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A VIZITAT NOUL MAGAZIN
„VÎNĂTORUL" DIN CAPITALĂ

l Pentru partida de mîine, din preliminariile Campionatului Mondial I------------------------- -----------
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Tovarășul Nicolao Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu a vizitat, în 
cursul zilei de luni, noul ma
gazin „Vânătorul" din Capitală.

Asemenea celorlalte vizite și 
analize care au prccedat-o, vi
zita a pus în lumină preocu
parea constantă a conducerii 
de partid și de stat, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, față de dez
voltarea și buna funcționare a 
rețelei comerciale a Capitalei, 
față da îmbunătățirea conti
nuă a aprovizionării populației 
cu produse alimentare, cu bu
nuri de larg consum, la nive
lul prevederilor din programe
le de autoaprovizionare.

Erau prezenți membri ai gu
vernului, reprezentanți ai con
ducerii Consiliului popular mu
nicipal, ai unor ministere și 
organizații cu atribuții în do
meniul comerțului.

Situat intr-o zonă de veche 
tradiție a comerțului bucu- 
reștean — pe bulevardul Ma- 
ghoru, in apropiere de Piața 
Romană — noul magazin oferă 
cumpărătorilor o gamă bogată 
și variată de preparate cu spe
cific vînătoresc.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si tovarășei Elena Ceaușescu 
te-au fost prezentate preocu
pările in direcția valorificării 
bogatelor resurse oferite do 
fondul cinegetic din țara noas
tră, prin realizarea unor pro
duse alimentare cit mai varia
te, din toate speciile de vinat.

Un sector bine prezentat in 
cadrul magazinului este cel al 
semipreparatelor, mezelurilor și 
produselor de patiserie pregă
tite de industria noastră ali
mentară.

Intr-o largă gamă sortimen
tală se aflau, de asemenea, mîn- 
cărurl calde pe bază de vinat.

al ma- 
pentru 

vînăto-

Sectorul de autoservire 
gazînulul oferă condiții 
servirea unor meniuri 
reștî de bună calitate.

Apreciind modul de 
zare a magazinului, 
tatea și calitatea produselor 
expuse, secretarul general al 
partidului a cerut să se ia mă
suri pentru funcționarea per
manentă a acestei unități, pen
tru asigurarea aprovizionării 
sale corespunzătoare. S-a indi
cat, în același timp, să se stu
dieze posibilitatea înființării 
unei unități cu același specific, 
de capacitate mai marc, pentru 
servirea mâncărurilor calde, 
urmînd ca în profilul actualu

organi- 
varie-

lui magazin să rămînă vînza- 
rea către populație a semipre- 
paratelor, a mezelurilor și altor 
produse din carne de vînat.

Conducătorul partidului și 
statului a cerut factorilor de 
răspundere prezenți să ia mă
suri pentru punerea în func
țiune a unor unități comercia
le cu specific pescăresc, în ca
drul cărora să fie organizate 
atit spații pentru servirea min- 
cărurilor din pește, cit și sec
toare pentru vinzarea prepara
telor specifice. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că 
rețeaua magazinelor alimenta
re trebuie întregită cu o serie 
de unități miel, cu un profil bi
ne definit, cum sint birturile și 
simigeriile, care trebuie să a- 
sigure o mai mare diversitate 
de produse pentru populație.

Secretarul general al parti
dului a subliniat, ca și în 
cursul analizelor desfășurate in 
zilele precedente, responsabili
tatea ce revine Consiliului 
popular municipal, ministerelor 
și celorlalte organe cu atribu
ții în sfera comerțului în ceea 
co privește îmbunătățirea radi
cală a aprovizionării Capitalei 
cu produse agroalimcntare, mai 
buna organizare a întregii ac
tivități comerciale, respectarea 
riguroasă a programelor de 
autoaprovizionare stabilite pen
tru această perioadă a anului.

Este bine cunoscut că progra
mele de autoaprovizionare asi
gură fondul de marfă necesar, 
dar înfăptuirea lor cere din 
partea tuturor ministerelor, a 
centralelor și unităților produ
cătoare de mărfuri alimentare 
și bunuri de larg consum, a 
lucrătorilor din comerț, multă 
străduință și spirit gospodăresc, 
o atitudine responsabilă față de 
sarcina de cea mai mare im
portanță de a pune la dispo
ziția cetățenilor, printr-un co
merț civilizat și eficient, toi 
ceea ce este necesar traiului de 
fiecare zi, bunurile pe care a- 
gricultura și industria noastră 
le produc în cantități suficiente 
și de o calitate mereu mai 
bună.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost salu
tați cu multă căldură de nu
meroși bucureșteni, aflați In 
acel moment pe marele bu
levard din centrul orașului, 
care le-au exprimat sentimen
tele lor de aleasă dragoste șî 
prețuire pentru grija statornică 
manifestată față de creșterea 
necontenită a bunăstării locui
torilor Capitalei, a întregului 
nostru popor.

• încredere ți optimism in rîndul „tricolorilor**  • Opinia 
a trei tineri internaționali • Selecționabilii danezi s-au 
reunit în cursul zilei de ieri • Biletele s- au epuizat de 

săptâmînimai multe

Final in C. N,

Campionatul Național 
automobilism s-a încheiat vi
neri. cu etapa de viteză in 
coastă, disputată pe o porțiu
ne a șoselei dintre Rișnov și 
Poiana Brașov, care, așa cum 
se prezenta, părea destinată 
unei probe speciale de raliu.

De-a lungul celor 4.5 km pre- 
sărati cu numeroase viraje In 
«S“ și „ace da păr“, criblura 
era la ea acasă, acoperind a- 
Droape jumătate din lungimea 
parcursului. Un impediment

I

I I

COPENHAGA. 9 (prin tele
fon. de la trimisul nostru spe
cial). Luni dimineața a început 
„operația daneză", numită In 
sensul propriu al cuvîntuluL 
Avionul a decolat de la Bucu
rești, s-a oprit la Cluj-Napoca, 
de unde s-au îmbarcat ambele 
loturi reprezentative. Cel 
„mare", venit de la Bistrița, 
unde a efectuat perioada de 
pregătire, cel de tineret, de la 
Zalău, unde, de asemenea, s-a 
antrenat conform planului al
cătuit de conducerea tehnică. 
Pe aeroportul capitalei daneze, 
delegația fotbaliștilor noștri a 
fost întîmpinată de reprezen
tanți ai federației de speciali
tate din Copenhaga, de nu
meroși ziariști, fotoreporteri, o- 
peratori de televiziune, comen-

tatori de radio. Antrenorul Em. 
Jenei a răspuns întrebărilor 
ziariștilor, declarind că echipa 
României a venit pentru a dis
puta cu toată energia și cu 
convingere în șansele sale pri
ma manșă a întrecerii cu 
reprezentativa Danemarcei. „A- 
preciem valoarea adversarului, 
dar, in același timp, sîntem 
deciși să ne fructificăm posibi
litățile și acumulările noastre 
de ptnă acum din lupta pentru 
calificare", a Subliniat princi
palul conducător tehnic al se
lecționatei noastre.

Atmosfera din rîndurile „tri
colorilor" este foarte bună. Se- 
lecționabilii, de la vechii noș
tri internaționali la cei mai re
cent sosiți în lot, sînt hotărîți 
să evolueze la un nivel cit mai

înalt, să lupte din toate pu
terile pentru succesul culorilor 
patriei, pentru realizarea unei 
performante de răsunet, cum 
este aceea a intrării în turneul 
final al Campionatului Lumii. 
Să-i ascultăm pe unii dintre 
cei mai tineri. Iată părerea lui 
D. Petrescu, selecționat cu re
gularitate In ultima perioadă 
de timp : „Avem în față posi
bilitatea obținerii unei perfor
manțe rare pentru un fotbalist. 
Intrînd pe scena Campionatului 
Mondial, ajungi la o reușită pe 
care orice jucător șî-o dorește. 
Sîntem aproape de o asemenea 
reușită și nu avem voie s-o ra
tăm". Lupu, alt fotbalist din 
noua generație, ne mărturisea.: 
„Trăiesc o mare bucurie prin 
convocarea la lotul cel mare. 
Sper din toată inimă- să răs
pund încrederii care mi s-a a-

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3)
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ULTIMII CAMPIONI
SIBIU, 9 (prin telefon). Pe 

traseul devenit, de acum, tradi
țional, în Pădurea Dumbrava, 
șoseaua spre Cisnădie, s-au 
desfășurat ultimele întreceri de 
atletism oficiale din 1989. Dacia- 
da la marș și 
niem vremea 
organizare și 
curselor de la 
mînii trecute.

Rezultate, MARȘ, 19 km 
nioare (11 concurente): Mioara 
Papuc (Unirea CSȘ Focșani) 
48:45, Doina Munteanu (CSȘ 
Vaslui) 49:23 Valeria Măcrescu 
(Unirea CSȘ Focșani) 50:48; 20 
Km juniori (26 coneurenți): I„ 
Pantea (Steaua) 1.37:53, Gh. Per- 
cea (CAM Reșița) 1.38:16, R. Ml- 
hălescu (CSM Suceava) t.38:47 ; 
echipe : Muscelul C-lung 5.17:24, 
PTT București 5.21:45, CSȘ Tul- 
cea 5.24:38; 50 km seniori (23 
coneurenți): C-tin Ispas (Meta
lul Plopeni) 4.14:53, Gh. Frecă- 
țeanu (PTT Buc.) 4.21:19. M. Dâ- 
răbană (Poli. Iași) 4.26:51, Gh. 
Vădrarlu (Confecția Reșița) 
4.27:23, M. Mihalîscii (CSM Su
ceava) 4.35:17, FI. Chicoș (Rapid 
Buc.) 4.37:31 : echipe : PTT
București 14.02:37, Politehnica 
Iași 14.13:27 ; tineret : Mihalescu, 
Chicoș. Cr. Mihai (PTT Buc.); 
MARATON, senioare (17 concu
rente): Elena Murgoci (Metalul 
Tg-viște) 2.37:47, Elena Radu

maraton. Subli- 
excelentă, buna 
spectaculozitatea 
sfirșitul săptă-

ju-

de automobiîism-viteză

7 JW If

Nicolae SERBANESCUu

(Continuare in pag. 2-3)

După ultima etapă a Diviziei naționale, desfășurată la sfirșitul 
săptăminii trecute, in sala Floreasca, echipa feminină de floretă 
Steaua a intrat in posesia titlului de campioană a tării. Iati-le 
pe componentele echipei. în jurul antrenorului Tudor Petruș : 
Ana Georgescu. Roxana Dumitrescu. Elisabeta Tufan. Laura Ba
dea, Claudia Grigorescu (de la stingă la dreapta).

Ieri a început, iii Capitală. Balcaniada de scrimă a juniorilor.' 
Primele rezultate, in pagina a 4-a.

'89 LA ATLETISM FINALELE
Mariana

2.56:17, 
Tg-viște) 
(Metalul

(Metalul Buc.) 2.13:41, 
Stănescu (Poli. Timiș.) 
Olga Gherghe <Met. 
3.02:16, Mioara Mirolu 
Cărbunești) 3.02:40. Lucia Cioan- 
că (Rapid Bac.) 3.0S:5S ; tineret: 
Elena Radu, Mioara Mirolu, Li
dia Panciu (Voința Drăgășani) 
3.22:52 ; Junioare — 30 km (18 
concurente): Aura Bula (CSȘ 
Olimpia Craiova) 1.56:06, Valori
ca Măcrescu (Unirea CSȘ Foc
șani) 2.01:42, Luminița Bible (U- 
nirea CSȘ Focșani) 2.02 :C7 se
niori: (129 coneurenți, număr re
cord!): Gh. Sandu (Regionala 
CFR BUC.) 2.22:92.
(CCIAG) 2.25:23, 
(CCIAG) 2.28:11.

