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ELOGII PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ 
DE GIMNASTICĂ FEMININĂ...

In vederea C. t de baschet (m), grupa semilinaia A

LOTUL NATIONAL, ÎNTINERIT,
ÎSI REIA PREGĂTIRILE

STUTTGART, 23 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Așadar, a căzut cortina 
peste cea de-a 25-a ediție a 
C.M. de gimnastică, competiție 
care a adus școlii românești 
satisfacția altor șapte medalii, 
dintre care trei de aur, cu atlt 
mai prețioase, cu cît marele 
randez-vous de la „Schleyer 
Halle" a durat mai mult decit 
precedentele (după unele pă
reri prea mult) și s-a bucurat 
de un record de participare, 
sportivi și sportive din 48 de 
țări și de pe toate continentele 
transformînd Stuttgartul, pentru 
nouă zile, în capitala gimnas
ticii mondiale. Chiar dacă au 
fost și unele „ținte ratate", în
tre care pierderea titlului fe
minin Ia individual compus 
ne-a mîhnit oel mal tare, sîn- 
tem îndreptățiți să afirmăm că, 
prin succesele lor, prin evoluții 
tacîntătoare și, dincolo de po
diumul de concurs, prin com
portări pline de franchețe și 
modestie, firești -tn toate Îm
prejurările. fetele noastre au 
făcut. să se vorbească, o dată 
In plus, despre o școală temei
nică și viguroasă. Una a mun
ții, a seriozității, a talentului

BOXERII ROMÂNI - 
ÎN ELITA MONDIALĂ

confirmat 
rezultate-

Așa, spre 
sovietici și 
și respectiv 
putut face 
iar oei din

După cele 224 de partide 
disputate în cadrul celei de-a 
V-a ediții a Campionatelor 
Mondiale de box, desfășurate 
recent în capitala Uniunii So
vietice, ierarhiile cunoscute nu 
au fost schimbate prea mult. 
Cînd afirmăm acest lucru avem 
în vedere faptul că țările cu 
un pugilat cunoscut, apreciat 
pentru performanțele realizate 
de-a lungul anilor, au rămas, 
în general, pe aceleași poziții.

Bilanțul întrecerilor de pe 
ringul de la „Olimpilski" a scos 
în evidență că boxul din 
U.R.S.S., Cuba, R.D. Germană, 
și România și-a 
valoarea. onorînd 
le obținute anterior în mari
le competiții. Desigur, ordinea 
primelor cinci clasate ar fi 
fost, poate, alta, dacă „compu- 
terul-arbitru" — care a oficiat 
pentru prima dată la o mare 
întrecere — nu ar fi dat cî- 
teva „rateuri", 
exemplu, pugiliștij 
cei cubanezi (cu 5 
4 titluri) ar fi 
schimb de locuri, _ ___ __ __
R.D. Germană au ciștigat foar
te discutabil titlul la categoria 
semigrea, unde Henry Maske 
■ fost preferat cubanezului 
Pablo Romero. Iată deci că pot 
exista destule discuții șl con
troverse asupra ierarhiilor sta
bilite... dar. în general, putem 
aprecia că locurile ocupate de 
fiecare reprezentativă stat con
forme cu realitatea, că boxul 
din țările respective a fost 
dominant In disputele de pe 
ringul „mondialelor". Iar re
prezentanții săi merită apre
cierea tuturor.

Sportivii noștri au impresio
nat, din nou, prin multiplele 
lor cunoștințe tehnico-tactice, 
prin buna pregătire asigurată 
ta lot de antrenorii Teodor 
Niculescu și Dumitru Ion (șl 
nu numai de ei), precum șt 
prin spectaculozitatea boxului 
practicat. De altfel, declarația 
renumitului antrenor cubanez 
Aicldes Sagarra, făcută înain
tea startului întrecerilor, este 
grăitoare despre ceea oe repre
zintă boxul românesc In lu
me : „Am vizitat de multe ori 
România cu prilejul diferitelor 
competiții și pot spune că bo
xul dv. nu prea 
pentru 
parte, 
despre 
colac 
Mlrcea

are secrete 
mine. Aveți un stfl a- 

speetaculos. efieaee. iar 
performantele Iui Ni- 
Lînca. Gheorghe Negrea, 
Dobrescu, frații Cuțov,

...pentru fetele noastre, care au luptat exemplar
pentru culorile

și a dăruirii, adevărată „aca
demie" care, fructificînd condi
țiile excelente puse la dispozi
ție, s-a manifestat și aici, așe- 
zîndu-și pecetea inconfundabilă 
peste o competiție pe care a 
animat-o toi timpul, confe- 
rindu-l substanță și lumină. 
Pentru că. deși cele trei victo
rii au intrat în contul unei 
aceleiași campioane, incompa
rabila Daniela Silivaș, singura 
dintre participante care s-a ca
lificat in toate finalele pe apa
rate (renunțînd însă la sărituri), 
echipa României a mai avut 
pe podiumul de premiere șl 
alte două reprezentante, ba ta
că debutante în întrecerea su
premă. Cristina Bonta? a do- 
bîndit argint la sărituri și bronz 
La sol. iar Gabriela Potorao 
bronz la bîrnă, formația Româ
niei situîndu-se astfel, pe apa
rate. la egalitate cu redutabila 
garnitură sovietică (și ea cu trei 
laureate), dar depășind-o ta 
realizări : șase medalii față de

Alee Năstac sau Ion Monea ce 
să vă mai spun ? Acum îi 
aveți pe Francisc Vaștag (pe 
care eu il văd campion mon
dial aici, la Moscova), Rudei 
Obreja și acest tinăr greu 
(n.n. Vasile Adumitroaie) des
pre care se va mai vorbi". 
Iată aprecieri care ne îndrep-, 
tățesc să afirmăm că boxul 
din tara noastră și-a demon
strat clasa, că este în stare să 
producă noi mari campioni.

Vorbind însă și despre oei- 
lalți, trebuie să spunem că 
sportivii din Uniunea Sovieti
că s-au dovedit, la această edi
ție, cei mai „productivi". Sti
lul lor de luptă este cunoscut : 
directa de întîmpinare este fo
losită cu regularitate, iar bo
xul în linie, fără multe înflo
rituri. îi fac eficienți în orice 
împrejurare. De la acest „stil" 
al sovieticilor face excepție 
Israel Akopkohian, care se ba
zează mai mult pe plecări șl 
eschiva derutante, cu lovituri 
izolate aplicate, mai alea, pe 
greșeala adversarului.

O școală care s-a impus de 
fiecare dată și nu mai are 
nevoie de 
cubaneză.
Caraibilor 
n&tor cu 
el adaugă

nu mal 
prezentare este cea 

Boxerii din 
au un stil 
cel sovietic, 
eficacitatea

Marea 
asemă- 
la care 

„contre-
Paul iovan

(Continuare tn pag. a <*a)

Divizia A/l la hochei

nfZULTATElI LONTRAOICTOIIII CONTINUA
în etapa â treia a Diviziei A 

de hochei, prima grupă valorică, 
s-au înregistrat următoarele re
zultate :

STEAUA — C.S.M. VIITORUL 
GHEORGHENI 10—3 (3—0. 3—2, 
S—1) șl 6-0 O-O, 1-0. 4-0).
Dubla întâlnire din Capitală, 
găzduită de patinoarul „23 Au
gust", a prilejuit un agreabil 
spectacol hocheistîc. cu campioa
na țării. Steaua, in prlm-plan. 
tn primele două reprize ale par
tidelor de sîmbătă șl duminică 
oaspeții au reușit să se apere 
destul de bine, menținînd scorul 
Ia diferente de două puncte, șl 
datorită faptului că bucureștenil 
s-au considerat învingători din 
oficiu șl au tratat unele faze cu 
superficialitate (mai ales tn pri
ma zl). tn ziua a doua, porta-

scumpe ale țării
aur față de două, 
să scriem că al- 
bilanțul, net su-
Aurelia Dobre, 

de la Rotterdam

patru, trei de 
Și îndrăznim 
tul ar fi fost 
perior, dacă 
învingătoarea 
1987, ar fi evoluat în plenitu
dinea forțelor, nehandicapată 
de recidiva unei mai vechi 
contuzii. Dacă noi am putea fi, 
firește, suspectați de parti-pris, 
se cuvine să spunem că opinia 
exprimată anterior e una mai 
largă. însușită de majoritatea 
ziariștilor (peste 700) acreditați 
aici. Bunăoară, Richard Mon- 
taignac de la l’Equipe, dispus 
să strimbe din nas la orice și 
„vitriolînd" prestația reprezen
tantelor Franței, a dedicat, *rr 
numărul de sîmbătă al coli
ci anului parizian (deci înain
tea finalelor pe aparate). un 
amplu șt elogios comentariu 
mereu proaspetei școli româ
nești. El a analizat-o ca ata
re. nesfiindu-se să menționeze 
că ,,în planul tehnicii pure, al 
meticuloziții și ai unei metode 
ideale de lucru" ea s-a arătat 
și la Stuttgart cea mai puter
nică, demnă de a fi folosită 
drept exemplu. Dacă e, insă, 
să privim și Ia... sfertul gol al 
paharului, atunci trebuie să 
acceptăm cu obiectivitate că, 
asemenea laudelor, și reproșu
rile cuprinse în articolul res
pectiv (vizînd o oarecare mo
notonie a componentei core
grafice a exercițiilor fetelor 
noastre) sînt justificate, -fiind 
necesar ca. în perspectivă, asu
pra aoestor aspecte specialiștii

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Confhzuarg în pag. a 4-a)

IMPORTANT A FOST SPRIJINUL ACORDAT DE ECHIPA41

apreciază Bănuț Catană,
5J

Dănuț Catană clștlgi etapa a S-a, la Tg. Mureș și se instalează tn 
fruntea clasamentului general, poziție pe care o va apăra pini tn 

finalul Turului ciclist al . .....

rul harghitean Kiraly a avut o 
evoluție de excepție. In ultima 
repriză din ambele jocuri. Stea- 

.-■tia a apăsat pe accelerator, ară- 
ttadu-șl neta superioritate pe 
toate planurile, lmpuntndu-se 
fără drept de apel. Cel de la 
Viitorul au contraatacat de citeva 
ori periculos, dar au ratat eu 
seninătate In situații foarte cla
re. De neînțeles __
oaspeților In ultima- zi. 
Kedves (mln. 44) și Andras 
45) au primit pedeapsă de 
pentru rea conduită gravă 

Marcatori : Bălăucă 2+1,

nervozitatea 
clnd 

(mln. 
med 

1
__________ __ __ _ _ _ . An

drei 2. Dospin 2. Alexe. Zaharla,

Marian NEGOIȚA

(Con tin tiare In pag. 2-3)

A
După frumoasa comportare 

avută în luna mai, in localitatea 
cehoslovacă Olomouc, cînd s-a 
calificat într-unul din turneele 
semifinale ale Campionatului 
European de baschet din anul 
1991. reprezentativa de seniori 
a țării noastre va reintra In 
circuitul internațional miercuri 
22 noiembrie, cînd va susține 
primul meci, în cadrul compe
tiției respective, în compania 
selecționatei Bulgariei. Partida 
va avea loc în Sala Sporturilor 
din Tirgu Mureș, urmînd ca 
celelalte întîlniri din seria A 
să se desfășoare sîmbătă 25 
noiembrie (Grecia — România, 
la Atena) și miercuri 29 no
iembrie (Suedia — România, la 
Stockholm).

