 
portarul Nicolae Neșovîcl, de 
la oaspeți. Au marcat : Hossu 
4, Donosa 3, Donca 3, Fielk 3, 
Moldovan 2. Streinu 2, Miele 1, 
Nicolescu 1. Hoîgyes 1 și Cian 
pentru Dinamo, respectiv Po
rumb 5, Kapornay 5, Andronic 
4, Marta 3. Bontas 2 si Akac- 
sos 2. Arbitri : Tr. Popescu — 
A. Dumitrescu (București). V 
SECĂREANU — coresp.

„U“ C.U.G. CLUJ-NAPOCA - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
24—15 (14—10). Doar 17 minute 

a fost mai echilibrat
HOCHEI: AU c

(6—6 pe tabela de marcaj), 
după care gazdele s-au dis
tanțat continuu. Au înscris : 
Crainic 8. Kiss 6, Marc 3. Sim- 
boan 3, Cristea 2. S. Pop 1, 
Cucura 1 pentru „U“. respec
tiv Dobrescu 6, Dan 4, Hor» 
jc 2, Georgescu 1, Gal 1 ti 
Năstase 1- Au arbitrat : I. Șer- 
bu — V. Dobre (București).
M. RADU — coresp.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— STEAUA 23—27 (12—13). 
Marcatori : Marian 8, Răduță6, 
Gh. Dumitru 3. Neagu 3, Du
mitrescu 2, Agapie 1 pentru 
studenți. respectiv Berbece 8. 
Ghimeș 8. M. Dumitru 4, Po
pescu 3, Cicu 2, Nicuîae 1 și 
lonescu 1. Au condus : D.
Gherghișan (Iași) — Al. Isop 
(Pitești). N. DRĂGĂNOIU — 
coresp.

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — STRUNGUL ARAD 
23—21 (11—11). Joc foarte echi
librat intre „promovate". Gaz
dele au reușit desprinderea în 
min. 46 (19—16). Au înscris : 
Du rău 12, Bedivan 3, Bărbu- 
lescu 3, Iancu 3, Cojocaru 1, 
Timofte 1 pentru Hidrotehnica, 
respectiv Nagy 7, Robu 5, A- 
vram 4, Urs 3, Fînață 1 și 
Crivat 1- Arbitri : Tr. Ene și
N. Iancu (Buzău). C. POPA — 
coresp.

ȘTHNTA BACĂU — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG, MUREȘ 
16—13 (5—5). Joc aspru, fără 
virtuti tehnice si spectacula
re. De notat eă în min. 13 sco
rul era 1—1 '• în partea a doua 
a meciului, studenții au fost 
mal incisivi și au cîștigat me
ritat. O impresie urftă au lă
sat la sfirșitul meciului hand- 
baliștii mureșeni, autorii unor 
expresii si gesturi nesportive 
la adresa spectatorilor. Au în
scris : Vasilca 4, Chirilă 4, 
Ghcrhard 3, Bondar 2, Dumitru
1, Girîescu 1, Condruz 1 pen
tru Știinta. respectiv Mureșan 
5 I. Moldovan 4, R. Moldovan
2, Bădău 1 și David 1. Au 
arbitrat : AI. Virtopeanu — M- 
Stăncilă (București). E. TEI- 
RĂU — coresp.

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc.
2. Steaua
3. Minaur
4. Hidrotehnica
5. Strungul
6. „U" Cluj-N.
7. Univ. Craiova
8. știința
9. Dinamo Bv.

10. A.S.A. Bl.
11. Politehnica
12. Dacia

4 4 8 8 126. 92 12
4409 124-101 12
4 3 11 96- 87 9
4 2 0 2 101- 96 8
4 2 0 2 93- 90 8
4 2 0 2 97- 98 8
4 2 0 2 79- 83 8
4 2 0 2 92-106 8
4 112 95- 99 7
4 10 3 88-104 6
3 0 0 3 56- «7 3
3 0 0 3 68- 92 3

llilUMÎ 9JINMMU

VQLEI (£): SIBIENCE LE - SINGURA
VICTORIE In

Campionatul feminin al Divizi
ei A de volei a programat, ieri, 
eîana a Il-a. din cadrul căreia 
Dartida Rapid București — Di
namo București a fost aminată.

CHIMIA RM. V1LCEA — DA
CIA PITEȘTI 3-1 (-13, 1, 1,4). 
După o ... spectaculoasă ratare 
a primului set (de la 18—3 pen
tru gazde, scorul s-a inversat la 

antrenată de 
s-a mobilizat 
astfel orice 

gratie 
------  De 

la viicence s-au remarcat ta 
special Dorina Crăciun. Luereția 
Mirea si Cristina Buznosu, in 
timp ce de la oaspete am reți
nut evoluția Mirelei Georgescu. 
Arbitri : M. Stamate si E. Man- 
del. (D. ROSiANU, coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FARUL CONSTANTA 
3—0 (4 7, 4). Victorie dară, după 
un meci care a fost tn perma
nentă ia discreția echipei ex- 
camnioane. cu un sextet de 
bază (Ioana Cotoranu—Tanța 
Drăgol — Mirela BojesCn — 
Gabriela Dumitrescu — Monica 
Șusman — Cristina BuzUă) bine 
articuiat si de mare eficacitate. 
Strădaniile Marinei Enache. de 
la c on stă n ten ce, au avut, ta con
secință. sanse minime în fața u- 
nei echipe ce se arată, de ne 
acum, hotărită să se ..bată* din 
nou neutru titlu. Arbitri : E. 
Niouieseu si M. Nită. (N. DRA- 
GaNOTTT, COreS’D.)

PENICILINA IAȘI

13—15 !) echiDa 
Mugur Niculescu 
total, SDulberînd 
veleități ale adversarilor. t 
unui Joc de mare varietate.
11 _ 1 .--- 1_ remarcat

ȘTIINȚA

DEPLASARE
BACĂU 3—6 (5.6,10). Cu Dana 
SIngeorgean, Valentina Constan- 

Gabriela Copcea in 
apreciabilă, iesencele 

impus categoric, bă- 
căuancele renlicînd ceva mai 
consistent (si doar prin Daniela 
Lncianu) In setul ultim. Arbi
tri : C. Larionescu si ov. Pop. 
(M. MACOVEI, coresp.).

C.S.M. OTELUL ȚIRGOV1ȘTE 
— C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
0—3 (—9. —13, —11). Revenită pe 
prima scenă, formația sibiană — 
din rîndurile căreia au impre
sionat Anca Besta. Carmen Nico
lae șl Liliana Borti — a realizat e 
victorie mai puțin scontată. la 
e diferență de seturi ce pro
bează. in plus, ambiția 8l pute
rea tor de luptă. De la tfrgo- 
vlstence. Corina Olteana a vrut 
mai mult dar jocul coechipie
relor nu s-a ridicat deeft arare
ori la cota pretențiilor emise 
înaintea acestui campionat. Ar
bitri : D. Vasile si Gh. Crișan. 
<M. AVANU. coresp.).

C.S.U. RAPID GALAȚI _ _ 
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 3—6 
(8. 13, 13). De un modest nivel 
tehnic si spectacular, cu nume
roase servicii greșite, meciul a 
dat cîstig de cauză gazdelor, deși 
opoziția ta condițiile arătate, 
n-a fost lipsită (si) de vigoare. 
Remarcate, cite o jucătoare de 
la fiecare echipă : Speranța An- 
dretea de la C.S.U. 81 Daniela 
Taga de la FI. Roșie. Arbitri : D. 
Dobrestu si V. lonescu (T. SI- 
RIOPOL. coresp.)

țin si 
formă 
s-au

pLA-

Șl, DIN NOU,
în part ide! e-retur ale etapei 

a doua din Divizia A, grupa I 
la hochei, Dinamo a invins 
detașat, așa cum a făcut-o și 
Sport Club, repetînd scorul din 
primul meci.

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. DUNĂREA GALATI 
8—3 (2—1, 3—1, 3—1). în cea 
de a doua zi. echipele au aban
donat prudenta și s-au avintat 
in joc. setoase de goluri. S-au 
consumat cîteva atacuri la o 
poartă și la cealaltă. Dinamo a 
marcat in 94 de secunde și 
a devenit clar pentru toți spec
tatorii că va cîștiga, deoarece 
avea de partea ei viteza și — 
de această dată — combinațiile 
subtile in 3 și 4 oameni. în 
timp ce Dunărea — echipă care 
cîștlgă prin tactică — nu reușea 
să se grupeze la timp în apă
rare. După golul vrednicului și 
inimosului jueător-antrenor Pi
săru. Giarfas a ridicat scorul 
la 2—0. din pasa abilă a lui 
Mezei. care l-a atras spre el 
pe portarul Corciovă. Dunărea 
a continuat să atace și să con
traatace, a și înscris prin N. 