Toader 
Moisa 

_____ _ _____ __  Moisa 
(CCIAG) 2.28:51, C-tin Căllnescu 
(Oțelul Tg-viște) 2.29:08. i. Ior- 
dache (CSȘ CSM Hidrotehnica 
Buzău) 2.31:18; echipe: CCIAG 
Buc. 7.22:25, Regionala CFR Buc. 
7.40:27, CSM Suceava 7.40:18, CSȘ 
CSM Hidrotehnica Buzău 7.54:22, 
Universitatea IMMR Cluj-Napoca 
7.56:48. Politehnica Iași 8.16:32; 
tineret : I.P. Molsa, Emil Arde
lean (Univ. IMMR Cluj-Napoca) 
2.31:50, Gr. Mandia (CCIAG) 
2.33:24. echlne: IEFS Sportul Stu
dențesc Bue. 8.42:17 CSM Si
biu 8.43:24, Avîntul Reghin 8.43,58; 
juniori — 30 km '28 coneurenți): 
I. Avramescu (Voința Tg. Jiu) 
1.46:57. R Lăzărescu (ASA Ora
dea) 1.47:46, I. Florea (CSȘ Ce
tate Deva) 1.48:09: echipe: CSȘ 
CSM Hidrot. Buzău I 5.28:13. 
ASA Oradea 5.36:59. CSS CSM 
Hidroteh. Buzău H 5.47:03.

A. 
V.

I.P.

Iile IONESCU. coresp.

CĂLĂREȚILOR
După ce. la Roman, juniorii 

Si senioarele și-au desemnat 
liderii actualului sezon com- 
petițional, iată. începînd de as
tăzi. la baza hipică din Sibiu 
au loc finalele călăreților se
niori, ei disputindu-și titlurile 
la obstacole si dresaj în cadrul 
„Daciadei". La întreceri vor 
participa sportivi de la Di
namo, Steaua. C.S.M Sibiu, 
Agricola P. Neamț. Timiș Iz- 
vin. C.S.M. Iași. Voința Tg. 
Neamț. C.S.M. Lugoj, Jegălia, 
Agricola Tg. Neamț. Agronomia 
Sportul „30 Decembrie" ș.a.

Programul complet : marți, 
de la ora 9,30 și 15,00 — obsta
cole, cat. ușoară ; miercuri, de 
la Ora 10,00 șl 15,00 — obsta
cole. cat. mijlocie pe echipe si 
individuală, manșa I si Hț 
joi, ora 10 — dresaj, cat. u- 
șoară. de la ora 16 — obstaco
le, cat. mijlocie (manșa III) ; 
vineri, de la ora 16 — obsta
cole. cat. semigrea; simbăiă, 
de Ia ora 10 — dresai, cat. In
termediar I și ..Sf. Ghcorghc" ; 
duminică, de la ora 10 — dre
saj, cat. Intermediar I si Ma
nele Premiu, de la ora 15,30 — 
obstacole, cat. dificultate pro
gresivă.

De miercuri, la arena Progresul din Capitală

ECHIPELE DE TENIS ÎSI DESEMNEAZĂ LAUREATELEJf

Disputat în premieră într-o 
formulă nouă (două etape). 
Campionatul Național de tenis 
pe echipe (grupa valorică 1—6) 
reintră în actualitate, începînd 
de miercuri și pînă duminică 
cele 6 formații masculine și tot 
atîtea feminine — care își dis
pută titlul — reîntîlnindu-se la 
arena Progresul din Capitală. 
Prima etapă s-a disputat în 
vară, acum pornindu-se de la 
următoarea situație : MASCU
LIN : 1. Steaua 5 v, 2; Dina
mo București 4 v, 3. Dinamo 
Brașov 3' v, 4. Victoria 
C.C.I.A.G. București 2 v, 5. 
Progresul IMUC București 1 v, 
6. Mecanica Bistrița 0 v. 
FEMININ : 1. Steaua 5 v. 2. 
Diriamb București 4 v, 3. Po
litehnica București 3 y, 4. Me-

3.

talul Tîrgoviște 2 v, 5. Dacia 
Galați 1 v 6 Constructorul 
Cluj-Napoca 0 v.

La Dinamo București, de 
exemplu, vor evolua Irina 
Spîrlea, medaliată cu argint 
la ultima ediție a CE. și re
centă campioană balcanică, 
Monica Chirilă, Cătălina Cris- 
tea, în timp ce la Steaua sînt 
prezente, în echipă, printre al
tele, Daniela Pa văl și Diane 
Samungi. Campionul național 
Adrian Marcu va reprezenta 
clubul Steaua, alături de Răz- 
van Itu. în timp ce la Dinamo 
vor evolua Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu, Mihai Vanță, 
Marius Comănescu etc. Așadar, 
O întrecere care, nu ne îndo
im, va oferi plăcute spectacole 
tenisistice.
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OBIECTIV - APĂRAREA POPICE 0 SINGURĂ
Etapa a doua a Diviziei A la 

baschet masculin s-a disputat 
sîmbătă și duminică.STEAUA — UNIVERSITATEA 
METALUL ROȘU CLUJ-NAPOCA 
92—84. Steaua a învins, dar nu a convins, mal ales prin prisma 
intereselor lotului național, din 
care fac parte majoritatea com- 
ponentilor acestei echipe (men
ționăm că reprezentativa țării va 
susține miercuri 22 noiembrie 
primul său Joc, în compania se
lecționatei Bulgariei, din cadrul 
grupei semifinale A a Campio
natului European). Este drept că 
FI. Ermurache și S. Ardelean au 
înscris 33 și, respectiv 35 de 
puncte. dar atit ei. dt șl cei
lalți internaționali steliști au ră
mas mult datori la capitolul a- 
părare tn contrast, foarte tinăra 
formație a Universității (media 
de vîrstă : 21 de ani), a mani
festat combativitate șl disciplină 
în defensivă, iar juniorul Gh. 
Mureșan a dominat cu deplină 
autoritate lupta sub panouri (15 
recuperări, dintre care 8 în 8- 
tac tl.Ca urmare. Steaua a con
dus. este drept, tot timpul, dar 
de cele mai multe ori la dife
rente mici, datorită și faptului 
eă elevii antrenorilor Gh. Roman 
și L. Morariu au respectat dis
ciplina fie joc în atac.

Au marcat : Ardelean 35, Er
murache 33. Roșnafschî 15, Cris- 
tcscu 7, Netoiițchi 2, respectiv 
Mureșan 34, Pintea 13. H. Rotaru 
13, Pulbere 11. Hnat ». Cercel 4. 
Cei mai buni apărători ; la „U*  
Gh. Mureșan ; ia Steaua, antre
norul N. Pîrșu a declarat că nici 
unul din Jucătorii săi nu me
rită acest calificativ. Șl are drep
tate. Arbitri : B. Bădilă - N. 
Gal.

apărători: V. Suciu, respectiv D. 
Cristea. Arbitri : 1. Olaru (Bucu
rești) — A. Cuțov (Tulcea).

Paul IOVAN
DINAMO BUCUREȘTI — FA

RUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA 116— 
87. Spectatorii au apreciat efor
turile oaspeților de a face față 
mai valoroșilor lor adversari, 
precum șl coșul înscris, în final, 
de la centrjl terenului (!) de 
M. Hălmăgeanu. Au marcat: Ni- 
culescu 39, David 19, C. Popa 14, 
Vinereanu 13, Hălmăgeanu 11, 
V. Constantin 11, Siuevfci 9, res
pectiv Băiceanu 44. Cucoș 20, 
Moldoveanu 12, Ilucă «, Florca 3, 
Mihăilescu 2. Cel mai bun apă
rător : A. Cucoș. Arbitri a I. 
Georgiu — E. Poenaru.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA — l.C.E.D. 93—96. 
Preciși în aruncările la coș și 
mal bine organizați in apărare, 
jucătorii echipei constructorilor 
s-au impus clar m repriza I (este 
drept, și pe fondul prestației 
mai slabe a adversarilor). în ul
timul „sfert" al meciului, tas- 
chetbalișitl de la Academia Mi
litară au recuperat handicapul 
(85—85 în min. 37). datorită evo
luției excelente a lui 1. Carpen, 
care a „tras" întreaga echipă 
după el. Finalul a fast tensionat, 
iar victoria a revenit, in extre
mis, formației I.C.EJ3., mai luci
dă. Au marcat: Carpen 40, Pa- 
naitescu 20, Braboveanu 15, Bir- 
san 10, L. Diaconeseu 4 Frumo- 
su 2, Achim 2. respectiv Mădlrjac 
26, Mihaleea 23. pogonaru 19, C. 
Dobre 11, Grădișteanu 6. Costln 
,4 C. loan 3, Cerbu 3. Laxăr 1. 
Cei mai buni apărători: M. Bra
boveanu, respectiv Gh. Mădîrjac. 
Arbitri : N. Constantinescu — I. 
Varga.

FEMININ

VOiNTA 
(3,S—2,5). 

vlcto-

Dumitru STANCULESCU
RAPID BUCUREȘTI — DINA

MO IJW.P.S. ORADEA 93—95. A 
fost un „meci al paradoxurilor", 
în cane bucurcstenil s-au aflat 
la conducere pe tabela de scor 
pînă în min. 37. Pînă aid. An
drei Popoviei și colegii săi au 
zburdat pur șl simplu în teren 
— conducted în unele momente 
eu 11—12 puncte. Oaspeții s-au 
încălzit mai greu șl Incet-încet. 
au început să reducă din handi
cap. reușind ea în mln. 37 să 
la conducerea 51—73. în ultime
le două minute ale timpului re
gulamentar de joc. ambele formații au comis greșeli elementa
re, în ciuda experienței și valorii 
jucătorilor lor. Cele 5 minute ale 
prelungirilor ni i-a a arătat pe 
A. Popoviei și M. Dumitru epui
zați (ei nu fuseseră înlocuit! nici 
un minut din teren). Orădenii 
datorită gabaritului superior, au 
obținut o victorie la care nici ei nu mal sperau. Marcatori: Mihai 
10. Hoit 9. A. Popoviei 35. M. 
Dumitru 29, Ghiță 5, Suciu 5 
pentru Rapid, respectiv Gh. Pas- 
cu 12, Cristea 24, Rădulescj 10, 
Antochi 15. Nicoară 17, Alexe 11. 
Gellert 3. șarlâ 1. cei mai buni

Nicoleto ALDEA
METAI.OTEHNICA TIRGU MU

REȘ — OȚEL INOX TÎRGOVIȘ- 
TE 107—83. Au marcat t Chirilă 
21, Szep 18, Albert 15, K. Taeaes 
14, Zoppelt 12, Lukacs 11, AL 
Takacs 8, V. Pateu 8, respectiv 
Vasllică 21, Lefter 20, Tace 17, 
chioreanu 12, Halmagiu 
Zdrengbea 2, Aleea 2. Cei 
buni apărători : K. Takacs, 
pectiv C. Alecu. Arbitri : I. 
toneseu — FI. Ealoșescu. ( 
stanlin ALBU — coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU 
ELBA TIMIȘOARA 120—85. 
marcat : Munteanu 30, Gh. Dă- 
ian 22, Bretz 19, Herbert 15, Ten
ter 11, Apostu 8, Pelger 7. Blea- 
hu 3, Corui 3, Dancea 2, respec
tiv IHe 31, Scalețchi 21, Vorvo- 
rcanu 14, Becca 9, David 7, D. 
lonescu 2. Isaicu !. Cel ma! bun 
apărător: H, Bretz. Arbitri: C. 
Duniitraclie — O. Vestinian. (Ilie 
ionescU — coresp.;.

în clasament: Dinamo Bucu
rești Steaua, I.C.E.D. 4 p, Ba
lanța Dinamo Oradea. ELBA, 
Farul, Metalotehnica, OTELINOX 
3 p. Academia Militară. Rapid, 
Universitatea 2 p.