Desigur, misiunea selecționa
tei române este dificilă, motiv 
pentru care federația a luat 
unele măsuri menite să de
termine o participare onorabi
lă. S-a stabilit, de pildă, (la 
propunerea Colegiului central 
de antrenori) ca jucătorii vizați 
să fie selecționați să urmeze 
un program special de pregăti
re la echipele de club, a cărui 
aplicare va fi controlată de 
membrii colegiului. în scopul 
asigurării unui scurt stagiu de 
pregătire specială, s-au adus 
unele modificări programului 
inițial al Diviziei A. Prima

In etapa a patra la volei feminin

CALCULUL HlRTIEI" A FOST CONFIRMAT...
Asupra celei de a 4-a etape a 

campionatului feminin de volei, 
etapă tn care „calculul htrtlel- 
a fost respectat, revenim cu cl- 
teva amănunte :

DACIA PITEȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI (1—3). tn fata cam
pioanei, gazdele au avut un În
ceput bun, luptînd de la egal la 
egal două seturi, după care plu
sul de omogenitate și de expe
riență și-a spus cuvtntul. La pl- 
teștence au jucat mai bine Ga
briela Btcă, Dana Marinescu șl 
Mihaela Marian. In tlmn . ce- la 
dinamovlste s-au remarcat Cris
tina Pirv, Alida Ciorolanu șl 
Doina Dimofte. Au arbitrat D. 
Negrolu, din Timișoara și M. 
Vlădescu, din Brașov. (L PO- 
PESCU, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — FARUL 
CONSTANȚA (3—0). Victorie ca
tegorică și logică a gluleștence- 
lor, In sextetul cărora au fost 
rulate toate comnonentele Io
tului, in ldeea unei repetiții ge
nerale pentru importantul meci 
(restant) de mîlne, cu Dinamo. 
Remarcate, de la învingătoare : 
Daniela Bumbăcilă, Daniela Gli
ei și Nlcullna Bujor. Arbitri :

Romăniei, ediția a 27-a.
Foto : Dragoș A. NEAGU

— Te-al pregătit. Dănuț Catană, 
pentru acest... interviu rezervat 
clștlgătorului Turului ciclist al 
României ?

— Nu știam că trebuie să mi 
pregătesc tn mod special, dar tn- 
trebați-mi și vom vedea.

— CR ani al, unde te-ai năsdut 
și cina ai Început ciclismul î

— Am 20 de ani, m-am născut 
la Piatra Neamț și am început 
si practic ciclismul după ce am 
ciștigat o competiție rezervată 
copiilor din orașul nostru. Cupa 
Pegas. Se Intlmpla asta prin 1034, 
clnd eram elev in clasa a VIII-a 
la liceul „Gh. Asachi-, Imediat 
după cursă, antrenorut Neculai 
Pienescu m-a chemat la secția de 
ciclism. M-am dus șt pentru ci 
fratele meu mai mare, Cristinel, 
era deja component al echipei 
Voința. Pini la urmă. Insă, fra
tele meu a abondonat, din motive 
de boală, activitatea eompetlțlo. 
nali.

— Dar a lăsat un înlocuitor 
nădejde. Primele succese 7

— Peste aproximativ un an, 
dlcă tn toamna lui ’85, am ocu
pat locul doi, la ciclocros. tn ’SS> 

de

a-

apariție a selecționabililor In 
fața publicului va avea loc 
miercuri 1 noiembrie, în Sala 
Floreasca (ora 16,30), înaintea 
partidei Voința București — 
Orizont Minsk din cadrul Cupei 
„Lilians Ronchetti" : lotul na
țional va întîlni o selecționată 
divizionară, care va cuprinde 
baschetbalist! apți și ei de a 
face parte din reprezentativa 
țării.

Deocamdată, lotul lărgit are 
următoarea alcătuire : Dan 
Niculescu. Victor David, Horia 
Păun, Mihai Sinevici, Constan
tin Popa, Alexandru Vinereanu 
(Dinamo București), Florentin 
Ermurache, Petre Brănișteanu, 
Anton Netolițchi, Sorin Arde
lean, Mircea Cristescu, Bruno 
Roșnafschi, Eugen Toader 
(Steaua), Mihai Corui (Balanța 
C.S.U. Sibiu), Antonio Alexe 
(Dinamo I.M.P.S. Oradea), 
Gheorghe Mureșan (Universita
tea Metalul Roșu Cluj-Napo- 
ca) ; antrenori: Gheorghe No
vac și Livlu Călin ; medic : dr. 
Mugur Ghimpețeanu.

Remarcăm revenirea în lot a 
lui Alexandru Vinereanu și 
promovarea unor, tineri eviden- 
țlați in ultima vreme în Divizia 
A : Horia Păun. Mihal Corul, 
Antonio Alexe și Bruno Roș
nafschi. (D. STANCULESCU).

Gh. Ferariu, din Brașov și A. 
Dlntcu, din București. (N. COS
TA CHE, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.B. CRA
IOVA — FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI (3—0). începuturile de 
set au fost mal echilibrate, apoi 
jocul s-a aflat la discreția gaz
delor. Ex-camp!oana a rulat în
tregul lot. din care s-au remar
cat Ioana Cotoranu Tanta Dră- 
goi șl Gabriela Dumitrescu. Mal 
activă la oaspete, Mihaela Bu
tuc. Au condus M. Marian, din 
Oradea șl S. Pleșa, din Caran
sebeș. (M. VLADOIANU, coresp.).

PENICILINA IAȘI — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU (3—0). Suc
ces detașat ai gazdelor, de la 
care s-a remarcat Întregul sex
tet de bază. în frunte cu Dana 
SIngeorgean. Arbitri : Em. Udu- 
dec, din Suceava 
din Brăila. (M 
coresp.).

C.S.U. RAPID 
C.S.M. OTELUL 
(3—2). Partidă echilibrată, cu o

și J. Bratu, 
MACOVEI.

GALAȚI — 
TIRGOVIȘTE

(Continuare în vag. 2-3)

câștigătorul Turului ciclist
al României

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiitiin  
două titluri, semlfondul și con
tratimpul. tn același an, in toam
nă, titlul la ciclocros. in 87, cînd 
am trecut la juniori mari, am 
ciștigat titlul ta fond Și m-am 
clasat al doilea la semifond. tn 
același an am făcut parte din 
echipa de juniori a României, 
care a ciștigat titlul de Campioa
nă balcanică (din echipă au mal 
făcut parte Attila Balazs. Wil
helm Gross și Marian Tjrlea, ac
tuali colegi de club, la steaua), 
iar la individual am ciștigat fon
dul, tlt km. Acestor prlnie reuși
te li s-au adăugat locul 3, la se
niori, tn Cupa F.R.C., locul 10 tn 
ediția de anul trecut a Turului, 
includerea mea tn echipa Româ
niei pentru Cursa Picii, locul al 
II-lea la naționalele din acest an, 
la șosea, la contratimp, eu Steaua 
și locul întii în cupa voința.

— Si, completăm noi. ctștigător 
al Turului ciclist al României, e- 
dlția a 27-a, cei mai important 
titlu pentru' cartea de vizită a 
unui ciclist român. Ce ar fi să 
ne povestești, cît mal pe scurt, 
cum al intrat în posesia acestui 
mult rivnit titlu ? !

— Știu eu daci am si pat t ! 
Fiecare etapă și-a avut, desigur. 
Istoria ei. Din punctul meu de 
vedere, cete mai importante au 
fost etapele 2. 4 și 5. fn etapa a 
doua am făcut parte din grupul 
celor I cicliști români care au 
sosit tn Municipiul Gheorghe 
Gheorghtu-Dej cu un avans de 
4:10. tn etapa a 4-a. cu sosirea 
la Miercurea duc. după cătără- 
rtte foarte dificile de ta Bicaz- 
Chei șl Lacul Roșu, din cel I 
doar 3. adică St. Anton, C. Popa 
și eu am reușit să păstrăm cela 
4 minute.

— șl a venit etapa a 5-a, îna
intea căreia ordinea în clasamen
tul general Individual era : 1. C.

Victor NIȚA

' (Continuare in pag. 2-3)
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JUDO: mttMHSf SUBPRHt U niBIHIJL BIVIZfH 1
Ediția din acest, an- a Diviziei 

A 
și duminică. ____
de-a lungul celor 51 
au fost înregistrate 
prize.

de judo a demarat sîmbătă 
chiar ■ din ■ start, 

de întîlnîri 
multe sur-

MUNICIPIUL
GHEORGHIL'-bEJ. ____ _ __ _
din localitate a debutat cu în- 
tilnireâ dintre Rapid București
— una dintre formațiile frunta
șe ale primului eșalon — șl Da
nubiana București, o echipă In
trată pe prima ..scenă” doar de 
cîțiva ani. Firește, favorită — 
șl încă de departe — era gar
nitura giuleșteană. Dar. spre 
surprinderea tuturor celor pre- 
zenți în sală, victoria a revenit, 
la capătul partidelor de Ia cele 7 
categorii de greutate, sportivilor 
de la Danubiana, cu 4—3 1 Re
zultate mal puțin așteptate au 
fost consemnate și în finalul 
altor meciuri. Ne așteptam, pe 
bună dreptate, ca C.S.M. Borzești
— evoluînd în fața propriilor 
suporteri — să dea o replică 
puternică echipei Dlnamo Brașov 
șl nu să fie de-a dreptul Sur
clasată. cu 7—o (la 5 categorii 
localnicii fiind Învinși înainte de 
limită !). Tot la zero a pierdut 
C.S.M. șl confruntarea cu Rapid, 
nu cu 7—0, cl cu 6—0 (meciul 
de la o categorie s-a terminat 
la egalitate). Formația locală 
s-a reabilitat, oarecum cîștigînd 
celelalte partide : 5—2 cu C.S.M. 
Otelul-Pionicrui GalatL tot 
5—2 cu Carpați Mirșa ș! 4—3 cu 
Danubiana. Dacă neașteptatul 
succes realizat în primul meci, 
de Danubiana, a fost rîndul el 
să piardă nescontat întîlnirea cu 
Universitatea C.F.R. Cluj-Napo-

’ca : 3—4. Iată și celelalte rezul
tate : Dinamo cu Carpați 7—0, 
cu Danubiana 5—1, cu C.S.M. O- 
tcIui-Pionicrul 7—0 si cu Uni
versitatea C.F.R. 5—2 ; Rapid cu 
Universitatea C.F.R. 4—3, cu 
C.S.M. Oțeiul-Pionlerul 51 cu 
Carpați 5—2 ; Carpați cu C.S.M. 
Otelul-Pionierul 5—1 șl cu Uni
versitatea C.F.R 4—3 ; Universi
tatea C.F.R. — C.S.M. Otelul- 
Pionierul 4—3 (Gheorghe GKUN- 
ZU — coresp.).

gheorghe
Competiția

ORADEA. întrecerile au fost 
marcate de un Întreg șir de sur
prize. Cea mal mare ni se pare 
înfrîngerea valoroasei formații 
orădene T.C.I. în partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș : 3—4 1 T.C.I. 
a pierdut (3—4) șl meciul cu 
Independența Sibiu. La rîndul 
el, cealaltă formație din locali
tate, Rapid Sinteza, bine cotată, 
a fost învinsă în toate partide
le : 2—3 cu Strungul Arad, 3—4 
cu Independența. 3—4 cu C.S.M. 
Otelul Tirgoviște. 2—5 cu A.S.A. 
șl 3—3 (12—19) cu Constructorul 
M. ciucT In fine, A.S.A., care 
a dominat etapa, n-a scăpat de 
lnfrîngere : 2—5 cu Constructo
rul 1 Celelalte rezultate : A.S.A. 
cu Independenta 4—1 șl cu C.S.M. 
Otelul 4—3 ; Strungul cu Con
structorul 4—1, cu T.C.I. 3—4, cu 
C.SJ4. Oțelul 4—1 (1 cu Inde-

SELECȚIE PENTRU
PRACTICAREA

ORIENTĂRI! TURISTICE
ASOCIATIA SPORTIVA 

ICCE BUCUREȘTI organi
zează, In perioada octom
brie-noiembrie 1989, un 
program de selecție. în 
rtadurile fetelor si băieți
lor de 9—10 ani pentru 
practicarea orientării tu
ristice.

Programul de Instruire : 
1ola, de la ora 8 sau 18, 
tatîlnirea fiind la intrarea 
în Parcul Herăstrău dins
pre statla de metrou A- 
vtetorilor: duminica, de ta 
ora 9,30. cu tatflnire 
Grădina Zoologică — neasa.

Se' asigură: Dorticlparea 
la concursuri în zone pi
torești dta tară, tabere d« 
pregătire în vacante pro
gram săotămtnal <1- pre
gătire.

Inîormatil — ia telefonul 
M.80.01.