Spiridon, dar, fiind depășită în 
viteză și neschimbind nimic 
din orientare, a pierdut la scor, 
confirmînd o tradiție păgu
boasă. cea cu un meri bun 
și unul slab. Partida s-a in- 
dîrjit. a apărut mai activă fo
losirea bodicek-ului. dar totul

SPORT CLUB
a decurs normal, golurile mul
te incintînd tribunele. Cu ceva 
mai mult de 3 minute înainte 
de final, am asistat și la două 
reprize de ..box", oferite de D. 
Popovici — I. Berdllă și M. 
Caval — L. Vargyas și în
cheiate pe banca de pedepse, 
care au însumat 37 de minute 
pentru Dinamo și 32 pentru 
Dunărea ! Au marcat : Pisăru 3, 
Giarfas, Jumătate, Pogăceanu, 
Lukaes. D. Popovici, respectiv 
N. Spiridon, Dinu, Domnițian. 
Arbitri : D. Trandafir — M. 
Dinu. G. Mîcu.

Mircea COSTEA

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — SPORT CLUB M. 
CIUC 1—« (1—4, 0—0, 0—2). 
Un meci curat, cu 0—6 la mi
nutele de penalizare, cu o pri
mă repriză anemică. în eare 
oaspeții au luat un avans li
niștitor. profitînd de slaba a- 
părare a gazdelor, punctul lor 
nevralgic. Repriza secundă a 
fost mai acceptabilă, iar cea de 
a treia ne-a arătat cam ce se 
așteaptă de la două formații de 
Divizia A, Marcatori : C. Ked- 
ves, respectiv Cs. Antal 2, Mi
klos, B. Nagy, Gerczuly, K. 
Antal. Arbitri : I. Becze — AI. 
Molnar. Cs. Fodor. (Bela MAL- 
NASI — coresp.)

§
INVITAȚIE LA COMPLEXUL BALNEAR DOINA** DIN STAȚIUNEA NEPTUN

I
complexul balnear „DOINA* din Sta

țiunea turistică Neptun oferă locuri pentru 
cură balneară si odihnă, in orice zi de 
intrare, oină la data de 3 decembrie 1989.

Cazarea, masa si procedurile medicale 
se asigură intr-un grad ridicat de confort 
si cu personal de înaltă ealifleare. 
Se pot trata următoarele afecțiuni ale 
paratului loeo-motor : reumatisme cronice 
si degenerative, artroze. Mxmdiloze, sechele 
post-traumatice sau oost-operatorii. afec
țiuni ale sistemului nervos periferic, rlno- 
laringite cronice, DoM cronice «9« «®ara- 
tului genital feminin.

•-

Sînt aplicate procedurile balneare bazate 
pe nămol sapropelic din tacul Techi-rghiol, 
se fac tratamente eu Gerovital, Asia vital 
«i PeM-Amar. preparate românești de faimă 
mondială pentru combaterea îmbătrînirii 
premature si regenerarea funcțiilor orga
nismului. In cadrul complexului funcțio
nează o piscină eu apă de mare Încălzită. 
Alte posibilitâți de agrementare. cinemato
graf. bowling, .tenis de masă etc.

Prețui s W lel/zl, inclusiv tratamentul. 
VOABTB IMPORTANT : bazele sportive 
aflate te Marea atathmM Keren de fotbal 
eu gazon excelent, terenuri de tenis, sală

de gimnastică. piscină) oferă condiții ide
ale de recuperare șl cantonamente pentru 
sportivii de performantă.

Stația C.F.R. care deservește stațiunea 
se află la numai 150 de metri de hotel si se 
numește Halta Neptun .

SolMtantil se pot adresa la agențiile °- 
flcillor județene de turism si ale I.T.H.R. 
București, ia agenția Sălii Palatului, (Ca
lea Victoriei, tel. 15.15.33), precum și, 
direct, la dispeceratul Stațiunii turistice 
Neptun (tel. 817/31845) sau Ia hotelul „Doina* 
«ej. Mt/siass).

I
5

înaintea unor noi întîlniri 
internaționale ale rugbyștilor 
noștri de frunte, campionatul 
a mai programat o etapă, a 
șaptea în prima grupă va
lorică. în cadrul căreia două 
partide au ayut loc în 
Capitală ambele încheiate cu 
victorii categorice ale gazdelor 
(așa cum am mai consemnat, 
de altfel, sîmbătă), cu eelec- 
fionabilii în prim-olan. Dife
rența cea mai dară a Intaegii 
„runde" s-a înregistrat în me
ciul DINAMO — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 45—3 (10—0), un 
scor cum nu au mai reușit 
bucureștenii în actuala sta
giune. El au avut un început 
fulminant de joc. Franciuc 
înscriind primul eseu Încă te 
al doilea minut al întilnirii, 
ceea ce lăsa impresia unei 
desprinderi rapide, la... pas. 
Numai că oaspeții au replicat 
viguros în continuare, domi- 
nînd chiar momentele pe 
grămadă, abia în prelungirile 
reprizei I același Franciuc 
izbutind să culce din nou 
balonul în but (a transformat 
Toader). Dinamoviștii aveau 
să-și arate adevăratele dispo
nibilități după pauză, eînd — 
„vămuind" marginea, mai cu 
seamă prin Răducanu și Co- 
jocariu. cu un Doja omnipre
zent. profitînd și de treptata 
cădere fizică a universitarilor 
— au amenințat continuu țintă 
adversă și au purtat acțiuni 
fulgeră! oare, eu balonul trecut 
prin multe miini. șase dintre 
aceste faze încheiate în eseu : 
Toader 3. Lungu. Tutunea, 
Franciuc (primul,' în vervă) 
tr-ansformînd patru, plus o lo
vitură de pedeapsă. Punctele 
de onoare ale petroșenenilor 
le-a marcat Ivănuș, -lin l.p. A 
arbitrat buzoianul Gh. Voinea.

Scor mare. neașteptat de 
mare !, și în Parcul Copilului: 
GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. SI
BIU 30—7 (12—7). Formația 
vizitatoare, singura învingătoa
re de pină acum a campioanei, 
a avut minute bune sîmbătă, 
a avut si conducerea pe tabelă 
la un moment dat. însă s-a 
„stins" pe măsura scurgerii 
timpului fiind limpede depăși
tă de o echipă te dispoziție 
deosebită. Gurămare a im
pulsionat înaintarea, T. Radu 
s-a arătat nu doar un realiza
tor de excepție (a semnat de 
astă-dată 22 de puncte — 5 l.p., 
drop. 2 transformări) dar și un 
mijlocaș în stare să-și lanseze 
oportun ■ linia de treisf^rtuiri, 
astfel că bucureștenii și-au 
mulțumit, sunori«fi» Au mai 
«iiocris Vz ărp, Dinu — eseuri, 
respectiv Leordean eseu Ga- 
lamiz drop. Arbitru ! M. Ga- 
landa.

Geo RAEȚCHI
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SCRIMĂ: ------------
<i .ua’e lin pap. I)

dială Elisabeta Tufan, pe care 
a condus-o cu 4—1, dar a cla
cat in final (4—5). Steaua a 
ciștigat cu 9—4, prin victoriile 
realizate de Tufan 4. Badea și 
Dumitrescu cite 2, Georgescu 
1, pentru Dinamo punctînd 
Carmen Leahu 2, Georgeta Be- 
ca și Ioana lonescu cite 1, Cor
nelia Constantin •.

lata rezultatele eliminărilor 
directe, ale grupei pentru evi
tarea retrogradării și clasamentul 
final in Întrecerea echipelor fe
minine de floretă: Dinamo — 
Luceafărul Satu Mare 9—1, C. S. 
Satu Mare — I.E.F.S. 3—6, Trac
torul Brașov — Mondiala Satu 
Mare 9—2, Steaua — C.S.Ș. I.L.F. 
Satu Mare 3—0; în semifinale : 
Dinamo — C.S.S.M. 9—6, Steaua 
— Tractorul 8—3; pentru loc. 3—4: 
Tractorul — C.S.S.M. 3—5; pen
tru loc. 1—2: Steaua — Dinamo 
9—4. In turneul pentru ultimele 
locuri: Progresul Buc. — 9—1 cu 
C.S.M., 9—4 cu C.S.U., 9—3 cu 
C.T.A.S. ; C.S.U. Tg. Mureș — 
9—6 cu C.S.M., 9—5 cu C.T.A.S. 1 
C.T.A.S. — 9—6 cu C.S.M. Clasa
ment final: 1. STEAUA — cam
pioană la rioretă feminină, 2. 
Dinamo, 3. Tractorul Brașov, 4. 
C.S. Satu Mare, 5. C.S.Ș. I.L.F. 
Satu Blare, 6. Luceafărul Satu 
Mare, 7. I.E.F.S., 8. Mondiala
Satu Mare, 9. Progresul Buc., 10. 
C.S.U. Tg. Mureș, 11. C.T.A.S.,
12. C.S.M. ciuj-Napoca. Ultimele 
două echipe au retrogradat.