• U.T. ARAD — BUCUREȘTI 2350—2322 
Textilistele au meritat 
ria, datorită plusului de ambiție 
cu care au luptat în acest meci. 
Cele care au contribuit decisiv 
la reușită au fost Melania Băbu- 
tiu — 412. Varvara Breban 
407 si Elena F+ondor — 394. 
gazde am mai remarcat si un 
but cel al junioarei de 14 
Sorina Amza — 386. sportivă . 
frumoase perspective. De partea 
cealaltă, bucurestencele au jucat 
neconvingător, chiar dacă Marile- 
na Surcea — 408. Elena Fană — 
406 si Elena Andreescu — 403 au 
reușit să depășească granița ce
lor 400 p.d. (Octavian BERBECA- 
RU-coresp.) • voința galați
— HIDROMECANICA BRAȘOV 
2557—2531 (4—2). Desigur, ne as- 
teptam ca gazdele să cîstige. dar 
a surprins replica foarte bună a 
brasovencelor. care nu s-au inti
midat de „cartea de vizită” a gă- 
lătencelor. luntînd de la egal la egal cu adversarele sl trecînd 
chiar de puțin De lingă victorie. 
Remarcate : Angelica Vasile — 
474 (nou record al arenei) și 
Carmen Pilaf — 467 de la Voin
ța, respectiv Mariana Constantin— 447. (Telemao STRIOPOL — co- 
resn.l. • PETROLUL BAICO1 — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2583—2436 
(6—0). Victorie scontată a petro
listelor. care au avut 5 jucătoare 
cu rezultate peste 400 p.d. Au 
excelat LHiana Negreanu — 479 
Si Carmen Bardot — 468. Alături 
de ele. Tonla Olteanu — 431. Ma- 
rieta Oprescu — 41» sl Cornelia 
Păunescu — 406. Muresencele au 
dat o replică dîrză. mareînd o 
Imbucv r-5»aare revenire de for
mă : Ildiko Szasz “
ta Albert 
409

RADUCANU-coresp.). • VOINȚA PLOIEȘTI — VOINȚA TIMIȘOA
RA 2581-2434 (5—1). • ELECTRO- 
MURES TO. MUREȘ — LAHO- 
MET BUCUREȘTI 2805—2384 (8—0).

DIRT-XRACK „DUELUL1 M. AGRIȘAN
M. ȘOAITĂ CONTINUĂ

Duminică dimineața, pe Stadio
nul Metalul din Capitală, s-a 
consumat una din cele mai fru
moase etape ale actualului Cam
pionat Național de dirt-lracfc, 
rezervat seniorilor. Chiar dacă 
întrecerile s-au desfășurat pe 
„terenul propriu” al liderului cla
samentului general, tlnărul Mir
cea Agrișan (Steaua — Metalul 
Buc.}, lupta pentru întîletate a 
fost permanent deschisă. iar 
„sorții" au decis la alcătuirea 
formulei de Alergare ea proble
ma învingătorului să se rezolve 
abia în manta a 15-a (din cele 
20 ale concursului), cînd s-au în- 
tîlnit direct principalii favoriți 
bucureșteanul Mircea Agrișa» ți 
slbianul Marius Șoait.l. Pînă a- 
tuncl. „dialogul" lor de la dis
tantă a fost punctat de curse de 
autentic spectacol mi tocicllst. cei 
doi candidați la primul loc a- 
vînd în mai experimentați! jor 
adversari. Stetian Postotache. N+ 
colac Puraveț, Sorin Ghibu (ne
restabilit încă ăe pe urma ac
cidentului suferit la începutul 
campionatului) șl Anton Hack, 
parteneri care <-au recunoscut 
învinși numai după ultimii me
tri. Printre animatori s-a mai 
aflat si talentltul A exandru To
ma, dar Insuficient pregătit, în 
două cazuri acesta a forțat nota 
și a căzut, din fericire fără ur
mări atit pentru el, cît și pen
tru adversarii săi. De asemenea, 
un alt tlnSr dornic de afiimarc 
Ștefan Steiian. acționează uneori 
bazardant. t-oastitulnd un evi 
dent pericol ne pistă. Pentru 
securitatea tuturor, cei doi piloți 
înzestrați cu deosebite calități in 
sportul cu motor trebuie tempe
rat! antrenorii respectivi supu- 
nîndu-.și elevii la tin program su
plimentar de instruire.

Așteptată eu justificat interes, 
manșa a 15-a, care a adus „umăr 
la umăr" pe Agrișan și P? Șoaită. 
a satisfăcut sută la sută publi
cul. Luînd un start bun. bucu
reșteanul a condus pînă la vira
jul nr. 2. cînd tiblanul a forțat 
o palpitantă trecere și, mărind 
turația în continuare, s a distan
țat în învingător merituos. Șoaită 
reușind astfel să reducă doar lă 
două puncte diferență ce îl des
parte de liderul campionatului, 
ceea ce anunță un pasionat 
„duel*  iu următoarele etape 
(sîmbătă — la Brăila șl duminică 
— la lanca).

La 
de
an!
cu

438, Elisabe-
_____ — 434. Maria TOd«» ”
si Doina Albert — <05. fDan

MASCULIN
• GLORIA BUCUREȘTI — E- 

LBCTROMUREȘ TG. MUREȘ 
5272—5327 (2—4). Așteptat cu deo
sebit interes, derbyul seriei mas
culine a dat cîstig de cauză vi- 
cecampionilor tării, superiori la 
toate capitolele. Ca că exempli
ficăm. vom aminti doar că lupta 
dintre juniorii celor două forma
ții s-a încheiat net în favoarea 
oaspeților : I. Băr + F. Majos 
1733 (870 + 863) — A. Negotei + 
L. Colibășeanu 1620 (828 + 792).

Intîlnirea a fost echilibrată nu
mai în prima parte, cînd gazdele 
au si condus cu 33 popice. Apoi, 
târgmuresenil au fortat si au pre
luat conducerea, cu 54 popice 
după cel de al doilea schimb, cînd 
pe piste s-au aflat L. Siklodi — 
941 Si I. B3r — 870 (E), L. POP
— 932 si L. Colibășeanu — 792 
(G). In ultimul schimb. Gloria a 
încercat să recupereze prin c. 
Stamatescu — 396 sl M. Andrei
— 889. dar valoarea si experien
ța binecunoscutului popicar mu- 
resan I. Hosu s-au vrut decisive, 
numărul de popice doborât de 
acesta. 937 compensînd unele ra
tări ale coechipierului său M. 
Farkas — 349. Dacă punctau mai 
consistent prin iunioril săi si 
prin liderul echipei. L. Fon (fa
cem această afirmație pentru ca 
jucătorul amintit, chiar dacă a 
realizat 935 p.d. a avut o efica
citate scăzută la primele două 
manșe „cline", fată de a<^v®r®®" 
rul său direct, Siklodl •• 
gazdele aveau cîstig de cauza. 
Mureșenii au profitat din 
de slăbiciunile amintite.

du-si în cont încă două puncte 
în clasment. prețioase în cursa 
nentru întâietate ! (ion PANA) • 
C.F.R. EXPLORĂRI C-LUNG 
MOLDOVENESC — MINERUL 
VULCAN 5552—5368 (4—2), Parti
dă cu rezultate mari de ambele 
Dărti. Au cîstigat gazdele datorită 
cunoașterii mai bine a arenei 
proprii cît si a eficacității snori- 
te, fată de etapa precedentă, a 
cuplului V. Donos — 985. G. Co- 
văsală — 968. s-au mal impus 
R. Pricopi — 934 (C.F.R.). res
pectiv I. Scortea — 935 si H. 
Ardac — 934. (Viorel PARASCHtV 
-coresp.). • OLIMPIA I.E.I.
bucurești — cj.r. cluj-na- 
POCA 5029—4933 (4—2). Bucureș- 
tenii reușesc prima lor victorie 
în acest campionat, dar cu multe 
emoții. După primele 
reehi. feroviarii cluieni 
cu 41 popice si numai 
așteptări, din ultimul 
veteranului St. Deak 
făcut ea „balanța" să 
în favoarea gazdelor. __ ___
buni au fost S. Bellvacă — 894. 
respectiv D. Bese — 844 (Nicolae 
STEFA N-coresp.l. • C.S.M. MI- 
NAUR BAIA MARE — META
LUL HUNEDOARA 5678—5263 
(5—1) • UNIO SATU MARE — 
VOINTA BUCUREȘTI 5335—5070 
<5—1). Rezultatele au fost transmi. 
6e de Roxana VIDA. I. TANA- 
SESCU. C. ALBU. O. NEMEȘ.
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Handbalul fi cupele(
TEROM IAȘI, IN COMPE

RUGBY ECHILIBRUL A CARACTERIZAT DOREȘTE SĂ-ȘI VALORIFICE
i «, 
i mai 
, res- 
. An- 
(Con-

Au

f

clasamente: etapa a 5-a
1. M. Șoaită (I.P.A. Sibiu) 15
2. M. Agrișan (Steaua
Buc.) 14 p, 3. S. Postolacne 
(Steaua) 12 p. 4. N. Puraveț (Pe
trolul lanca) 11 n. 5. Al. Toma 
(Steaua) 9 p, 6. A. Hack (Voința 
Sibiu) 9 p, 7. S. Ghibu (I.P.A.) 
8 p. 8. D. Bogdan (I.P.A.) 8 p; 
general — 1. M. Agrișan 66 d, 2. 
N. șoaită 64 p, 3. Al. Toma 52 

4—5. S. Ghibu. S. Postolacne 
46 p, «. FI. Ungureanu (I.P.A.) 
42 p. 7. A. Hack 38 p, 8. N. Pu- 
raveț 37 p.
• primii 8 clasați în etapa a 

5-a au participat apoi la ediția 
a 3-a a „Cupei Steaua". în 3 
manșe, care au lat cîștlg de cau
ză celui mai în "orma alergător 
— Marius Șoaită.

P. Met.

p.

Traian IOANIȚESCU

MAJORITATEA MECIURILOR BIN Jl 2"
Participantele la disputa din a 

doua grupă valorică a Diviziei A 
la rugby au susținut sîmbătă 
Jocurile etapei a patra. în seria I, 
un succes în deplasare, al e- 
Cblpei POLITEHNICA AGRONO
MIA IAȘI : 20—4 (4—0), la Paș
cani, cu LOCOMOTIVA, prin 
punctele realizate de Luca 2,
Chirilă — eseuri, Doroftei 2 l.p. 
4-transformare. respectiv Tudo- 
rache. A arbitrat N. Chlciu. 
(V. APOSTOL, coresp.l. HIDRO
TEHNICA IAȘI — DUNĂREA 
GIURGIU 15—6 (8—6) : Rotaru,
Manolache eseuri, Tudose drop. 
Băietu 2 tr (H), Costea 2 drop. 
Arbitru : P. Soare. (A). NOUR, 
Coresp.). CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — T.C. IND. CONSTAN
ȚA 7—16 (3—16). Derbyul local a 
revenit echipei mai omogene si 
mai experimentate. Au înscris 
Guraiiuc eseu, Nica 3 l.p.+drop 
(T.C. Ind.l. Borhan eseu. Trifes- 

Arbltru : Gh. Huștiu.
T, coresp.}. HIDRO- 

_ FOCȘANI — MAȘINI 
BUCUREȘTI 8—4.
a Ii-a a programat două 
în Capitală. Cea mai dis- 
a opus formațiile bucu- 

GLORIA si SPORTUL

cu l.p.
(N. ZAIFU, 
TEHNICA 
GRELE----

Seria 
partide 
pătată 
reștene 
studențesc tmucb. inchein- 
du-se cu scorul
(3—6) în favoarea 
care s-a desprins

de 10—9
Sportului 

------- însă sur
prinzător de greu de gazde, deși 
unul din titularii acestora, Usa- 
tov. a fost eliminat în primele 
15 minute. Decizia a venit în 
finalul meciului, la o fază clasi
că : aglomerare, fixare, deschi
dere rapidă pe „trelsferturi". in
tercalarea fundașului Piti, Iar 
Cojecaru. liber, marchează eseu. 
Au mai punctat Szvercsak 2 l.p. 
(Sp.l, Frăsineanu 2 drop+l.p. A 
condus V. Popescu. In cealaltă întâlnire din București, ENERGIA- 
IAMT ORADEA 28—1» (13—3). în- 
vingătoarea prestînd un joc bun

tn margine șl aglomerări.în margine șl aglomerări, mijlo
cașul Dlnuilescu avînd o serie de 
..sclipiri". Oaspeții au decepționat 
prin lipsa de concepție, abuzind 
de pase laterale, fără depășirea 
liniei avantajului. Au marcat 
Dlnulescu eseu+l.p.+drop, Lazăr 
Badea eseuri, Podărescu 2 l.p.+tr 
(El, Solomie eseu, Sepetiuc l.p.+• 
tr, Pătcaș drop. Foarte bun ar
bitrajul lui V. Chirondojan - 
Constanța^rnei CBJSTACHESCU

PETROCHIMISTUL PITEȘTI - 
TRANSLOC ALBA IULIA 19—15 
(16—9) : Velcea 3, l.p,, tr, Neac- 
șu, Gherghe eseuri (PI, Buîga, 
Pandelea eseuri, Olah drop+2 tr. 
(S. IONESCU, coresp.). ”* 
LURGISTUL CUGIR — 
LUI. ARAD 15—11 (3—0) 
a înscris toate punctele gazdelor, 
din 3 l.p. șl două drop. Pentru 
oaspeți : Rusu și Obreja eseuri, 
luhas l.p A arbitrat M. Paraschi- 
vescu. (St VILCEANU, coresp.).