/' TELEVIZOARE 

AUTOTURISME,I 
numeroase cîșîi

(/////////////////////////////A

POLO: lUMII VICrORH Uf MVORiJtLOfl

BASCHET:
Amănunte de Ja meciurile e- 

tapel a patra a Diviziei A de 
baschet masculin :

RAPID

pendența 5—2 ; Constructorul cu 
Independenta 4—3 $1 cu T.CJ. 
3—4 ; T.C.I. — C.S.M. Otelul 4—3. 
(Iile GIHȘA — coresp.),

PITEȘTI. Cum era de așteptat, 
campioana de anul trecut. Stea
ua, șl vicecamploana, Dinamo 
București, au obținut victorii în 
toate lntilnirile. Steaua a dis
pus cu 6—1 de Petrochimistul 
Pitești, cu 7—0 de Constructorul 
Alba lulia, cu 6—1 de Nitramo- 
nla Făgăraș, eu 7—0 de Politeh
nica Iași și cu 6—1 de Viitorul 
CPL Bistrița.

La rîndul său, Dinamo a în
trecut pe Petrochimistul Pitești 
cu 5—1, pe Constructorul Alba 
lulia cu 6—1, pe Nltramonia Fă
găraș cu 5—2, pe Politehnica 
Iași cu 5—1 și pe Viitorul CPL 
Bistrița cu 5—2.

Petrochimistul Pitești a reali
zat două succese : 6—1 cu Poli
tehnica Iași șl 5—2 cu Viitorul 
CPL Bistrița.

Constructorul Alba lulia a În
vins cu 3—1 pe viforul CPL Bis
trița șl a terminat la egalitate, 
2—S (1—0), cu Nltramonia Fă
găraș.

Nltramonia Făgăraș a cîștigat 
două Întîlnîri : 4—3 cu Petrochi
mistul Pitești și a obtlnut ace
lași rezultat în partida 
torul CPL Bistrița.

In sfîrșit. Politehnica 
Constructorul Alba lulia

cu Vii-

Etapa a Vl-a a programat. în 
cuplaj, la Ștrandul Tineretului, 
două „duble” în care victoriile 
au revenit echipelor cotate ca 
favorite. Mal atractive au fost 
partidele bucureștenelor STEAUA 
Șl SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C., elștigate la diferente 
concludente de pololștil militari: 
10—6 (1—1. 2—4, 3—1, 4-0) în
prima zl, 12—7 (4—0, 3—2, 1—2,
3—3) în cea de-a doua. Sîmbă- 
tă, pînă la jumătatea jocului, se 
părea că vom consemna o sur
priză, studenții concretlzlnd, 
prompt, cele două lovituri de la 
4 m de care au beneficiat (toate 
prin Ciobăniuc), o situație de 
contraatac (Grancerof), șl o alta 
de atac (Găvruș, reluare din 
voleu), la scorul de 4—1 fiind 
pe punctul de a-și mări avanta
jul. Cum au ratat acest moment 
(poate, psihologic), ta replică. 
Steaua a forțat, printr-un sufo
cant pressing în apărare, recu
perarea mingii, continuînd, după 
reușită, cu sprinturi irezistibile, 
în superioritate numerică, spre 
poaTta adversă, Încheiate cu go
luri în serie (Geambașu a avut 
un final cu realizări una mal 
spectaculoasă decît alta). Echi
pa din Ghencea a preluat con
ducerea pentru prima oară în 
min. 20:41, a mal fost, totuși, 
egalată la 6, dar, ta ultimul 
„sfert” nu a mal <Jat nici o 
șansă partenerei. Duminică, ste- 
llșai au început ca ...în repriza

Spre stir fitul cursei la 250 cme a condus un tur D, Cluraru
(I.M.G.B.), urmat de coechipierul său, o Vrăjitorii

MOTO CICLISM: PHOTII Df LA h PRIM PLAI
Campionatele Republicane pe 

echipe Ja motocicUsm viteză pe 
sosea au demarat duminică, pe 
traseul de la Cîmpulung-Muscel, 
în organizarea (bună) a C.O.E.F.S. 
La startul oelor 4 clase dta pro
gram s-au aliniat alergători din 
București, Oradea, Timișoara, 
Tg. Mureș, Zămeștl, Sf. Gheor- 
ghe. Cîmpina șl alte centre moto. 
Cei peste 10 000 de spectatori au 
urmărit- curse atractive, domi
nate la majoritatea claselor de 
reprezentanții secției I.M.G. 
București (antrenor — Traian 
Mihăilescu). Pregătlndu-șl temei
nic mașinile pentru concurs, 
bucureștenil s-au situat In prim- 
plan, impunlndu-se categoric la 
clasa celor mai puternice mașini 
solo (250 cmc) u-nde au ocupat 
toate locurile de pe podium : 
1. T. Troia. 2. D. Ciuraru. 3. O. 
vrăjitoru. In schimb, la multe 
dintre celelalte echipe, comple
xul om-motoclcletă a fost în... 
suferință, ca să folosim expresia 
arbitrului principal al cursei, 
Gh. Didescu (București).

tetă celelalte rezultate : 50 cmc
— sport — 1, T. Drăghlel
(LM.G.B.), 2. M, Mezlncescu
(LM.G.B.), 3. G; Pakal (I.R.A. 
Tg. Mureș) ; 123 cmc — 1. O. 
Vrăjltoru (I.M.G.B.), 2. T. Troia 
GJa.G.B.), 3. L. FerCTiczl (Tor
pedo zărnești) ; 50 cmc începă
tori : — 1. 8. WaiM (Electro- 
«îuneș Tg. Mureș), S C. Flllp 
(LM.G.B.), S. D. Hodorogea . 
(Torpedo).

Ctesamejițe pe. echipe : Si» one I
— 1. J.M.G.B. 13 p, 3, I,M;G.B, [

1 TOAMNE} EMISIUNE SPECIALA LIMITAU

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ
NUITE Șl VINZATORti VO 
LANȚI VA PUTEȚI ÎNCERCA 
DIN PLIN ȘANSELE. C1ȘTK 
GURI NUMEROASE Șl VA
RIATE, GRAPE SUMELOR 
SUPLIMENTARE ALOCATE 
DIN FONDUL SPECIAL AL 
SISTEMULUI. EMISIUNEA 
FIIND LIMITATĂ, SE POATE 
EPUIZA IN ORICE MOMENT!

f

n 8 p, 3. I.R.A, Tg. Mureș 6 p; 
125 cmc — 1. LM.G.B. 14 p, 2. 
Torpedo Zărnești 4 p, 3, I.R.A. 
Tg. Mureș 2 p ; 50 cmc sporț — 
1. I.M.G.B. 29 p, 2. I.R.A, Tg. 
Mureș 17 p, 3. Voința Oradea 
7 p ; 60 cmc Începători —
Torpedo Zămeștl — 18 p, 
I.R.A. Tg. Mureș 18 p, 
LM.G.B. 17 p.

Următoarea etapă (a 2-a) 
avea loc la sfirșitul săptămînil 
pe traseul de Ja Arad, unde se 
vor decerna titlurile puse în joc.

1.
S.
3.

va

(Urmare din pag. I)

de încheiere din ziua preceden
tă. înscriind gol după gol, fără 
a primi vreunul, In reprizele a 
treia șl • patra detașlndu-se 
chiar la șase „lungimi", ta con
dițiile în care nici studenții n-au 
mai jucat la fel de deciși, pre
cum în primul meci. Au mar
cat : Geambașu 4+1, L. Balanov 
3+1, Ragea 1+2, Geantă 1+1, 
Nutu 1+L Angelescu 2. Chetan 2, 
Fruth si Stemate nentru Învin
gători, respectiv Ciobăniuc 3. Gă- 
vrus 2+2 Chiru 2. Grancerof, 
Staciuc, C. Popa sl Mușat. Arbi
tri: A. Gere sl D. Ilea.

In partidele din deschiderea 
reuniunilor, RAPID BUCUREȘTI 
a întrecut mal greu, slmbătă, 
dar mal clar (si fără emoții pe 
parcursul jocului), duminică, pe 
INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA : 
9—7 (3—2, 2—2, 2—2, 2—1) șl
9—4 (2—0, 2—1, 1—1, 4-2), au
torii golurilor fiind Abrii 2+1, 
FArtălș 2+1, Bărbulescu 1+1, Pe
trescu 1+1, Dingu 1+1, Florin- 
cescu 2, Rusu 2, M. Ștefănescu 
șl Ghiță (R), Ivănescu 4+1, Deș- 
liu 1+2, Lederer, Sterpu și Urau 
(I.L.T.). Arbitri : Gh. Chlrcule- 
te șl V. Burdea.

George ROTARU
VAGONUL ARAD — CRIȘUL 

ORADEA : 9—10 (3—2, 3—0, 2—4, 
1—4) și 4—10 (2—1, 1—3, 0—4,
1— 2), prin punctele Înscrise de 
Iegariu 3+2, Andrașoni 2+1, R. 
lonescu 2, Bella, Zoldhcgyi, Ti- 
seanu (V), Costrăș 2+6, Gordan 
3+3, Bonca 1+1, Stankovits 2, 
Fr. Toth și Hasas (C). Arbitri : 
R. Nichite și D. Paraschivescu. 
(O. BERBECARU, coresp.).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 6—9 (0—3,
2— 1, 2—4, 2—1) șl 9—12 ",
1—5, 2—3, 4—2). Marcatori : Marc 
4+1, Colceriu 2+1, Triteanu 4, 
Sabău 2, Sebiik (V), Hagiu 5+3, 
Olaru 2+2, Răducanu 1+1, B. 
Ștefănescu 1+1, TotoUci 2, Geor
gescu 2, V. Șerban (D). Arbi
tri : V. Golan și Șt, Karacsonyi. 
(M. radu, coresp.).

RAPID — I.C.E.D. 102—108. Nu 
putem spune că bascheibaJlștil 
noștri ne-au răsfățat cu partide 
de mare Interes, atractive, fru
moase. Am sperat totuși ca rtm- 
bătă, eu prilejul meciului dintre 
Rapid *1 I.C.E.D., avlnd ta ve
dere valoarea unor sportivi care 
alcătuiesc cele două formații, să 
asistăm la un joc plăcut, care 
Bă mal estompeze din Impresia 
neplăcută lăsată de marea ma
joritate a întîlntrllor divizionare 
A. Dar Întrecerea a debutat cu... 
încetinitorul, eu pase greșite șl 
ratări Incredibile, cu proteste 
nejustificate la adresa arbitrilor 
(de parcă el ar fi trebuit să în
scrie) și cu apărări mal mult... 
mimate decît aplicate. Rapldiștii 
au cîștigat după ce au condus 
marea majoritate a timpului, dar 
evoluțiile tuturor jucătorilor ca
re s-au aflat ta teren au fost de
parte de cerințele minime. Au 
marcat : Popovicl 35, M. Dumitru 
20, Suciu 17. G. Mihai 15. Hoit 
7, Ghiță 6, Vlad 2 pentru Ranid, 
respectiv Pogonaru 23, Mădîrjac 
25, c. loan 16, Nldclea- 14, Cos- 
tin 13, Grădișteanu 5, Iacob 2, 
Lazăr 2. Arbitrii Z, Raduly șl 
E. Poenaru s-au achitat foarte 
bine de o misiune dificilă, „cre
ată” de jucători și antrenori.

Paul IOVAN

(2-2,

STEAUA — BALANȚA C.S.U. 
SIBIU 109—80. în condițiile în 
care apărarea adversă a fost 
formală, campionii țări au făcut, 
în unele momente, „concurs* de 
aruncări de la distantă, el reu
șind să fructifice 13 aruncări de 
3 puncte, recordman fiind A. Ne- 
tolițchl cu prooentaj de 100"/» 
(4 din 4), Au marcat : Ermura- 
che 31 (5X3), Ardelean 19 (1),
Crlstescu 19 (3), Netolițchl 12 (4), 
Roșnafscbi 11, Toader 7, Bota 8, 
Săftescu 2, Brănișteanu 2, V. 
Ioan 4, respectiv Herbert 27, Co
rul 23 (3), Bretz 11, Apostu 8, 
Munteanu 6, Pelgcr 4, Gh. Dă- 
ian 1. Cel mal buni apărători : 
M. Crlstescu, respectiv B. Pel- 
ger. Arbitri: Fi. Băloșescu — M 
Petrescu.

LUPTE
Duminică au fost programate 

întrecerile ultimei etape a Cam
pionatului Republican de lupte 
greco-romane pe echipe, multe 
dintre partide fiind decisive pen
tru stabilirea formațiilor ce vor 
participa ia turneul final (3—5 
noiembrie) sl a celor care vor 
retrograda.

