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într-o atmosferă de puternic avint revoluționar, cu hotar ir ea 
fermă de a transpune in viață ideile, orientările și tezele din 
magistrala Expunere a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri și-a încheiat lucrările

PI»LĂRGI IA A MIETULUICINTRAL Al PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Roman, au continuat, 
miercuri, 25 octombrie, lucră
rile Plenarei lărgite a Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost întimpinați, și de a- 
ceastă dată, la sosirea în sală, 
cu aceleași calde manifestări 
de profundă stimă și prețuire, 
cu îndelungi aplauze, urale șt 
aclamații de participanții la 
plenară.

în cadrul dezbaterii proble
melor Înscrise pe ordinea de 
zi, au luat cuvintul tovarășii 
Manea Mănescu. Mihai Marina, 
Angela Isăroiu. Uie Matei, 
Gheorghe Dragomir, Gheorghe 
Rădulescu, losif Szasz, Dia 
manta Laudoniu, Ion Mitran. 
Miu Dobrescu, Petre Popa. 
Constantin Olteanu, Maria Bra- 
dea, llie Ceaușescu, Ioan Josu, 
Rodica Vîlcu, Ila'du Gyozo, 
Vasile Bontaș. Gheorghe Dincă, 
Alexandru Atbu, Dumitru Radu 
Popescu, Emil Bobu, Ghizela 
Vlad, Ion Traian ștefănescu. 
Ion Stoian, llorica Furniță. 
Ioan Toma, Radu Beligan, 
Dumitru Ghișe, loachim Moga.

Participanții la dezbateri au 
dat o înaltă apreciere Expu
nerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „Cu privire Ia pro
blemele socialismului, ale ac
tivității ideologice, politico- 
educative. de dezvoltare a con
științei revoluționare, de for
mare a omului nou, constructor 
conștient al socialismului și 
comunismului în România**.

Tn unanimitate, atit cei care 
au luat cuvintul la tribuna 
plenarei, cit șl toți cei pre
zent) in sală, au exprimat de
plina aprobare față de tezele, 
ideile și orientările cuprinse 
în acest document de excep
țională însemnătate, subliniind 
rolul determinant el secretaru
lui general al partidului in 
elaborarea și fundamentarea 
strategiei dezvoltării socialiste 
a tării, tn concordantă cu in
teresele si cerințele obiective 
ale societății românești, tn a- 
părarea valorilor ideologice, 
politice șl morale ale socia
lismului. tn aplicarea creatoare 
a adevărurilor generale ale 
socialismului științific ta con- 
difîl’o specifice ale României.

Evidențiind marile realizări 
nhtinute. tn perioada de dună 
Congresul al IX-lea, în edifi

CALDĂ Șl MEMORABILĂ MANIFESTARE DE DEVOTAMENT FAȚĂ DE PARTID, 
FAJĂ DE SECRETARUL SĂU GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

La încheierea lucrărilor 
Plenarei lărgite a C.C. al 
P.C.R., care se înscrie ea un 
eveniment de seamă In viața 
politică a tării, mii șl mii de 
locuitori al Capitalei —oameni 
ai muncii din întreprinderi șl 
instituții bucureștene, studențl 
$1 elevi — au venit, miercuri. 
In Piața Republicii, pentru 
a-și manifesta direct deplina 
aprobare față de tezele. Ideile 
și orientările, de excepțională 
însemnătate teoretică și prac
tică, cuprinse tn Expunerea 
secretarului general al parti
dului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru a 
reafirma atașamentul lor ferm 
Ia politica partidului și 
statului, politică ce exprimă 
tn fapt voința întregului po
por. năzuința sa fierbinte de 
pace si progres, opțiunea pen
tru socialism.