META- 
PETRO- 
: Manea

HOCHEI ALTE

In această săptămînă se des
fășoară întrecerile primului tur 
al Divizel A, grupa a Il-a va
lorică si ale Campionatului Re
publican al Juniorilor 1 (turul al 
doilea). Seniorii — la Miercurea 
Ciuc, unde concurează formațiile: 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B., E- 
iectromureș Tg. 'Mureș, I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Metalul Rădăuți. 
Tîrnava Odorhel, C.S.M. Suceava 
și Lotul de tineret (20 de ani}: 
iunioril la Gheorghenî. cu cele 
patru echipe : C.S.ș. Gheorghenî. 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc. C.S.Ș. 2 
Constructorul Galati Șl Triumf 
București.

POLO RAPID Șl SPORTUL STUDENȚESC T.M.U.C.B. ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
Sîmbătă si duminică au avut loc 

întâlniri contînd nentru a patra 
etană dublă a Campionatului 
National de polo.

RAPID — SPORTUL, STUDEN
ȚESC T.M.U.C.B. 6—9 (2—0. 2—5 
0—2, 2—2) si 11—4 (1—0, 2—1»
3—1, 5—2). Echipa din Giulesti
DOrnea favorită în dubla partidă 
cu formația studențească, de la 
ștrandul Tineretului din Capitală 
Șl așa cum înceDUse întâlnirea de 
sîmbătă, se părea că rapldiștii se 
îndreptau cu oasl siguri spre 
victorie. In primul .sfert", el 
au dominat iootil si au luat 
avantai de două- goluri. In 

a următoarei 
lui C. Rusu si 
desprins chiar 
continuare, oe 
cu multe greșeli în

un 
nrl- 
rc- 
v. 
la 

fon-

tna parte 
nrize. elevii 
Tăranu s-au 
3—9. Dar în 
dul-unui ioc — ------- ---------- -atac și în apărare, cu o zi sla
bă a portarului B. Cretu. Snprt’i’ 
Studente.se a reușit să egaleze, a- 
Dol să ia conducerea. înebein ' 
victorioasă o partidă în care toți 
cel prezent! nu-i acordau dealt 
puține sanse. Mal trebuie amintit 
si faptul că, la scorui de 7—5 în 
favoarea studenților. Rapid a be
neficiat de o lovitură de la 4 m. 
ne care a transformat-o. Dar, o 

defecțiune tehnică (a cronometru-
lui electronic) i-a determinat ne 
arbitrii V. Golan s! A. Gere să 
anuleze golul decizie contestată 
de raDidisti.

tn disputa de duminică, echipa 
giuleștcană, evoluînd mai anroa- 
pe de valoarea el. s-a Instalat de 
la început la eîrma Tocului, s-a

desprins destul de greu de parte
nera să de întrecere (1—0 la sfîr- 
situi primului ..sfert"), dar In 
final a cîstigat detașat, la sânte 
goluri. Nu este mai puțin adevă
rat că la acest succes categorie 
s-a aîuns si datorită locului mai 
slab al adversarilor, ca si inter
vențiilor de excepție ale portaru
lui B. Cretu, care si-a salvat 
duminică echipa de la foarte 
multe coluri. Au înscris : Făr- 
tăiș 2+3. M. Ștefănescu 1-13, 
Florincescu 2+1. Bărbulescu 
1+1, I„ Cretu 2. Luoescu, respec
tiv Chiru 2+2 F. Nită 3. Paolaz- 
zo 2, C. Popa 2, Grancerof 2, Clo- 
băniuc.

Mihai TRANCA

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— STEAUA 9—10 (4—3, 1—2. 1—2.
3— 31 Si 9—12 <1—3, 3—2, 1—8»
4— 4). Gazdele au reușit jocuri 
echilibrate (mai ales sîmbătă) in 
fata valoroasei garnituri steliste. 
Au marcat Lederer 2+4. Sterpu 
1+1. N. To th 2 Ursu 2. Friede- 
man, Grecu. Ziegler, Ivănescu, 
V. Podcscu. Herbei (ILT). Geam- 
basu 5+2. Angelescu 1 + 3. L. Ba
lanov 2+2. Geantă 2+1. Stamate 
2. Ragea, Vamoș. Au condus B. 
Bfiienaru si R. Niehita. IC. CRE- 
ȚU-coresp.).
• în devans : Vagonul — Di

namo 8—20 si 6—27. • Meciurile 
Crisul — Voința Clui-Napoca se 
dispută la 18 si 19 octombrie.

în activitatea sportivă de 
performanță a lașului, handba
lul feminin, reprezentat de e- 
chipa locală TEROM, a ob
ținut de-a lungul anilor cele 
mai bune rezultate în compa
rație cu celelalte jocuri. Ast
fel. pe bună dreptate, localni
cii consideră că TEROM este 
echipa-fanion a municipiului și 
județului. handbalistele an
trenate de Cornel Bădulcscu și 
Dan Constantinescu evoluînd 
de două ori (în actuala ediție 
numărul participărilor se va 
ridica la trei) în cupele euro
pene. cîștigînd o dată „Cupa 
României". în timp ce în Cam
pionatul Diviziei A a ocupat, 
mai mereu, locuri în prima ju
mătate a clasamentului. Ie- 
șencele au încheiat turul ac
tualei ediții a primului eșalon 
valoric pe locul al treilea. Un 
motiv în plus ca formația 
moldoveană să aștepte cu opti
mism debutul în ediția 1989/ 
1990 a Cupei Cupelor, partene
ră de întrecere urmînd a-1 fi 
— primul meci pe teren pro
priu — formația turcă Gâzi 
Univerșițtesi Kuldbu Ankara.

„Cî.știgîndu-ne dreptul de a 
evolua din nou într-o cupă e-

FINAL IN C. N. DE
(U'mara iin tap. 1)

serios pentru cei peste 40 de 
concurenti. care urmau să par
ticipe. totuși, la o probă de 
viteză. în coastă, riseînd. așa
dar. să intre în „decor” sau — 
in cel mai fericit caz — să-și 
distrugă anvelopele. Deși s-au 
străduit să 
ganizatorii 
să-i dea o 
cep tab! lă. 
din zonele 
scurtînd t_____  _ _____
m. în aceste condiții, să con
semnăm că doar două mașini 
au fost mai mult sau mai pu
țin „șifonate", jar altele si-au 
lăsat o bună parte din „carnea" 
pneurilor, măcinată de bu
clucașele pietricele. Dar. cum 
„totul e bine cînd se sfirșește 
cu bine", si sperând că pe vii-; 
tor ..viteziștii" nu vor mai 
întîlni. astfel de situații, să
trecem în revistă concursul 
oropriu-zia

i curețe șoseaua, or- 
n-au reușit decît 

> „față" oarecum ac- 
măturînd criblura 

i mai periculoase și 
traseul cu vreo 200

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTIGURILE 

PRONOEXPRES 
TOMBKIE 
5 variante 
tegoria 3: 
tegoria 4 : 
tegoria 5 :
categoria X 
tegoria Z : 
Report la categoria 1 : 
lei.

TRAGERII 
DIN 4 OC- 

1989. Categoria 2: 
25% a 5.044 Jei; ca- 
13 a 1.940 lei ; ea- 
65,50 a 385 iei ; ca-

163.50 a 200 lei ;
: 163 a 200 lei; ca-
3.117.50 a 100 Jei.

25.219

• Doriți ea, Drocurîndu-vă bi
lete la o singură tragere, să aveți 
ocazia să participat!, de fapt, la 
4 trageri LOTO obișnuite (deci,

72 de numere, cuprinse în 8 ex
trageri)? O asemenea ocazie 
există, chiar la sfirșitul acostai 
săptămîni (duminică. 15 octom
brie). cînd nartlclpanțil la TRA
GEREA multipla Loto „a 
RECOLTEI" vor putea să-și va
lorifice din plin «ansele de cîș- 
tig. Interesul rtîrnlt, de obicei, 
de o asemenea acțiune este de
terminat nu numai de ntractiv'.- 
tatea formulei tehnice, ci șl de 
gama largă și variată a cîștigu- 
rllor atribuite, din rindul cărora 
nu lipsesc autoturismele, excur
siile peste hotare și importantele 
sume de bani, de valori fixe și 
variabile. Frecventînd agențiile

ttoto-Pronosport, veți avea posi
bilitatea să aflați toate amănun
tele necesare si, tn același timp, 
să obțineți gratuit prospecte!» 
tragerii respective.
• I.a concursul PRONOSPORT 

de duminică, 15 octombrie, sînt 
înscrise următoarele partide: 
Farul Constanța 
F.C. Olt — Univ. 
Bihor — Sportul 
na — cosenza ; _ _
Reggiana; 6. Catanzaro — Avel- 
lino ; 7. Como — Monza ; 8. Li- 
caia — Pisa : 9. Parma — Bar
letta; 10. Pescara — Foggia; 11. 
Reggina — Brescia; 12. Torino — 
Padova; 13. Triestina — Messina.

1. 
— Petrolul; 2- 
Craiova; 3. ».C. 
Stud.; 4. Anco-

5. Cagliari —
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util, unic în țară”. Alte voci 
vin să-l susțină. Una subțiri
că strigă revoltată : „Eu sînt 
pista pe care se aleargă. Roa
să de timp, cu multe denive
lări în asfalt, neîngrijită". Cî- 
teva fire de iarbă se mișcă 
nervoase, spunînd tn cor : 

Ce-i aici, e inexplicabil"...Le înțeleg supă
rarea ji dau sd 
plec la culcare. Pa
nică mare, „vocile- 
mă înconjoară : ..Nu 
pleci ! Ori scrii si ne 

ajuți să intrăm în normal, ori 
nu mai pleci de aici pînă la 
ziuă ! De ce insensibilitate 
la durerea unei cunoscute ba
ze sportive pe care se desfă
șura un sport tehnico-aplica- 
cativ mult îndrăgit 7 Prin kar
ting pionerll se acomodează 
cu tehnica, cu conducerea au
tomobilelor”. „Bine — zic 
kartodromului. Dar clne-1 
stăpinul tău ..De necrezut 
intervine pista. Ținem, n-o 
să crezi, de administrația... 
parcurilor șl străzilor ! Nici 
o legătură cu sportul. Dacă 
vrei să știi, pe aici bîntuie, 
zilnic, cei care vor să Învețe 
să conducă autovehicule”...

„Scrii deci, de mine 1 —
mă atacă direct kartodromul. 
Altfel, nu te lăsăm 
ajungi în patul tău 
re”. Ce era să fac 1 
mis st... am scris.