BUCUREȘTI. In Sala Progresul 
a avut loo o reuniune ia. care au 
fost prezente echipele Dlnamo 
București (multipla campioană a 
tării), steagul Roșu Brașov sl 
Progresul (organizatoare) rezul
tatul dintre aceste ultime două 
formații fiind hotărîfor pentru 
stabilirea celei care nu va mal 
activa in primim eșalon. în aces
te condiții, este lesne de Înțeles 
la ce nlvo de tensiune s-au dis
putat meciurile, ee luptă încor
dată a avut loc ne saltea. în fi
nal a cîștigat Progresul, la un 
scor destul de concludent: 
21—8.6. dar echtoa retrogradată 
va fi stabilită dună omologarea 
rezultatelor, făcîndu-se aoej sl te 
alte clauze ale regulamentului 
(punctavcraiul în întîlnlrHe di
recte, numărul victoriilor prin 
tuș etc.). Bucureștenil s-au pre
zentai foarte bine pregătiți de da
ta aceasta tfapt care nu s-a pu
tut constata pe tot parcursul 
competiției) sl au obținui punc-

VOLEI
(T. SIRIOPOL.

I. Dinam
3. Steaui
3. Dinam
4. Farul
I. ELBA 
». „U« C 
1. LC.E.I
8. OȚEL1
9. Met. '

10. Rapid
11. Balanț 
13. Ac. »

J
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GRECO-RGMANE : DISPUȚI
tele succesului prin victoriile 
sportivilor N. Pantazi, N. Ștefan, 
Gh. Florea. M. Constantin. I. Tu
dor (un îunior de 82 kg care 
promite). M. Drugan sl C. Ola
ru. De la oaspeți n-au cîștigat 
decît D. Boiian (62 kg) sl D. O- 
nacă (100 kg).

In cea de a doua întllnire, Di
namo a învins pe Progresul eu 
scorul de 23—6. punctele victori
ei pentru dinambvistl fiind rea
lizate de L Voicu, B. Strubert, 
P. Cărare. A. Bacanov. A. Glonț 
Sl I. Grigoraș. De la gazde au 
cîștigat N. ștefan si (din nou) 
Juniorul I. Tudor. în mod sur
prinzător, două meciuri «-au ter
minat eu decizii de duble desca
lificări, dtaamovistli N. Onica 81 
Gh. Savu nereușind să se im
pună ta fața adversarilor tor 1 
Gh. Panait si, respectiv. Gh. Flo
rea. De altfel trebuie să consem
năm că Dlnamo. formație care 
s-a prezentat mereu lntr-o foar
te bună formă de concurs, de 
data aceasta n-a mal manifestat 
aceeași preocupare pentru aOcă- 
iuirea cdlel mai puternice (si bi
ne pregătite) echipe... Atentle, 
mal este puțin oină te turneul 
finali

în ultimul meci. Dlnamo a eîș- 
tisat destui de clar si ta lata 
formației brașovene (27,5—8), dar 
cîtiva dintre sportivii dinamov' 
au fost departe de forma lor 
obișnuită de concurs. Au arbi
trat: c. Alexandru (Buc.), P. 
Groșii (Sinaia) sl Gh. Panaite 
(Bacău).

frumoasă 
Gheorgh, 
Si Nieoli 
mitele c< 
erau doa 
torul dir 
6—4. piti 
salt tnaj 
reus'Tai 
favojrea 
tă victor 
scor șl i 
lat form 
tarea cu 
O șansă 
Cu toate 
goril, bi 
tat cu u 
Cristian 
pierdut 
tacuri re 
ghe Păd 
I.M.U. (1 
Metalul 
scontată 
pete t 
(Buc 
A absen 
sov).

Interesantă evoluție a scorului. 
Replică viguroasă a oaspetelor, 
care au pus adesea în evidentă 
unele deficiente ale studentelor 
la preluare șl în apărare, acestea 
trebuind să „pluseze” în alte 
compartimente pentru a obține 
victoria la Umilă. Remarcări : 
Daniela Blănaru, Speranța An- 
dreiea, respectiv Marla Vasilică 
șl Corina Olțeanu. Arbitri I V. 
Vrăjescu «1 D. Rotaru, ambii

din București, 
coresp.).

CHIMIA HM. 
INȚA BACAU 
piese de bază _____  ______ r
Dorina Crăciun), dar cu Came
lia Iliescu, Lucretia Mirea șl 
Aurelia Zabara in vervă, vîloen- 
cele șl-au adjudecat ușor prime
le două seturi. Deconectate, ele 
au fost conduse cu 10—1 in se
tul ultim, dar au revenit spec
taculos, Mai eficientă la oaspe
te, Cristina Griimcxa. Arbitri : 
AL Dragomlr șl v. Lazariu, din 
București, (D, ROȘIANU. coresp.)

V1LCEA — ȘTI- 
(3-0). Fără două 
(Xenia Ivanov și

-„SPRIJINUL ACORDAT DE ECHIPĂ
(Urmare -aii țag. î) •

Fopa. î. D. Catănă, tall, 3 BL 
Anton la A S, ceilalți cicliști a- 
flîndu-se la peste 4 minute.

- — Da, era clar că • lupta sa ve 
ăa Intre noi trei. Am ei-ftigat «~ 
tapa a t-a, urmat tlind de !Șl. 
Anton, la timp ce C. Popa a so
sii la Tg. UiurOș abia al S-lea. 
intrina tn Joc bonUlcațtlle, am 
preluat tricoul galben, eu un «- 
vans de s s fa(d de $t. Anton si 
9 S față de C. Popa, dl/erențd 
care s-a menținut pînă în finalul 
Turului.

— Nu s-ar fl putut.oare, ca ți
nui <Jin cei doi să te.,, dezbrace 
de tricoul galben 7

— Ba da, dacă nu +aț fi su
pravegheat îndeaproape...

— ...sau dacă, au apreciat spe
cialiștii, nu le-al fi fost superior 
la cățărări șl la sprinturi.

— Bste adevărat că au clnidrfi 
și aceste două calități ale mele, 
poate nu chiar atit de mari c»

Spun speelalijUi, dar importantă 
K fost, ered eu, prezența mea In 
fața pliHonulut eu pretendența ia 
Șefie, ața cum important a fost, 
fără îndoială, Sprijinul acordai 
permanent ae echipă.

— Imediat după încheierea Tu
rului m plecat la Piatra Neamț, 
unde, desigur, *1 savurat împreu
nă cu prieteni) această prețioasă 
Victorie.

— Intr-adevăr, la Piatra Neamț, 
acașă, unde ciclismul eunoaște o 
frumoasă dezvoltare, unde fostul 
meu antrenor, N, Plenescu, « 
reușii sd alcătuiască o echipă cu 
patru Juniori ae certă valoare, 
cum ar fi Grlgorici, Vaslltu, cor. 
lada și Foca, nume despre care 
veți auzi in curlnd numai lu
cruri bune.

— Juniori despre care noi am 
șl scris, l-am și lăudat 4a timpul 
potrivit, șl ta fruntea cărora se 
afflă, tată, un veritabil model, 
Danuț Catană, clștigător al Turu
lui ciclist al României.

Mihai TRANCA

de lupte a clubului 
echipe eu txisib

* In sala
Dinamo, tael __ __
tăU tehnice si valoare diferite au 
realizat o reuniune Interesantă, 
cq multe partide deosebit de 
spectaculoase. L^C. Dacia Pitești 
— una dintre formațiile preten
dente Ja un loc pe podium — 
era. firește, favorită in meciuri
le eu I.M.U Medgidia sl Metalul 
București, organizatoarea com
petiției. Mal jntil, echipa piteș- 
teană, pregătită de antrenorul 
Cornel Petrescu, a dispus cate
goric (20—5) de I.M.U. cea mul

• : 
RapL., Ir 
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salvării i 
Arad sl 
Așadar, 
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51 28-7 c 
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a „Capul de afiș" ta acestei 
săptăminl tl constituie noua 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO ,A TOAMNEI", care va a- 
veo Ide duminică, 29 octombrie. 
Cu această ocazie, partlcipanțil 
vor avea posibilitatea să opteze 
pentru o gamă largă de numere 
favorite, avlnd în vedere că s« 
extrag din urnă nu mal puțin 
de 00 de numere, cuprinse ta 1 
extrageri, încadrate în două 
faze. Există posibilitatea de a se 
câștiga și cu numai 3 numere 
dta 24 șl respectiv, 18 extrase, 
ceea ce Înseamnă că participant!!
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Fată de actele nesportive de la unele meciuri ale Diviziei A
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SE IMPUN MĂSURI FERME Șl URGENTE

PENTRU COMBATEREA LOR

IR A ME-
UREȘTI — 
METALUL 

V 80—100. 
făcut din 

a Capitală, 
> diferență 

datorită 
rll (în zo- 
ă, precum 
a pivotului 

Imbatabil 
In același 

:lent. S-au 
taru sl D. 
la" ne re- 
Scarlat ți 

cat : Car- 
tlnescu 13, 

Birsan 9, 
12, Panal- 

I, respectiv 
22, Rotaru 
e 7, Hnat 
instantines- 
u. Arbitri:

nie 12, Vlrvoreanu 2, Fried 3, 
Kmescu 8, Bobrovschl 10. Apără
tori : n. Păun, respectiv O. Isai- 
cu. Arbitri : M. Al dea — O.
Vestlnian.

Nicoleta ALDEA

METALOTEIINICA TÎRGU MU
REȘ — FARUL C.S.Ș. 1 CON
STANTA 92—110. După o partidă 
echilibrată, N. Mănăilft, V. Băi- 
ceanu șl C. Moldoveanu au con
tribuit decisiv la victoria, pe cit 
de netă, pe atît de meritată, a 
constănțenilor. Au marcat : Cio- 
cian 21, v. Pascu 20, Lukacs 16. 
Albert 13, K. Takacs 9, Chirllă 
6, Al. Takacs 5, Zoppelt 2, res
pectiv Mănăllă 30, Moldoveanu 
25, Băiceanu 23, Cucoș 11, Tecău 
8, Mihăilescu 7. Ilucă 2. Fîorea 
2, Coroamă 2. Apărător : V. Băi
ceanu. Arbitri : D. Roșea — D. 
Bădilă. (C. ALBU — coresp.).

ULESCU
I - ELBA 
tapa bucu- 
iet in fața 
Stor anare 
Gh. Novac 
i în teren, 

jucătorii 
Consacra- 

il pentru 
spectator. ' 

IU 8, 1141-
=■ fici 15, 

szlo 9, 
V. Con- 

Davld 11, 
ealețchl *,

OTELINOX TtRGOVIȘTE — 
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
87—92. Joc echilibrat, aprig dis
putat. tn momentele chele, oră- 
deniî și-au valorificat plusul de 
experiență în Divizia A. La for
mația tîrgovișteană se resimte 
absența unul conducător de Joc 
de valoare reală. în plus, el au 
ratat mult, mal cu seamă arun
cări libere. Au marcat : Lefter 
32. Vasilică 21. Ciochină 16, 
Zdrenghea 14, Tace 2, Armagiu 
3, respectiv Antochi 20, Cristea 
18, Gellert 14. H. Nicoară 14, 
Gh. Pascu 11, Alcxe 7, Flaundra 
*, Șarlă 4. Apărători : B. Rădu- 
lescu, respectiv Z. Gellert. Ar
bitri : C. Dumitractie — N. Con- 
stantlnescu. (Cristian TOMESCU 
— coresp.).
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I
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multe 4f 
cu Gheor- 

■ea dintre 
mijloc") 81 
eu victoria 
:hlpei bas» 
ir u Cue 
c u«oj). 
I4te^ (Hra-

Jiu și17— 14 cu Cimentul
18— 14 cu Muscelul 
Partida dintre cele două echipe 
vizitatoare s-a încheiat cu suc
cesul sportivilor eorjeni <19—18), 
Dîn echipa gazdă s-au remarcat

' sl I. Stignei. (A.
— coresp.).

. Echipa locală n-a 
prezinte la nivelul 

pierzînd
Botoșani —
Si 14—25 cu A.S.A.

Tg. 
Cimpuiung.