Întrecerea individuală dotată 
cu „Cupa României" a reunit 
pe planșe cele mai bune flore- 
tiste și spadasine, începînd cu 
junioarele și terminind cu tră
gătoarele rutinate. Disputa din
tre acestea a căpătat acum — 
în preajma Balcaniadei de ju
niori, dar și în contextul lan
sării noii arme, spada feminină 
— un plus de interes. Și in 
ambele probe semifinalele au 
adus față în față trăgătoare
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experimentate (floretistele Eîi- și 
sabota Tufan și Rcka Lazăr- mi
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.OR MARI
BIRLAD — 

i (6—6). Impo- 
jocului din 

început a me
seni lui Șerban 
ansfomiat de 

ee a descum- 
XV-le local, 

tul a revenit, a 
ie egalare in 
ca după două 
izeze un eseu 
ransformăt de 
eluare, înain- 
>r s-a impus 
e și forță, iar 
u rezolvat, prin 
subtilități, o- 

Lst.fcl, scorul a 
proporții. Mai 
■u a executat 
nin. 43), apoi 
eseul din min. 

de același A- 
1 punctat și tn 
. Gazdele eu 
;eaua marcînd 
— Șerban (min. 
lorea (min. 18), 
ite de Alexan- 

au avut șansa 
dicapului. dar 
o l.p. Rulmen- 

;1 la un scor 
t în parte și de 
, Davidoiu, din

iberiu STAMA

INAUR BAIA 
\PID METROU 
52—13 (22-101.
speții au domi- 
conducînd eu 

■" lupă aceea, 
i „Tat ritmul 
ținut o victorie 
eseuri : C'soma 

ilache 2. Nistor, 
iu, transformate 
lichitean. Pentru 
Dumitru eseu, 
:op. A condus 
Prisăcaru. (A. 
.).
STANTA — U- 
L ELTIM Tl- 
14 (8—7). Păr
ută tă, timișore- 
nnă în finalul

Ăuclnd mai 
ntar.«. cu multe 
:. constănțenii 
|26—7 în min.

Cr. Constantin 
'lorca — eseuri, 
tr.. Brici l.p., 
aș eseu. Roxin 
îocoș l.p. Arbi- 

(C. POPA, co-

KE BUZĂU - 
UCEAVA 16—3 
ori : Dumitraș 
ie"nu 2 l.p + tr.

A arbitrat 
. .ECULA, co

I SERIA I

In etapa a 7-a a Diviziei B

LIDERII CELOR TREI SERII, SUCCESE PE LINIE

de Alina Motea 
<an) și junioare 

detentă (flore- 
ladea și Ioana 
șinele Mădălina 
a Bănuț, acestea 
/îrstă de 16 și, 
ii). Deși în am- 
reușit să se ca- 
b cu mai multă 
pută floretiste- 
in și Lazăr-Sza- 
rumoasă ținută 
rtaculară), echi- 
este dătător de

e înregistrate în 
de 8: FLORETA 

i Badea (Steaua) 
:a (Dinamo) 8—3. 

(Steaua) — Ana 
lua) 8—5, Reka 
ractorul Brașov) 
I (Tractorul) 8—2, 
(Dinamo) — Ro- 
u (Steaua) 8—2; 
i 10—9, Lazăr — 
. 100. 3—4: Badea 
I; pt. loc. 1—2: 
Tufan 10—9. SPA-

Alina Mo(ea 
Emoke Muzsnay

Mare) 8—6, Mă- 
S.ș. Olimpia Cra- 
Cotulu (I.E.F.S.-

IuciitH Gyurkan 
— Noemi Ionaș 

Mare) 8—4, Cris- 
.S.ș. 1 C-ța) —
(Progresul Buc.) 

Cotoi 8—4, Gyur- 
)—9 (de la 8—9!): 
Cotoi — Bănuț
1—2: Mofea —

astăzi, în Sala 
in cadrul Coni- 
r „23 August" din 
esfășoară Balca- 
ă pentru juniori, 
participa tineri

Bulgaria, Gre- 
, Turcia și Ro

și mîine, pe 
olua floretistele 
oi și vineri ur
și spadasinii.
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JOC INTR-UN SINGUR SENS!
FORESTA FĂLTICENI - PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2-0 (1-0) 
FĂLTICENI, 8 (prin tele

fon). Timp frumos, teren bun, 
spectatori — peste 8 000, iată 
atmosfera în care s-a desfă
șurat această partidă. Pe fon
dul jocului bun al gazdelor, 
prahovenii nu au contat Jn te
ren decît prin cîteva acțiuni 
sporadice, destrămate Insă eu 
ușurință de o apărare fermă 
și exactă. Partida Începe în 
nota de dominare a echipei 
locale, care trece repede la 
cîrma jocului, prin acțiuni e- 
laborate la mijlocul terenului 
și bine dirijate de Cfobanu 
spre poarta lui Bojoagă. După 
cîteva mari ratări ale lui Luca 
(min. 3). V. Mucileanu (min. 
17) și D. Mihăilă (min. 25). Fo
rests reușește să deschidă sco
rul: in min. 31, V. Mucileanu 
scapă de Dragomir, pasează lui 
D. MIHĂILĂ și acesta, din 
voleu, șuteazâ extrem de pu
ternic in coltul din dreapta : 
1—0. Jocul este la discreția 
gazdelor, care au 14 „minute 
de foc", fără însă ca tabela de 
marcaj să se mai schimbe pâ
nă Ia pauză.

La reluare, același registru 
tactic, cu Foresta in „prim- 

SERIA A II-a —

plan" și cu numeroase ratări: 
V. Mucileanu (min. 48), Luca 
(min. 58 și 72), Ignia (min. 73) 
și Licheștein (min. 78), dar și 
cu golul înscris de același D. 
MIHĂILĂ (min. 80), care, ia • 
acțiune personală, a șutat pu
ternic, portarul Bojoagă boxînd 
batonul
absolut 
după o

dominat-o de la un capăt la 
celălalt.

Arbitrul Al. Crișan (Bucu
rești) a condus formațiile s

FORESTA: Hlușeo - IONI
TA, Ignia. Antoniu. DRAGAN
- CIOBANU, V. Mucileanu 
(min. 70 Simion), Iordacbe — 
BĂJENARU (min. 66 Licheș- 
tein). D. MIHAlLA, Luca.

PRAHOVA C.S.U. Bojoagă — 
Roșu (min. 46 Grama), Drago- 
mir. P. Mihăilă, Niță — Con
stantin, Deleanu, CISMARU, 
Bălănoiu (min. 81 Gheorghe)
— Enache, Vlad.

Florin SANDU

în plasă: 3—0. Victorie 
meritată • gazdelor, 
partidă pe care ele au

UN JUNIOR ADUCE VICTORIA!
UNIREA SLOBOZIA - C.S. BOTOȘANI 3-2 (2-0) 

SLOBOZIA. 8 (prin telefon).
Gazdele au început partida cu 
aplomb, creînd multe faze pe
riculoase la poarta lui Băna
ru. După cîteva ratări, ta min. 
10, Petcu centrează de pe par
tea stingă, apărarea oaspeților 
luftează in lanț și AUGUSTIN 
inscrie imparabU de ia 6 m t 
1—0. Spre satisfacția specta
torilor gazdele practică un fot
bal cursiv, in care Be distinge 
juniorul CARAULEANU, foar
te incisiv pe partea dreaptă. 
In min. 26 acesta Insistă la un 
balon. îl cîștigă in duel cu Ti
ed. și de la 14 m, șutează vlo-

lent sub bară: 2—0. Unirea 
atacă in continuare. Insă Ior- 
dache nu reușește, in min. 38 
Si 41, din poziții ideale, să mă
rească avantajul echipei sale.