Modesto FERRARINI
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Astăzi, ia Hclbaek, Danemarca—România (tineret)

I LOTUL REPREZENTATIV-LA COPENHAGA 
I (Urmare din pao I)

I
I
I

I
I
I
I

I
pentru TEROM jocuri-școală, 
fiecare handbalistă avînd o- 
bligatii precise de ordin teh- 
nico-tactic. Prezența în poar
ta echipei ieșene a Stelei Rupă 
a rezolvat — este adevărat, nu 
încă în întregime — o pro
blemă mai veche. In jocul 
de cîmp. pot fi. de asemenea, 
aduse îmbunătățiri, lotul a- 
vînd în componentă handba
liste valoroase. Două dintre 
acestea. Valentina Cozma 
(considerată un pivot remar
cabil) și Beatrice Duca, ur
mează. pînă în preajma parti
dei de la Iași, să-și continue 
pregătirile la echipa naționa
lă. Experiența și talentul ce
lorlalte jucătoare. Angela 
Anton. Mihaela Chelaru, Co
rina Nisipeanu, Gabriela Ilor- 
ga. Lăcrămioara Alexescu — 
pentru a ne opri aici cu exem
plificările — sînt o garanție 
că TEROM poate aborda cu 
succes primul obstacol, după 
care (nici nu poate fi altfel) 
în funcție de adversara din tu
rul secund al Cupei Cupelor, 
va trebui să-și îmbunătățească 
în continuare jocul.

Nu ne îndoim că factorii de 
decizie, conducerea asociației, 
cea a secției, dar mai ales an
trenorii și jucătoarele vor ști 
să folosească intervalul de 
timp, de pînă la meciul din 21 
octombrie, astfel ca rezulta
tul celor două manse să per
mită echipei ieșene calificarea 
în turul următor.

jn GAVRILESCU

bite. Gheorghe Cioacă (ITA 
Argeș), s-a clasat al șaselea, 
după Francisc Bor 
Oradea), ambii 
de pierdut (si 
în configurația 
samentului.

In grupa A,
(ALFA - ICSITA) a reușit, 
să-si onoreze poziția de lider, 
nelăsînd nici o șansă celorlalți 
concurențl : Silviu Dinu
(ALFA — ICSITA). Viorel O- 
brejan (IATSA Pitești). Ștefan 
Iancovici (Dacia). Cristian Ră
dulescu. 
rești) 
(CJAK 
ne. pe

Vom 
ALFA

(Motorul 
neavînd nimic 

nici de cîstigaO 
generală a cla-

Ovidiu Mazilu

Bucu-
Forisz 

în ordi-
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(Politehnica 
si Gheorghe 
Sălaj), venițl, 
locurile 2—6. 
mai preciza că la echipe 
— ICSITA, le-a între

cut. pe CJAK. Olimpia Reșița 
Si ITA Argeș, urmînd să pre
zentăm. ulterior, clasamentele 
generale. însoțite de comenta
riile de rigoare.

I
I
I
I

cordat. Ani mari speranțe in 
succesul echipai noastre". Gb. 
Popescu a ținut și el să adau
ge : „Trebuie să confirmăm 
aici, la Copenhaga, frumoasele 
aprecieri pe care tinăra noas
tră reprezentativă ie-a cules 
pînă in prezent pe traseul cali
ficărilor. Sintem deciși să ne 
valorificăm șansele pentru ca 
fotbalul românesc să fie lepre- 
zentat Ia viitorul turneu final 
al C.M. din Italia, ceea ce pen
tru mine, ca si pentru toți cei
lalți ar insemna marele pas pe 
drumul consacrării în arena in
ternațională. Abordăm cu mul
te și îndreptățite speranțe par
tida cu formația Danemarcei."

In privința stării de sănăta
te a selecționabililor, dr. Flo
rin Brătilă, secondat de ma
sorul Liviu Buluș, a reușit să 
rezolve și cazurile de trauma
tisme, urmări ale unor acci
dentări din etapa de campio
nat, așa că se speră ca, la ora 
partidei, selecționații ii să fie 
apți de joc. „Și plini de forță 
și de încredere în reușita lor", 
a adăugat dr. FI. Brătilă.

Din păcate insă. în lot a in
tervenit o indisponibilitate de 
ultimă oră. La antrenamentul 
de duminică după-amiază. de 
la Bistrița, tînărul îvcător al 
Universității Craiova Ștefan 
Stoica a suferit o ruptură 
musculară si luni dimineață, 
eonstatîndu-se »î 
recuperat pînă la 
cu reprezentativa 
amintitul fotoalist 
la clubul său.

Din lotul danez, știrile pe 
care le deținem, acuin, la pu
țin timp după sosirea la Co
penhaga, vorbesc despre con
firmarea componențiior lui. 
Grupul de selecționabili de la 
Eindhoven — Ivan Nielsen, 
Heintze și Povlsen — a sosit de 
sîmbâtă în capitala daneză, 
profitind de faptul că în Olan
da nu s-a disputat etapă de 
campionat Ceilalți internațio
nali de la cluburile de peste 
hotare s-au alăturat compo- 
nenților lotului In cursul zilei 
de azi. Și din tabăra danezi
lor o informația tot de ultimă 
oră. Jucătorul titular din linia 
de mijloc Helt, a 
xație de claviculă 
tă situație, după 
bilitățile, el va fi 
J. Nielsen, de la
ven.

Timpul este relativ rece, aici 
temperatura fiind la ora trans
misiei în jurul a 11 grade. 
Despre interesul pentru 
meci nici nu mai este cazul să 
vorbim. Biletele sînt epuizate 
de mai multe săptămîni. de la 
punerea lor în vînzare. Alte a- 
mănunte, în corespondența 
noastră de mîine.

suferit o lu- 
și. în aceas- 
toate proba- 
înioctrit cu

F.C. Eindho-

PENTRU ECHIPA NOASTRĂ
COPENHAGA, 9 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Marți, de la ora 18,30. ora 
locală (ora 19,30 la București), 
in localitatea Holbaek, situată 
in vecinătatea capitalei Dane
marcei. echipa de tineret a 
României întîlnește In pre
liminariile Campionatului Eu
ropean formația similară a 
tării gazdă. Tinerii noștri in
ternaționali au sosit luni după- 
amiază în orașul care va găz
dui partida și au efectuat, la 
puțin timp după aceea, un an
trenament pe stadionul unde 
se va disputa meciul. Mircea 
Rădulescu, antrenorul prin
cipal. al reprezentativei noas
tre ne spunea în drum spre 
capitala daneză : „Prezentăm 
un lot cu multi jucători care 
dețin o bună experiență eom- 
petițională. chiar și Inter
națională, unii dintre ei e- 
voluînd eu echipele lor de elnb 
în competiții europene. Toc
mai de aceea aștept o expri
mare curajoasă din partea 
lor și obținerea unui rezultat 
de prestigiu. De. fapt, obiecti
vul nostru principal, în duble
le partide cu echipa Danemar
cei, este acela de a cuceri toate

punctele puse în joc, pentru că 
numai in felul acesta mai pu
tem concura Ia cucerirea pri
mului loc în clasamentul gru
pei".

După toate probabilitățile, 
antrenorii noștri vor trbni 
te în teren următorul ..unspr***  
zece": Prunca — Colora, Lucaci, 
Crisiea. M. Pană — I. Stan. 
Lupescu, Ursea. Stănici — Ră- 
ducioiu. 1. Dumitrescu.

In privința adversarilor noș
tri de mîine (n.r. azi) să no
tăm „ll“-le probabil comunicat 
de colegii noștri de la ziarele 
din Copenhaga, fiindcă antre
norul danez ne-a anunțat că a- 
bia eu o oră înaintea partidei 
se va fixa asupra formulei de
finitive. Iată cum arată aceas
tă echipă daneză probabilă : 
Mikkelsen (Kăbenhavn) — Cris- 
tiansen (Lyngby), Ilalsen (O- 
dense), J. Jensen (F. C. KBln), 
B. Nielsen (Vejle) — M8lby 
(Vejle), Risom (Vejle), Svingg- 
aad (Vejle). Madsen (Brftn’by) 
— Frank (Brondby), Stradal 
(Grasshoppers Ziirich).

înaintea întîln'riii de aici, 
clasamentul 
torul :

grupei este urmă’

nu poate fi 
ora meciului 
Danemarcei, 
a fost lăsat

9 Electroputere Craio
va și Metalurgistul Cu- 
gir, maximum de pune*  
te: 12 • Crește numărul 
victoriilor în deplasare 
(15 în jocurile de dumi*  
nică) • Scorul etapei: 
C.I.L. Sighet — Minerul 
Crucea 7—1 I

SCHIA I
FEPA 74 Bîrlad - Aurora Tg. 

Frumos 5—0 (1—0), TEPRO Iași — 
Steaua Mecanica Huși 6—1 (0—0), 
Mecanica Vaslui — Unirea Ne
grești 4—0 (0—0:, Metalul Rădăuți 
— Constructorul Iași 2—1 (O77I). 
Partizanul Bacău 
plorărl Cîmpulung 
2—1 (1—0), FORTUS Iași 
tro Botoșani 3—1 (1—1), 
Bucecea — Carpațl 
0—0, Zimbrul Șiret — 
Bacău 2—0 (0—5).

Pe primele locuri in 
după etapa a Vl-a : j,

A.S.A. Ex-
Moldovenesc 

l - Elcc- 
C.S.M. 

Găiăneșt: 
Proletarul

eiasament, 
___________ MECANI

CA HUȘI 16 p (12—4), î. FEPA 
74 Blrlad o p (30—2), J. Mecani
ca Vaslui 8 p (13—7)... pe «Ri
mele locuri : 15. TEPRO Iași 3 p 
(3—11), to. Electro Botoșani 3 p 
(6-16).

SEiUA A II-a
MECON Mun. Gn. Gheorghiu- 

Del — Mureșul Luduș 3—1 (1—0), 
Viitorul Gheorgheal — Metalul 
Reghin 1—0 (0—0). Metalotehnica 
Tg. Mureș — Mureșul Toplițo 
1—0 <0—0). Unirea Cristur — 
Textila Buhuțl 2—1 41—11. Avin- 
tul Reghin — Papid Miercurea 
Ciuc 0—1 (0—0), Progresul Odor
hei — Petrolul Momești 4—1 
(3—0). Oțelul Reghin — C.S.M. 
Borzești 0—1 (0—0), Minerul Co- 
măneștl — Metalul sighișoara 
1-0 (1-0).

Pe primele ioeuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 11 p (12—3).- . . .. 2.
MECON Mun. Gh. Gh.-Dej-.10 p ‘ " p

P
ții—3) , 3. Progresul Odorhei 8 
(10—5) 4. Mureșul Luduș 8

EXCURSII CU TRENUL
SPRE IIEORAL $1 DELIA DUNĂRII

S Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București organî- < 
J zează, în această perioadă, excursii pe litoralul românesc al 11 
C Mării Negre și în Delta Dunării. J J
> Gazdele sînt bine pregătite să vă ofere un sejur plăcut : ]
C cazare în hoteluri confortabile, servirea masei în restaurau- } 
? te. diverse și atractive mijloace de agrement. Un bogat < j 
£ program de divertisment completează oferta serviciilor de ] i 
A calitate ce vi se oferă pe LITORALUL ROMANESC AL <' 
? MARII NEGRE SI ÎN DELTA DUNA IUI.
? REȚINEȚI ! ! 1
£ • în luna octombrie — tarife reduse.
S Pentru colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi 
ț și instituții, de pe marile platforme industriale, orice sfîr- J 
% șit de săptămînă poate fi agrementat de o excursie cu tre-
£ nul ne Litoral. ‘i

,%■

• SELECȚIE LA SPORTUL STUDENȚESC, Clubul Spor
tul Studențesc organizează o altă serie de selecții pentru 
copii născuți în anii 19(11—1984 Selecțiile se vor desfășura 
pe terenurile clubului din „Regie", în zilele de marți, j<» 
vineri, iar pe stadionul I.T.B. (lingă Piața Leontin Salăjan) 
în zilele de luni și miercuri. Toate aceste acțiuni sînt pro
gramate între orcie 14—17.