Marea piață oferea o Ima
gine profund revelatoare ,a

carea unei Românii puternice, 
libere, independente și prospere, 
participanții au reafirmat una
nima adeziune la propunerea 
privind realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, la marele 
forum al comuniștilor români 
din noiembrie anul acesta, în 
suprema funcție de secretar 
general al partidului, chezășia 
înfloririi necontenite a patriei, 
a înaintării ei ferme pe calea 
socialismului.

tn cuvintul tor, vorbitorii 
?î-au manifestat deplina apro
bare față de Proiectul Progra» 
mului-Directivă și Tezele pen
tru Congresul al XIV-lea al 
P.C.R., fată de politica internă 
și externă a partidului și sta
tului, ce corespunde intru to
tul năzuințelor și intereselor 
fundamentale ale națiunii noas
tre. politică promovată cu 
consecventă și strălucire de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
înfăptuită neabătut de întregul 
popor.

Plenara <t hotârît, in unanimi
tate, ca Expunerea tovarășului

unității strînse a tuturor ce
tățenilor patriei tn jurul 
gloriosului nostru partid, al 
încercatului său conducător, 
unitate ce dă forță și trăini
cie erinduirii noastre socialis
te. Izvor al mărețelor înfăp
tuiri abținute in luminoasa 
epocă deschisă de Congresul 
al IX-lea al partidului.

Cei prezenți purtau portrete 
ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, drapele tri
colore și roșii, pancarte cu 
urări la adresa partidului și 
a secretarului său general, a 
patriei socialiste.

Animați de înălțătoare 
ginduri și simțăminte, miile 
de bucureșteni au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei' Elena Ceaușescu, la 
ieșirea din sala Ateneului
Român, unde a avut toc
Plenara lărgită a C.C. al
P.C.R., a însuflețită demonstra

NICOLAE CEAUȘESCU „Cu 
priviră la problemele socia
lismului, ale activității ideolo
gice, politico-educative, de dez
voltare a conștiinței revoluțio
nare, de formare a omului 
nou, constructor conștient al 
socialismului ți comunismului in 
România** sâ fie adoptată ca 
program de muncă ți acțiune 
revoluționară al partidului, al 
întregului popor, sâ stea la 
baza întregii activități de în
făptuire a cutezătoarelor obiec
tive de dezvoltare economico- 
socialâ a României, de edifica
re a socialismului șl comunis
mului pe pâmîntul patriei.

Plenara a însărcinat Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. să întocmească un 
program de măsuri pentru tra
ducerea In viață a Ideilor, o- 
rientărilor și sarcinilor cu
prinse în Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

ta continuare, a fost adop
tat, în unanimitate. Programul 

ție de dragoste și atașament, 
de respect șl prețuire.

S-a scandat, cu înflăcărare. 
.Ceaușescu — P.C.R. 1", 
.Ceaușescu șl poporul !**. 
.România a ales — socialism, 
pace, progres !**, „Ceaușescu 
reales la ai XIV-lea Congres!", 
exprimindu-se astfel nestrămu
tata convingere că rțînvestirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la marele forum al comuniș
tilor români. in suprema 
funcție de oonducere In 
partid, asigură dezvoltarea 
neîntreruptă a patriei, înfăp
tuirea marilor obiective de 
progres șl civilizație, noi și 
strălucite victorii poporului 
român tn lupta sa pentru e- 
dificarea celei mai drepte 
Orînduiri.

Pria emoționante manifes
tări, cei prezentl au tinut să 
exprime, ta aceste momente 
deosebite, secretarului general 

privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroali- 
mentare și bunuri industriale 
de consum pe anul 1990. Plenara 
a hotărit ca acest program să 
fie supus dezbaterii Camerei 
legislative și apropiatei se
siuni a Marii Adunări Na
ționale.

De asemenea, plenara a a- 
probat, în unanimitate, Rapor
tul cu privire la pregătirea 
Congresului al XIV-lea al 
partidului, organizarea șl des
fășurarea adunărilor și confe
rințelor pentru dări de seamă 
șl alegeri în organizațiile de 
partid.