La reluare, meciul ia o tur
nură imprevizibilă. După ce ta 
min. 50 Sandu e foarte aproa
pe de... autogol, salvat insă de 
portarul botoșenean Bănaru, 
opt minute mai târziu asistăm 
la o acțiune rapidă $1 specta
culoasă, pe traseul: Tică — 
State — RADU și ultimul re
duce din handicap: 3—L Oas
peții insistă, gazdele acuză go- 
eul și. in min. 68, DUMA ren-

șește să restabilească egalita
tea. ea un șut puternic de la 
14 m. Din acest moment, fot
baliștii din Slobozia, amenin
țați să piardă un punct pe te
ren propriu, atacă cu toate tor
țele și, în min. 80, Drăguț șu- 
tează de la 25 m, același ju
nior CARAULEANU schimbă 
direcția balonului, trimițîndu-l 
ta coiful lung și... 3—2.

Arbitrul I. Năltan (Predeal) 
« condus formațiile:

★ *
e.SJW. 8UCEAVA — CEAHLĂUL 

PIATRA NEAMȚ •—«.
GLORIA BUZĂU — ȘIRETUL 

PAȘCANI 4—0 (3—0): Bratu (min 
S), Tulpan (min. 40), Alexandres- 
eu (min. 44) și Mașcu (min. 48 
— din 11 m).

STEAUA MIZIL — OȚELUL 
GALAȚI 2—1 G—0): Goia (min. 
M — din U m șl min. 03), res
pectiv L Gigi (min. 84).

C.F.R. PAȘCANI — POLITEH
NICA IAȘI 3—4 G—0): Sertov 
(min. 28), Cimpanu (min. 80) ți 
Bența (min. 85 — din 11 m), res
pectiv Plntilie (min. 53), S. Tă- 
nasă pnin. 55), Zafiris (min. 58) 
și M. Drăgol (min. 77)

UNIREA SLOBOZIA: Is trate 
— DRĂGUȚ, ȚANECOIU, Cîrîe, 
Nedelciu (min. 78 FI. Vasile) — 
Iovănescu, PETCU. IORDACHE 
(min. 88 Barbu) — CARAU
LEANU, AUGUSTIN. Cîrlan.

C.S. BOTOȘANI: Bănaru — 
Abălașei, Sandu (min. 72 Za- 
haria) TICA. Luca — Catran, 
Amorăriței (min. 46 Ivanov), 
STATE — CRUDU. Radu, DU
MA.

Pavel PEANA

GREȘELI DE APĂRARE
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE - F.C.M. CARACAL 2-1 (2-1) 

SF. GHEORGHE, 8 (prin te
lefon). Oaspeții au început mai 
bine, lăsind impresia unei e- 
chipe mai sudate, ei stăpînind 
mijloacele jocului în deplasare. 
In min. 4, Spirea va „scoate" 
de două ori consecutiv de pe 
linia porții, la acțiunea in care 
Leta il lansase în adîncime pe 
R. POPA, care s-a pripit in 
faza respectivă. Acesta din ur
mă iși va răscumpăra însă gre
șeala, peste alte patru minute, 
cind a primit o minge la mar
ginea careului advers și. ne
stingherit. înscrie plasat: 0—1. 
In min. 9, fază identică, dal
ia poarta adversă; HIRSEAN 
fiind și el lăsat complet liber 
și înscriind tot 
careului: 1—1. 
am asistat la 
ale celor două 
iate „simetric" __ ____ „
nalty-uri: în min. 31, HIRSEAN

............. în careu
Dogaru), 
lovitura 

nu va iz-

cealaltă. Fărăgău a .scos" de 
pe „linie" mingea plasată abil 
de FI. Stan (min. 62). După o 
perioadă de joc la centrul te
renului (min. 70—85), partida 
se încheie așa cum începuse, 
prin citeva atacuri ale F.C.M.- 
ului, fără urmări pe tabela de 
marcaj, Varga „scoțind" tn min. 
38 o minge care se îndrepta 
spre poarta... goală. Un meci 
frumos, „curat", perfect echili
brat. cîștigat de echipa care a

știut să puncteze la.„ lovitura 
de la 11 metri.

Arbitrul T. Demian (Zalău) 
a condus formațiile:

I.M.A.S.A.: INCZE — Partin 
(min. 81 L. Szabo), Varga, Fă
răgău. Mititelu — SPIREA, 
DUMITRIU, HIRSEAN — Lo- 
vasz, Gherghe (min. 54 Heni- 
ka), Avram eseu.

F.C.M.: CIUREA — M. Roș
ea (min. 62 Bărbulescu), Dicuț, 
V. Roșea, Dogaru — LEȚA, 
POPA, Plotoagă — Morariu, V. 
Hie, Răducu (mim. 31 FL. 
STAN).

Sorin SAT MAR!

de la marginea 
în continuare, 

greșeli în lanț 
apărări, înche- 

și cu două pe-

va fi dezechilibrat, 
(în duelul purtat cu 
tot el transformînd 
dictată: 2—1; ceea ce 
buti Plotoagă. în min. 46, la 
faultul comis, tot în careu, a- 
supra Iui FI. Stan. Au mai fost 
si cîteva ocazii mari, cit roata 
carului, dar la o poartă Citi
rea a respins senzațional șutul 
lui Henika
SERIA

(min, 55), iar la
A IU-a----

SUPERIORITATE NETĂ

GAZDELE, DEZLĂNȚUITE
TRACTORUL BRAȘOV - A.S. DROBETA TR. SEVERIN 3-1 țl-t) 
BRAȘOV, 8 (prin telefon).

Pe un teren cu un gazon ca 
masa de biliard și pe o vreme 
cu soare generos, echipa A.S. 
Drobeta Tr. Severin, în ciuda 
faptului că a făcut un joc 
grupat, de apărare, a trebuit 
să se încline în fata unor gaz
de dezlănțuite. Scorul avea să 
fie deschis in min. 11 de că
tre AD. VASILE, care a cata
pultat mingea in plasă eu o 
lovitură puternică de pe extre
ma stingă: 1—0. încurajată de 
această reușită, formația loca
lă atacă în valuri, dar nu-și 
poate concretiza superioritatea, 
Rădulescu (min. 16 șl 17) și

Ad. Vasile (min. 25) ratind o- 
eazii rarisime. Spre sfârșitul 
reprizei, oaspeții ies și ei ta 
atac și. in min. 42, PĂUNA 
interceptează o pasă lungă, in
tră in careu și, singur cu por
tarul Dingan, reușește să stre
coare mingea in plasă: 1—L

In partea a doua a meciului, 
Glăvan (min. 50) irosește o bu
nă ocazie, după care, in min. 
57, RADULESCU execută foar
te bine o lovitură liberă, din 
afara careului, ridicînd scorul 
la 2—1. După o nouă ratare a 
lui Ad. Vasile (min. 80) și o 
„bară" a lui Moșoman (min. 
82, lovitură liberă de la circa

GLORIA BISTRIȚA - U.T.A. 5-0 (3-0) 
multi pe stadionul 

la reîntilnirea cu
Spectatori 

bistrifean 
formația favorită. Gloria. Spu
nem reîntâlnire pentru că e- 
ehipa antrenată de R. Vlad 
evolua pentru prima oară, In 
actualul campionat, ne propriul 
gazon, suprafața de joc fiind 
supusă unei reușite operații de 
refacere. Și au fost pe deplin 
satisfăeuti cei pbste 9 000 de 
prieteni ai fotbalului de e- 
volutia echipei gazdă care, cu 
precădere în prima repriză, a 
realizat un fotbal spectaculos, 
de permanentă mișcare, cu 
multe și variate atacuri si cu 
numeroase incursiuni la poarta 
experimentatului Lăzăreanu. 
Actionînd cu toate liniile sale 
— rolul fundașilor și mijloca
șilor fiind vizibil si fructuos — 
Gloria a beneficiat si de un 
jucător care a dominai lite
ralmente meciul orin prestația 
lui : Iftodi. U.T.A. a luptat 
mult dar n-a reușit să reziste 
t-empoului impus, în plus, unele 
mingi favorabile, furnizate de 
linia de mijloc, au fost irosite 
cu seninătate de Mitu, care a 
preferat raiduri singulare unor 
acțiuni colective. unor pase 
pentru coechinieri mai bine 
plasați.

nr. 4, printr-o abilă lovitură 
de cap și tot CIOCAN va 
transforma in min. 86 un nou 
penalty dictat pentru o iregula
ritate in careul de 16 m asupra 
lui Voica : 5—0

Arbitrul N. Dinesen fftai. 
Vîlcea) a condus formațiile :

Cum s-au înscris cele cinei 
goluri ale gazdelor ? In min.
29, Săsărman efectuează • im
petuoasă acțiune pe aripa 
stingă, centrează și SOARE 
marchează printr-on spectacu
los voleu. După nici patru 
minute, Iftodi face o cursă de 
peste 40 m, il lansează pe
Pirvu care este faultat în careu 
și CIOCAN transformă pe
nalty ul : 2—0. Manea nu poale 
ti oprit nici el din drumul spre 
poartă decît prin fault și tot 
CIOCAN transformă in min. 34 
lovitura de la 11 mi 3~ 
min. 48. IFTODI reușește golul

SCORUL PUTEA
C.S.M. REȘIȚA - CHIMICA TIRNAVENI 2-0 (1-0) 

REȘIȚA, 8 (prin telefon).
Victorie meritată a gazdelor, 
însă scorul nu reflectă fidel 
desfășurarea jocului. C.S.M. a 
dominat net. a combinat fru
mos la mijlocul terenului, cre- 
indu-și multe situații favora
bile de a marca. Echipa din 
Tîrnăveni s-a apărat cu calm 
(portarul Vunvulea fiind în zi 
bună), a inițiat și citeva con
traatacuri. fără a produce. în
să. emoții la poarta hii Popa.

