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Sub președinția tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

PLMARAlĂIIGITĂACOMinTIJLUICfMRAIALPARnDIIIlllCOMUNIST ROMÂN

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, au început, 
marți, 24 octombrie, la Ate
neul Român, lucrările Ple
narei- lărgite a Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român.

La sosirea în sală, secreta
rul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost salutat cu multă căldu
ră și însuflețire de partici- 
panții ia plenară.

In aplauzele și aclamațiile 
celor prezenți, împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
in prezidiu au luat loc mem

brii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Deschizind lucrările, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că la plenară, pe 
lîngă membrii șl membrii 
supleanți ai C.C. al P.C.R., 
membrii Comisiei Centrale de 
Revizie, participă, ca invitați, 
345 de activiști de partid și 
de stat din diferite sectoare 
de activitate, in total iau 
parte 812 tovarăși, plenara 
dobindind caracterul unei 
largi ședințe cu activul de 
partid din domeniul activită
ții ideologice și politico- 
educative.

Participant!! au aprobat, în 
unanimitate, următoarea or
dine de zi :

1. Cu privire la probleme
le socialismului, ale activită
ții ideologice și politico- 
educative, de dezvoltare a 
conștiinței revoluționare, de 
formare a omului nou, con
structor conștient al socia
lismului și comunismului în 
România.

2. Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunel 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare și 
bunuri industriale de con
sum pe anul 1990.

3. Raport cu privire Ia pre
gătirea Congresului al XIV- 
lea al partidului, organizarea 
și desfășurarea adunărilor și 
conferințelor pentru dări de 

seamă și alegeri în organiza
țiile de partid.

Intîmpinat cu cele mai 
alese sentimente de stima 
și prețuire, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, a prezentat, de la 
tribuna plenarei, Expu
nerea „Cu privire la pro
blemele socialismului, ale 
activității ideologice și po
litico-educative, de dezvol
tare a conștiinței revolu
ționare, de formare a omu
lui nou, constructor con

știent al socialismului și 
comunismului în România**.

Toți cei prezenți la lucră
rile plenarei au subliniat 
prin puternice și îndelung! 
aplauze aprecierile, ideile și 
orientările de excepțională 
însemnătate cuprinse în Ex
punerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, au acla
mat cu înflăcărare pentru 
gloriosul nostru partid comu
nist și pentru secretarul său 
general, pentru patria noas
tră socialistă, pentru eroicul 
popor român, constructor vic
torios al socialismului și 
comunismului.

Lucrările plenarei continuă.

„DEDICAM SUCCESELE NOASTRE 
CONGRESULUI AL XIV-LEA AL PARTIDULUI"
— au ținut sâ sublinieze, la sosirea lor acasă, gimnas

tele medaliate la „Mondiale"
Momentele tensionate, de 

maximi încordare, ale între
cerii, lupta titanici pentru o 
zecime sau chiar citeva miimi 
de punct, clipele de cumpăni, 
de bucurie sau decepție, au 
rămas In urma, tn conștiința 
Si pe chipurile fetelor noastre 
dominant este acum sentimen
tul de satisfacție pentru re
zultatele bune obținute la 
„Mondiale”, pentru noile trofee 
cucerite la cea mai importantă 
competiție, pentru bucuria de 
a putea spune că, și de această 
dată, școala românească de 
gimnastică s-a situat la înăl
țimea renumelui ei binecunos
cut. Mai presus de orice este 
insă bucuria că intr-o perioa
dă de puternică efervescență, 
de fapte de muncă exemplare 
dedicate apropiatului Congres 
al comuniștilor români de oa
menii muncii din toate dome
niile de activitate, și sportivii, 
de această dată gimnastele, pot 
răspunde „prezent”.

AZI, DERBY LA VOLEI FEMININ: RAPID-DINAMO 
• La masculin, jocurile etapei a doua

Astăzi, drumurile iubitorilor 
de volei din Capitală vor duce 
spre... Giulești. Este firesc (și 
credem că vom consemna un 
record absolut de public), de
oarece Sala Rapid găzduiește 
(de la ora 17) una dintre cele 
mai interesante confruntări ale 
campionatului feminin, partida 
(restantă) dintre Rapid și Dina

La Aeroportul Otopeni M 
venit aseară un mare număr 
de iubitori ai sportului, ai gim
nasticii, reprezentanți ai con
ducerii mișcării sportive, an
trenori, sportivi, rude sau prie
teni apropiați, pentru a le fe
licita pe performerele ultimei 
ediții a „Mondialelor”, pentru 
a le una noi și noi izbinzi in 
viitoarele competiții, pentru a 
le înmina o floare. Și au fost 
multe flori, ieri seară, la Oto
peni. Flori dăruite Danielei 
Silivaș, triplă medaliată cu 
aur si adevărată eroină a fi
nalelor pe aparate din cadrul 
competiției supreme a gimnas
ticii, flori dăruite Cristinei 
Bontaș și Gabrielei Potorac, și 
ele cîștigătoare a unor prețioa
se medalii în disputele cu cele 
mai bune gimnaste ale lumii, 
flori pentru echipa reprezenta
tivă a țării noastre, din care 
au mai făcut parte Aurelia Do- 
bre. Eugenia Popa și Lăcră
mioara Filip, pentru tehnicienii 

mo, ambele candidate la titlu, 
alături de Universitatea C.F.R. 
Craiova, singurele echipe neîn
vinse, de altfel, pînă acum. Ce 
va fi azi? Greu de dat un răs
puns. datele meciului indicînd 
o dispută strînsă (în ultima in- 
tîlnire. din ediția trecută, ra-

(Continuare in pag. 2-J) 

care au pregătit-o și au în
drumat-o in concurs spre cu
cerirea „argintului”, flori șl 
pentru componența formației 
masculine, Marius Gherman, 
Marian Stoican, Marian Rizan, 
Adrian Sandu, Nicolae Bejena- 
ru și Adrian Cătănoiu, intrată 

' acum, prin ocuparea locului 
șase, in grupa de elită a gim
nasticii mondiale.

Abia coborîte din aeronava 
care Ie-a adus acasă, fetele 
noastre sint înconjurate cu 
multă căldură, fiecare dintre 
cei veniți să le întimpine do
rind să afle cit mai multe 
amănunte despre derularea în
trecerilor‘celei de-a 25-a ediții 
a Campionatelor Mondiale, 
despre asprimea luptei sporti- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Mîîne, la Cluj-Napoca, în cadrul C. C. E. la baschet feminin

„U" - STEAUA ROȘIE BELGRAD. UN MECI DE MARE ATRACȚIE
După ce a eliminat pe Par

tizan Tirana, echipa feminină 
de baschet Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca va întîl- 
ni. in turul al doilea al C.C.E., 
valoroasa reprezentantă a Iu
goslaviei. Steaua Roșie Bel
grad. Partida va avea loc mii- 
ne. de la ora 18, în Sala Spor
turilor din orașul de pe Someș, 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri alcătuită din S. Si- 
meonidis (Grecia) și Al. 
Strelțov (U.R.S.S.) ; comisar 
F.T.B.A .t A. Predescu.

Steaua Roșie Belgrad este o 
echipă redutabilă, cu perfor

CAMPIONII LA PLUTATLON
Pe cîteva din bazele sportive 

ale Capitalei s-au desfășurat 
întrecerile ultimei etape a „Da- 
ciadei" la pentatlon modern, 
competiție care, ca și în anii 
precedent!, a fost dominată de 
sportivii de la Steaua (antre
nor : Gheorghe Tomiuc), ei 
impunîndu-se detașat atit în 
clasamentul individual — prin 
Marian Gheorghe —, cît și In 

cel pe echipe.
în întrecerile din a treia eta

pă s-au detașat Marian Gheor
ghe. care s-a impus la scrimă 
(35 v — 1072 p) și tir (195—1195 

p), ceea ce i-a permis să se si
tueze și in fruntea ierarhiei a-

IContlnuart in pag. 2-3)

manțe de rezonanță in palma
res, printre care cucerirea 
Cupei Campionilor Europeni in 
anul 1979. Din lotul oaspetclor 
fac parte componente de bază 
ale selecționatelor naționale de 
senioare (locul 2 la C.E. din 
1987, locul 4 la C.E. din 1989) 
și de junioare (locul 2 la C.M. 
din 1989).

Baschetbalistele de la Uni
versitatea Cluj-Napoca au ob 
ținut, de-a lungul anilor, une
le rezultate remarcabile în 
fața unor adversare nu mai 
puțin valoroase decît cele de 
mîine. De aceea credem că

FINALELE LA HALTERE
începînd de astăzi, la Timi

șoara se vor desfășura finalele 
Daciadei la haltere, competiție 
de amploare, ultima din calen
darul intern din acest an.

La start se vor alinia cei mai 
buni sportivi ai țării, printre 
care și medaliații la recentele 
Campionate Mondiale și Euro
pene de la Atena.Singurul care 
va lipsi este Nicu Vlad. angre
nat in aceste zile la gala fina
lă a „Cupei Mondiale”.

Pe listele de concurs figu
rează aproape 150 de sportivi, 
de la cele mai bune cluburi din 
țară, numeroși juniori mici șl 
mari, talentați. care pot urca 
pe podiumul învingătorilor și 
chiar să cucerească titluri de 
campioni ai țării.

ele au și de data aceasta po
sibilitatea realizării unei per
formanțe onorante, cu condi
ția însă de a lupta din toate 
puterile pentru victorie, de a-șl. 
valorifica întregul potențial, 
care s-a dovedit de atîtea ori 
destul de ridicat, tn plus, si 
nu uităm aportul publicului, 
întotdeauna pasionat susțină
tor al jucătoarelor clujene.