I

Pînă mai deunăzi, p* stadioanele din țara 
noastră un meci de fotbal incinta spectatorul, 
le oferea jucătorilor un climat propice afir
mării valorii și pregătirii, era un spectacol de 
ținută. în linii mari, întilnirile din campionat 
continuă să se desfășoare în același cadru, sub 
auspiciile aceluiași fair-play specific fotbalului 
nostru. Ne făcea plăcere să constatăm și să 
consemnăm că ieșirile nesportive, manifestă
rile care frizau bunul simț au fost stăvilit* încă 
din fașă, că măsurile luate și aduse la cunoș
tința întregii mișcări sportive, a tuturor iubi
torilor fotbalului au dat rezultatele dorite.

Dar iată că, de curînd, chiar în primul eșa
lon fotbalistic, „iarba rea" a început din nou 
să... răsară. Cum ? Goana disperată după punc
te, obținerea victoriei cu orice preț, desconsi
derarea adversarului, a regulamentului de joc, 
sfidarea publicului și a ideii de sport în ge
nerai, — concretizate, de regulă, în fapte re
probabile, de care se fac vinovați unii jucători, 
antrenori, conducători de cluburi și uneori chiar 
și arbitrii — au făcut ca. în cîteva meciuri 
(vom lua ea exemple recente partidele Sportul 
Studențesc — Universitatea Craiova, F.C.M. 
Brașov — .U" CluJ-Napoca, Universita
tea Craiova — Flacăra Moreni) să înre
gistrăm multe abateri de ia nota generală de 
sportivitate a campionatului nostru.

înfierăm în aceste rînduri tendința jocului la 
intimidare încă de la primele schimburi de 
mingi, așa cum s-au petrecut lucrurile în me
ciul Sportul Studențesc — Universitatea Cra
iova, tonul fiind dat de componenții echipei 
bucureștene. Pe parcursul aceluiași joc, am con
semnat numeroase faulturi care urmăreau scoa
terea din teren a celor mai buni parteneri de 
întrecere (din păcate, țintele s-au numit Gb. 
Popescu și Săndoi, doi componenți ai lotului 
reprezentativ; primul a și părăsit terenul cî
teva minute, primind îngrijiri medicale, iar Cel 
de al doilea a fost lovit fără balon de Buțerclii, 
acesta din urmă primind cartonașul roșu), fn 
rîndul acelorași abateri se înscrie și gestul re
probabil comis de portarul Prunca în partida 
de la Brașov, care l-a lovit cu pumnul pe Ca- 
ciureac, faptă sancționată cu o justă eliminare, 
ceea ce a atras după sine o severă înfrîngere 
a echipei clujene, nevoită să continue, din min. 
42, jocul în 10 oameni. Iată unde duc aseme
nea acte nesăbuite ! Ca să nu mai amintim că,

la Brașov, conducătorul jocului a- fost obligat ■ 
să apeleze de șapte ori la cartonașul galben 1 
Pentru faulturi repetate, pentru proteste, ati
tudini nesportive. Paleta acestor manifestări 
nedorite 8-a completat cu atmosfera încinsă în 
care s-a desfășurat prima repriză a partidei 
Universitatea Craiova — Flacăra Moreni, cînd 
unu jucători de la echipa gazdă au căutat să-și 
timoreze adversarii încă de la început, 
ceea ce a influențat atît desfășurarea jo
cului, trecut pe planul doi, cit și spectacolul 
sportiv așteptat de la două dintre fruntașele 
fotbalului nostru. Din păcate, la această at- 

publicul, unii dintre 
printr-un limbaj pe 
necivilizat și pe care 
vreodată pe stadioa-

mosferă s-a conectat și 
spectatori „rcmarcîndu-se" 
care cu blîndețe îl numim 
nu dorim să-1 mai auzim 
nele noastre.

Un alt aspect pe care dorim să-l supunem 
oprobiului public este acela că există destui 
jucători care simulează, loviri grave pentru a 
induce în eroare arbitri și a stîrni proteste ne
întemeiate ale propriilor suporteri.

Și toate acestea tocmai acum, cînd fotbalul 
nostru se află în preajma unei extrem de im
portante întilniri internaționale, dificilul exa
men cu echipă Danemarcei. Apariția unor ast
fel de manifestări care degradează spiritul spor
tiv, care contravin conduitei morale, respec
tului față de partenerul de întrecere, față de 
publicul spectator, dar și a spectatorilor față de 
jucători, a fost, fără îndoială, posibilă deoa
rece au intervenit serioase scăderi în munca de 
educație pe care antrenorii și conducătorii de 
cluburi sînt obligați să o exercite continuu, cu 
responsabilitate maximă, pentru menținerea 
unui cadru propice desfășurării întrecerilor 
sportive.
Trebuie să combatem cu fermitate falsa idee că în 
fața echipei trebuie să stea sloganul : „Victorie cu 
orice preț împotriva acestei mentalități păgu
bitoare, ■ aducem în discuție unul dintre fru
moasele și generoasele adevăruri ale sportului : 
și înfrîngerca face parte din joc! Altfel spus, 
cine nu știe să piardă, nu știe nici să cîștige ! 
Este momentul ca jucătorii, antrenorii, condu
cătorii de cluburi și asociații, inclusiv specta
torii, mai ales cei înfocați peste măsură, să în
țeleagă bine că dintr-o înfrîngere demnă, ac
ceptată cu fruntea sus, se poate învăța mult, 
se pot naște viitoarele succese.

HIRIAC
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i Dunctele 
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iatu Mare, 
orice ale
C.S. Arad 

din forma
se C. COr- 
irațcu, D.

A. Pândele
bAlteanu •

BOTOȘANI. 
reușit să se 
adversarelor, 
partide: c.S. 
Suceava 9—29 „ _ ___ ___ _
Meciul dintre echinele oasnete a 
fost cîstigat de sinortivli suceveni 
CU 29—14. (S. UNGUREANU
coresp.).

TIMISOARA. Dintre ceSe t- 
meclurl disputate, numai unul a 
fost interesant: Metalul IURT 
Lugoj — C.F.R. Timisoara. în
cheiat cu victoria la limită (17— 
15) a lugojenilor. Grisul oradea 
a prezentat formație incompletă, 
pierzînd categoric ambele narti- 
de : 8—29 cu Metalul și' 6—29 
C.F.R. Timișoara. (C. CREJU — 
eoresp.).

BALA MARE. Formația organi
zatoare si-a valorificat șansele 
de gazdă, etstiaind ambele întll- 
niri: SIMAREd B. Mare —
A.S.A. Clui-Napoca 25—13 s! 22— 
18 cu Electromureș Tg. Mureș. 
Formațiile oaspete au terminat 
la egalitate: 15—15 
coresp.).

GALAȚI. ElaDă 
importantă pentru 
tatlva de a. evita 
Două victorii nretioase: Dunărea 
— Hidrotehnica Șiret 28—11 si cu 
Construcția Buc. 22—18. Construc- 
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• MIINE, TREI MECIURI DE 
DIVIZIA A. Campionatul primei 
divizii nrogramează miercuri 25 
octombrie trei Dartide interesante. 
Este vorba de două mecuri res
tante din etapa a 7-a sl anume: 
SPORTUL STUDENȚESC — F. C. 
FARUL si UNIVERSITATEA CRA
IOVA — F.C. BIHOR, al treilea 
Joc fiind STEAUA — JIUL care 
se dispută în devans din cadrul 
etanel ș 10-a. Intîlnirea DINAMO 
— F.C.M. BRAȘOV se diSDUtă o 
zi mai devreme (sîmbătă 28 oc
tombrie), fată de restul parti
delor din etapa a 10-a, progra
mate duminică 29 octombrie.

In Divizia B. tntîlnlrea F.C.M. 
Progresul Brăila — Ceahlăul p. 
Neamț, din etapa a 11-a, se va 
disputa marți 31 octombrie.
• MÎINE. O NOUA ETAPA

1N CUPA ROMÂNIEI. Dună cum 
am mal anunțat, mîine se va 
disputa o nouă etană in Cupa 
României, programul acesteia a- 
ducind ___ :__
meciuri atractive: Electropuțe 
"Craiova — A.S.A. Tg. Mur, 
Metalul r' - 
Metrom — 
CIL Sighet — F.C.
Baia Mare. La București, supor
terii Rapidului. în mod cert, vor 
umnle stadionul din G-iulcsti, fi
indcă aici se va disputa nartlda 
Tehnometal — Rapid.

Jocurile vor încene la 
Reamintim că în oaz 

tate dună consumarea 
regulamentar de ioc. _____
Be vor prelungi cu două reprize 
a cite 15 minute fiecare. Iar da
că egalitatea' va neraisla. atunci 
se va proceda 
vlturifar de la 
partajare.
• bogată

NAȚIONALĂ - - - - -
Loturile reprezentative de iuniorl 
parcurg o perioadă densă de 
întâlniri Internationale. Astfel, 
Lotul U.E.F.A. ’90 urmează să 
dlsnute ultimele Dartide din 
nreliniinariile C.E.: ta 1 noiem
brie, la Sibiu, cu Austria si ta 
ziua de 14 noiembrie, la 
resti. cu Danemarca.

U.E.F.A. ’91 a efectuat. 
săDtSmînă In urmă un 
de două locuri în R.D.G.. nier- 
ztod ambele întilniri. în compa
nia selecționatei similare a tării 
gazdă, la același scor, o—3.

U.E.F.A. ’92, angrenată în nre- 
Imlnariile CE. dc iuniorl II va 
disputa returul cu Norvegia, vi
neri., la Buzău: U.E.F.A. ’93. un 
lot de Derspeetivă; fără- compe
tiții oficiale, deocamdată, oleacă 
astăzi- In Bulgaria. . pentru_ un 
turneu de două locuri ui-matoa- 
rele, disnutindu-le» acasă ‘ 1»
Roșiori (7 sl 9 noiembrie»., par
teneră fiirldu-i Cehodovaeia.

în „prim-plan- cîteva 
’.ere

_____ Mureș, 
Plopeni — Steaua Mizil, 
— I.C.I.M. Brașov sau 

Maramureș

ora 14. 
de egali- 
titanului 

meciurile

la executarea lo
ll rn. pentru de-

agenda inter-
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SIRIOPOL — eoresp.).
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SERIA A VII-11
Metalul Hm Vllcea — I.P.A. 

Sibiu 1—5 (1—2), Chimia Găeștl
— Metațul Voința. Sibiu 0—1 (0—1),
Electrica Titu — Nitramonla Fă
găraș 3—1 (1—0), Carpațl Bra
șov — Unirea Pitești 2—0 (0—0), 
c.s.U. Mecanica Sibiu — Car- 
pațl Agnita 3—) (2—0), Carpațl
Mîrșa — Muscelul Cimpuiung 
2—0 (1—0), Dacia Pitești — Me- 
trom Brașov 1—1 (0—0), Dacia
Cozia Călimăneștl — Electro
nistul Curtea de Argeș 2—1 
(2-1).
Pe primele 

SIBIU 16 p 
iești 12 p 
Titu 11 p 
Sibiu 11 p 
locuri : 14. ________  _
6 p (8—16), 15. Chimia ___
0 p (8—18), 16. Nltramo.nla Fă
găraș 5 p (9—11Ș.

SERIA A VDI-a
Chimia Buzău — Montana Si

naia 1—2 (1—1), Carpațl Covasna
— Minerul Șotinga S—1 (1—0). 
Precizia ’ Săcele — Mtaeru.1 Bara- 
olt *—0 (3-—0), Metalul ■ FiMpeștl
— Petrolul Berea 4—0 (1—0), Me 
tabu Tg. Secuiesc — Hidrotehni
ca A.S.A, Buzău 3—1 (2—1), Pe- 
ti’O'lta Băicol — Unirea Cîmplna 
2—1 (1—1), Electro Sf. Gheorghe
— Cimentul Flenl 0—2 (8—0), 
Carpațl Netei lu — Mfeerul FHi- 
pești 1-1 (1—1) - «-a jucat le 
tatorsura Buzăului.

Fe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 10 p <37—6), â, Me
talul TI lipești 12 p flt-0), ». 
Hidrotehnica Buzău 11 p (10—18) 
,-.pe ultimele locuri : 14, Mine- 
na Baraojt 0 p (io-,10), 15. Mi- 
aerul șottaga « p (11-21), » 
Fetrolta Berea 8 p (9—24), 

SERIA A IX-S
C'.SM, Drobeta Tr. Severin — 

Minerul Lupenl 1—2 (1—1), Auto- 
meeaniea Reșița — UM, Timi
șoara 8—1 (2—0), Energia Timi
șoara — «inerta Moldova Nouă 
1—1 (0—1), C.S M. Caransebeș — 
Diema Orșova 2—0 (2—0), Mine- 
viti Anina — Mecanizatorul St- 
mlan 2—1 (1—1), Retezatul Ha
țeg — A S Paroșenl 2—1 (0—1), 
Minerul Știința Vulcan — Cera
mica Jlmbolla 2—0 (2—0), A.Ș. 
Sinraarttaul Sîrbesc — Vulturii 
Lugoj 0-2 (0—1).