Cristian — Ma- 
BOERU. CIOCAN,

GLORIA : 
rinescu, 
Săsărman (min. _77 Voica) 
Roman. 
PIRVU — D. Moldovan 
64 Florea). MANEA.

U.T.A. t Lăzăreanu — BU- 
BET.A. Bodea. V. Popa. Ungur 
— Muhlroth (min. 40 Mitu), 
HIRMLER. Țucudean 
52 Toderaș). Turcu — 
pescu. Petrescu.

Eftimie KJNESCU

SOARE. IFTODI, 
(min.

(min. 
D. Po-

LUA PROPORȚII..
In primele 45 de minute, 
mația reșițeană a imprimat _ 
cului un tempo rapid, la ac
țiunile ofensive participind de
seori și fundașii laterali. Pe 
parcursul reprizei, ea și-a cre
at numeroase situații de a în
scrie. dar. fie că Vunvulea a 
avut intervenții de ultim mo
ment. fie că jucătorii localnici 
au greșit ținta. Așa s-a întîm- 
plat în min. 4 (Alexandru a

£or- 
jo-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 8 
OCTOMBRIE 1989. Extragerea 
I S 11 4 48 44 ; extragerea a 
H-a : 35 7 23 47 ; extragerea
a IU-a : 5 33 74 II. Fond total
de eîștiguri : 452.592 iei.

rezultatele concursului 
phonosport din 8 octom
brie 1989 : 1. Aseoll — Bologna
X : 2. Cesena — Lazio
3. Cremonese — Milan 1 ; 
Internazionafe — Bari X ; 
Juventus — Atatanta 2 ; 6, Lecce 
— Fiorentina 1 ; 7. Roma —

x ;
4.
5.

Napoll X ; 
rona 1 ;
10 Cesena 
Messina — 
dova
Triestina X. 
cîștiguri : 
care 284.984 
tegorla 1 
categoria

8. Sampdoria — Ve-
9. Udinese — Genoa 2 ;

— Torino X ; 
Pescara X ;

Como X ;
Fond

2.712.489
lei

9» 39.976 lei report la

12.
13. Pisa 

total 
LEI.

report la

11. 
Pa-

de 
din 
ca-

UNIREA FOCȘANI — ARIPILE 
VICTORIA BACĂU 2—0 (1-0) : 
Argeșeanu (min. «) 81 R. Po
pescu (min. 54).

P.C.M. PROGRESUL BRĂILA 
— POIANA C1MPINA 5—0 <3—0): 
L Drăgol (min. 11 și 38), E. Po-

Reiatări de la : L Mîndrescn. D.
PL Jechlanu, D. Cristacbe șl T. Budescu.

★
1. PROGH. BR, î 0 0 1 18- 4 12
2. Gloria Bz. 7 4 1 3 17- 5 •3. Olimpia Km. S. 7 3 3 1 9-3 9
4. .Poli" Iași 7 4 12 14-12 9
5. Oțelul Gl. 7 4 0 3 16- 5 «
6. Unirea Focșani 7 4 • 3 9-9 8
7. Foresta 7 4 0 3 7-12 *
8. Unirea Slob. 7 3 13 13-13 1». C.S.M. Sv. 7 3 1 3 0-7 710. Steaua Mizij 7 3 1 3 7-9 7

11. Viitorul Vaslui 7 3 Ș 4 M- 8 6
12. Șiretul Pașcani 7 1 2 3 5-10 c
13. Poiana 7 3 6 4 6-14 6
14. Aripile Bc. 7 2 1 4 8-11 5
15. C.S. Botoșani 7 2 1 4 6-11 t
16. Ceahlăul P. N. 7 1 3 3 3-3 5
17. Prahova PI. 7 1 3 3 5-14 3
13. C.F.R. Pașcani

• ......... .
7203 7-10 4

pescu (min. 27), Pascu (min. SS) 
și Ivan (min. 69).

OLIMPIA RM. SĂRAT — VI
ITORUL VASLUI 1—0 (1—0): T*- 
golan» (min. 15).
Soare, R Alexandrescu. C. Enea,

30 m). in min. 89, același AD. 
VASILE nu mai greșește ținta, 
stabilind scorul final: 3—1. O 
victorie reconfortantă a echi
pei Tractorul (locul 12) asupra 
uneia dintre fruntașele clasa
mentului (Drobeta — locul 2), 
care putea fi și mai consisten
tă dacă ratările nu se țineau 
lanț.

Arbitrul C. Corocan (Reșița) 
a condus formațiile:

TRACTORUL: Dingan — Mi-
★ ★

RAPID BUCUREȘTI — MINE
RUL MOTRU 3-0 (2—0): Goanfă 
(min. 0 și 28 — ultimul din U 
m) și Dumitrașcu (min. 01).

METALURGISTUL SLATINA -> 
METALUL MIJA 2—1 (2—0): Ră* 
du) (min. 17) și Craioveanu (min. 
32), respectiv L Toma (min. 58 
— din 11 m).

SPORTUL .30 DECEMBRIE* — 
CHIMIA RM. VILCEA 1—1 (0—S) S 
Trimbițaș (min. 89), respectiv 
Carabageac (min. 04).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
«. S. T1RGOVIȘTE 2—1 (1—1) I
Ploaie (min. 33 — din 11 m) șl
S. Cristescu (min. 82), respectiv 
R. Tudor (min. 34).

CONSTRUCTORUL T.CX CRA
IOVA — MECANICA FINA BUCU
REȘTI 3—3 (1—1): Huică (min. 
23), Trifu (min. 68 — din 11 m) 
șl M. Anton (min. 46), respectiv 
Strizu (min. 39), Șumulanschl 
(min. 71) și M. Florin (min. 86).

PANDURII TG. JIU — UNIREA
Relatări de la : N.

T. Costin, M. Băloi si M. Tacăl.

troi, Gheoane (min. 46 Anghcl), 
Hintea. MUREȘAN — NISTO- 
ROSCHI (min. 70 Păsculescu), 
Moșoman. RĂDULESCU — 
Glăvan, AD. VASILE, Han- 
drea;

A.S. DROBETA TR. SEVE
RIN: MARTALOGU — Vădu
va, Tiță, David, GRĂBEANU 
— lovan. Palea (min. 78 Chiro- 
eed). Șerban, Stanică (min. 67 
Sîrboiu) — MĂNESCU. Păuna.

Ionică PETRESCU
*

1. RAPID BUC. 7 6 1 0 17- 2 13
2. Panduru 7 4 3 0 10- 3
3« A.S. Drobeta 7 4 1 3 15- 8 9
4. I.M.A.S.A. 7 4 12 9-7 23. Metalurgistul 7403 12-13 9

6. Constructorul 7 2 4 1 16-13 9
7. Tractorul 7 3 1 3 12- 9 1
8. Autobuzul 7 3 13 H-15 7
9. Mec. Fină 7 2 2 3 11- 3 t

10. Chimia 7 2 2 3 9-9 0
11. Unirea A. 1. 7223 11-13 0

12-13. I.C.I.M. 7 2 2 3 2-5 »
Met. Mija 7 2 2 3 7-10 €

24e Min. Motru 7304 4-11 «
15. F.C.M. Carae. 7214 9-10 5
16. Sp. „30 Dec.“ 7214 0-12 5
17. GaxM?tan 7 2 0 5 5-7 4
18. C.S. T-viște 7 1 2 4 5-10 4

ALBA IULIA 1—0 (1—0) : I».
Gheorghe (min. 28).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
1.C.IJU. BRAȘOV 1—0 (6—•) 1
Ologu (min. 36).

Tokaeek,Costacbe, Cr. Bugbca, P. Radu, N.