★
Echipa feminină Voința Bucu

rești debutează în ediția « 
19-a a „Cupei Liliana Ron- 
chetti* întîlnind azi. la Minsk, 
formația Orizont.



Ziua Armatei Republicii Socialiste România
Int-r-o organizare excelentă

In primele RINGURI ale sportului românesc
In fiecare an, la 25 octombrie, militarii 

armatei noastre, alături de întregul popor, 
sărbătoresc Ziua Armatei Republicii Socia
liste România, ca semn al înaltei cinstiri și 
profundei recunoștințe pe care generațiile 
de azi le. poartă celor care s-au jertfit pen
tru libertatea, independența, suveranitatea și 
integritatea teritorială a României, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale po
porului. „Fie ca această zi, sublinia tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 
general al partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul suprem al 
forțelor armate, să reamintească permanent 
armatei și întregului popor că trebuie să 
facem totul ca niciodată nici un petic de 
pămînt românesc să nu mai cadă, sub do
minația străină".

Este ziua în care evocăm cu nestrămutată 
snîndrie și înălțător patriotism momentul d« 
acum 45 de ani, cînd, prin luptă eroică, os
tașii armatei noastre au eliberat ultima 
brazdă de pămînt românesc de sub domina
ția hitleristo-horthystă.

Sărbătorirea Zilei Armatei Republicii So
cialiste România are loc, în acest an, în 
atmosfera de amplă vibrație patriotică, de 
puternică angajare revoluționară cu care în
tregul nostru popor, toți cei ce trăiesc și 
muncesc în străbuna vatră a patriei întîmpi- 
nă, cu noi și noi succese în muncă, marele 
eveniment politic din viața țării, Congresul 
al XIV-lea al Partidului Comunist Român. 
Intr-un deplin consens cu voința întregului 
popor, a tuturor comuniștilor români, osta
șii armatei noastre și-au exprimat cu tărie, 
din adîncul inimii lor, totala adeziune la 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 
a.c., cu privire la realegerea, la cel de-al 
XIV-lea Congres, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție de secretar 
general al partidului, opțiune politică hotă- 
rîtoare pentru dezvoltarea impetuoasă, și pe 
mai departe, a patriei noastre, pentru mer

sul ferm înainte, pe calea socialismului, al 
României.

Pe lingă rezultatele remarcabile obținute 
de întregul efectiv al armatei noastre atît 
în pregătirea de luptă și politică, precum și 
în activitățile din economia națională, unde 
ostașii noștri și-au pus la loc de cinste sem
nătura pe marile ctitorii ale arcului de timp 
pe care cu mîndrie îi numim „Epoca 
Nicolae Ceausescu", militarii se prezintă cu 
un rodnic bilanț și pe tărîmul activității spor
tive, atît în domeniul sportului de masă, 
cît și al celui de performanță.

Avînd la bază sarcinile și îndemnurile 
cuprinse în Mesajul pe care secretarul gene
ral al partidului l-a adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, sportivii militari se I 
numără printre protagoniștii sportului româ
nesc, sînt prezenți în primele rînduri ale 
marii competiții naționale „Daciada", veri
tabilă olimpiadă a sportului nostru.

Militarii armatei noastre se mîndresc cu 
rezultatele obținute de reprezentanții asocia
țiilor sportive militare, in mod deosebit cu 
cele realizate de sportivii Clubului Sportiv 
al Armatei „Steaua", un adevărat fanion al 
mișcării sportive din țara noastră. O uriașă 
salbă de medalii, de titluri olimpice, mon
diale și continentale, întregită de numeroase 
titluri și recorduri naționale, strălucește la 
loc de cinste în vitrina cu trofee a sporti
vilor militari, a sportului românesc în 
general.

Sportivii armatei noastre, alături de întreg 
tineretul sportiv al patriei, cadrele de spe
cialitate și toți cei ce slujesc mișcarea spor
tivă sînt hotărîți să depună întreaga lor 
energie pentru a reprezenta, în continuare, 
cu cinste culorile cluburilor, al« asociațiilor 
sportive militare, iar cei selecționați în Io
turile naționale nu vor precupeți nici un 
efort pentru obținerea acelor rezultate care 
vor contribui și mai mult la ridicarea pres
tigiului sportiv al României socialiste.

JINALA PE ȚARA A „CUPEI U.T.C." LA BADMINTON 
PE LOCUL I : ADELA VASILE (Timiș) 
și CRISTIAN MAFTECIUC (București)

in ciuda tinereții «ale (sau 
poate tocmai de aceea), bad- 
mintonul s-a bucurat la Sf. 
tlheorghe, cu prilejul finalelor 
pe țară ale „Cupei U.T.C.", 
aflate la oea de-a Xl-a ediție, 
de un cadru organizatoric de 
excepție. Găzduite de Sala 
sporturilor, întrecerile — exce
lent popularizate în unitățile 
de învățămînt, în întreprinderi 
și în instituții — s-au bucurat 
de un public numeros și re
ceptiv, cane a încurajat pe cei 
mai buni, tineri între 14 și 19 
ani, fete și băieți, aplaudîn- 
du-i cu căldură, indiferent de 
orașul sau de județul pe care 
îl reprezentau.

A fost o întrecere sportivă 
de masă desfășurată sub sem
nul ambiției și al corectitudi
nii, pe toate planurile (sportivi, 
antrenori, oficiali, delegați), 
pentru care atît inițiatorii — 
colectivul secției de resort • 
C.C. al U.T.C. —, cît și facto
rii sportivi locali au merite 
deosebite. Ținem să subliniem, 
de asemenea, sprijinul de ca
re s-a bucurat această competi
ție a tinereții din partea or
ganelor locale de partid și de 
stat si a organizației de tineret

Titlurile de campioni ai Da- 
Ciadei și de cîștigători ai „Cu
pei U.T.C." pe anul 1989 au re
venit Adelei Vasile (județul 
Timiș) si lui Cristian Mafte- 
cîuc (municipiul București). 
Au fost, realmente, sportivii 
care s-au impus într-o con
fruntare dificilă la care

au luat parte reprezentanții 
tuturor județelor țării. în ca
zul Adelei Vașile, de subliniat 
că ea aparține 'unui județ în 
care badmintonul și-a creat un 
început de tradiție, prin inter
mediul A.S. Gloria Timișoara 
și al celor care se arată a fi 
adevărații artizani ai acestui 
sport, Ștefan Măgureanu și 
Ștefan Niari.

Clasamentul fruntașilor ara
tă astfel: fete ; 1. Adela Va
sile (Timiș), 2. Alina Pieptu 
(Iași), 3. Ramona Ioniță (Ba
cău), 4. Lorena Stănescu (Ca- 
raș-Severin). 5. Gyongy Deak 
(Covasna), 6. Zsuzsa Veres (Mu
reș) ; băieți : 1. Cristian Maf-

CAMPIONII LA
(Urmare din pap. I)

ceste! etape. Adrian Toader 
(Steaua), ciștigător la Înot 
(3:21,6 — 1260 p) și cros (12:40,6 
—1285 p), în timp ce proba de 
călărie a revenit timișoreanului 
Laszlo Horga, care a acumulat 
punctajul maxim (1100 p).

Cum spuneam, stelistul Mari
an Gheorghe. lider și după pri
ma parte a competiției, situat 
pe primul loc și în această eta
pă. și-a înscris un nou titlu de 
campion in palmares, el contri
buind substanțial si la succesul 
echipei, un succes pe deplin 
meritat, obținut la o diferență 
apreciabilă. De remarcat, de a- 
semenea. și comportarea de an-

teciuc (1 
Petra (I 
Botezatu 
(Timiș), 
reș), 6.- 
Clasamei 
2. Iași, î 
cău, 5. 1

O frui 
tru parti, 
tie a 
prezența, 
monstr 
gători a: 
Dan. Nic 
Banu. 
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concuren 
19 ani.
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MOTOCROS : STILIȘTII DOMINĂ ÎN „CUPA DOMĂNIEI» CICLGCROS : I. PĂTRAȘCO, DE TREI ORI ÎNVINGĂTOR RUGBYî UN REZULTAT MAI
IA CLASELE SENIORILOR Șl TINERETULUI

După ce au pierdut la potou 
Campionatul Republican pe e- 
chipe la 250 cmc. piloții se
niori de la Steaua au abordat 
„Cupa României" la motocros. 
competiție desfășurată sub ge
nericul Daciadei. cu hotărîrea 
de a demonstra că sînt mai 
buni decît deținătorii titlului, 
alergătorii de la Torpedo Zăr- 
nești. învingători merituoși în 
etapa inaugurală de la Moreni, 
elevii antrenorilor Gh. Ioniță și 
P. Paxino s-au impus, din nou. 
diiminică. pe traseul de la O- 
dorhei, unde liderul bucurește- 
nilor. Fi. Popa, a fost, pur și 
simpiu, irezistibil, cîștigind am
bele manșe într-o manieră ca
tegorică. deși nu a plecat nici
odată primul din start. în evi
dentă revenire de formă în a- 
cest final de sezon s-a prezen
tat și mai experimentatul său 
coechipier Al. Ilieș și numai 
busculada în care a fost... agă
țat în manșa secundă a făcut 
ca el să nu urce pe treapta a 
doua a podiumului de premie
re. Principalii adversari ai mo- 
tocroșiștilor militari, frații P. șj 
D. Titilencu au acționat necon
vingător, dînd impresia că 
după dobîndirea tricourilor de 
campioni pe echipe au lăsat 
grijile antrenamentelor pe sea
ma... rezerve’or. întrucît însă

VOLEI
(Urmare din pag. 1)

pidistele au cîștigat cu 3—1. 
surprinzi nd pe campioane, care 
erau atunci favorite). Așteptăm 
însă un joc frumos, spectaculos 
așa cum știu și pot oferi cele 
două fruntașe. Spectatorii le 
vor vedea, de o parte, pe Fide
lia Crișan, Daniela Gilcă, Ni- 
culina Balaban. Daniela Bum- 
băcilă, Daniela Bahica, Lumi
nița Pintea, Felicia Nicoîae, iar 
de cealahă parte pe Doina Di- 
mofte Crist na Pirv. Gcorgeta 
Ene, Alina Praiea, Alida Cioro- 
ianu, Daniela Coșoveanu, Irina 
VeSicu și oele’alle coechipiere.