Primit cu multă căldură 
ți însuflețire, a luat cuvin
tul, in încheierea lucrări
lor plenarei, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 
secretar general al Parti
dului Comunist Român.

al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, sentimen
tele lor de dragoste și profundă 
prețuire pentru activitatea 
neobosită ce o consacră, ea 
totală dăruire șl fierbinte pa
triotism, bunăstării <1 fericirii 
poporului, Înfloririi necontenite 
a României, cauzei generale a 
socialismului șl păcii in lume, 

îndreptindu-se spre sediul 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au străbătut 
Piața Republicii printr-un 
euloar viu. format din mii și 
mii de locuitori ai Capitalei.

Pionieri, tineri și tinere au 
oferit, eu respect, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei 
Elena Ceaușescu fiori. 8-a 
aclamat eu înflăcărare pentru 
patria socialistă, pentru eroicul 
nostru partid comunist și 
secretarul său general.

Cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes, fiind sublinia
tă, In repetate riuduri, cu vii 
și îndelungi aplauze, urale și 
ovații.

Participanții la plenara lăr
gită au dat glas angajamentu
lui ferm al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii, de a 
acționa, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru înfăptuirea, 
ta m Înalt nivel de calitate 
șl eficientă, a planurilor do 
dezvoltare economiCo-socială a 
țării pe acest an șt pe între
gul cincinal, pentru transpu
nerea neabătută în viață a 
Programului Ideologic «1 parti
dului — parte integra -fă 8 
Programului de făurire a so
cietății socialiste și comuniste 
pe pămtntut României —» 
întîmpinînd Congresul ai XIV- 
lea al P.C.R. cu noi succese în 
toate domeniile de activitate.

Această caldă si memorabilă 
manifestare a demonstrat 
hotârirea comuniștilor, a tu
turor oamenilor muncii, a în
tregului nostru popor de a 
arma ca credință și devota
ment partidul, pe secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, In tot ceea 
se întreprinde spre binele șl 
propășirea patriei, de a intim- 
pina Congresul a! XIV-lea cu 
noi șl vrednice fapte de mun
că, de a aeflona, cu abnegație, 
in spirit revoluționar. pentru 
triumful Ideilor, pentru deplina 
afirmare in viată a tuturor 
obiectivelor cuprinse în ma
gistrala Expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
lărgită a C.C. al P.C.R.. pentru 
înfăptuirea Programului parti
dului de edificare a socialis
mului și comunismului pe 
pimîntul României.



La Școala nr. 133 din Capitală Campionatele Naționale de box
DECÎT AȘA PRIETENI...

SUB 0 CUPOLĂ MULTICOLORĂ DE MIHGI, după „zone*', în perspectiva turneului final

COPIII DEPRIND MIȘCAREA, SPORTUL
La Școala nr. 133 din Capi

tală, cînd e timp frumos, orele 
de educație fizică se desfășoa
ră în aer liber. Din sala de 
sport se aduce doar „materia
lul didactic*' : sacii cu mingi de 
tot felul. E vremea jocurilor 
de handbal, volei si baschet, 
unii inoearcă și rugby, terenul 
de sport primește pe oricine : 
si pe începător, și pe avansat. 
Sigur, poți fi „avansat** și să 
joci ca un începător. Dar aista 
nu se prea întimplă aici, la 
școala nr. 133, unde orice puști, 
dintr-a III-a începînd. poate

tivă. Vine, spre exemplu, pro
fesoara de educație fizică Ilin- 
ca Georgescu și pledează pen
tru formarea unei echipe de 
gimnastică fete, care să repre
zinte școala la diferite compe
tiții. Prof. Constantin Pîrvu 
selecționează, la rindu-i, vii
tori gimnaști. iar la sfîrșit. în 
frumoasa vitrină cu trofee a 
școlii, mai poposesc cîteva di
plome : locul I pe Sectorul 4 
și pe Municipiul București la 
gimnastică masculină și locul I 
pe tară la Festivalul național 
al muncii și creației „Cîntarea

tine balonul în aer, într-o de
monstrație de virtuozitate fot
balistică, pînă ce sună pentru 
ora următoare.