Pe primele locuri t' __
RUL LUPENI 1.4 p (1.8—7). 
Vulturii Lugoj 13 p (20—G) 
c.s.M. caransebeș 13 , 
pe ultimele locuri : 14. A.S. Pa 
roșeml 6 p (11—14), 15, Mecani
zatorul Șlmlan 6 p (5—17), iO 
C.SM. DTObeta Tr. Sev s * 
(4—19).

SERIA I
Constructorul lași — Steaua 

Mecanica Huși 1—1 (0—0), Elec
tro Botoșani — TEPRO Iași 5—0 
(3—0), A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Zimbrul Și
ret 7—0 (2—0). Aurora Tg. Fru
mos — C.SJd. Buceoea 6—0 
(3—0), Metalul Rădăuți — FOR- 
TUS Iași 0—3 (0—0), FEPA "74 
Bîrlad — Partizanul Bacău 1—1 
(1—0), Proletarul Bacău — Uni
re® Negrești 1—2 (0—1), Carpațl 
Gălăineștl — Mecanica Vaslui 3—1 
(1-0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a ix-a : 1. MECA
NICA HUȘI 15 p (19—7), 2. 
FEPA ’74 Bîrlad 13 p (23—3), S. 
FORTUS Iași 12 p (21—10), 4. 
Oarpati Gălăneștl 12 p (11—8).., 
pe ultimele locuri ■ 
Bucecea 
Iași 3 p

A.S.A.

SERIA A IV-a
CONPREF Constanța — Pro

gresul CSS Medgidia 6—1 (6—0), 
Olimpia Slobozia — ISCIP Dl- 
mtal 2— 1 (0—t), s.N. Oltenița — 
Victoria Lehilu 3—0 (2—0), Vi
itorul Chirnogl — Victoria Țăn- 
dărel 2—0 (2—0), caliatls Manga
lia —• Portul Constanța 2—1 
(1—1), Voința.ICS Medgidia — 
Dunărea Călărași 1—2 (0-1), Vic
toria Ftoreștl — Rapid Fetești 
5—0 (2—0), Metalul Plopeni — 
A.S.A. Chimia Ploiești 2—-1 (2—0).

’ ‘ 1. PRO-
P (19-4), 
P (17—4), 
P (20-11) 
15. CON-

15.
5 p (9—25), 10. 

(8—20).
SERIA A H-fi 
Borzeștl — 

Gheorghenl 4—0 (1—0), _ 
Moinești — MECON Mun, 
Gheorghiu-Dej 2—0 (0—0), Rapid 
Miercurea Cluc — Minerul Co- 
măneștâ 2—2 (2—1), Unirea Cris- 
tur — Oțelul Reghin 4—0 (O—0), 
Avtatul .Reghin — Progresul O- 
dărhel 5—0 (2—0)," . MuriȘșul Lu
duș Mureșul Toplița 3—1 (2—1), 
Metalul Sighișoara — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 8—1 (8—1), -

« eiBUBai. «wn Textfia Buhușl — MeUlul Re- 
S ma^Xt rinei ■ ®htn »“•a marcat <se mpci g pț Koewtl , K cjsjK.'

BORZ^n 1« p U8-9), ». ME- 
COW Mun.-Gh. Gh.-Dej Mp (15—«), 
3. Mureșul Luduș 18 p (18^-13), 
*. Unirea Crtetux 13 p (18—HR., 
pe ultimele loeurit K OțeMi . 
Reghin « p <7—16). W. MetaJuL 
Reghin': 6 p (V--49). 10. Rapid M. 
Clue 8 p (7—10). :: —

SERIA A Ufc»
CSilmla Autobuzul Mărășeșii — 

Gloria C.F.R. Galați 8—1 (♦—«a, 
Laminorul Brăila -» F.C35. Bel- . 
ta Dtoamo Ttdeea 1—4 (0—2),
«---- ....j Babadag — Petrolul

Iasca 2—1 (6—1), Meea.no- 
Galați — C.S, Progresul 

3 -3 (8—1), Arrublpm Mă- 
Celuloza Adjud. 1—0 (1—0), 
navrom Galați — Tri- 
Panelu 0—0, Chimia Eră- 
Porgresul Isaeeea 3—1 

Foresta

HOCHEI I
(Urmare din pag. 1)

Antal, Dala, Burada, Dim ache, 
Popescu, Nicoleseu, Gliga, res
pectiv V. Biro, Andras, K. Nagy. 
Au arbitrat M. Dinu — FI. Gu
bernii si C. Săndulescu.

SPORT CLUB MIERCUREA .
C1UC — DINAMO BUCUREȘTI 
8-2 d-S. 1-0, 8-0) 81 2—5 »
0—*, lr-3, 0—2). Xn prima partt- ■ 

' M Dinamo a condus in mln. It | 
ee 9—0 sl a eîstlgat™ Sport 
COub, oare a marcat de rinei ■ 
Ari, fără să primească gol, I 
intr-a doua Sport Club a can- I 
dus eu 1—0 pini ta min, ta, dar 
Dtaamo sl-a luat revanșa, la «eo- ■ 
rul cv care pierduse... Marca- I 
tari i Gerczuly, Bejan, Cs, Antal, I 
A. Nagy, Baricz, Bartalis, Gereb, 
respectiv Mesei 1.+1, Pogăceanu, | 
PJaaiu. Solyom, ElAs, Lukkcs. I 
Arbitri : M, „Trosneam.! —• Gh. ■ 
Tașnadl, Im Pot». Marian Pisă- 
r» (Dlnamo) , a fost sancționat | 
ea .10 minute penalizare pentru I 
rea conduită, in primul meri, ■ 
(Vaier PAȘCANU, coresp.)

C.S.M. DUNĂREA GALAȚI - f 
PROGRESUL MIERCUREA CIUC | 
8—2 (3—0, 4—0, 2—2) Șl 1—3 E
<1—8, 6—1, 0—0). în primul meci

I
I

[AREA GALATH *- I
MIERCUREA CIUC f 

l—09 2—2) șl 1—3 B

gălățenli au jucat foarte bine, | 
clștigînd lejer In fața uiiol echl- | 
pe dezorientate, pentru ea a 1

lecție ■ 
Sersea | 
. Zap- “

doua zi să intre Infatuau pe 
gnfcăță șl să primească o ' ' ’
usturătoare. Au înscris :
2, Radu 2, St. Zaharia 111. Zap- 
șa, Dinu, I. Spiridon, Vargyas, 
respectiv Augustin 1-|1, Todor, 
Sofron, fa Nagy. Au arbitrat I, 
Becze — N, Enache, A. Molnar. 

fflBalamao SUnOPOL. com®.).
il

CJ3.M. Viitorul 
Petrolul 

Gh.

Granitul
Brăila

cin — 
Știința 
cotext 
ăia — . ___ ...
U—0), Gloria Ivești 
Gugești 0—0.

Pe primele locuri t L GLORIA 
GALAȚI 17 P (32—2), 2. Chimia 
Brăila- 12 p (18—17), 3, Foresla 
Gugești 11 p (17—16)... pe ulti
mele locuri s 13. Tricotoxt Pan- 
du 6 p (9—16), 16. Laminorul
Brăila 3 p (8-2.9).

Pe primele locuri : 
GHESUL MEDGIDIA 15
2. Victoria Florești 14
3. Oallatis Mangalia 14 

pe ultimele locuri :
PREF Constanța 6 p (13—18). 16. 
ISCIP Ulmenl 4 p (16—20)

SERIA A V-fi
Metalul București — FCM Vic

toria Giurgiu 3—1 (2—0), Avicol® 
Crevedia — Progresul Șoimii 
IMUC București s--0, ME- 
COS București — Automatica 
București 4-1 (2—0), MECON
București — C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești 2—0 (2—0), Dunărea Giur
giu — Vlseofil București 8—0 
(0—0), iups- Ohltila — Danubia
na București 1—0 (1-0), I.M.G. 
București — Tehnometal Bucu
rești 5—1 (8-0), ÂSIC. Bueureiștl 
— HapM Braniștea 1—2 “ “

Pa primele locuri : 1. 
,LUL BUCUREȘTI 12 p 
■ 2, MECOfe - București 12 p 
«. '£M.G, • București > 12 p
4. Progresul București 12 p O®—*)
.. .pa ultimele loeurr 3 1B. Vtecc- 
ta Bucuretal * P (13—32), 16„
Rapid Braniștea * p (8-37).

SERIA. A VI-a
Kl<s'te’<>pi.-,terc. Crâiova e- Fro- 

gits'ul Corabia 7—1 (2—0), Chi
mia Victoria Tr. Măgurele — 
Comstrubtorul Șoimii Craiova 
1—3 (0-1), ROVA Roșiori — VI- 
Itorui CSS Drăgășănl 5~2 (3—0), 
Petrolul Stotaa — j.o.B. Balș 
0-1 (8-0), ■ Mtaenfl Mătăsuri — 
Sportul Muncitoresc Drăgănești 
Olt 4—0 (2—0), Spicul Coloana —■ 
Petrolul Țlrienl 2-0 (1—0), Uni
rea Alexandria — Dunărea Zlm- 
nioea 8 -0 (4- 0), Progresul Băl
tești — Recolta Stoicănești 8--0 
(3-6).
Pe primele locuri : 1. ELEC-

TROPUTERE CRAIOVA 17 B 
(34—5), 2 ROVA Roșiori 12 p 
(26—12); .3, Progresul BăUeștl
11 p (15—12).,. pe ultimele locuri: 
15. Chimia Tr. Măgurele 5 p 
(11—18), io. Sp. M. Drăgănești 
OH 3 ț (7-20).

(1—0), 
META- 
(27-H),
<30- 8).
(i»-9>;

.■ ’i

locuri : L I.PA. 
(17—3), 2 Dacia Pl- 
(12—7), S. Electrica 
(20—10). 4. Metalul
(10—9)... pe ultimele 
Muscelul Cimpuiung 
“ -------- Gâeștl

L MINE-
- 3:». 

p' (12-7) „.

SERIA A X-a
Dacia Orăștle — Petrolul Arad 

3—1 (1—0), Motorul- IMA Arad — 
Dacia Mecanica Orăștie < 1—6 
(1—0), C.F.R. Simeria — Unirea 
Tomnatic 3—0 (I—0), Chimia
Tășnad — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (0—0), Voința Ora
dea — Gloria Beiuș 5—2 (2—1), 
Șoimii Lipova . — Strungul Chisi- 
neu Criș 3—1 (2—0), Unirea Sîn- 
nlcolau — Aurul Brad 2 1 (2—0), 
Minerul Or dr Petru Groza — 

•înfrățirea Oradea 1—1' (1—1).
Pe primele locuri : 1. DACIA 

ORAȘTIE 14 p (25—6). 2. Unirea 
Slnnlcolau 14 p (23-10), 3. . Mi
nerul Or. dr Petru Groza 12 p 
(11—9)... pts ultimele locuri : 15. 
Unirea Tomnatic 4 p ta—37), 10. 
Gloria Beiuș 2 p (8—29».