Tot astăzi este programată și 
etapa a Il-a în campionatul 
masculin. Iată meciurile: Mi- 
naur Baia Mare — Steaua. 
Tractorul Brașov — Fleond Di
namo Zalău, Viitorul Bacău — 
Dinamo. Calculatorul București 
— Rapid București (Sala O- 
limpia. ora 17). C.S.M.U. Su
ceava — Universitatea C.F.R. 
Craiova și Electrotehnica Bis
trița — Relonul Săvinești.

actul final al competiției se va 
desfășura pe terenul lor pro
priu. de la Zărnești, credem că 
localnicii nu-și vor mai dezilu
ziona suporterii.

Confirmînd bunele aprecieri, 
tinerii steliști L Bogdan, E. 
Dor și C. Duță s-au aflat per
manent în lupta pentru un loc 
pe podium la 125 cmc. iar în
trecerile juniorilor, care și-au 
disputat îritîietatea cu ardoarea 
specifică virstei, au revenit re
prezentanților secției Torpedo 
Zărnești — Z. Ferenczi la 80 
cmc și C. Lucaci la 50 cmc, e- 
levi ai antrenorului P. Mulner. 
O mențiune specială pentru I. 
Milea, din Cîmpuiung-Muscel : 
oprindu-i-se motorul chiar pe 
linia de start in prima manșă, 
băiatul apreciatului tehnician 
V. Milea a făcut apoi o exce
lentă cursă de urmărire.

Nu putem încheia fără a ară
ta, măcar în treacăt, că învin
gătorului celor două manșe la 
125 cmc ■*- tineret, mureșanul 
P. Gagyi, i s-a impus 6ă alerge 
în afară de concurs (de ce? ; 
cine a dispus această măsură?; 
pe ce bază l-au admis arbitrii 
la start?), el privind cu amă
răciune la festivitatea de pre
miere. Păcat! Oare I.R.A. Tg. 
Mureș nu avea nevoie de punc
tele realizate de acest talentat 
motocrosist ?

CLASAMENTE : 250 cmc — 1.
FI. Pop (Steaua) 40 p, 3. p. Ti
tilencu (Torpedo Zărnești) 32 p, 
3. A. Ilieș (Steaua) 28 p, 4. D. 
Titilencu (Torpedo) 28 p; 125 cmc
— 1. E. Dor (S) 34 p, 2. I. Bog
dan (S) 33 p, 3. C. Ghincea (T) 
30 p; 80 cmc — 1. Z. Ferenczi 
(T) 34 p, 2. G. Ghereș (T) 32 p, 
3. I. Milea (Mușcelul) 32 p; 50 emo
— 1. C. Lucaci — - -
Dinescu (Poiana 
3. R. Hăbeanu 
Moreni) 28 p.

Troian IOANIȚESCU

Așa cum am mai scris, pen
tru cicliști este acum vremea 
ciclocrosurilor, dovadă și con
cursurile care se desfășoară 
din oe în ce mai des. tot atî- 
tea repetiții pentru apropiatele 
Campionate Naționale de la 
Poiana Brașov, Ia începutul 
lui noiembrie. întrecerile 
s-au desfășurat săptămîna 
cută, în Parcul I.O.R. din Ca
pitală, 
poziție 
de la 
mereu 
special . ,
a cîștigat trei curse din 
atîtea disputate, de fiecare da
tă pe locul secund situindu-se 
stelistul Val. Buduroi. Domi
narea sportivilor de la acest 
club în întrecerile juniorilor 
mari a fost categorică, ei ocu- 
pînd primele trei locuri în res
pectivele concursuri, 
rezultatele tehnice :

„CUPA OLIMPIA" 
(14 km -= 7 ture)! 1. 
cu (Voința) 35:4®. 2. Val Buduroi 
(Steaua) la 6 s, 3. P. Șanta 
(Voința) la 1:45,4. Adr. Ivan (Di-

care 
tre-

dis-au evidențiat buna 
de concurs a cicliștilor 
Voința București, aflați 
printre protagoniști. In 
Nicolae Pătrașcu, care 

tot

Iată însă

— seniori 
N. Pătraș-

namo) la 2:54, 5. Gh. Mihoci (Vo
ința) la 4:36, restul concurenți- 
lor sosind la un tur; juniori 
mari (10 km =■ 5 ture): 1. D. 
Vracta (Olimpia) 26:44, 2. D. Ne- 
delcu la 20 s, 3. L Militam (am
bii C.S.Ș. 1) la 1:51 ; juniori mici 
(0 km = - -----  - - ~ --------
țin 10:54,

~D, ----
începători : 1. Fl. șerban (STI- 
ROM).

„CUPA STIROM" — seniori (18 
km — 9 ture) : 1. N. pătrașcu 
45:50, 2. Val. Buduroi la 5S-b;-»„. 
P. Șanta la 1:26, 4. C. Dumitres
cu (I.M.G.B.) la 1:28, 5. Fl. Toa- 
der (Dinamo) la 2:00 ; juniori 
mari (14 km = 7 ture): 1. L. Du
mitru (STIROM) 25:58, 2. D. Vra- 
cta (Olimpia) la 2 s, 3. I. Mili
tam (C.S.Ș. 1) la 16 s; juniori 
mici (9 km = 3 ture): 1. D. Că
lin 16:25, 2. R. Roibu la 4 s, 3. 
C. Grămescu (toți Voința) la 8s; 
începători: N. Cristea (STIROM).

La slîrșitul acestei săptămini 
se vor desfășura noi concursuri : 
sîmbătă, cu începere de la ora 15. 
„Cupa Steaua", iar duminică di
mineață, începînd de la ora 9,30 
(contînd și ca trial pentru parti
ciparea la Campionatele Națio
nale). întrecerile finale pe Mu
nicipiul București.

Horoțiu SIMA

3 ture) : 1. B. Lauren- 
___  1. R. Roibu la 16 s, 3. 

Căita (toți Voința) la 29 s ;

BASCHET (m): SPORTUL STUDENJESC A CIȘTIGAT
„CUPA PELENDAVA»

IN „CUPA TEBERAT

(T) 46 p. 2. M. 
Cîmpina) 30 p, 

(Automecanlca

Tradiționalul turneu de bas
chet masculin dotat cu „Cupa 
Pelendava", desfășurat In Sala 
Sporturilor din Craiova, a fost 
cîștigat de echipa Sportul Stu
dențesc București, la egalitate 
de puncte cu formațiile I.C.I.M. 
Brașov și Constructorul 
T.A.G.C.M. I Craiova, dar cu 
coșaveraj direct mai bun.

Clasament final : 1. Sportul 
Studențesc 9 p (89—60 cu Olim
pia Arad, 75—52 eu Construc
torul II Craiova. 89—52 cu 
Academia Militară II, 114—87

cu Constructorul I. 104—105 cu 
I.C.I.M.). 2. l.C.I.M. Brașov 
0 p (85—45 cu Constructorul II,
98— 78 cu Academia Militară 
n, 90—103 cu Constructorul I,
99— 92 cu Olimpia), 3. Construc
torul T.A.G.C.M. I Craiova 
9 p (102—96 cu Academia MI- 
11 tară II, 79—77 cu Olimpia 
Arad). 4. Olimpia Arad 
7 p (95—79 cu Academia 
Militară II, 83—66 cu Construc
torul II). 5. Academia Militară 
Mecanică Fină II București 6 
p (94—80 cu Constructorul II).
6. Constructorul T.A.G.C.M. II 
Craiova 5 p.

LOZUL 
TOAMNEI EMISIUNE SPECIALA LIMITATA

La partida feminină Rapid 
— Dinamo, de astâzi, sînt va
labile numai legitimațiile de 
culoare roșie și verde, elibe
rate de C.N.E.F.S

AUTOTURISME. DACIA 1300- 
și numeroase etștiguriln bani

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ
NUITE Șl V1NZĂTORII VO- 
LANȚI VĂ PUTEȚI ÎNCERCA 
DIN PLIN ȘANSELE. CÎȘTI- 
GURI NUMEROASE Șl VA
RIATE, GRAȚIE SUMELOR 
SUPLIMENTARE 
D!N FONDUL 
SISTEMULUI.
FIIND LIMITATA, SE POATE 
EPUIZA IN ORICE MOMENTI

ALOCATE 
SPECIAL AL 
EMISIUNEA

Sîmbătă s-au disputat alte 
partide în cadrul „Cupei Fede
rației" la rugby. Unul din jocu
rile cele mai echilibrate a avut 
loc în Capitală: Mașini Grele — 
Sportul Studențesc TMUCB 
15—8 (12—8). Contrar așteptă
rilor, prima echipă a avut ini
țiativa chiar de la început. în
scriind cele dinții puncte în 
minutul 8. prin Văcaru — lo
vitură de pedeapsă. Mașini 
Grele a dominat în continuare, 
reușind un eseu prin Oprea, 
transformat de același Văcaru, 
cane avea să mai marcheze o 
altă 1. p.. de la 45 m. în a 
doua parte.a reprizei I, studen
ții au mutat jocul în terenul 
advers, reducind din handicap 
— eseu Năstase, apoi înscriind 
al doilea eseu, la o acțiune Ga-

giu — I 
jind în 1 
tul 'nsis 
de apăra 
punctînd 
arbitrat 
rești.