DIVIZIA C
(13—10)... pe ultimele locuri s 
Metalul Sighișoara 3 p (2—9), 
Rapid M. Ciuc 2 p (3—7).

SERIA A m-Z

REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
15.
16.

!

Granitul
23 6—0 (2—0). Petrolul

lanca — Știința NAVROM 
5—2 (3—0), Delta Dinamo 
— Foresta Gugești 6—0 
Progresai Isaceea — Tri- 
Panciu 6—1 (2—1), Arru- 

Măcin — Gloria Ivești 3—1 
Chimia Autobuzul Mără-

— Mecanosport Calați 2—0 
... Celuloza Adjud — Lami

norul Brăila 1—0 (0—0), C.S. Pro
gresul Brăila — Chimia Brăila 
6-1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
C.F.R. GALATI 11 p (24—2), î. 
Mecanosport Galați 9 p (li—1), 3. 
Chimia Brăila ~ 
ultimele locuri 
sul Brăila 4 p 
tul Babadag 4 
minorul Brăila

Gloria C.F.R. Galați - 
Babadag 6—0 (2—0).
Brăila " 
Galati 
Tulcea 
(4-0). 
cotex 
blum 
(1-0) 
șeșU 
(2-0).

8 p (13—14)... pe 
: 14. C.S. Progre- 
(6—10), 15. Grani- 
o (2—11). 16. La- 
1 p (3-16).

SERIA A IV-a
Victoria Lehliu — Victoria Fio- 

reștl 0—1 (0—1), ISCIP Ulmcni — 
Progresul C.S.Ș. Medgidia 1—4 
(0—2), A.S.A. Chimia Ploiești — 
Rapid Fetești 3—2 (2—1). CaUa- 
tis Mangalia — CONPREF Con
stanța 3—1 (2—0), Voința I.C.S.
Medgidia — Viitorul Chirnogl 
4—0 (2—0), Dunărea Călărași — 
Ș.N. Oltenița 3—2 (t—1). Portul 
Constanța — Olimpia Slobozia 
4—0 (2—0). Victoria Tăndărel — 
Metalul Plopeni )—0 >0—0).

Pe primele locuri: 1—2. VIC
TORIA FLOREȘTl 10 p (10—1), 
PROGRESUL MEDGIDIA 10 p 
112—3), 3. Callatis Mangalia 19 p 
(14—6)... pe ultimele locuri: 
Olimpia Slobozia 4 p (8—11), 
Viitorul Chirnogl 4 p (8 -10), 
ISCIP Ulmeni 3 o <13—14:.

SERIA A V-a

14.
15.
16.

Progresul șoimii . IMUC Bucu
rești — MECOS București 0—0, 
C.F.R.-B.T.A. București — I.M.G. 
București 0-0. Automatica Bucu
rești — Rapid Braniștea 3—0 — 
neprezentare, F.C.M. Victoria 
Giurgiu — Tehnometal București 
1—1 (1—1). Avicola Crevedia — 
A.S.I.C. București 2—1 (1—0),
IUPS Chitlla — Dunărea Giur
giu 1—0 <n—0). Danubiana București *-  ™ — -*•  - »
(1-0)

- MECON București 4—1 
Viscolii București — Me

talul București 2—4 (0—3).
• Meciul ÎUPS ChltHa — 

MECOS București din etapa a 
4-a (pe teren 1—1) a fost omolo
gat eu 3—0 în favoarea echicd 
MECOS.

Pe primele tocuri: 1.__ _ META
LUL BUCUREȘTI 1 p (11—7), 1.
MECOS București 8 0 (13—4). S. 
Progresul București 8 p (6—2)... 
pe ultimele locuri: 15. Viscolii 
București 4 p (16-14), 16. Rapid 
Braniștea 2 p (5—16).

SERIA A VI-a
Sportul Muncito-esc Drăgănești 

Olt — Electroputere CraJova 
0—1 (0—0). Progresul Corabia — 
Spicui .Cowaiia 1—0 (0—0), Con
structorul Șoimii Craiova — Re
colta Stoleăneștl 4—4 (6—0), Du
nărea Zimnlcea — Petrolul Ti"

1.
2.
9. 
«.

Bulgaria
România 
Grecia 
Danemarca

4 3 0 
« t « 
«11
4 11

1 12— 4 8
2
2
2

dispută

5—4 4
3-13
8—11 3

i 
«1 me- 

, de ti-
Tot marți se ______

ciul dintre selecționatele — 
■erei ale Greciei și Bulgariei»

Eftimie IONESCU

eleni 2—0 (0—0), Petrolul Stoina 
— Progresul Băilești 3—0 — ne- 
prezentare. Minerul Mătăsari — 
ROVA Roșiori 2—1 (2—1). I.O.B. 
Bals — Chimia Tr. Măgurele 
l_0 (0—0), Viitorul C.S.Ș. Drăgă- 
șanl — Unirea Alexandria 2—1 
(0—0).

Pe primele ioeuri: 1. 
TROPUTERE CRAIOVA 12 
(22—2), 2. ROVA Roșiori 1 
(16—10). 3. Petrolul Țicieni 7 
(9—8).,. pe ultimele locuri: 
Petrolul stoina 4 o <6—16),

ELEC- 
P 
P 
P 14.

____  _____  _ _ .... 15.
I.O.B. Balș 4 p 42—12), 16. Sp. M. 
Drăgăncști Olt 3 p (4—11).

SERIA A VII-a
Metrom Brașov — I.P.A. Sibiu 

6—0, Nitramonia Făgăraș — Me
talul Rm. Vilcea 0—1 (0—0), Me
talul voința Sibiu — Electronis
tul Curtea de Argeș î—1 (1—1). 
C.S.U. Mecanica Sibiu — Dada 
Cozia Călimăneștl 1—0 (1—6). 
Carpațl Mirșa — Carpațl Brașov 
3—0 (i—0). Muscelul Cîmpulung 
— Electrica Titu 3—2 (î—'01. Car- 
pați Agnita — Chimia Găeștl
3— 0 (1—0). unirea Pitești — Da
cia Pitești 0—0.

Pe primele locuri: 1. 1.P.A, SI
BIU 10 p (9—1). 2. Dada Pitești 
• p (0—5), 3. Electrica Titu 7 P 
(13—7) 4. Electronistul Curtea de
Argeș 7 p (6 -5)... pe ultimele 
locuri : 14. Dacia Călimănești 4 p 
(3—7). 15. Meeanlca Sibiu 4 n 
(5—12). 16. Nitramonia Făgăraș 3 
p (3-5).

SERIA A vin-»
Minerul Baraolt — Electro St. 

Gheorghe 0—1 .'0—0), Minerul
Șotinga — Montana Sinaia 1—1 
(1—0), Minerul Fillpești — Ci
mentul Fieni 3—2 (0—2). Metalul 
Tg. Secuiesc — Chimia Buzău
4— 1 (2—0). Petrolul Băieol —Me
talul Filipești 0—1 (0—0), Unirea 
Cîmplna — Precizia Saeele s—1 
(3—0). Hidrotehnica A.S.A. BU- 
iău - Carpațl Covasna 4-1 
(3—1) Petrolul Berea — Carpațl 
Nehoiu 2—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. MONTA
NA sinaia 11 p (19—3). 3. Hi
drotehnica Buzău 9 p (13—U. ’• 
Electro SI. Gheorghe 0 P (14—W, 
4. Metalul Filipești 8 p 
pe ultimele locuri: 
Baraolt 4 p <7—9), 
Băicoi 4 p (5—13). 
Berea 3 p (7—16).

SERIA A

H.
15.

16.

IX-a

Minerul Moldova

(9-5)... 
Minerul 
Petrolul 
Petrolul

Minerul Moldova Nouă — Mi
nerul știința Vulcan 7—3 
U.M. Timișoara — VU*
pem 0-1 (o-i). yi’țyf* 1 Ceramica Jimbolia 3—0 ()■"’'»•
Minerul Anina — C.S.M. Drobeta 
Tr Severin 1—1 91—1). Retezatul 
Hatee — C.S.M. Caransebeș 1—1 
(O—n A.s. parnsenî — Energia 
Timișoara 1—0 10—0). Mecaniza
torul Simian - Automecanica 
Reșița 1-0 (0-3). Dlerna Orșova 
— A.S. Sînmartinul Sîrbesc 3—0 
(2—0).

Pe primele ioeuri: l. MINERUL 
LUPENI 10 p (13—11, 2. Vulturii
Lugoj 9 p (16—3). Minerul Vul
can 8 
locuri: 
(7-13). 
Sev. 1

p (14—5)... pe ultimele
15. Retezatul Hațeg 3 p
16. C.S.M. Drobeta T!r. 

p (2—14).

• O singura echipă cu 
iero puncte — Gloria 
Beiuț I • Două formații 
— Rapid Braniștea și 
Progresul Băilești — au 
uitat legitimațiile acasă I
• Etapa a 7-a se va 
disputa joi 12 ooctom-

brie, de la ora 15

SERIA A X-a
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 

Dada Orăștie 4—2 (2—1), Dada 
Mecanica Orăștie — Șoimii Li- 
pova 5—0 (2—0). Petrolul Arad
— Înfrățirea Oradea 3—0 (1—0),
Aurul Brad — strungul Chișineu 
Criș 2—1 (1—1). Chimia Tășnad
— Minerul Or. dr. Petru Groza 
4-0 (2—0). Voința Oradea — 
C.F.R. Simeria 2—0 (1—0), Gloria 
Beiuș — Motorul TMA Arad 0—1 
(0—0), Unirea Tomnatic — Uni
rea Sinnicolau 1—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SINNICOLAU 10 p (18—3), i. Da
da Orăștie 8 p (1S—31. 8. Înfrăți
rea Oradea 8 p (’,1—5)... pe nltl- 
mele locuri: 15. Unirea Tomna
tic 2 D (3—16). 16. Gloria Bd-uotic 2 p (3—16). 10. Gloria 
0 p (3-17).

SERIA A XI-a
Mela- 
Lami-Energia C.P.L. Sebeș — 

hirgistul Cuglr 1—3 (0—1), 
norul Victoria Zalău — CUPROM 
Bata Marc 2-0 (O-O). ^Voința 
Oaș Negrești — C.’J.u,. Cluj-Na- 
poca 2—0 (1—0), Minerul Bălța — 
Victoria Card î-1 (6-0), in
dustria sîrmei c. Turzfl — Uni
rea Dej 3—0 <1—0’, Sticla Arieșul 
Turds — Metalul Aiud 1—0 (0—0), 
Minerul Sărmășag — Oașul Ne
grești 3—1 (2—0), Mobila Artna- 
tura Șimleu — Soda Ocna Mu
reș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. meta
lurgistul CUGIB 12 P (10—1). 
2. Ind. Sîrmei C. Târzii 7 p 
(9-3). 3. Unirea Dej 7 p (13—10)... 
pe ultimele locuri: 15. Energia 
Sebeș 4 p <7—12), 16. Metalul
Aiud 3 p (5-10).

SERIA A XII-»

16.

C.I.L. Sighet — Mineral Crucea 
7—1 (4—0) Metalul Victoria Ro
man — Cetatea Tg. Neamț 2—1 
(1—8), Mecanica Bistrița — Mi
nerul Gura Humorului 0—1 (0—0),' 
Minerul Borșa — Minerul Bala 
Sprie 3—2 (0—2). Avlntul Frasin 
— Steaua Minerul Vatra Domei 
1—1 (0—0), Relonul săvSneștl — 
Bradul Vișeu 2—1 (6—1), Chimia 
Năsăud — ) 4M>Inorul Roman ț—1 
(6—1). Laminorul Bcclean — Mi
nerul Cavnlc 2—1 (6—0).