SERIA
Metalurgistul 

Oaș Negrești 3-0 (1—0),. 
Iul Alud — Mobila 
Șinnleu 2—0 . (2—0),, i . 
greeti — Laminarii Victoria. Za
lău 2 -0 (1—0), Industria Șlrmel 
C. Turzil — Energia C.P.L. 
Sebeș 4—0 (2—0), Sticla Aricșul 
Turda '— Minerul Sărmășag 6—1 
(2—0), CUPROM Bata. .Marc — 
Victoria. Carcl 2-1 (2—1), Soda
Ocswi Mureș — Minerul .Băita 
1—0 <0—0), Unirea Dej. — C.U.G. 
ClujrNapoea 2-1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 16 .p <2«—8)., 
1 Ind, Slrmel C. Turzil 12 p 
(13—*)’, 3. Unirea D$ 11 p (17— 
tS)... pe ultimele tocuri : 18,
C.U.G. Cluj-Napoca 6 p (10—10), 
W, Energia Sebeș « p (8-18). ■ 

SERIA. A. XII-a
• Avtotul - Frasin — Rcton i). Să- 
vtaeșkl 8—1 (1—0),-. Laminorul
Roraa® — C.l.L. -Signet e^l 
(0—8), Bradul Vlșeu - Metalul 
Roman 2—1 (1—0), Steaua Ml-
■erul Vatra Domol — Laminorul 
Becleati .*—« (2—0),- Minerul
Borșa — Chimia Năsăud 3—1 
(1—♦), Cetatea Tg. Neamț — Mi- . 
norul Gura Humorului 1—8 
(0—0), Minerul Cavnle — Meca
nica Bistrița. 2...1 (2- 0), Minerul
Sala Sprie — '
B—0 (2—0),

Pe primele 
SXGHET 13 p 
Bsrte Sprie 12 
nul ss.vtoeștt . 
ultimele locuri : . ... ________
Bistrița 8 p (11—13), «. Metalul 
Roman 5 p <8—16),

Rezultatele ne-au fost transmL 
«e de către corespondenții noș« 
tei voluntari din localitățile 
respeetive.

A Xl-a
Cugir. — Voința 
" " “, Meta- 

Armătura 
Oașul ' Ne-

Minerul Crucea

locuri : 1. C.I.fa 
(23—7), 2 Minerul 
p (18—9), 3. RelO” 
12 p (16—10)... pe 
' ‘ 15. Mecanic®



SPORTUL Z IN LUME CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE POLONIEI

ILOGU PENIRU
(Urmare de pag. I)

eă-și concentreze atenția eu și 
mai multă exigență, adăugind 
bagajului tehnic, impresionant, 
poate fără cusur, un dram de 
romantism, de poezie. Căci in
tr-acolo se Îndreaptă, din câte 
ne-am lămurit, această disci
plină. Către imaginație. către 
artă.

Dar cum despre toate aoes-

latfi si medallatii competi
ției la masculin: sol — L. L 
Korobclnskl (U.R.S.S.) 9.937, 2. 
V. Artemov (U.R.S.S.) 0.875.». 
Ui Chunyang (R.P. Chineză) 
9.850: cal cu minere: 1. V. 
Moghllnli (U.R.S.S.) IO. X. A. 
Weckcr (R.D.G.) ș.șș», ș. LI 
Jlna (R.P. Chineză) Ș.937 : 
Inele: 1. A. Aculler (R.F.G.) 
9,873 3. A. Wecker 9.863. 3. V. 
Marinioi (U.R.S.S.) si I. Che
ch! (Italia) 9,812: sărituri: 1. 
J. Behrendt (R.D.G.) 9,881,
3. S. Kroll (R.D.G.) 9.874. 2. V. 
Artemov 9.8G8 : paralele: 1. 
U Jlng si V. Artemov 9,900, 3. 
A. Wecker 9.887: bară fixă 1 
1. Id Chunyang 9.950. 2. v. Ar
temov 9.900. 3. Y. Iketanl (ja
ponia) 9.875.

WMENlARIi UE MENțlILOR 
DE PfiESl

STUTTGART. 23 (Agerpres). — 
In comentariul agenției D.P.A. 
Hamburg se scrie, printre altele: 
„Cel peste 12 000 de soectatorl 
prezent: In tribune la ultima reu. 
nlune a finalelor ne aparate au 
aplaudat-o îndelung pe tripla cam
pioană mondială Daniela siiivaș, 
învingătoare Ia naratele, bimâ si 
sol cu un program do exerciții 
ta care dinamismul execuției s-a 
Îmbinat cu o înaltă ținu ti artis
tică. Campioana română lșl 
adaugă astfel ia bogatul său pal
mares. ce cuprinde C titluri mon. 
«Me și europene sl trei titluri 
olimpice, alte trei prețioase me
dalii".

La rindfcl său, trimisul special 
al agenției, a-d n- Berlin notea
ză: „Printre vedetele actualei e- 
ditii a Campionatelor Mondiale 
■-a numai at si gimnasta româna 
Daniela Siiivaș. Ea a obținut trei 
medalii de aur. reeditînd perfor
manta realizată în urmă cu un 
an Ia Jocurile Olimpice".

„Daniela Siiivaș a Încheiat 
■plendind cea de-a 25-a ediție a 
Campionatelor Mondiale, adjude- 
clndu-șî trei medalii de aur In 
concursul special ne aparate, cu 
două binemeritate note de 10“. 
scrie comentatorul agenției E.F.E.

In comentariul agenției „China 
Nvuă“ este subliniat strălucitul 
succes obținut de Daniela Siiivaș, 
prezentă de trei ori ne cea mal 
înaltă -reaptă a podiumului de 
premiere. Dc asemenea, este re- 
maroată evoluția bună a coechi
pierelor sale Cristina Bontas si 
Gabriela Polorac, fapt ce recon
firmă valoarea de ansamblu • 
gimnasticii feminine românești.

•yiiiiiitiiiiiiiiiuiiiiii, Cornet extern
t Is S

UN RĂSPUNS EVAZIV

stins, 
de a~ 
recor» 
(cpro- 
135, ev

Ed-

Necazuri le se țin lanț, vd 
veți lămuri, pe capul Fede
rației internaționale de Atle
tism (I.A.A.F.)! Nici nu »-a 
stins bine, daci s-a — 
controversa provocată 
nutarea a posteriori a 
dulul lui Ben Johnson 
Oală cu 107 voturi din 
observația, datorată ltd__
urn Moses, de față la Con
gresul de la Barcelona, ed 
„majoritatea au ridicat mina 
firi sd stle exact ce votea- 

e-a țl izbucnit o altă 
stare confUctuală, federația 
norvegiană — reprezentată, 
intre altele, de „primadone
le* Ingrid Kristiansen *4 Gre
ta Weitz, multiple campioa
ne ți recordmane ale lumU — 
atriglnd atenția ei »a torfaita 
da la marile competiții in st- 
tuațla în care ,.n« se va fa
ce lumină tn cazul Trlneț 
Solberg*!

Fa numele ei complet B- 
» Katrine Solberg, această 
ttniră sulițașă, născută la 13 
aprilie 1966. nu e numai deți
nătoarea recordului național 
(7X12 m) ți a S-a clasată la 
J.O. de ta Los Angeles 1984 
fta H ani), ci si „idolul de 
azi al sportului norvegian, 
simbolul unei vieți curata șl 
sănătoase* (,4'Equipe*). Cu 
toate astea, ji cm aHt mai 
surprinzător cu ett Solberg 
s-a numărat mereu printre 
inamicii declarați ți mverșu- 
nafi al dopingului, ea a fost 
depistată, ta f august, la 
Bruxelles, ..pozitivă*. fHnd 
imediat suspendată de I^.A.F„ 
inclusto pentru finala „Cupei 
Mondiale* ftn echipa Euro
pei) t Nimic anormal ptnd aid, 
au Plai existat și probabil cd 
vor mal exista asemenea tn- 
nmpliri nadorite, doar că 
(presimțind cevaf) Solberg a

ROMANEASCA DE GIMNASIICA FEMININA...
tea va mai fi vorba In deta
liu, după reîntoarcerea acasă, 
să dedicăm ultima parte a a- 
cestei corespondențe, cea din 
urmă efectuată de la Centrul 
de presă de la ..Schleyer Halle", 
ecoului neobișnuit pe care l-au 
stirnit în mass media locală 
execuțiile nepereche ale Danie
lei Siiivaș în finalele pe apa
rate. Iată, „Stuttgarter Nac- 
hrichten" publică chiar in pa
gina I o fotografie pe patru 
coloane a triplei campioane 
mondiale, surprinsă în evoluția 
la sol, exercițiu răsplătit cu 
nota maximă, explicația scu- 
tindu-ne de a mai adăuga ce
va : „Farmec la C.M., Daniela 
Siiivaș". în același ziar, infă- 
țișind-o pe Daniela pe podiu
mul de premiere, salutînd pu
blicul cu mîinile ridicate, El
mar Brummer o caracterizează 
drept „frumoasă, perfectă și 
cuceritoare", titlul articolului 
respectiv. ..Daniela a fost $i 
cea mai simpatică", subliniind 
că. pe lingă înaltele virtuți de

BOXERII ROMÂNI - ÎN ELITA MONDIALĂ
(Urmare din pag I)

lor", expediate decisiv ori de 
cite ori se ivește ocazia și prin 
care, in marea majoritate a 
cazurilor, obțin succese înain
te de limită. în mod special am

Primul campion mondial al 
borului românesc. Francisc 

Vastag
Foto : Nicolae PROFIR 

remarcat faptul că pregătirea 
fizică a cubanezilor a fost, de 
data aceasta, deficitară. în ul
tima repriză a meciurilor, 
sportivii antrenorului Sagarra

repetat, după două zile, tes
tul, la Oslo, rezultatul fiind... 
negativ. Și cum competența 
ți probitatea specialiștilor 
norvegieni nu putea (n-a 
fost niciodată) pusă la tndo- 
ială, ea a pornit un atac „Ia 
baionetă* tmpotrlva I.AA.F., 
susținută »i de federație. „E 
Inadmisibil, a zis ea, ca doc
torii puși sd recolteze pro
bele si nu vorbească nici o 
Umbd internațională, cum a 
fost la Bruxelles, unde mi-a 
fost imposibil să md înțeleg 
eu cineva, pentru a explica, 
omenește, că am luat pastile 
pentr-i gripă t Sd arăt ce pas
tile. cutia, ambalajul etc., me
dicamente cu totul șl eu totul 
inofensive, neincluse pe lista 
celor interzise de I.A.AJ.*. 
Cum opinia sultțasei a fost 
confirmată, eu dovezi. și de 
medicul el personal (care e 
și al federației). Han» Ger
hard Hovird („Trine ar prefe
ra sd moară dectt să-ți mistifi
ce performanțele*), o autori
tate unanim stimată, s-a cerut 
I.A.A.F. sd precizeze ce me
tode a utilizat laboratorul 
din Bruxelles si. încă mai 
concret, la ce aparaturi a re-

Răspunsul forului 
._____ ~~ mai 

la o 
re»- 

vi- 
.___ ., ____r. „.......... care
Trine Solberg insistă, taxînd 
suspendarea ca un „act abu
ziv, nesprijinit pe probe cre
dibile».

întregul sport norvegian e 
alături de ea. iar I.A.A.F. 
caută o ’Oluție, fie ca (su
gerează comentatorii) ți de 
comprofnls. Întrebarea e da- 
et o va găsi.

Ovidiu IOAN1TOAIA 

cur» el. 
mondial n-a părut cel 
concludent, limlttndu-se 
formula evazivă („s-au 
pectat instrucțiunile tn 
goare*), drept pentru

gimnastă, Siiivaș a lăsat o im
presie remarcabilă și prin mo
dul deschis, cald de a se pur
ta. fără fasoane Și- fără aere 
de vedetă. Aproape mirindu-se 
că „Siiivaș colecționează titluri 
și medalii cum colecționează 
alții mărci poștale", Jurgen 
Roos de la „Esslingen Zeitung" 
recunoaște mai departe că ,.e 
o plăcere să iei un interviu a- 
cestei uriașe campioane. Ea răs
punde rapid și suride des, e Ia 
fel de scinteietoare in discuție, 
ca și pe birriă". Ne oprim aici 
deoarece nu ne-ar ajunge 
pentru citate nici... un ziar în
treg (alte trei imagini cu Da
niela în „Stuttgarter Zeitung", 
superlative în „Bild" etc.), re- 
zumînd că, in pofida unor ne- 
împliniri, fetele noastre și-au 
onorat mandatul și la Stuttgart, 
luptînd fără menajamente, e- 
xemplar, pentru culorile scum
pe ale țării, pentru rcnumele 
confirmat al gimnasticii româ
nești. Cu acest sentiment, al 
datoriei împlinite, ele sosesc 
la Otopeni, marți după-amiază.

dădeau evidente semne de obo
seală, iar loviturile recepționate 
la corp determinau o scădere 
evidentă a potențialului lor de 
luptă...