Alte îi 
creția fi 
valorice, 
a trecut 
Arad, pr 
ce eseur 
tia camr 
că aceas 
cîteva e< 
lotului) . 
scor iHon 
mar t 
nări j 
pondenți

FESTIVALUL ȘAHULUI I
Sala C.J.E.F.S. Ialomița din 

municipiul Slobozia a fost gaz
da unei reușite întreceri spor
tive — Festivalul șahului ialo- 
mițean. Aflată la cea de-a 9-a 
ediție, această competiție, În
scrisă sub genericul Daciadei, 
a fost dedicată Congresului al 
XIV-lea al P.C.R. La succesul 
ei și-au adus contribuția atit 
C.J.E.F.S., prin comisia de re
sort (președinte : I. Țigău), cît 
și asociațiile sportive cu sec
ții de șah din Slobozia : Știin
ța învățămînt, Unirea, Comer
țul, Voința I.C.I.L., Rapid 
C.F.R., Uleiul, Amonit, Olim
pia etc.

Laureat al actualei ediții a 
Festivalului a devenit infor- 
maticianul Aurelian Eejgu 
(Știința), care a totalizat 9.5 
p (din 11 posibile). Pe locu
rile următoare — Silvian Geor
gescu 8 p., I. Blînclu și V.

Diaconesi 
notă bun 
gulea. e 
trial de 
fruntași 
că la ac< 
țămint ș 
acordat i 
(directoaj 
Mocioniu 
meze tot 
cum rem 
membru 
de șah, ,, 
chimie și 
matică-fi: 
se află 
șahului i

Să mai 
întimpina 
muniștilo 
nea, cont 
velul aso 
întreprins

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT I
CTȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 OCTOM
BRIE 198»

Categoria 1 (13 rezultate) : 2
variante 100% — autoturisme „Da
cia 1 300“ (70.000 lei) și 10 25% a
17.500 lei : cat. 2 (12 rezultate) : 
10 100% a 8.260 lei și 300 25%
a 2.065 lei ; cat. 3 (11 rezultate) 
117 100% a 1365 lei și 2.962 25% 
a 341 lei. Renort la categoria 1 : 
352.052 lei. La categoria 1, par- 
ttcipanții Mihai Nicu din Brăila 
și Constantin 
com. Izvoarele.
obținut cite un autoturism „Da
cia 1.300“ (70.000 lei) pe
tine achitate ln cotă de

• Tragerea obișnuită PHONO- 
EXPRES a săptămînil curente va 
avea loc astăzi in București, în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2. începînd de la ora 15,50. 
Operațiunile de tragere vor fi 
radiodifuzate pe programul I, în
cepînd de la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi transmise șl 
reluare, _ . ' r
ora 23,15 și mîine. joi, 
brie, la ora 8,55.

ln
pe același program, la 

‘ 26 octom-

sporesc 
numărul 
jucate!

Constantin din 
lud. Galați au

• Peste DOUA ZILE, 
nerl, 27 octombrie, va 
— potrivit tradiției —

bule- 
100%.

adică vl- 
avea loc 

__  . ___ . tragerea 
obișnuită LOTO, astfel că parti- 
clpanțll mal au la dispoziție re
lativ puțin timp pentru a-șl pro
cura bilete cu numerele favori
te. Nu uitați că șansele dc cîștig

0 Dup; 
duminică, 
interesan 
SPORT ( 
natul lta 
acțiune 
prezintă 
mă de i 
TRAGERI 
TO „A TI 
extrage ( 
unor exti 
în așa Ie 
3 numere 
te avînd 
asigură i 
riile de i



Astăzi,

I, Ovidiu 
3. Radu 

Vlad Popa 
irjan (Mu- 
ea (Sălaj).
: 1. Timiș, 

JTI, 4. Ba- 
avasna). 
iriză pen- 
ictuala edi- 

a fost 
jșită de- 
> )ti cîști-
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și Florian
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in Divizia Ă

TREI PARTIDE DE ATRACȚIE
Campionatul Diviziei A pro

gramează astăzi trei intere
sante îhtîlniri cu implicații di
recte pentru configurația cla
samentului. Ne referim, in pri
mul rînd, la partida Sportul 
Studențesc — F. C. Farul. 
După un început ezitant, se 
pare că Sportul și-a regăsit 
cadența, în ultimele două me
ciuri, susținute pe teren pro
priu, obținînd patru puncte. 
Universitatea Craiova ți F. C. 
Bihor nu vor nici ele să piar
dă contactul cu plutonul frun

taș, fiind dornice să confirme acum. Iată insă programul 
frumoasele evoluții de pînă jocurilor de azi;
București : SPORTUL STUDENȚESC - F.C. FARUL

Stadionul Sportul Studențesc
Ad. Porumbolu — Vaslui ; Al. Mustățea — Pitești șl M. Ștefănoiu — 
Tg. Jiu
Craiova: UNIVERSITATEA - F.C. BIHOR

M. Salomir ■— Cluj-Napoca ; V. Alexandru — București și N. 
Grigorescu — Timișoara

(ambele tntilnirl slnt restanțe din etapa a 7-a)
București : STEAUA - JIUL

Stadionul Steaua ■
Gh. Dumitrașcu — Constanța ; L Coț — Ploiești și B. Cațaros — 

Călărași
(Meciul se dispută In devans din cadrul etapei a 10-a) 

Toate cele trei partide vor Începe la ora 15.

• ATMOSFERA 
DE TOTAL (ȘI 
LĂUDABIL) FAIR- 
PLAT în ambele 
tabere, la Înche
ierea partidei de 
la Timișoara. Nu 
s-a reproșat nimic 
arbitrilor și nici 
jucătorilor de la o 
ech)pă sau . alta. 
Dimpotrivă. Doi 
dintre competen- 
țli oameni de fot
bal al lui „Poli". 
Horia Ciugudean

și Stelian Ahghel, 
deși mîhnitl de re
zultatul final, l-au 
felicitat, după
meci, pe cei 
la Petrolul 
tru prestația 
mației lor.
• Două cuve

nite modificări le
gate . de meciul 
„Poli" — Petro
lul : raportul șu
turilor pe spațiul 
porții a fost de

N I
■ i

cian Țintea I 
nișoara) cu I 
d In ierar- 
natului.

etapa a I
ieorghe5756 

5502 p. 3. .
4. Bogdan I 

irian Stoide I 
Adrian Toa- 
■ individualI 
IGHE 17 145 I
16 817 p. 3.

. 4. Bogdan | 
larian Stoi- I 
nei Mihăes- * 
p; echipei _ 

!. Politehni- I 
44 190 p, 3. ■

_ _ _ -1 
«ATE | 

’lllllltllllllllllh |

CONTAT

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

START FURTUNOS, DAR VICTORIE LA LIMITĂ
Oțelul Galați — C.F.R. Pașcani 1—0 (1—0)

• AM FOST DESTUL DE 
SURPRINȘI de faptul că, lă 
o partidă cu Steaua, în tri
bunele stadionului Corvinul 
mai puteau fi văzute și lo
curi goale. De altfel, cei a- 
propiați formației hunedore- 
ne au recunoscut că intere
sul Iubitorilor fotbalului din 
localitate a cam scăzut în 
vremea din urmă. Regreta
bil, cu atit mal mult cu cit 
acum echipa ar avea, cu 
adevărat, nevoie de spriji
nul acestora. • Aflată la 
Hunedoara : Ducadam con
tinuă serialul penaltyurilor 
apărate I Duminică, la Deva,

9—4 (și nu 9—7; 
iar Tismănaru bă
utorul golului e- 
galizator) 51 ro- 
nuț s-au aflat, și 
ei, -între cei re
marcați. Scăpările 
s-au datorat u- 
nor întreruperi 
(tehnice) obiective

de survenite în tim- 
pen- pul trahșmlsi-
for- ei telefonice, • 

în pofida locului 
din" clasament. 
;;Poli“ a evoluat 
promițător. Campi
onatul se joacă, 
oricum, pînă în 
ultima etapă...
(Mg. P.)

în partida eu Mureșul, goal- 
keeperul arădean a Izbutit, 
într-un moment în care ta
bela de marcaj era imacu
lată, să pareze o .nouă ase
menea lovitură, și cît de 
mult avea -să cîntărească în 
cele din urmă această reuși
tă, Vagonul întoreîndu-se a- 
casă cu un prețios rezultat de 
egalitate ! • Cît de ușor se 
pot lua cartonașele galbe
ne ! O mostră : Tirnovea-
nu, care a lovit balonul du
pă fluierul arbitrului. Și 
cum, dacă nu greșim, este 
al doilea său cartonaș...
(M.C.)

limul pion- I 
auză, Spor- * 
pos. . trece g 
rei, aceasta I 
u — 1. p. A I 
lin Bucu- 
POPESCU | 

fost la dis- 
irimei serii | 
•M. Minaur I 
de Petrolul * 
>uțin de ze- _ 
. că forma- I 
menționăm I 
, ca și alte 
lomponenții I 
victoria ia | 
ir’°gistrat de

— Du- | 
l (Cores- I 
i, I. Radu). "

Gălățenii tînjesc după Divi
zia A și speră ca echipa lor să 
revină repede pe prima scenă 
a fotbalului. Motiv pentru ca
re si duminică circa 10 000 de 
spectatori au ținut eă fie pre- 
zenți la matineul Oțelul 
— C.F.R. Pașcani. Cum se știe, 
fosta divizionară A a învins 
eu scorul minim de 1—0. de
marajul formației antrenate de 
I. Morohai fiind furtunos. 
Chiar în min. 2, la pasa lun
gă, excelentă, a aceluiași har
nic și sobru jucător, care este 
Anghelinei, Chebac a' sprintat 
pe dreapta, a urmat centrarea 
și I. GIGI, eu un șut năpraz- 
nic, de la circa 20 m, a 
pultat balonul în plasă, 
lumea se aștepta la un 
fluviu, la un „galop de 
tate“ al localnicilor, 
curgînd aproape într-un 
gur sens. Echipa feroviară, 
trenată de V. Simionaș, 
permanent asaltată, poarta 
șiniilor" fiind supusă la

du-se. Era chiar s-o *i 
țeastă in final, la cîteva 
traatacuri foarte tăioase 
p&șcănenilor, rezolvate cu 
de cei doi fundași centrali.