șutat puternic și Vunvulea a 
respins), în min. 15 (Plăvițu, 
„cap" peste poartă), în min. 28 
(Telescu — de la 10 m a șu
tat puternic, portarul oaspeți
lor a boxat mingea), și ta min. 
38 (Panduru, de la 16 m. a ex
pediat mingea pe lingă etilpul 
sting al porții). Deschiderea 
•corului s-a petrecut ta min. 
16. cind PLĂVIȚU a transfor
mat impecabil o lovitură libe
ră direetă. de la aproximativ 
80 m.

Duelul dintre jucătorii reși- 
țeni și apărarea oaspeților a 
continuat și după pauză, dar, 
din nou. Vunvulea s-a remar
cat. în min. 59. el a respins 
penaltyul (acordat pentru Îm
pingerea, In careu, a tai Stă- 
nescu de către Vitan) executat 
de Mărgineantu. Tn continuare,

barele s-au opus măririi avan
tajului (Alexandru în min. 60
— șut în „transversală" și Pan
duru in min. 67. cu capul, a 
trimis in stîlpul sting). In min. 
87. se va marca ultimul gol al 
partidei — Stănescu a trimis 
„printre" lui PANDURU și Vun
vulea este învins: 2—0.

Arbitrul V. Busuioceanu (Rm. 
Vîlcea) a condus formațiile i

C.S.M. REȘIȚA: Popa — 
Sandu, Lupu. UȚIU. TELESCU
— Ianu. PANDURU. ALEXAN
DRU — Mărgineantu (min. 65 
Bzij). PLĂVIȚU. Stănescu.

CHIMICA: VUNVULEA — 
Ionaș. Vitan. OGREAN. Nistor
— Cenan. Vigh. Fazekaș, Veres
— Oprișor (min. 61 Drăgules- 
eu), Mărginean (min. 63 Callo).

Pompiliu VINT1L*
*

C.S.M. VAGONUL ARAD — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA 
1—1 (1—0) : Grad (min. 2), res
pectiv Vlătănescu (min. 49).

A.S-A. TO. MUREȘ — STRUN
GUL ARAD 1-0 (1—0) 1 Maler 
(min. 9 — din 11 m).

SOMEȘUL SATU MARE — O- 
LIMPIA I.U.M. SATU MARE 2—3 
(0—1): Boroș (min. 86) și Boudi 
(min. 90), respectiv Palcsa (min. 
32), Gerstenmajer (min. 57) și 
SUagbi (min. 78).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — GLORIA REȘIȚA 3—1 
(2—1): Miriuță (min. 4) șl Vase 
(min. 38 — din 11 m), respectiv 
V. Rus (min. 44).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
— EI.ECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—3 (1—0) : G. Badea (min. 2 și 
56) și Costăchcseu (min. 57), res
pectiv Szakacs (min. W șt 74).

C.F.R. TIMIȘOARA — META
LUL BOCȘA 2—0 (0-0): Bobaru 
(min. 66 și 80).

Relatări de la ■ O. Berbecam, C. 
Simion șl Șt. Martoa

* *
1. GL. B-TA 7 6 2 1 10- 5 ÎS

7 4 2 1 9- 3 10
7 5 0 2 12- 8 10

3.
3.
4.
Se

C.S.M. Reșița 
Olimpia S.M. 
A.S.A. Progr. 
F.C. Maram.

7 3 2 2 11- 8 1
77 3 13 7- 5

7. C.F.R. Tim. 7 3 13 7- 1 1
U.T.A. 7 3 15 13-10 7

t. Chimica 7 2 11 t-n 7
9. Mureșul 7 2 5 2 7-M 7

10. Armătura 7 2 12 0-12 7
11-12. Electroni. 0 3 0 3 11-1» 0

Someșul 7 3 0 4 11-12 6
13. Vagonul 7 3 2 3 12-13 0
14. Met. Bocșa 7 2 2 3 5- 7 •
15. A.S.A. Tg.M.« 7 2 3 1 2- 1 1
10. Strungul 1113 5- 0 5
17. Steaua C.F.R. 7 13 3 ► 7 5
13. Gl. Reșița 7 115 5-10 1

* Echipă penalizată eu 2 puncte

STEAUA C.FJL CLUJ-NAPOCA 
— ARMĂTURA ZALAU O—I 0—«)t 
N. Bucur (min. 55). S-a disputat 
In cursul săptămînii trecute.

Albu, Șl. ViM, O». N«neș. *



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

>

A REVENIT SIMBĂTĂ ÎN CAPITALĂ MONDIAL LA CICLISM
UN NOU RECORD In meciul tur o! „sferturilor

s

DE LA BERLIN. UNDE A PARTICIPAT i
s

A 40 DE ANI DE LA ÎNTEMEIEREA R.D. GERMANE
(Urmare din pag. I)

CIUDAD DE MEXICO (Ager- 
pres). — Ciclista franceză Jea
nnie Longo, care săptămina 
trecută a stabilit cinci noi re
corduri mondiale (inclusiv .cel 
al orei), â făcut o nouă ten
tativă pe velodromul olimpic, 
reușind să corecteze recordul 
lumii pe distanta de 3 km cu 
timpul de 3:38,190, cu o viteză 
medie orară de 49,498 km. Ve
chiul record era de 3:41,640.

DfJINâTOADtA TIUÎIlliilil A ÎNVINS Pt DINAME),

ția oferită de Comitetul Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, Consiliul de 
Stat. Consiliul de Miniștri, 
Consiliul Național al Frontului 
Național ale R.D. Germane, cu 
prilejul celei de-a 40-a a- 
niversări a intemeierii Repu
blicii Democrate Germane.

In marea sală a Palatului 
Republicii din Piața Marx-En- 
gcls au fost prezenți tovarășul 
Erich Honecker, alți membri ai 
conducerii de partid și de stat 
a Republicii Democrate Germa
ne. reprezentant! ai organiza
țiilor de masă și obștești, ve
terani ai mișcării comuniste 
Si muncitorești fruntași in 
producție, oameni de știință și 
cultură.

Au luat parte delegațiile 
străine aflate la Berlin pentru, 
a participa la festivitățile pri
lejuite de marea sărbătoare a 
ponorului R D. Germane.

Tn timpul recepției, tovarășul . 
Nieolae Ceaușescu s-a întreți
nui cordial cu tovarășul 
Erich Honecker, cu alti tovarăși . 
din conducerea de partid și de 
stat a R. D. 
conducătorii 
participante 
sărbătorit.

Germane, cu 
unor delegații 

ia evenimentul

★
Nieolae Ceaușescu, 

general al Partidului

Democrate Germane. Ș
tn cadrul intilnirii, cei doi

conducători de partid si de stată f
s-au informat reciproc despreț StilllInl/lLlLt 1.1*1. Ut ȘA 11 
mersul construcției socialiste Ș
in cele două țări, despre re- § 
alizările obținute in construcția 
noii orinduiri. §

Tovarășul Nieolae Ceaușescu § 
șl tovarășul Erich Honecker Ș 
au avut, de asemenea, un $ 
schimb de păreri în probleme 
actuale ale vieții politice. mon- ș 
diaie, și îndeosebi ale mișcării $ 
comuniste și muncitorești inter- 
naționala alo socialismului. in Snaționale, ale socialismului, in 
general. ★

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ș-a intilnit, simbătă. la Berlin, 
eu tovarășul Todor Jivkov, 

• secretar general al Comitetului

LONDRA (Agerpres). — In 
runda a 3-a a semifinalelor 
Campionatului Mondial de șah 
de la Londra; Karpov l-a în
vins pe Iusupov, în timp ce 
Timman a remizat cu Speal
man. în cele două meciuri 
scorul este același (2—1). pen- 
tru Karpov și Timman. Regu
lamentul Întrecerii prevede dis
putarea a 8 partide, in caz de 
egalitate urmînd să se joace 2 
partide suplimentare. Cîștigăto- 
rii vor disputa la începutul a- 
nulul viitor un meci de 16 

5 partide, ce va desemna pe șa- 
a langerul actualului campion 

mondial. Gări Kasparov.

DAR CALIFICAREA St
BERLINUL OCCIDENTAL. 8 

(prin telefon, de la trimisul 
nostru special). La sfirsitul 
săptămînii au avut loc parti
dele din prima manșă a „sfer
turilor" cupelor europene la 
polo. Un veritabil „cap de a- 
fiș“ al programului l-a repre
zentat • jocul disputat simbătă 
după-amîază la Schwimmhalle 
Schoneberg din Berlinul Occi
dental unde foarte puternica 
echipă locală Spandau 04. de
ținătoarea C.C.E.. a primit re
plica campioanei noastre. Di
namo București. Gazdele s-au 
impus cu 13—9 (3—0. 4—3. 3—3 
3—3).