Pe primele locuri : 1. C.i.L. 
sighet » p (16—5), S. Relonul 
Săvlnești 8 p (10—6), 3. Lamino
rul Beclcan 8 p (H—16)... pe «1- 
tlmelc locuri : 15. Mecanica Bis
trița 3 p (6-9). 16. cetatea Tg. 
Neamț 3 p (5—10'.
• ETAPA URMĂTOARE, A 

Vil-A, SE VA DISPUTA JOI 12 
OCTOMBRIE.

Rezultatele nc-au fost transmi
se do corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



HANDBA1ISTEIE NOASTJIE - INVISGATOARt
01 SLIFCIIONATA DIVIZIONARĂ A II. P. CHINEZE

La debutul edifiei ’89 a Balcaniadei de scrima

FINALE ROMÂNEȘTI IN ÎNTRECERILE AMBELOR FLORETE
De la mijlocul săptămînii 

trecute. Selecționata divizio
nară feminină de handbal a 
H. P. Chineze efectuează un 
turneu amical in tara noastră. 
Prunele două partide le-a sus
ținut la Zalău, in compania di
vizionarei A Textila din locali
tate. iar duminică dimineață 
oaspetele au primit replica Se
lecționatei divizionare a Româ
niei. handbalistele noastre 
pregătindu-se. in aceste zile, 
în vederea startului de toam- 
nă-iamă in competiții oficia
le de maximă importanță : 
Campionatele Balcanice. Tro
feul Carpați si. in sfîrșit. Cam
pionatul Mondial de calificare 
în grupa valorică A (Danemar
ca. prima decadă a lunii de
cembrie). Partida din Sala 
Sporturilor din Tg. Mures a 
stîrnit un mare interes. știut 
fiind faptul că handbalistele 
Chineze formează o echipă pe 
deplin competitivă In arena 
internațională. Mai mult de 
jumătate dintre componentele 
formației R. P. Chineze prezen
te la Tg. Mures, au evoluat, cu 
puțin timp în urmă, la C.M..fe
minin de tineret din Nigeria, 
ocupînd locul VI în clasamen
tul final.

Fiind, deci in ..priză". Selec

INTERES MAJOR PENTRU MECIUL DE RUGBY
ROMÂNIA B - SAMOA, LA BIRLAD

BIRLAD. 9 (prin telefon). 
Protagoniștii meciului de rugby 
România B — Samoa, care are 
Ioc miercuri, sint oaspeții aces
tui oraș vasluian. în care iubi
torii sportului cu balonul o- 
val sint de ordinul..miilor : ju
cătorii noștri au sosit dumini
că după-amiază. iar cei din 
Samoa, către miezul nopții, di
rect de la Aeroportul Otopeni. 
SL în ciuda timpului capricios, 
eu ploaie si frig, dună zile 
consecutive de toamnă în
sorită oaspeții au fost in- 
tîmpihați cu căldură, cu satis
facția. deseori exprimată, că

Din dosarele dopingului

VA Fl SI UN CAZ CARL LEWIS ?!
Legat de dopaj, scandalul e din nou tn floare I Recent, re

vista vest-germană „Stern*  a publicat, sub titlul „Substanța 
din care sint făcute medaliile", o amplă mărturisire a fostului 
alergător american Darrell Robinson, ex-recordman mondial de 
juniori la 400 m (44,69 tn 1932, Indianapolis), care ii acuză pe 
Florence Griffith-Joyner și pe Cart Lewis, adică pe cei so
cotiți, tn virtutea titlurilor șl a recordurilor, drept cei mai 
rapizi oameni ai planetei 1 Chiar dacă, după cum se știe, Lewis 
a fost astfel cotat după anularea isprăvilor lui Ben Johnson.

• preliminariile cjh. atn 
zona Europei au intrat în fazele 
decisive. După rezultatul (sur
prinzător, în oare'”’ro mă~*”*ăi 
dintre R.D.G. — u.R.S.S. (2—1). 
în cursa calificărilor din grupa 
a 3-a reprezentativa sovietică 
este virtual calificată. Lupta pen
tru al doilea loc pentru Ita
lia ’90 s-a complicat. Acum, 
teoretic. 3 formații luptă pentru 
acest loc: Austria. Turela Si 
RD. Germană. Nu este exclus ca 
ultima partidă (Austria — R.D.G., 
la 15 noiembrie) să fie cea de
cisivă. Repetăm ultimele par
tide si clasamentul acestei eru
pe : Turcia — Austria, U.R.S.S. 
-S Turcia si Austria — R.D.G. 
Conduce U.R.S.S. cu # o (7 J), 
urmată de Austria 7 n (6 fl. 
R.D.G. 7 d (7 1), islanda 6 p (2 
1 — si-a terminat partidele) și 
Turcia 5 p (6 fl.

5 3 2 0 18- 8 8
5 3 2 0 7- 1 8
3 1 0 2 2- 5 2
5 0 0 S 2-13 a

• MIERCURI, tot tn zona Eu
ropei. sint programate numeroa
se alte Jocuri. In gr. 1 tn afara 
partidei care ne Interesează cel 
mal mult (Danemarca — Româ
nia). la Varna (ora 18) se Intn- 
nese echipele Bulgariei si Greciei 
(ieșite practic din lunta califică
rilor.). rată celelalte meciuri ț 
GH. <2 Tara Galilor — Olandaț 
GR. S : Iugoslavia — Norvegia ; 
GR. (: Ungaria — Spania si Ir
landa — Irlanda de Nord : GR. 
7 : Elveția — Belgia si Luxemburg 
— Portugalia.

Admis, după ce va fi bătut recordul mondial de juniori, la 
Houston University, Robinson a intrat tn grupa reputatului an
trenor Tom Tellez, avîndu-l între coechipieri pe Carl Lewis. 
Deși nu e totdeauna demn de crezare (vom reveni), Robinson 
declară, cu amănunte, că a fost prezent cind Tellez i-a tnml- 
nat lui Lewis un pumn de tablete de dianabol (steroid anabo- 
tlzant), preparat interzis pe care, un an mai tirziu, la San Die
go (unde a împărțit înaintea unui concurs camera cu „King 
Cari"), l-a descoperii tn sacoșa multiplului campion, care l-a 
cerut să-i aducă la baie ctteva lucruri de toaletă, un spray, un 
prosop etc ! „Am văzut in sacoșă. a precizat Robinson, o sti
cluță cu pastile albastre, asemănătoare cu cele pe care l le 
dăduse Tellez. Mai ttrztu, cind m-am mai specializat (n.n. Ro
binson s-a dopat șl el adesea), m-am lămurit că era dianabol". 
Acuzațiile împotriva proaspetei retrase Griffith-Joyner (despre 
care s-a afirmat că a abandonat atletismul tocmai de teama 
controalelor !) sint chiar mal directe, fostul recordman de ju
niori menționtnd că el însuși l-a procurat lui „Flo-Jo", contra 
2 000 de dolari, un hormon de creștere, răspunsul sprinterei, la 
auzul prețului, suntnd astfel • „Dacă vrei să ciștigi un milion 
de dolari mai intii trebuie să investești citeva mii" fl

Sigur cd nici ..Stern", care a mai gafat in materie de dezvă
luiri pretinse senzaționale, șl nici Robinson, pînă la stabilirea 
in Canada (unde s-a căsătorit) un client al poliției, alungat din 
aria performanței de o condamnare pe 9 luni (pentru atacul 
unei bănci), nu sint întru totul demni de crezare, atletul de al
tădată puțind fi un răzbunător sau un refulat. Dar ceva, ceva 
adevăr trebuie să fie tn toată această poveste tristă, cu atlt mai 
tristă, cu cit Lewis a pozat mereu într-un adversar înfocat al 
dopajului, de vreme ce, asaltat de ziariști, „King Cari" a refu
zat orice comentariu. subliniind că... n-a auzit de Darrell 
Robinson ! Pentru ca tn aceeași zi. surprinzător, dacă nu incre
dibil. să se claseze al... cincilea la New Delhi t „Am urmărit 
un Lewis nu obosit, cl parcă înspăimîntat". au notat ziarele, 
tiirntnd gaz peste foc.

Va fi. aceasta-l întrebarea, șl un caz Carl Lewis ?l
Ovidiu IOANIȚOAIA

ATLETISM • Cursa de mara
ton desfășurată la Melbourne 
s-a bucurat de >in frumos suc
ces de participare la start fiind 
prezenți 3800 de alergători din 
peste 20 de țări. întrecerea a 
fost cîștigată. la finiș, de sportP 
vuî Japonez Takashi Son. crono
metrat In 2.8.14.

automobilism • „Marele 
Premiu" al Pennsvivaniei (S.U.A.) 
a revenit pilotului brazilian E- 
menson Fittipaldi, fost campion 
al lumi! la Formula 1. La vola
nul unei mașini „Penske Cbevrd- 
let" el a realizat o medie orară 
excelentă: 216 974 km L-au ur
mat la miel diferente, automo
bilism americani Rick Mears și 
Danny Sullivan.

CICLISM • sportivul sovietic 
Vlaceslav Eklmov. campion ollm- 

ționata divizionară a R. P. 
Chineze a practicat un handbal 
curat, cu execuții tehnice pur
tate în mare viteză. Sigur, 
handbalistele noastre, supe
rioare din toate punctele de 
vedere partenerelor de întrece
re. au ciștigat cu 37—23 (19—11), 
ca urmare a unor acțiuni exac
te în ofensivă. In timp ce por- 
tărițele Carmen Moldovan, 
Magdalena Albert $1 Elisabeta 
Roșu (în ordinea intrării în 
joc), s-au achitat bine de mi
siune. apărînd si aruncări de 
la 7 m (2 Moldovan. 1 Albert). 
Au înscris : Matefi 7 (2). Dră- 
gănescu 5 (2). Cozma 5, lefter 
5 (2). Luca 3. Doîciu 3, Ivan 2, 
Mozsl 2. Boriceanu 2, Iovănes- 
cu, Nedeîcu si Duca, respectiv 
Shi Wel 6 (3). Zhai Chao 4, Xie 
Meiping 4. Lu Guanhong 4, Lîm 
Siqiong 2, Zhang Hong 2, LI 
Xiaohni 1. Au arbitrat Gh. 
Mihaîașcu si H. Marzavan.

Ion GAVRIIESCU

• Azi, Selecționata divizio
nară feminină de handbal a 
R.P. Chineze evoluează la O- 
dorhei, în compania formației 
Voința (Div. B). iar miercuri, 
de lâ ora 17. va iuca în Sala 
Sporturilor din Brașov cu di
vizionara A Rulmentul.

primul meci al XV-lui din O- 
ceania. în turneul său prin ci- 
teva țări europene, e progra
mat în această primitoare urbe 
moldavă.

în cursul dimineții de luni, 
lotul tării noastre — condus 
de antrenorii Constantin Fu- 
gigi si Mircea Paraschiv, asis
tați de antrenorul federal 
Dumitru Mihalache — a efec
tuat un prim antrenament de 
acomodare, pe Stadionul Rul
mentul. care va găzdui 
miercuri, de la ora 15.30. a- 
ceastă întîlnire (stadionul 
este unul dintre cele mai bine

I
IA

PE SCURT • PE SCURT
pic ’88, a otștigat proba de urmă
rire individuală. 4)00 m. in con
cursul de velodrom de la Carson 
(California). El a fost înregistrat 
în 4:38,513. Proba de viteză a 
fost cîștigată de sprinterul ame
rican Ken Karpenter. • „Cupa 
Mondială" a revenit rutierului ir
landez Sean Kelly, cu 44 p. Pe 
locurile următoare ale clasamen
tului general se află Rolf Soren
sen (Danemarca) cu 27 p și 
Frans Maasen (Olanda), eu 23 n.

patinaj artistic • In pro
ba feminină din cadrul concur
sului de la Londra dotat cu 
„Trofeul Richmond" prima s-a 
clasat Tonia Kwiatkowski 
(S.U.A.), înaintea patinatoarelor

* Campioni — Laura Badea și Andrei Sâveanu
Ediția 1989 a Balcaniadei de 

scrimă pentru juniori. traditio- 
nală întrecere internațională, a 
debutat ieri. în Sala de atle
tism a Complexului sportiv „23 
August" din Capitală, cu proba 
individuală la ambele florete, 
feminin și masculin. Pe planșe 
s-au aliniat la start cite 20 de 
scrimeri de fiecare armă, re- 
prezentind Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și Romania, 
difiputindu-se cîte două tururi 
preliminarii pe grupe. în urma 
cărora au fost desemnați cele 8 
floretiste și cei 8 floretiști ca
lificați în finale.