Boxerii din R.D. Germană 
au arătat același stil economic 
din totdeauna. Ei nu aplică de- 
cît loviturile directe și stau 
tot timpul blocați, ceea ce face 
ca ripostele adversarilor să fie 
recepționate de ambele brațe, 
care protejează în permanență 
capul și corpul Modul lor de 
luptă nu este spectaculos, dar 
este eficace și rezultatele în
registrate în competiții de pri
mă mărime confirmă că res
pectarea întocmai a unor reguli 
bine însușite poate duce la 
performanțe dintre oele mai 
bune.

O remarcă specială pentru fru
moasa impresie lăsată de pu-

• MIERCURI, PARTIDE IMPORTANTE IN PRELIMINARIILE CM. 
(ZONA EUROPEI) • CAMPIONATE : P.S.V. EINDHOVEN ÎNVINSA; 
PANATHiNAlKOS - SCOR EGAL; SURPRIZE IN R.F. GERMANIA 

(schimbare de lider) Șl ANGLIA • ALTE ȘTIRI Șl REZULTATE

MIERCURI sint programate 
alte patru partide din prelimi
nariile C.M. (zona Europei). 
Dintre acestea, trei sint foarte 
importante pentru configurația 
clasamentelor.

in grupa a 2-a, Polonia va 
juca pe teren propriu cu Sue
dia- In clasamentul grupei 
conduce Anglia cu 9 p (golave
raj cu 10—0 — cu toate meciuri
le disputate), urmată de Suedia 
cu 8 p (7—3), Polonia 3 p 
(2—5), Albania 0 p (2—13).

Deci, in cazul in care Suedia 
va ciștiga, ea va totaliza 10 p, 
txecînd pe primul loc în clasa
ment, urmată de Anglia. Dar, 
in această variantă, și Anglia 
poate viza calificarea, cu punc
tajul respectiv și cu un gola
veraj de +10. Dacă partida se 
va încheia nedecis, suedezii 
rămîn pa locul secund, tot cu 
* p (golaveraj +4). în schimb, 
dacă Polonia va Învinge lu
crurile se vor schimba, deși 
polonezii nu mai au nici o 
șansă. Atunci, Suedia va ră- 
mtne cu 8 p *1 un golaveraj 
mal slab detft +4 !

Altă partidă de mare atrac
ție, in grupa a 3-a : Turcia — 
Austria. în momentul de fa
ță, clasamentul se preztată 
astfel i 1. U.R.S.S. 8 p (gola
veraj 9—4), 2. Austria 7 p 
(6—6). 3. R.D. Germană 7 p 
(9—10). 4. Islanda 6 p (6—11) 
— care ți-a Încheiat jocurile —, 
5. Turcia 5 p (9—8). Se poate 
afirma că echipa U.R.S.S. este 
virtual calificată. Care va fi 
a doua formație 7 Austria, 
R.D.G. sau Turcia 7 în afară 
de meciul de mline, in _ pro
gram mai figurează întilnirile : 
«.XI. U.R.S.S. — Turcia, 15X1, 
Austria — R.D.G. Deci, o si
tuație destul de complicată. în 
cazul rind Turcia va ciștiga 
partida cu Austria, ea are șan
se de a ocupa poziția a doua.

în grupa a 7-a vor avea loc 
două intrinirl. una dintre ele 
foarte importantă ; Cehoslova
cia — Elveția. O victorie a

VARȘOVIA (Agerpres). — în- 
tr-una din semifinalele probei 
de dublu feminin, din cadrul 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă de la Poznan, 
perechea română Oiilia Bădcs- 
cu, Maria Bogoslov a Întrecut 
cu 2—1 (24—22. 16—21. 21—19)

ACTIVITATE INTENSĂ LA HANDBAL
Turneul feminin din Olanda 

s-a încheiat cu victoria forma
ției R.D. Germane, urmată în 
clasamentul final de Polonia, 
România, Olanda, Cehoslova
cia și Franța. Rezultate din ul
tima zi a competiției : R.D. 
Germană — România 28—24 
(16—14) ; Polonia — Cehoslo
vacia 19—19 (13—14) ; Olanda 
— Franța 24—21 (13—12).

Turneul masculin le la Za
greb a fost ciștigat de selecțio
nata Iugoslaviei, care a tota
lizat 5 puncte, urmată de echi
pele R.F. Germania — 4 p, 
Cehoslovaciei — 2 p și Dane
marcei — 1 p. Ultimele rezul
tate : Iugoslavia — Danemarca 

giliștii din R.P.D. Coreeană, 
care au arătat calități demne 
de reținut.

în regres evident boxerii 
bulgari, cu puțin timp în urmă 
prezenți cu regularitate pe lo
curi fruntașe la marile între
ceri. Acum, la Moscova, cei 
doi „Analiști" au pierdut cate
goric meciurile respective, îneît 
se punea întrebarea cum de 
au ajuns Serafim Todorov și 
Klrkor Kirkorov în ultima fa
ză a mondialelor 7 Tot în a- 
ceastă situație s-a prezentat șl 
boxul din S.U.A., care nu a 
impresionat prin sportivi deo
sebiți.

Pugiliștii din Iugoslavia, Ir
landa. Italia, Polonia, Ungaria 
ș.a. s-au menținut pe aceleași 
poziții, cu prezențe pe treptele 
de „bronz" ale podiumului.

cehoslovacilor le va consolida 
locul 2 și deci calificarea. La 
scor egal sau Infrîngere, Por
tugalia poate avea șanse de 
calificare, susținînd ultimul joc 
cu Cehoslovacia, pe teren pro
priu. Iată clasamentul „la zi" : 
L Belgia 11 p, virtual califi
cată — mai are miercuri de 
jucat, pe teren propriu, cu 
Luxemburg, 2. Cehoslovacia 9 
p (golaveraj 10—3), 3. Portuga
lia 9 p (11—8). Elveția și 
Luxemburg nu mal au nici o 
șansă).

AM ANUNȚAT In ziarul de 
iert că P.S.V. Eindhoven * fost 
învinsă pe teren propriu (0—1). 
Surpriza este mare dacă avem 
In vedere faptul că echipa În
vingătoare, Vitesse, a promovat 
recent in primul eșalon ! în 
clasament, pe primul loc a 
trecut Kerkrade cu ÎS p (11 j), 
urmată de P.S.V. Eindhoven 
cu 14 p (18 j).

IN CAMPIONATUL Greciei 
(et. 8), Panathinaikos a terminat 
la egalitate (0—O) eu Panto- 
nlos, pe terenul acesteia. în 
clasament, pe primul loe a 
trecut O.F.L Creta cu 8 p, ur
mată de Panionioe 8 p (depar
tajate la golaveraj). PanathtnaL 
kos se află in plutonul frun
taș cu 8 p (locul 3 ).

SURPRIZE In Anglia (et. 10) t 
Coventry — Manchester United 
1—4 I; Crystal Palace —Millwall 
4—3, Derby — Chelsea 0—11, 
Everton — Arsenal 3—0 L, Lu
ton — Norwich 4—1 1, Q. F. 
Rangers — Charlton 0—1, 
Southampton — Liverpool 
4-4 L Tottenham — Sheffield 
Wednesday 3—0, Wimbledon — 
Nottingham 1—3. Deck trei 
victorii obținute ta deplasare al 
alte rezultate neprevăzute. In 
clasament continuă să condu
că F.C. Liverpool cu 18 p (8 
j), urmată de Everton și Chel
sea 18 p (ambele din 10 j).

ÎN R.F. GERMANIA, lidera 
clasamentului, Bayern Mfin- 
chen, a pierdut pe teren pro

cuplul Csilla Batorfi, Gabriela 
Vlrth (Ungaria). în’ cealaltă 
semifinală : Daniela Gherghel- 
ceva. Van Siao Min (Bulgaria, 
Franța) — Edith Urban. Elisa- 
beta Meier (Ungaria, Austra
lia) 2—1 (17—21, 21—18, 21—17).

24—21 ; R.F. Germania — Ceho
slovacia 28—22 ; Iugoslavia — 
R.F. Germania 20—20 ; Ceho
slovacia — Danemarca 23—19.

în campionatul feminin al 
U.R.S.S. după 5 etape conduc 
echipele Kuban Krasnodar și 
Rostelmaș Rostov pe Don cu 
rite 10 p, urmate de formația 
Spartak Kiev, cu 8 p. Rezul
tate din etapa a 5-a : Kuban 
Krasnodar — Eglc Vilnius 26— 
24 ; Rostelmaș — Spartak' Kiev 
23-21.

PE SCURT • PE SCURT
atletism • Englezul Kevin 

McCluskey a terminat învingător 
in cursa de la Nurburgrlng fl- 
tad înregistrat De distanta do 
23,800 km cu timpul de 1.14:46. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Ivan Uvlst (Cehoslovacia) 1.15:23 
si Osmlra Silva (Brazilia) 1.1/7:07.

BOX • pugiltstul nortorican 
Jose Bulz sl-a năstrat titlul de 
campion mondial la oat. cocos 
(WBC), tnvingindu-l win ko teh
nic in repriza a 12-a pe compa
triotul său Angel Rosario, tn ca
drul gaiei desfășurate la San 
Juan.
. BASCHET • In meci amical 

masculln. la Madrid: Real Ma
drid — Il Messagerio Roma 110— 
82 (60—44). Principalii realizatorii 
Anderson — 20 n si respectiv, 
premier — 21 D. • Finala tur
neului de luniori de la Luanda 1 
Angola — R.P. Chineză 89—62.

CICLISM • Turul Ecuadorului 
a fost ciștigat de rutierul tării 
gazdă Juan Carios Rosero. urmat 
de columbianul Miller Reyna, la 
3:01. Ultima etapă, a 13-a, dispu
tată in circuit la Quito » fost 
cîstlgată de sovieticul Igor Pa- 
tenko.

priu cu Leverkusen (0—1) 1 
Astfel. în clasament, pe primul 
loc a trecut Bayer Leverkusen 
cu 20 p, secundată de Bayern 
Munchcn 19 p. Tot pe teren 
propriu a fost întrecută și F.O. 
Kofn (1—3 cu Dusseldorf), în 
timp ce o altă echipă frunta
șă a ciștigat in deplasare : 
Bayer Uerdingen — Werder 
Bremen 0—1. Alte rezultate î 
Bochum — Nurnberg 3—3, 
Hamburger S.V. — F.C. Hom
burg 2—0, Mannheim — Karls
ruhe 0—1.

DUPĂ opt etape, in campio
natul, Spaniei conduce Real 
Madrid, cu 12 p, urmată da 
Osasuna — 11 p, Oviedo — 10 
p. Rezultate (etapa a 8-a) i 
Real Socledad — F.C. Barcelo
na 2—2, Vallccano — Real Ma
drid 1—2, Cadiz — Athletic 
Bilbao 1—0. Atletico Madrid — 
Osasuna 0—1, Logrones — Ovie
do 1—1, Sporting G-ijon — 
Valladolid 3—0, Tenerife — 
Mallorca 1—1, Malaga — F.C, 
Sevilla 2—1, Celts Vigo — 
Castellon 1—0, Valencia — Za
ragoza 2—1.

ÎN CLASAMENTUL oficial 
al cupelor europene de fotbal 
(perioada 1984—1989) pe primul 
loe se află Italia cu 42,498 o, 
urmată de R.F. Germania 41.093 
p, Spania 40,999 p. U.R.S.S, 
31,988 p, Belgia 30,833 p. Olan
da 37,050 p, Portugalia 25,583 p, 
ROMÂNIA 25,050 p, Scoția 
24,800 p. Suedia 23,100, Franța 
22,900 p. Iugoslavia 22,800 p 
etc. In baza acestei clasificări, 
ta ediția 1990—1991 a Cupei 
U.EJ.A., Italia, R.F.G„ Spania 
var putea Înscrie cite 4 echi
pe. U-R-S.S., Belgia, Olanda, 
Portugalia și ROMÂNIA cite 
3 echipe, Scoția, Suedia. Fran
ța. Iugoslavia și alte țări, cla
sate pină la locul 21 cite 2 
echipe, cele de la locul 22 la 
32 cite 1 echipă.

LA ÎNCEPUTUL anului vH- 
tor echipa Irlandei va .susține 
e serie de partide amicale cu 
selecționate din Argentina, 
Uruguay, Brazilia și Columbia, 
a anunțat, la Dublin, secreta
rul federației irlandeze de 
specialitate, Tony O’Neil.
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