Spandau 04, cu internaționa
lii săi de diferite naționalități, 
a început în forță, punîndu-și 
în valoare calitățile care i-au 
adus în palmares prestigioase 
trofee. Bucureștenii s-au stră
duit să stăvilească iureșul gaz
delor. dar au reușit aceasta 
doar din al doilea „sfert" al în- 
tîlnirli, nu înainte de a rata 
trei situații de superioritate 
numerică în primele șapte mi-

JOACA IA KUCUHLSii!
(iute. ceea ce avea să con eze 
in proporție determinantă la 

- diferența de scor. Pentru că 
Dinamo și-a organizat in con- 

_ ținuare jocul tot mai bine, e- 
voluind de la egal la ega; cu 
valoroasa parteneră, care, in 
repriza secundă de pildă, a în
scria numai din lovituri de Ia 
4 m sau din „om în plus". Po- 
loiștii români au pierdut ia o 
diferență recuperabilă: Span
dau 04 a arătat și simbătă că 
este o echipă cu un potențial 
deosebit, dar ea nu este de 
neînvins, de nedepășit ! Califi
carea se joacă la București, in 
returul de simbătă, 14 octom
brie, iar dlnamoviștii pot spera 
in obținerea ei dacă vor evolua 
la adevărata valoare timp de 
J8 de minute și nu doar ceva 
mai mult de jumătate de parti
dă. cum au făcut-o aici.

In min. 1:02, De la Pena des
chidea scorul. Stamm și Bu
kowski detașîndu-și echipa in 
minutele 2:22 și 6:54. A redus 
din handicap Georgescu (8:13), 
Bukowski a refăcut diferența 
tn min. 8:40 (s.n.), Hagiu a 
apropiat iarăși pe Dinamo (8:57, 
din 4 m), pentru ca gazdele să 
puncteze apoi de trei ori con
secutiv, prin Bukowski (9:23, 
s.n.) șl Reimann — din două 
penalty-uri (mln. 10 și 13:09), 
Olaru stabilind rezultatul dună 
două reprize. 
In continuare, 
tolici (15:10). 
s.n.). Hagiu 
Fernandez ,____ ,,
(19:40), Stamm (20:57, 
portarul Rohle apărînd 
goluri, ca și făcute, ale 
ților — între altele, un 
Moiceanu (22:23) și Georgescu 
(23:42, s.h.) au adus scorul. Ia 
începutul „sfertului" trei. ia 
diferență mică. 8—10. mai a- 
proape de aspectul real al jo
cului. A urmat golul lui Fer
nandez, din mln. 24:46. pentru 
ca mai apoi Iui Hagiu să i se 
refuze un „4 m“, limpede pen
tru toți cei prezenți' (în număr 
mare), nu șl pentru arbitrii A- 
sencio (Spania) — van Zen- 
deren (Olanda) • Tn loc de 9—11 
avea să fie. astfel. 8—12, prin 
golul lui Theîsmann, pe con
traatac (26:03). Ultimele puncte: 
Stamm (26:51) și Hagiu (27:51, 
din 4 m) tntr-un final domi
nat de Dinamo.

CAMPIONATE

Central al Partidului Comunist J 
Bulgar, președintele Consiliului Ș 
de Stat ăi Republicii Populare ~ 
Bulgare.

Intilnirea și convorbirile 
decurs într-o atmosferă 
caldă prietenie, stimă și 
țeiegere tovărășească.

* S
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, § 

secretar general al Partidului § 
Comunist Român, președintele Ș 
Republicii Socialiste România, 5 
s-a intilnit, simbătă, la Berlin, | 
cu tovarășul Aii Salem S 
El-Beida, secretar general al 5 
Comitetului Central al Parti- 5 
dului Socialist Yemenit.

Intilnirea s-a desfășurat in- ș 
fr-o atmosferă de caldă 5 

Consi- - prietenie. S

L

Tovarășul
secretar t_____  _ ______ __
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
S-a intilnit și a avut convorbiri, 
simbătă, cu tovarășul 
Erich Honecker. secretar 
general al Comitetului Centra! 

- al Partidului Socialist Unit din
Germania, președintele

VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN PIEȚE Șl COMPLEXE AGROALIMENTARE, 
ALTE UNITĂȚI COMERCIALE Șl ALIMENTARE 

DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. I)

rători. iar programul unităților 
să fie respectat întocmai.

Secretarul general al parti
dului a apreciat. in același 
timp, că nu toate unitățile co
merciale sint bine întreținute 
și îngrijite — deși unele sint 
amplasate in construcții noi, 
moderne, dispunind de insta
lații $1 dotări costisitoare — 
ca nu peste tot se manifestă 
grija pentru ordine și curățe
nie. care sint strict necesare 
in acest domeniu, și a cerut să 
se ia măsuri urgente si hotă- 
rîte pentru îmbunătățirea 
dicală a acestei stări de 
cruri. pentru utilizarea la 
treaga capacitate a spatiilor 
merciale.

Conducătorul partidului 
statului a indicat, de aseme
nea. să se asigure în perma
nentă buna funcționare a ma
rilor unități producătoare de 
mîncăr ri, potrivit celor pre
văzute ia p-ogr .mele a; . obale.

Relevînd că recoltele din a- 
eest an asigură înfăptuirea 
programului de autoaprovizio
nare. că dispunem de tot ce 
este necesar pentru satisfacerea 
in cele mai bune condiții a ee- 
rln'nlor populației tovarășul 
Nieolae Ceausescu a subliniat 
că. se impun mai buna valo
rificare a fondului de marfă, 
perfecționarea sistemului de 
funcționare a unităților comer
ciale. îmbunătățirea organiză
rii în'regii activități. întă- 
r’rea în continuare a ordinii șl 
disciplinei, a spiritului 
dăresc, a răspunderii 
factorilor angajați în 
varea problemelor din 
domeniu de primă importantă

ra- 
iu- 
in- 
co-

si

gospo- 
tuturor 

rezol - 
acest

socială și larg interes cetățe
nesc.

Mulțumind secretarului ge
neral al partidului pentru in
dicațiile primite cu prilejul a- 
cestel analize, cadrele de răs
pundere din consiliul popular 
municipal, din comerț șl in
dustria alimentară s-au anga
jat să acționeze cu hotărire 
pentru organizarea superioa
ră a acestei importante acti
vități, pentru îmbunătățirea ra
dicală a aprovizionării popu
lației Capitalei, răspunzind ast
fel cerințelor impuse de creș
terea continuă a bunăstării în
tregului popor.

După încheierea vizitei, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceausescu au 
analizat, la sediul Comitetu
lui Central al partidului. îm
preună cu factorii de răspun
dere din cadrul consiliilor 
populare municipal si al sec
toarelor Capitalei, din Minis
terul Agriculturii, al Indus
triei Alimentare, al Contractă
rii și Achiziționării Produse
lor Agricole, ai Comerțului In
terior. al Sănătății și Ministe
rului de Interne, 
probleme legate de 
unei aprovizionări ritmice 
populației, la nivelul 
melor de autoaprovizionare.

S-a hotărît ca, în următoare
le zile, pe baza concluziilor 
desprinse cu prilejul acestei a- 
naîize, să fie completate și dez
voltate programele privind 
buna aprovizionare a popu
lației, în conformitate eu 
blectivele generale ale poli
ticii partidului nostru, care si
tuează în prim-pîan creșterea 
nivelului de trai. n calității 
vieții întregului ponor.

principalele 
asigurarea 

a 
progra-

ei-

PRELIMINARIILE C.M.

La Praga, în gruioa a 7-a 
preliminariilor C.M., reprezenta
tiva Cehoslovaciei a dispus cu 
2—1 (1—0) de cea a Portugaliei 
prin golurile marcate de Bllek 
(2), respectiv Acuas.

tn urma acestui rezultat 
. .samentul se prezintă astfel :

da-

10
1
7
2«

de disputat ur-

1. Belgia 8 4 2 0 12—22. Cehoslovacia 6 4 11 10—33. Portugalia 6 3 12 8—«'4. Elveția 5 10 4 6—83. Luxemburg 5 0 0 5 1—16
Au mai rămas de disputat ur

mătoarele partide : 11. io. : Elve
ția — Belgia si Luxemburg — 
Portugalia : 23. io. : Belgia —
Luxemburg și Cehoslovacia —
Elveția ; 15. 11 ; Elveția —
Luxemburg ; 1. 11. : portugalia 

• j cursa 
două

Cehoșlo-

are de lucat cu Turcia oe teren 
propriu, tar Austria cu R.D.G.. 
tot oe teren propriu.