Directoarea acestei școli, 
prof. Lucia Patachî, spune că 
în „ora următoare** copiii răs
pund mai vioi la aritmetică 
ori geografie, drept pentru 
care. împreună cu prof. Nicu- 
lina Grigorescu, Constantin Vi- 
deanu (directori adjuncți) și 
Maria Mchedintu (secretara 
B.O.B.) încurajează și sprijină 
îndeaproape activitatea spor-

României", cu O repriză de 
dans modem prezentată de e- 
levele gimnaste de la „133“, 
pregătite de profesoarele Ilin- 
ca Georgescu, Aneta Savu și 
Doina Bîrcă de la Casa Pio
nierilor și Șoimilor Patriei.

Da, ca să traversezi curtea 
Școlii nr. 133 din cartierul 
Berceni. trebuie să treci pe sub 
o... umbrelă multicoloră de 
mingi. E cupola sub care peste 
2300 de copii deprind mișcarea, 
sportul.

Vasile TOFAN

IINAILLL Miil DE JUDO - LA DEVA
In Sala Sporturilor din Deva, 

104 senioare și 164 de junioare 
vor concura, sîmbătă și dumi
nică, la finalele de judo ale 
Daciadci. întrecerile Se anun
ță deosebit de disputate, avînd 
în vedere că la fazele ante
rioare ale competiției au ob
ținut calificarea aproape toate 
campioanele ediției de anul 
trecut : Tatiana Frățilă (Meta
lul Buzău), la categoria 48 kg. 
Tanța Gălățanu (Voința Foc
șani), la categoria 52 kg, Me
linda Kael (Voința Satu Mare), 
la categoria 56 kg, Gabriela 
Ștefan (Aeronautica București),

la categoria 61 kg, Frăsinica 
Buzdugan-Rotea (C.C.I.A.G. 
București), la categoria 66 kg, 
și Eleonora Vizitiu (C.S.M. 
Borzești), la categoria +72 kg. 
Lipsește de la finalele senioa
relor doar campioana categoriei 
72 kg, Simona Richter (C.S.M. 
Reșița), Ea va fi prezentă în 
arenă la Deva, dar în compe
tiția junioarelor, unde, teore
tic cel puțin,, nu poate să ra
teze cucerirea titlului. Vorbind 
de junioare, o singură absen
ță : Diana Ciupe (C.S.Ș. Gloria 
Arad), campioana categoriei 
56 kg.

LA MAJORITATEA CATEGORIILOR

SE ANUNȚA DISPUTE ECHILIBRATE
in patru orașe din țară, cei 

mai buni pugiliști au partici
pat la faza de „zonă** a Cam
pionatelor Naționale de se
niori. Au avut loc multe par
tide, unele de bună valoare, 
primii clasați la fiecare cate
gorie primind dreptul de a fi 
prezenți 
va avea 
iembric, 
rile se 
tractive 
participant la această ultimă 
fază avînd ca obiectiv cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
de premiere. Au fost admiși 
direct la turneul final doar 
membrii lotului național care 
au participat la recentele Cam
pionate Mondiale de la Mos
cova, precum și cîțiva sportivi 
remarcați cu prilejul 
riului Speranțelor", 
pe listele de înscriere 
cuprinși 115 pugiliști, între 
și 11 la fiecare categorie 
greutate. Cei mai mulți, 
la „muscă", deoarece Petrică 
Paraschiv a optat pentru „51 
kg“, în loc de „48“, cum ar fi 
fost normal... Dar să așteptăm 
turneul final.

Dacă la unele categorii — 
foarte puține — sînt favoriți, 
greu de prevăzut că vor putea 
fi’ întrecuțl, la celelalte, lupta 
se anunță echilibrată, Din rîn- 
dul primelor, este cazul cate
goriei semimijlocie, unde cam
pionul național și mondial 
Francisc Vaștag își va apăra, 
cu șanse greu de contracarat, 
titlul pe care îl deține. în ace
eași postură este și Rudei 
Obreja (mijlocie mică), precum 
și — este părerea noastră — 
Doru Maricescu (mijlocie).