A arbitrat "M. Constanilneseu 
(București).

Pâ- 
con- 

■le 
bine

OȚELUL i Călugăru — Stan- 
riu, ANGHELINEI, AGIU, C. 
Popescu — CHEBAC. L GIGI, 
Tănase (min. 86 Tofan) — 
Hanghiuc, Podoabă (min. 58 
Ștefan), Profir.

C.F.R. : MIHAILA — Rîznic, 
Oprea. URSU, NEGRI — Bas
ton (min. 68 Boboc), State. 
MAREȘ — Irimia, Croitoru 
(min. 83 Rotaru), Cîmpanu.

Stelian TRANDAFIRESCU

UN MECI AL MARILOR RATĂRI
Constructorul Craiova -

1-1
• Sportul „30 Decembrie1 
(0-1)

i

• IN MINUTUL S0 al meciului de la Bacău, într-un mo
ment cînd echipa gazdă se dovedea neproductivă (condusă pe 
tabela de marcaj), jucătorul Fulga, ee evoluase necorespun- 
zător, a fost chemat la marginea terenului pentru a ti în
locuit. Spectatorii de la tribuna a n-a s-au manifestat sonor, 
nu dezavuînd prestația slabă a lui Fulga, cum s-a putut crede 
initial, ci pentru a dezaproba hotărîrea conducerii tehnice. 
Ar fi fost falr-play, din partea celor care au procedat astfel, 
să aplaude, la sfîrșit, Inspirația antrenorilor, demonstrată de 
randamentul hotărîtor al lui Scînteie, mutat pe aripa stîngă, 
acolo, unde Fulga pedalase în goL • înaintea meciului de la 
Bacău, antrenorul plteștenllor, Alex. Moldovan, spunea celor 
care voiau să-l asculte că „Bacăul are ghinion astăzi, în- 
tilnindu-ne pe noi". Cînd, pînă în min. 67, gazdele erau con
duse cu 1—0, în condițiile în care F.C. Argeș juca exact, 
ne-am dat seama că antrenorul piteștean pronostica o sur
priză, după un eîntar obiectiv al forțelor. Pînă la urmă, însă, 
revirimentul Bacăului a răsturnat situația, ghinionul „îmbră- 
țlșîndu-i“ pe._ piteștenl. (I.C.R

eata- 
Toată 
scor- 
Sănă- 
jocul 
sin- 
an- 
era 

„vi- 
o 

mare presiune, dar marile ra
tări ale lui Podoabă, mai ales, 
și intervențiile excelente ale 
portarului Mihăilă (fost divi
zionar A la Politehnica Iași) 
au făcut ca tabela de scor să 
nu se mai modifice. A mai 
fost și o „transversală" sem
nată de Anghelinei. în min. 46. 
Și astfel, dezarmată de pro
priile sale nereușite, ca și de 
dîrzenia formației vizitatoare 
(atentă și bine coordonată în 
apărare de mereu tînărul „11- 
berou" Ursu ; vi-1 amintiți, tot 
de la Politehnica Iași), Oțe
lul n-a mai avut luciditatea 
necesară, jocul ei... subțiîn-

O partidă plăcută ochiului, 
în care ambele echipe au lici
tat mult pe cartea atacului 
(un plus pentru Constructo
rul), însă cu o sumedenie de 
ratări (pentru că au fost și 
etîngăcii tehnice), la „pozitiv" 
fiind trecute generoasa risipă 
de energie a formației craio- 
vene (antrenor : C. Oțet) și 
disciplina tactică a „11 “-lui 
bucureștean, cu linia mediană 
în prim-plan (antrenor : N.
Tănăsescu). Joc tranșant încă 
din start, bucureștenii izbutind 
în min. 9 să deschidă scorul, 
centrarea lui Trîmbițaș fiind 
finalizată, cu un șut puternic 
și plasat, jos la colț, 
DUMITRESCU. Craiovenii 
cuză șocul, se precipită, 
durile lor stingîndu-se, de 
gulă, la marginea careului 
vers 
din 
min. 
min. 
bară). Insistența gazdelor 
accentuează, însă ratările 
țin lanț (Buică min. 26 și 
de la> numai 3 m, Petcu 
min. 36 și Veleanu — min.
Și după reluare, echipa locală

; oaspeții, în schimb, ! 
nou aproape de gol,

18, prin Tănase. și
24. prin Cr. Ene (șut

de 
a- 

rai- 
re- 
ad- 
sînt 

tn 
in 

t ta 
se 
se 

49,

43).

aleargă continuu 
egalizator ; puteau să 
două, dacă portarul 
nu ar fi avut două 
parade, în min. 50, 
rile lui Trîmbitaș t 
Noul intrat, Nedelcu, 
ofensiva craioveană.

după golul 
i fie chiar 

Mateescu 
oportune 
la șutu- 

și Niia. 
animă

. el fiind 
la originea egal&rii survenite 
in min. 66, cînd ANTON a 
profitat de ezitarea in bloc * 
fundașilor bucureșteni și a 
trimis in plasă de la 8 m. Pînă 
in final se joacă la fel de 
alert, eu faze de poartă, dar 
tabela de marcaj râm ine fi
xată la 1—1, în fapt o echi
tabilă remiză.

A arbitrat Gh. Sili on (Iași). 
CONSTRUCTORUL : Ma

teescu — Ciocan. VELEANU, 
Călin, FL. ZULEAM — Trifu, 
ANTON, Berneanu, Florea 
(min. 69 C. Zuleam) — Petcu 
(min. 63 NEDELCU). Buică.

SPORTUL „30 DECEMBRIE" : 
Zariosu — Petre (min. 69 Io- 
nescu), Achim, Necula. VISI- 
NOTU — Niia. TANASE, Mo- 
troc. DUMTTRESCU — Cr. Ene 
(min. 82 Dumitru), TRÎM- 
BITAS.

Adrian VASILESCU

• LA BRA
ȘOV, în pauza

celor două me
ciuri, I.C.I.M. —
Metalul Mija și 
F.C.M — „U“,
scorurile erau 1- 
dentice : S—0. Jo
curile însă n-au 
semănat. I.C.I.M., 
echipa pregătită 
de priceputul și en
tuziastul antrenor 
Paul Enache, ea 
șl Metalul Mija au 
practicat un joc 
curat, de frumoasă 
tlnută sportivă. La 
meciul de „A* 
însă avea să... plo
uă eu cartonașe 
(7 galbene, unul 
roșu ! 1) pentru 
faulturi. proteste.

loviri. • Dumini
că, Movilă a îm
plinit 28 de ani 
șl un frumos bu
chet de flori a. 
marcat... ziua a- 
nlversară In min. 
5, însă. Movilă a- 
vea să primească 
și primul cartonaș 
galben din sulta 
de eare am amin
tit. • Un frumos 
gest sportiv al lui 
Mandoca : eînd un 
jucător clujean 
(tot Movilă) a fost 
accidentat șl în

tins pe gazon, 
Mandoca a trimis 
balonul în aut 
pentru ca medicul 
să poată interveni. 
La acest gest a 
răspuns la fel 
Biro, care a trimis 
balonul afară, pen
tru ca brașovenii 
să repună de la 
margine, gesturi 
ce merită evidenți
ate și luate ca 
exemplu de cei 
certați cu discipli
na. (AL. C.)

• N-A FOST o „partidă 
mare" la Petroșani, insă 
victoria obținută a constituit 
„oxigen" pentru Jiul. Care 
— se recunoaște în antura
jul echipei — n-a fost chiar 
bine pregătită cînd a plecat 
Ia drum, in noul campionat. 
• Așa scade valoarea fot
balului nostru, cînd echipele 
Joacă in deplasare „fără să 
vrea nimic“, cum a făcut-o 
Inter Sibiu, lp meciul, cu Ji
ul. • Un jucător, cel mai 
bun de pe teren, tehnic, im- 
pîlcindu-se in toate fazele.

eficace (a înscris două go
luri) : Bleu, de la Jiul. O 
revenire 7 • O speranță în 
Valea jiului : Ceacusta (a 
jucat doar 3< de minute), 
„crescut în grădina Jiului" 
— cum se afirma. • Iri
tat că a... fost „prins" în 
ofsaid, Lasconi a șutat
mingea, ostentativ, în tri
bune. Și a „luat" cartonaș 
galben, motiv pentru care 
nu va juca în meciul urmă
tor... Șl ce mult se așteap
tă (incă) de. la el ! (M. Fr.)

— I
IȚEAN.
7.5 p. O 
efan Fran- g 
eul indus- I 
sat printre ■ 
mențiunea

5 de învă- I
1 sprijinul I 
ea liceului

Anastasia I 
!și for- I 

idcpți. Așa 
on Vlaicu, | 
județeană I 

dustrial de I
de mate- 

oindustriaî I 
pepiniera |

ptul că în I 
ilui Co- | 
le aseme- 
;ah ia ni- | 
rtive din | 
iții. (t. șt.).