ITALIA (etapa a B-a) : Ascott
— Bologna 1—1, Cesena — Lazio 
•—0, Cremonese — Milan 1—0. 
Inter — Ban i—I. Juventus — 
Atalanta 0—1 (Caniggia), Lecce
— Fiorentina 1—0, Roma — 
Napoli 1—1 (Maradona a egalat 
din 11 m), Sampdoria — Verona
1— 0 (Vialll), Udinese — Genoa
2— 4. * '
Inter 
Roma

R.F.

din s.n. (13:43). 
au marcat To- 
Stamm

(18:13 - 
(19:16).

Stamm

(17:41, 
4 m), 
Hagiu 

s.n.), 
cîteva 

oaspe- 
.,4 m“.

I
|

I

Elveția : 1„
Luxemburg ; __
— Cehoslovacia. Deci, tn 
Dentru ocuparea nrimelor 
locuri se află Belgia 
vacia si Portugalia.

In grupa a 3-a: R.D. Germană
— .U.R.S.S, 2—1 (0—4)). Au mar-

— ' ' Sammer
respectiv Litovcenko 
. Clasament :

3
2
3
1
2

cat : Thom (mtn. 80) 
(min. 82), -----------
(mln 72).
1. U.R.S.S.
2. Austria
3. R.D.G.
4. Islanda
5. Turcia

Mai sînt __ 
25.10 : Turcia 
U.R.S.S. — Turcia, tria -------
• IN PRELIMINARIILE C.E. de 

tineret, la Grimma. echiDa R.D. 
Germane a dispus cu 3—2 de 
formația U.R.S.S Au înscris : 
Hobsch (min. 15), Wagenbaus 
(min. 87 si 90 din penalty) res- 
nectiv Kollvanov (min. 23) si 
Kirlakov (min. 78). In clasament 
conduce U.R.S.S. cu 7 o. urmată 
de R.D.G. eu 5 n. U.R.S.S. ma!

3
3
1
4
1

1
1
3
3
3

O 
7
7
•
S

In clasament : Napoli 
șl Sampdoria cite 12 
U p.

GERMANIA (et.
Mannhelm-MOnchengladbach 
Hamburgen S.V. — Nttrnberg 
Karlsruhe — DUsseldorf 
F.C. K61n — Homburg 
Kaiserslautern — Bayern MUn- 
chen 0—0. Bayer Uerdingen — 
Leverkusen 0—2, V.f.B. Stuttgart 
—; St Pauli Hamburg 4—0. 
Bochum — Werder Bremen 0—0 
Eintracht Frankfurt — Dortmund 
0—2. în clasament conduce F.C. 
K81n cu 18 d, urmată de Bayern 
Mflnchen $1 Bayer Leverkusen 
eu rite 17 d.

IUGOSLAVIA (et. 10). Rijeka —
Belgrad 
Zagreb

13 p 
p $1

12). 
4—2. 
1—0. 
2—2. 
1-0.

de

R.D.G.

7
8
7
8
8

disputat meciurile:
— Austria, 8.11 : 

' , 15.11 : Aus-

s-a Încheiat
(Urmare din pag fi

Mitu. Dar au 
Z. Lorlncz, 
Osipov și Z. 
maciu, unde 
cronometrăm, 
cromia deosebită 
decupat pe fundalul maiestuos 
al Făgărașului cu crestele a- 
coperite de zăpadă. Sprintul 
de aici a revenit lui S. Zaru
bin, Z. Lorincz, A. Balazs și 
A. Osipov. între timp, plutonul 
a anulat diferența față de fu
gari. Ctnd mai erau doar 37 
km pină la sosire, profitînd de 
o anume apatie a plutonului, 
s-au detașat FI. Zorită (Sel 
sindicală) și turcul K. Salih 
Ducînd trene tari, rulînd con
stant, cu 43—44 km pe oră 
cei doi vor sosi cu un avans 
substanțial, de peste 8 minu
te, la Căciulata. Din 
rulînd de 
desprins 
tineret) 
tă cursă 
sosi pe 
4:20 de învingător, turcul 
Salih, cronometrat

reușit acest lucru 
A. Balazs, A. 
Zarubin. La Tăl- 
ne-am oprit să 
am admirat poli- 

a peisajului

pluton, 
unul singur, s-a 

E. Murea (România 
care, după o excelen- 

de contratimp. va 
locul 3 în etapă, la 

........................................ K 
în 3.42:14

Steaua Roșie
Borac—Dinamo     . ., 
Hajduk Split — Vojvodlna 6—0 t. 
Velez Mostar —
Osilek — Vardar 1—0, 
Nis — Snartak 1—0, 
— Ljubljana — 3—4 (duoă 11 
m). In clasament : Steaua Roșie 
si Dinamo Zagreb cu cite 14 o. 
urmate de Zeleznicear — 12 o.

BELGIA (et. 8). Beveren — F.C. 
Bruges O—l. Waregem — Lan 
Gantoise 0—3, Anderlecht — 
Beerschot 2—0, Anvers — F.C. M&- 
lines 1—1. Lockeren — Standard 
0—0, Cercle — St. Trond 2—1, 
LIerse — Charleroi 2—1. în cla
sament : Anderlecht 14 n. F.C. 
Malines 13 t>. F.C. Bruges 11 o.

1—4. 
l—o.

Zeleznicear 5—1 
Radnlcki 

Buducnost 
(după

TURUL CICLIST
Restul plutonului a sosit in 
bloc, așa cum am spus, la o di
ferență de peste 8 minute.

De la Căciulata, unde cara
vana a fost întîmpinată cu 
deosebită simpatie, atît la so
sire, cit și la plecare, 
făcut transbordarea la ___
Vîlcea, de unde s-a dat startul 
in ultima etapă. Rm. Vîlcea — 
București, 176 km. La numai 
9 kilometri de la start, că tâ
rârea de la Milcioiu. care i-a 
revenit lui Z. Maslon, 
de G. Metin, S. Blogov 
Popa, aceeași ordine o 
consemna (fapt rar 
etapă I) și la cătărarea 
Lintești. Ritmul de rulaj 
plutonului este scăzut, 
lumea fiind parcă mulțumită 
După sprintul de la Pitești 
cîștigat de D. Răcășan, secun
dat de W. Wisniewski, I. Amel
kin și FI. Sandu. în comuna 
Leordeni-Argeș am fost mar
torii unei desprinderi care a 
hotărît soarta etapei : dintr-un 
grup de 14 cicliști, care și-au 
creat un avans de aproape 2 
minute, s-au detașat FI. Toa- 
der (România tineret). com
ponent al clubului Dinamo, și

s-a 
Rm.

urmat 
șl C, 
vom 

intr-o 
de la 

al 
toată

Mugur PO’OVICI

TURNEUL DE TENIS
DE LA SOFIA

In semifinalele turneului de 
tenis de la Sofia, feminin. Irina 
Soîrlea (România) — Nlkolova 
(Bulgaria) 8—4, 6—0 ■ Cătălina 
Cristea (România) — Mllorieva 
(Bulgaria) 8—3, 6—0 : masculin : 
Velev — Petkov 6—4, 6—4 și 
Keskinov — Tvetkov (toti Bulga
ria) 6—2. 6—1

AL ROMÂNIEI
FI. Sandu (Sel. sindicală), 
component •al secției de ci
clism de la I.M.G.B. Colaborînd, 
cei doi vor avea la un moment 
dat peste 4 minute, dar pe mă
sură ce ne apropiam de fina
lul etapei șl al turului el au 
slăbit ritmul avansul redueîn- 
du-se Ia intrarea în Chitila Ia 
numai 1 minut. Stringing din 
dinți, cei doi au reușit să in
tre cu un avans minim pe 
Stadionul Tineretului, în a- 
plauzele numeroșilor spectatori 
prezenți. A cîștigat FI. ~ ‘
urmat de FI. Sandu, V. 
C, Nieolae. Șt. Anton 
Balazs.

Clasament general _____
dual : 1. DANUT CATANA
(România A) 30.36:23 — cîști-
gător al Turului României
ediția a 27-a, 2. Șt. Anton, la
8 s, 3. C. Popa, la 9 s (ambii 
România -B), 4. S. Zarubin, la 
4:20, 5. S Blogov la 4:24 (am- . - & Răcășan
(Steaua—Dinamo), la_4:34 ; cla
sament echipe : 1. 
B, 2. România A,
4. Steaua—Dinamo, 
dicală, 6, România

bii U.R.S.S). «.

Toader, 
Gocan, 
și A,

indi vi

ROMANIA 
3. U.R.S.S., 
5. Set. sin- 
ttneret.
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