Conform previziunilor — țl- 
nînd cont de valoarea tinerilor 
noștri sportivi, cit și de locul 
fruntaș pe care îl ocupă scri
ma românească. de-a lungul 
ultimelor decenii. în arena in
ternațională. deci si în Balcani 
— am avut satisfacția de a-1 
vedea în ambele finale pe re
prezentanții noștri „în bloc" l 
floretistele Laura Badea, Ioana 
Ionescu. Dolores Gregoroviclu 
șl Mioara David (primele trei 
intrînd și în disouta pentru 
medalii), și floretiști! Andrei 
Săveanu. Șandor fonas, Adrian 
Grieger, Justinian Dragomires- 

dotate din țară, utilizat in ex
clusivitate pentru rugby). O 
ședință de pregătire fizică ge
nerală. in condiții cit mai a- 
propiate de cele ale jocului, a- 
dică pe un teren care, deși bine 
drenat, este influențat de ploa
ie. cum se pare că va fi $1 la 
ora primului fluier, prognoza 
meteo anunțînd în continua
re o vreme instabilă si umedă. 
După-amiază a urmat un al 
doilea antrenament, de data 
aceasta tehnico-tactic. antre
norii exersînd teme specifice 
unei întreceri de importanța 
celei sus-amintite. în lot, 
atmosferă de lucru, omogenita
te, cu toate că jucătorii provin 
de la nu mai puțin de unspre
zece cluburi din Capitală și 
din tară. între aceștia, alături 
de o serie de rugbyști aflați în 
vederile primei reprezentati
ve. cîțiva titulari ai formației 
locale. Rulmentul Bîrlad — 
Floricică, Cheptea și Căuia — 
ceea ce sporește interesul pen
tru acest meci cu totul inedit. 
Dovadă : pînă acum, la două 
zile înaintea meciului. au 
fost solicitate peste 5 000 de 
bilete, numai de către localnici.

Lotul nostru va efectua uh 
ultim antrenament marți. în 
ce-i privește pe oaspeți, a- 
ceștia au efectuat și ei două 
antrenamente. tot pe Stadio
nul Rulmentul, cu accent pe 
pregătirea fizică.

Tiberiu STAMA

„CUPA FEDERAȚIEI"

LA TENIS
TOKIO. 9 (Agerpres). — 

Competiția internațională fe
minină de tenis „Cupa Federa
ției" s-a încheiat, la Tokio, cu 
victoria echipei S.U.A., care 
cucerește pentru a 13-a oară 
trofeul.

în. finală. jucătoarele a- 
mericane au întrecut cu 3—0 
formația Spaniei. Rezultate : 
Chris Evert— Conchita Mar
tinez 6—3, 6—2 ; Martina Na
vratilova — Arantxa Sanchez 
0—6. 6—3. 6—4 ; Pam Shriver, 
Zina Garrison — Conchita 
Martinez. Arantxa Sanchez 
7—5. 6—1.

Simona Koch (R. D. Germană), 
Patricia Neske 'R. F. Germania) 
$1 Mlchela Claret (Elveția),

polo pe apa • in prima 
manșă a sferturilor de finală ale 
„C.C.E.". la Sofia, formația bul
gară Ț.S.K.A. Sentcmvrlsko Zna- 
me a pierdut tnttlnlrea cu Mla- 
dost Zagreb: 8—11 (2—5. 2—4,
4—0, 0—2).

TRIATLON • Concursul inter
național desfășurat la Paris a 
revenit sportivului olandez Rob 
Barei, cu timpul total de 1.58:06. 
L-au urmat francezul Yves Cor
dier — 1.58:12 si belgianul Karel 
Blondeel — 1.59:26. In programul 
întrecerii au figurat o probă de 
înot (1 500 m) o cursă cicllstă (40 
km) și o alergare pe distanța de 
10 km. 

cu (de asemenea, primii trei 
ajunși în lupta pentru locurile 
pe podium). Astfel îneîț acest 
prim succes — care, implicit, 
ne dă speranțe și pentru victo
riile în întrecerile pe echipe — 
a fost urmat de două finale ro
mânești: Laura Badea — Ioana 
Ionescu și Andrei Săveanu — 
Șandor Ionaș.

Ambele asalturi finale, care 
urmau să desemneze campionii 
balcanici de scrimă ai juniori
lor. au fost disputate, echili
brate, spectaculoase (cu varia
te fraze de armă), ele demon- 
strînd tuturor celor prezenți în 
sala de concurs (excelent ame
najată pentru această competi
ție internațională, cu aportul 
factorilor responsabili) supe
rioritatea clară a reprezentan
ților noștri, buna lor pregătire, 
asigurată îndeosebi la loturile 
naționale. Au terminat învin
gători cei cu mai multă expe
riență. respectiv Laura Badea 
și Andrei Săveanu. mențio- 
nînd că adversarul acestuia din 
urmă în asaltul final nu are 
declt 16 ani. Si încă o mențiu
ne care se cuvine : ambele flo
retiste care și-au disputat titlul 
balcanic provin de la C.S.S. 1 
București (antrenoare Mari» 
Vieol), iar ambii floretiști •-

CiȘTIGĂTOARE U BEIJING. CĂTĂLINĂ GHEORGHIU
BEIJING, 9 (Agerpres). în 

cadrul concursului de atletism 
de la Beijing, Cătălina Gheor
ghiu (România)’ a terminat în
vingătoare în proba de 1500 m, 
cu timpul de 4:24,88 fiind ur
mată de concurentele chineze 
Zheng Lijuan 4:25,04 și Jiang 
Shulin 4:25,90. în cursa de 800

RUGBYȘTII NEO-ZEELANDEZI
In turneu

WELLINGTON. 9 (Agerpres). 
Selecționata de rugby a Noii 
Zeelande va întreprinde în lu
nile octombrie și noiembrie un 
turneu de mai multe jocuri în 
Marea Britanie.
Din lotul echipei neo-zeelandeze 

fac parte, printre alții. John 
Gallagher. John Kiewan. Terry 
Wright. Walter Little. Wayne 
Shelford. Mike Brewer, Alan 
Whetton, Steve Gordon. Sean 
Fitzpatrick. 

FOTBAL
i meridiane II

• DUMINICA, ia Stockholm, e- 
china Suediei a dispus cu 3—1 
(1—1) de cea a Albaniei, prin go

lurile marcate de Magnusson (min. 
19), Ingesson (min. 54) si Emquist 
ftnin. 89). dună ce albanezii, prin 
Kustha, au deschis scorul, in min. 
». din penalty. Iată clasamentul 
grupei a 2-a. înaintea partide! 
de miercuri, dintre Polonia si Anglia.
1. Anglia
2. Suedia
3. Polonia
4. Albania

junși în aceeași fază superioa
ră a competiției au învătat 
scrima la C.S. Satu Mare (an- 
trenoare Eva Lengyel).

Iată rezultatele înregistrate 
în finalele de 8; FEMININ. 
Laur» Badea (România) — Al
bina Koso (Iugoslavia! 8—0. 
Dolores Gregoroviclu (Româ
nia) — Teodora Runțova (Bul
garia) 8—5, Țveta Hrisiov» 
(Bulgaria) — Mioara David 
(România) 10—9. Ioana Iones
cu (România) — Tamara Sa- 
viei (Iugoslavia) 10—9; în se
mifinale: Badea — Gregorovl- 
ciu 8—3, Ionescu — Uri slova 
8—5; pt. loc. 3—1: Hristova — 
Gregoroviciu 8—2; pt. loc 1—2: 
Badea — Ionescu 8—5. MAS
CULIN. Andrei Săveanu 
(România) — E. Gerosideri 
(Grecia) 10—4. A. Grieger 
(România) — I. Ringelos (Bul
garia) 10—7. G. Altinok (Tur
cia) — J. Dragomîrescu (Româ
nia) 10—7. S. Ionaș (România) 
— E. Cetin (Turcia) 10-2; ia 
semifinale: Săveanu — Grie
ger 10—5, Ionaș •— Altinok 
10—2; pt loc 3—4: Grieger — 
Altinok 10—7; pt loc 1—2: Să
veanu — Ionaș 10—5.

Astăzi (de la ora 9) se desfă
șoară întrecerile echipelor fe-, 
mlnine și masculine de floretă.

S. PAVELESCU

m. cîștigată de Sun Sumei 
(R.P. Chineză) 2:06,75. CătălU 
na Gheorghiu s-a situat pe le* * 
cui secund în 2:07,64.

în proba de săritură în lun
gime pe primul loc s-a clasat 
Liu Shuzhen (R.P. Chineză), cn 
6,40 m. urmată de Liliana Năs- 
tase (România) 0.38 m.

CĂTĂLINA CRISTEA
PE PRIMUL LOC

LA SOFIA
Turneul de tenis de la Sofia 

a programat duminică finalele, 
în întrecerea feminină s-au 
intîlnit două jucătoare român
ce. componente ale clubului 
bucureștean Dinamo. Cătălina 
Cristea a obținut victoria asu
pra Ilenei Spîrlea. La bărbați, 
pe primul loc s-a clasat Milen 
Velev.

• Cursa pentru califi
carea în turneul final al 
C.M. continuă: miercuri 
alte numeroase jocuri 
importante • Derbyul 
dintre F.C. Barcelona — 
Real Madrid • Panathi- 
naikos in plutonul frun

taș al clasamentului

• IN ZONA africii s-au desfă. 
surat nartidele-tur ale semiti- 
nalelor : Camerun — Tunisia 2—8 
(1—0). Returul va avea loc la 
Tunis. Algeria — Egipt 0—0. Re
turul se va desfășura la Cairo. 
Echipele învingătoare din dubla 
manșă se vor califica pentru tur
neul final al C.M.
• campionate. In Spania (et. 

6) derbyul dintre F.C. Barcelona șl 
Real Madrid (120 000 de specta
tori, pe „Nou Champ") a revenit 
formației catalane cu 3—1 (1—1). 
Campionii au deschis scorul prin 
Sanchez (11 m. în min. 7). dună 
care Salinas (min. 10) a egalat 
Tn partea a doua, R. Koeman a 
punctat pentru gazde de două ort 
(min. 75 si 90 — ambele din, 
penalty 1). Echipa învingătoare a 
înscris în 8 etape 9 goluri, dintre 
care 5 din 11 m ! Butragueno 
(Real) a fost grav accidentat si 
va fi indisponibil mai mult timp. 
Alte rezultate : Valencia — Sevil
la 1—I (Tont, respectiv Ignacio 
Cont, la gazde. Penev a Jucat • 
repriză), Atletico Madrid — Zara
goza 2—1 (Manolo. Futre, respec
tiv Higueras), Tenerife — ovideo 
2—1, Vallecano — Mallorca 0—9, 
Cadiz — Malaga 0—2. GHon — 
Bilbao 0—1, Real Socledad — Cas
tellon 2—0, Celta — Osasuna 0—1« 
Logrones — Valladolid l—0. Con
duce Atletico 10 o urmată de 
Sevilla 9 d. Real Madrid 8 d.

Tn Grecia (et. 4). Panathinaikos 
a dispus cu 3—1 de Arts Salon*»  
lidera clasamentului (6 p), acum 
Ta egalitate cu Panathlnaikos st 
Panlonios. Alte rezultate : AEK — 
Heraklls 4—0. Olvmpiakos — 
Xanth! 3—0. PAOK — Levadia 2—L'