AȘA CUM A FOST...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A.S.A. Progresul Timișoara

Să subliniem, din capul lo
cului, regretul cronicarului de 
a fi urmărit această partidă, 
legat nu de nivelul tehnic și 
spectacular al ei (destul de 
bun, de altfel), ci de maniera 
în care lucrurile au „curs" spre 
deznodământul (previzibil) al 
meciului. Evident că este în 
măsură să Stîrnească discuții — 
deja sînt și vor mai fi, proba
bil — această întilnirede cam
pionat. la care: a) brigada de 
arbitri desemna’ă prin tragere 
la sorți a fost schimbată, la in-

— Gloria Bistrița 1—1 (1—0)
tervenția echipei vizitatoare; b) 
timpul de joc a fost prelungit, 
in mod nejustiiicat, cu 6—7 mi- 
nule. intervalul respectiv eo- 
incizind cu înscrierea golului 
egalizator; c) s-au acordat 4 
cartonașe galbene gazdelor și 
unul oaspeților, iar. culmea, 
singurul jucător care a părăsit 
terenul, accidentat, a fost timi
șoreanul Munteanu II; d) am 
Înregistrat un raport al lovitu
rilor libere (dictate aproape 
într-un singur sens!) de 35 la 7 
în favoarea Gloriei; e) în min.

AZÂ
'ți o nai cu
variantelor) |

îai anunțat
ie, pe lingă- £ 

PRONO- I 
lin campio- ■ 
;a loc și o 
aparte, ce I 

variată ga- | 
î vorba de ■ 
onalA lo- 
care se vor I 
. în cadrul I 
e /„legate") ■ 
îîștiga și cu 
se. Cu bile- I 
5 de lei, se I 
a te catego •

Divizionara B Pandurii Tg. Jiu era neînvinsă după primele 9 etape 
de campionat. Duminică, insă, a jucat in Capitală — cu Mecanică 
Fină — și a suferit prima Infrîngere la un scor neașteptat (0—6), 
gazdele confirmând remarcabila lor eficacitate din acest sezon, 
iată-l pe talentatul Minea TI. autorul unuia din poluri, intrat 

din nou In careul oaspeților
Foto Dragoș ȚÎRLEA

26. un atacant de la Progresul 
a fost „agățat" tn careul ad
vers. .jocul mergind însă mai 
departe !

In rest, un ritm suficient de 
alert al partidei, care a avut, 
repetăm, și unele momente bu
ne, nu intr-atîtea însă rfte ar 
fi putut (teoretic, cel puțin) să 
ofere un meci al viitorului Mder 
de serie. Gazdele au dominat 
pe ansamblu (raportul de șu
turi 19—13. din care pe poartă 
9—7, cornere 8—5), Înscriind, 
relativ repede, în min. 11. prin 
I OTV'U ii, după ee acesta 
P 'mise balonul de la Pologea. 
Pirvu (min. 19) și Iftodi (min. 
21) au ratat din poziții favora
bile. imitați mai tîrziu de Vlă- 
îănescu (min. 31) și Ilcu (min. 
41. cînd Moga a respins min
gea ce meTgea spre poarta 
goală). După o nouă situație de 
a marca a bistrițenilor (Pirvu 
și Ciocan, min. 44), nu mai pu
tem consemna decit marile oca
zii de gol ale localnicilor (min. 
46 Ilcu. min. 64 și 72 Muntea
nu II. din nou Ilcu. în min. 73 
și 84) și... golul lui D. ZAM
FIR. la un corner executat de 
Soare (in prelungiri).

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava).

A.S.A. PROGRESUL: BOJ 
TOR — NEAGU. Șunda. Ciută. 
MUNTEANU II (min. 74 Bici)
— Radu. Pologea, Vlătănescu. 
ROTARIU II — Ilcu. Rosen
blum (min. 85 Hossu).

GLORIA : CRISTIAN — Ma
rinescu. Ciocan, Simion. Săsăr- 
man (min. 61 D. Zamfir) — 
Roman, Iftodi. SOARE Moga
— Pirvu. N. Manea (min. 74 
Voica).

Mugur POPOVICI

• TREI DE POPA 
(Mlrcea, Antonio
— la gazde, Vaslle
— la oaspeți), du
minică, In meciul 
Sportul Studențesc
— F.C. Olt. Dintre 
ei, doar ultimul a 
apărut eu majus
cule la caseta 
tehnică și asta nu 
numai pentru go
lul cu eare. In 
min. S, reușea 
deschiderea sco
rului. • Mai bine

de o repriză, priză, Rădu-
F.C. Olt s-a văzut canu se îndrepta 
nevoită să joace spre cabine cu 
fără omul de gol, capul plecat. A ri- 
lncisivul și pro- dicat fruntea după 
ductivul Pena. Cu următoarele 45 de 
toate acestea, ea minute, perioadă 
n-a pregetat să ml-- de timp in care 
zeze, în continua- a „semnat" golul 
re, pe atac și să cu numărul 2 al 
amenințe realmen- formației sale și 
te poarta apărată „l-a făcut" pe cel 
de Băzvan Luces- de al treilea, ser- 
eu. • La fiule- vlndu-1, ca la 
nil de arbitru care „carte" ne Tîrlea. 
Încheia prima re- (G. NIC.)

• „MATINEUL A FOST MAI FRUMOS" — era de părere 
observatorul federal Mircea C. lonescu, eare duminică, la 
Craiova, a urmărit, dimineața, meciul divizionarelor B Con
structorul șl Sportul „30 Decembrie", iar după-amiază 
partida Universitatea — Flacăra Moreni. O remarcă sugestivă, 
la obiect. • Pe un gazon lipsit. In prima repriză, de „ve
getația" sportivității, a apărut, totuși, o floare : atitudinea an
trenorului S. Clrțu, care In momentul cînd, la un duel pentru 
minge, Neagoe l-a lovit pe Beldie cu piciorul in cap, a sărit 
de pe bancă și s-a dus spre elevul său, muștruluindu-1 
zdravăn, urmarea : Neagoe șl-a văzut de joc și a marcat 
cele două goluri. • Un meci de mare dificultate a avut de 
condus trio-ul D. Petrescu — V. Angheloiu — M. Nicolau. O 
brigadă de arbitri solicitată la maximum, care însă, la în
cheierea meciului Universitatea — Flacăra, nu putea primi 
decit nota... maximă. Au acordat-o, la unison, conducătorii 
ambelor echipe. Și nu numai ei. (A.V.).

• ECHIPE CU 
GABARIT ȘI STI
LURI diferite pe 
stadionul din O- 
radea. De o parte, 
masiva formație 
gazdă, practicînd 
un fotbal cu des
chideri lungi,
cu surprinzătoare 
schimbări de di
recție. De cealaltă, 
„cavaleria ușoa
ră" constănțeană. 
utilizind pasele
scurte și precise 
și realizînd în ac
tul al doilea o 
prestație remarca
bilă. • Jucători 
în prim-planul
..caietelor tactice" 
ale formației lor :

Cheregî, mai bun 
de la med la 
meci, Vancea, de 
mare utilitate prin 
atacurile purtate 
pe flancul stîng, 
Ivan, depunînd un 
travaliu prețios. • 
M. Popa (Farul) 
a Înscris un gol 
de o rară specta
culozitate, demon- 
strfnd că ascensi
unea lui este re
ală, o ascensiune 
răsplătită de selec
ționarea tn lotul 
reprezentativ. • 
Frumoasa arenă 
orădeană se umple 
med de med. 
Spectatorii se bu
cură pentru vic

ale 
im- 

ca 
lîn- 
me- 

Birhoră a 
evoluat promițător 
în echipa de speranțe constănțea- 
nă (autoarea unui 
5—0 convingător_în 
deplasare. “
că el se 
sigur, de 
echipă, 
in min. 
ckenthal 
plus de 
apărării 
pusă la 
cercare ta 
de meri.

toriile în serie 
favoritilor. 
portant * este 
ei să rămînă 
gă echipă 
reu. • L—

Semn 
apropie, 

prima 
Intrat 
Bru-76.

a dat un siguranță 
orădene. 

grea tn- 
flnaltd 
(EP.I.)



Campionatul Național de șah pe echipe

DUPĂ PATRU RUNDE, DOI LIDERI
EFORIE NORD, 34 (prin te

lefon). Iată, în primul rîn.d, or
dinea pe tabelul finalei, ta 
urma tragerii la sorti:. 1. JE- 
lectromotor Timișoara. 2. 2— 
treprinderea 
Timișoara, 
București.
București, 5. Petrolul Ploiești, 
®. Metalul București. 7. Poli
tehnica Iași. 8. I.T. București,
9. Sportul Studențesc București,
10. Electromureș Tg. Mureș. 11. 
Eiectromagnetica București, 12. 
A.E.M. Timișoara.

Rezultate înregistrate in pri
ma rundă: Metalul — Politeh
nica 5—5, Petrolul — I.T.B. 
35—6,5 Mecanică Fină — Sp. 
Studențesc 4,5—5,5 (Ionescu — 
Glfndă 0,5—0,5. Mariana Urnită
— E isabeta Polihroniade 0—1, 
Linda Burlan — Luiza Ionescu 
0—1), Calculatorul — Electro
mureș 7,5—2,5. I.A.T. — Elec
tromagnetica 7,5—2,5 (Ghițescu
— Negulescu 1—0, Pavlov — 
Drimer 1—0), E.M.T. — A.E.M. 
4—6 (Radovici — Mozes 1—0) ț 
runda a 2-a : A.E.M. — Poli
tehnica 6,5—3,5. I.T.B. — Meta
lul 6—4. Sp. Studențesc — Pe-

2. în
de Autoturisme 

3. Calculatorul 
4. Mecanică Fină

trolul 9,5—0,5, Eleclromureș — 
Mecanică Fină 4—6, . Electro
magnetica — Calculatorul 3.5— 
6,5, E.MT. - I.A.T. 8-2 (Cris
tina Foișor —' Margareta Teo- 
dorescu 1—0); runda a 3-a : 
I.A.T. — A.E.M. 4.5—5,5, Calcu
latorul — E.M.T. 4—6 (Lumini
ța Radu — Cristina Foișor 0—1), 
Mecanică Fină — Electromag
netica 5,5—4,5 (Ionescu — Ne- 
gulescu 0,5—0,5). Petrolul — 
Electromureș 5—5, Metalul — 
Sp. Studențesc 4—6 (Cristina 
Iosif — Eugenia Ghindă 0—1), 
Politehnica — I.T.B. 3—7 (Foi
șor — Gheorghiu 0,5—0,5); run
da a 4-a 1 A.E.M. — I.T.B.6-4 
(Cosma ■— Moldovan 1—0, Ze- 
tocha — Vlad 1—0). Sp. Stu
dențesc — Politehnica 8—2 (E- 
lisabeta Polihroniade — Mar
gareta Perevoznic 1—0). Elec- 
tromureș — Metalul 
Electromagnetica —
5—5. 
4—6.

4,5-5,5,
__________ . Petrolul 
E.M.T. — Mecanică Fină 
I.A.T. — Calculatorul 5,5—

clasamentul general, con- 
Sportul Studențescduc

A.E.M. cu rite 12 p,
Parik ȘTEFANOV

Si

(Urmare din pag. 1)

ve, despre tot ce a concurat 
la obținerea prestglosului 
bilanț: 3 medalii de aur, 2 de 
argint ți 2 de bronz. Așa cum 
au remarcat și co
mentariile de pre
să publicate în 

Germania, 
Silivaș 

rapid 
des, e 
scînte- 
discu- 

pe bîr- 
„Sînt, desi- 
foarte bucu-

mea încrederii cu care sîntem 
investiți, de a obține rezultate 
rit mai bune, care să sporeas
că, cu fiecare nouă competiție, 
prestigiul pe care și l-a cîști- 
gat în lume România socialis-

DE MASA ALE POLONIEI„INTERNAȚIONALELE i unit at vicmit..
Proba <âe dublu feminin din 

cadrul Campionatelor Interna
ționale de tenis de masă ale 
Poloniei, qține au loc la Poznan, 
a fost cîștigată de cuplul nos
tru Otili» Bădescu — Mari» 
Bogoslov, care în finală a dis
pus cu 2—1 (16. —19. 17) de 
Daniela Gherghelccva — Wang 
Siao Ming (Bulgaria — Franța). 
Iată rezultatele celorlalte fina
le: simplu feminin: Wang Xiao 
Ming (Franța) — Gabriela 
Wirth (Ungaria) 3—: 1; simplu

masculin: Jorgen Persson (Sue
dia) — Andrzej Grubba (Polo
nia) 3—1; Dubiu masculin : 
Andrzej Grubba (Polonia), Jean 
Philippe Gatien (Franța) — Jan 
-Uve Waldner, Mikael Appel
gren (Suedia) 3—0; dublu mixt: 
Wang Xiao Ming. Jean Philippe 
Gatien (Franța) — Alison Gor
don, Alan Cooke (Anglia) 3—0; 
echipe feminin: Franța — Ceho
slovacia 3—1. (Echipa noastră 
— Bădescu. Bogoslov. Ciosu — 
s-a situat pe locul 3).

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
Campionul mondial de șah, ma
rele maestru sovietic Gări Kas
parov. aflat înlr-un turneu i* 
S.U.A.. a jucat, la New York, 
două partide împotriva unu* 
computer șahist, construit de 
specialiști ai Universității di* 
Pittsburgh.

Kasparov, care a cîștigat ara
bele partide, prima la mutare* 
a 53-a. cea de-a doua la «ro® 
tarea a 37-a, a declarat că ■*= 
cest creier electronic este u* 
bun jucător de șah, dar îi M*- 
sește experiența".

Puncte de vedere BOXUL ȘI COMPUTERUL
Arbitrajul a apărut o dală cu 

întrecerea sportivă, fiind che
mat — s-o mai spunem? — să 
decidă care dintre competitori 
este cel mai bun. Practicat la 
inoeputurl cu mijloacele de per
cepție ale omului, arbitrajul a 
beneficiat în timp de sprijinul 
științei șl tehnicii, cane au 
creat mijloace tot mai perfec-

doi ani, s-a resimțit, mai mult 
decit am presupus noi, de pe 
urma unui mai vechi trauma
tism, este adevărat că din echi
pa. noastră au făcut parte nu 
mai puțin de patru debutan
te, dar acestea nu sînt, totuși, 
motive care să justifice pier
derea titlului pe echipe cuce-

ționate, menite să obiectivizeze 
stabilirea învingătorului. Așa a 
apărut cîndva cronometrul ac
ționat manual și supus (și ei) 
subiectivismului, spiritul de ob
servație și viteza de reacție — 
firește, și corectitudinea — cro- 
nometrorului fiind decisive. în- 
tr-o vreme a fost creat „teie- 
side“-uL care fotografia sosiri
le (în atletism, echitație, moto 
ș.a.). ajutînd decisiv juriul de 
concurs în stabilirea cîștigăto- 
-rului, mai ales în sosirile „strîn- 
se“. Cronometrul manual a 
fost înlocuit cu cel electronic, 
celula fotoelectrică și alte cu
ceriri ale științei moderne mă- 
surînd riguros exact, pînă la 
sutimi și apoi miimi de secun
dă. timpii parcurși nu numai 
de primul sosit, ci și de ceilalți 
concurenți, excluzînd orice in
tervenție omenească și. deci, 
orice divergență. Există apara
tură destinată să măsoare a- 
proape instantaneu sărituri în 
lungime, ca și alte dispozitive, 
la care au apelat tot mai multe 
ramuri de sport.

N-au lipsit ideile, uneori uti
le și cel mai adesea năstrușni
ce, după cum n-au lipsit nici 
firmele gata să studieze și să 
creeze dispozitive menite să 
excludă subiectivismul omenesc 
din arbitraj.

Unul dintre cele mai contro
versate arbitraje a fost (și se 
pare că rămine) cel de la box, 
datorită prea deselor aranja
mente de culise ale celor care 
organizează arbitrajul sau ale 
celor care scriu pe foaia de

concurs dacă învingătorul a fost 
pugilistul de la „colțul roșu" 
sau cel de la „colțul albastru*. 
Si aici discuțiile au durat ani 
de zile și iată că. Ia recenta e- 
diție a Campionatelor Mondia
le. a apărut..., computerul. în
trucât „tapetarea" combatanților 
din ring cu senzori care să în
registreze loviturile valabile (a 
existat și o asemenea idee) nu 
a devenit operantă, s-a inven
tat un dispozitiv acționat de cel 
5 arbitri de la mese, prin bu
toane care să înregistreze, se
parat, loviturile aplicate de .pu- 
giliști. Pentru a se evita — s-a 
crezut — erorile, s-a stabilit ca 
impulsurile transmise de „oa
menii în alb" să fie validate de 
cele două contoare numerice 
numai In cazul cînd 3 din cei 5 
arbitri, deci majoritatea, au a- 
păsat simultan pe butonul res
pectiv. Toate bune și la locul 
lor. un pas înainte, fără discu
ție. dar comentatorii prezenți 
la competiție au constatat cu 
surprindere că se mai intimată 
(și nu tocmai rar) ca un boxer 
care, după părerea lor. a do
minat în cele 3 reprize să fia 
declarat învins ! Și s-a întîm- 
plat ca printre cei frustrați să 
fie și concurent! români...

într-un fel. este de înțeles, 
fiindcă atîta vreme cît tot niște 
oameni apasă pe butoane, nu 
este exclus să se mal înțeleagă 
între ei pe care să apese mai 
des si pe care mai far. Proble
ma. deci, rămine deschisă.

Din nou acasa, cu satisfacția pentru succesele obținute sub culorile țarii. 
Foto : Aurel D. NEAGU

R. F. 
Daniela 
„răspunde 
și surîde 
la fel de 
ietoare în 
tie, ca și 
nă“.
gur, 
roasă 
mărturisit 
pentru 
fee pe 
cucerit, 
blul

.repurtate la „Mor 
diale" 
nivelul 
școlii 
de 
condițiile minuna
te de pregătire ce 
gurate, grija cu care 
conjoară în permanență parti
dul și statul nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu personal. Ne 
simțim onorate să putem de
dica aceste victorii apropiatu
lui Congres al XIV-lfea al parti
dului. eveniment de covîrșitoa- 
re însemnătate pentru întregul 
nostru popor, pentru prezen
tul și viitorul scumpei noastre 
patrii. Acolo sus, pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de 
premiere, am simțit parcă mai 
puternic decit oricînd marea 
responsabilitate pe care o avem 
noi, sportivii de frunte ai ță
rii, de a fi mereu la înălți-

ea 
noile 
care le-am 

ansam- 
succeselor

reflectînd 
ridicat al 
românești 

gimnastică.

Mbcea CO5TEA

ne sînt asi- 
ne în-

tă, cu deosebire în perioada pe 
care cu mîndrie o numim 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Adrian Goreac, antrenorul 
coordonator al lotului, anali
zează cu realism și lucidita
te... datele problemei. „A fost 
o competiție foarte grea, a 
crescut apreciabil nivelul la 
care s-au prezentat multe for
mații care, de regulă, nu por
neau în trecut cu mori șanse la 
primele locuri, fapt care a 
fost de natură să creeze un 
echilibru mai pronunțat între 
favorite, să dea o mai mare 
spectaculozitate luptei pentru 
pozițiile fruntașe. Este adevă
rat că Aurelia Dobre, campioa
na mondială absolută de acum

rit în 1987 la Rotterdam. Nu 
am primit întotdeauna notele 
scontate, mai ales la exerci
țiile impuse, fapt care ne 
obligă la o mai atentă și mal 
riguroasă pregătire a acestei 
părți a programului. Dispunem 
de toate condițiile de a lupta 
și pe viitor pentru pozițiile 
fruntașe pe plan mondial și 
depinde numai și numai de 
munca noastră, de disciplina 
în pregătire, de dăruirea cu 
care ne vom angaja la efort 
pentru ca, și în 
nastica feminină 
să se situeze în 
hiel mondiale*.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

viitor, gim- 
românească 

vîrful lerar-

Constantin MACOVE1

ATLKHSM • Maratonul de la 
Reims a fost aîștigat de france
zul Dominique Chauveilier în 
2.16:26, urmat de portughezul 
Henrique Crisostomo 2.17.29 și 
etiopianul Wowajo Bulti 2.18:10. 
La femei, prima s-a clasat belgl- 
anca Marine van Geuchte în 
2,44:37. • Cursa de 10 km de la 
Belgrad a prilejuit victoria aler
gătorului iugoslav Coran Raice- 
vici (29:29,06), sosit înaintea so
vieticului Oleg Ostanin (29:37,04).

BADMINTON * Competiția de 
la Aarhus a adus în finala fe-

mlnlnă două jucătoare din R.P. 
Chineză: Tang Jiubong a cîștigat 
cu 11—0, 11—1 în fața Iul Han 
Aiping. In finala masculină, da
nezul Morten Frost l-a întrecut 
pe Zhao Jianhua (R.P Chineză) 
eu 15—12, 15—13.

tenis • Ivan Lendl a cîștigat 
turneul de la Essen, întrecîndu-1 
în finală, cu 6—4, 6—2 pe Miloslav 
Meclr • La Bayonne, în Franța: 
Katerina Maleeva s-a clasat pri
ma, dispunând cu 6—2. 6—2 de 
Conchita Martinez.

RECORDURI DEOSEBITE

metri, eu 48 de curbe șl 1516 m diferență de 
nivel, pe muntele Stelvio, fiind înregistrat în 
28:55,8 (medie orară 41,686 km). Bicicleta uti
lizată de el nu avea ghidon șî nici un fel de 
sistem de îrînare ! !

NICI USTUROI N-A MINCAT...

Valoarea ridicată a unor performanțe — re
cord a ajuns pur șl simplu să uimească în- 
treaga lume a sportului, care nu rămine indi
ferentă, mai ales în cazul acelor rezultate ob
ținute de sportivi cu doar o mină sau un sin- 
gur picior...

i La săritura în Înălțime, spre exemplu, 
cordul mondial realizat cu un singur 
este de 2,04 m. A fost stabilit la ~ 
1981, de canadianul Arnie Boldt.

Recordul mondial de’ coborîre 
lansat), cu un singur schi, a 
în martie 1984, pe plrtia de la 
mont (Italia). Schiorul italian 
din San Michele Mondovi, a 
medie de 103,986 km/h.

Un alt record care a făcut 
zație a 
Graham 
In 1978. 
curs 100

Există . „ . ...
într-un mod deosebit, de senzație... La celebrul 
maraton de la Detroit, tn S.U.A, în 1982, un 
alergător american — Anthony Scott Weiland. 
27 ani — a acoperit cel 42,195 km ai clasicei 
distanțe, alergînd cu spatele, în 7,51:00 1 Un 
alt american, Ferdie Adoboe ad Amherst, a 
parcurs o milă, ta 1983, tot așa, cu spatele ... 
înainte, î_. ?.;.y
Calote, ta 1985, a cobortt „fără mîini” 20 kllo-

re- 
plcior 

Roma, în
(kilometru 
înregistrat, 

Pie-
fost
Limone, in
Ottavio Colombo, 
înregistrat viteza

Depistat pozitiv (u- 
tillzare de cofeină) la 
Jocurile Olimpice de 
la Seul, penlatlonis- 
tul australian Alex 
Wătson a fost suspen
dat pe viață de forul 
internațional al pen
tatlonului modern, în 
pofida memoriilor
și, în final, a ame
nințărilor din cele 
mal grave ale acestui 
sportiv. La un an 
de la suspendarea sa, 
recalcitrantul penta- 
tlonist, nici mai mult, 
nici mai puțin, a ac
ționat în justiție Co
mitetul Internațional 
Olimpie (! ?), pentru

că a validat 
tul „pozitiv* 
de
Seul care nu ar fi a- 
vut 1
lui -» „calificarea șl 
competența necesare” 
(! ?) etc. etc. în fi
nal, omul cere să fie 
absolvit de greaua pe
deapsă șl pretinde da
une morale. Nu știm 
ce-o hotărî Tribunalul, 
dar, pînă una-alta, 
forul sportiv australi
an, încâlcind hotărî- ----------- . _ fe_

Iul
doi

rezulta- 
elaborat 

laboratorul din
după părerea 

„calificarea 
necesare1 

etc.

rea U.I.P.M.B., i-a 
dus suspendarea 
Watson Ia numai 
ani.

. _ ___  realmente sen-
fost obținut de un nevăzător, englezul 
Henry Salmon, din Louhton, Essex, 
la Grangemouth, în Scoția, el a par- 
m în timpul de 11,4 secunde ! I 
astfel de performanțe realizate însă

în 6:06.00. Ciclistul italian Giuliano

LOCUL FEMEII IN CONDUCEREA 
SPORTULUI

Pînă acum, fiecare dintre edițiille jocurilor 
Olimpice 'de vară și de Iarnă, au avut în 
fruntea Comitetelor de organizare doar băr
bați. Dar lată și o excepție : „Olimpiada albă” 
din 1994, de la Lillehammer, din Norvegia, 
este pregătită de un comitet condus de o fe
meie. Este vorba de Linda Warde, de 39 de 
ani, fostă componentă a reprezentativei norve
giene de orientare sportivă.

Rubrică realizată de 
Romeo VILARA

I

• In etapa a 29-a a campionatu
lui unional s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 
Harkov — Dinamo 
9—1, Torpedo Moscova 
nomoreț Odesa 5—2, 
Volgograd — Pamir 
1—0, Sahtlor Donețk — 
Minsk S—2, Ararat 
— Lokomotiv Moscova 0—2. 
Moscova a avut loc luni Intîl- 
nlrea dintre Spartak șl Dinamo 
Kiev, urmărită eu deosebit in
teres de un mare număr de 
spectatori. După ce, chiar în 
minutul 2, Protasov a deschis 
scorul pentru Dinamo, a urmat 
un joc spectaculos și extrem 
de dîrz. în repriza secundă, 
Kuznetov a adus egalarea in 
urma unei lovituri libere, după 
care jocul s-a îndlrjit și mal 
mult - ------- —— *’
tulul, ______
In chiar minutul 90 (de 
era al patrulea minut al 
lungirilor), Ia un fault al 
namoviștilor la circa 26 de 
tri de poarta lui Ceanov, 
tura liberă a fost executată 
iastru de Jmarov. Mingea șuta
tă puternic șl cu efect a făcut 
inutil plonjonul portarului fcl- 
evean. Cu această victorie 
(2—1), Spartak Moscova a to
talizat 44 p, cîștlgînd titlul de 
campionă unională pe acest an.
• Meciurile din etapa a 6-a a 

campionatului Portugaliei s-au 
soldat cu următoarele rezulta
te : F.C. Porto — Benfica Lisa
bona 1—6. Amadora — Chaves 
1—1, Belenenses — Madeira 2—0 
Setubal — Boavista 1—0. Gui
maraes — Tirsense 1—0. Belra 
Mar — Feirense 1—6, Pena-

Metallist 
Moscova 
— Cer-

Rotor 
Dusanbe 
Dinamo 
Erevan 

La

(în sensul bun al cuvîn- 
deși faulturile n-au lipsiți), 

fapt, 
pre- 

di- 
me- 

lovi- 
mă-

• Victorie decisă in 
ultimul minut de joc 
și Spartak Moscova 
devine campioană !
• După șase etape, 
Benfica nu este pe 
„podium" • Luptă 
strînsă în campiona

tul iugoslav

fiel — Maritimo 0—1. Portl- 
monense — Sporting 0—2,

Clasament : 1. Sporting 11 
puncte, 2. F.C. Porto 10 puncte, 
3. Setubal, 8 puncte.
• Rezultate 

etapa a 12-a a 
Iugoslaviei : Rad 
Olimpia Liubliana . ..
Mostar — Osijek 4—5 (după e-, 
xecutarea loviturilor de la 11 ( 
m), F.C. Sarajevo — steaua Ro
șie Belgrad 3—1, Rijeka — 
Sparak Subotița 3—0. Radntcki 
Niș — Vojvodina Novi Sad 
0—3, Brac Banja Luka — Slobo
da Tuzla 5—4 (după executarea 
loviturilor de la 11 m), HajduK 
Split 
2—0, 
Zagreb 2—0, 
Vardar Skoplie 3—0.

Pe primul loc al ciasamentu- 
liu se află formația Steaua 
șle Belgrad 16 p, urmată 
echipele Dinamo Zagreb 
Hajduk Split cu cite 15 p.

Înregistrate în 
campionatului 
Belgrad — 
l—0, Vele*

— Zelezniclar Sarajevo 
Buducnost — Dinamo 

Partizan Belgrad

Ro
de
Si
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