în schimb, la celelalte cate
gorii este dificil de pronosticat 
viitorii campioni, deoarece la 
fiecare există cite 3—4 candi
dați cu șanse egale, cum ar fi, 
spre exemplu, la „semimuscă", 
unde pe lista de întrecere fi
gurează Adrian Amzăr (Dina
mo). Florin Hîrcea 
Drobeta Tr. Severin), 
Ciocioiu (Rapid) sau, _  __
dinamovist, Viorel Encean-Pop, 
toți de forțe aproximativ ega
le. La „muscă", în lipsa cam
pionului Adrian Mărcuț (trecut 
la „cocoș"), își pun candidatu
ra la titlu Zoltan Lunca (C.S.M. 
Reșița), Nicolae Aliuță (Steaua), 
Ovidiu Dragomir (Prahova), 
„veteranul" Marin Vișan (Oțe
lul Tîrgoviște), Petrică Paras
chiv (Rapid) și Florin Manea 
(Autobuzul București). La „co
coș". Adrian Mărcuț (după 
evoluțiile promițătoare de la 
Moscova) are prima șansă în 
fața lui Relu Nistor (Steaua), 
Nicolae îancu (Dinamo). Li- 
viu Elcean (Pandurii Tg. Jiu) 
sau Radu Petric (UNIO Satu

la turneul final, care 
loc, între 6 și 12 no- 
în Capitală. întrece- 

anunță extrem de a- 
și interesante, fiecare

,„Crite- 
în total, 

sînt.
9 

de 
11.

(C.S.M. 
Marian 
un alt

Meci de baschet femi- 
viu disputat. în Sala 

Rîmnlcu 
Echipa locală, Me- 
C.S.Ș., și cam- 
țării, Universitatea 
Viitorul Cluj-Na- 
au delectat publi- 

joc echl- 
des-

BASCHET • MOMENT FESTIV sîm
bătă, în Sala Agronomia, prilejuit de re
tragerea din activitatea competițională a 
Mibaelei Netolițchi, după mai bine de un 
deceniu de prestații remarabile în e- 
chipa Politehnica Sportul Studențesc Bu
curești, cu care a cucerit cîteva titltiri dc 
campioană națională și a obținut victorii 
de prestigiu în C.C.E., 
reprezentativa țării.
Inițiat la C.S.Ș. î 
pepiniera regretatei 
ca, Mihaela Netolițchi „ . . .
tă în echipa studențească, urmînd (și ab
solvind) paralel cursurile I.E.F.S. ; acum 
este asistentă la catedra de educație fizi
că a Institutului Politehnic București. 
Flori, diplome, felicitări, lacrimi, săru
tări din partea fostelor colege, a prie
tenelor, celor care i-au urmărit și apreciat 
activitatea, urări de succes pentru vii
toarea activitate... • GALERIA echipei fe
minine Sportul Studențesc și-a susținut 
favoritele cu multă căldură în cursul 
derby ului cu s.tudențcle din Cluj-Napoca. 
Ne-a plăcut și ne-a bucurat atmosfera 
(cu atît mai mult cu cît și ,,U“ avea în 
tribune un grup de simpatizanți), dar 
numai pînă la un punct. Adică, pînă a- 
tunci cînd un foarte mic grup a început 
să se preocupe mai mult de deciziile arbi
trilor și de persiflarea echipei oasne+c, 
prin apostrofări, uneori chiar jignitoare, 
ceea ce nu cadra absolut cu fru

moasa atmosferă generală din eleganta 
Sală Agronomia. (D.ST.).

2
în 

s-a 
în

precum și 
După ce

București, 
Ștefania Dine»- 
a fost promovâ-

HANDBAL • vine, în continuare, 
multă lume la meciurile Minaurulul, 
chiar dacă această echipă se află într-o 
proces de reconstrucție. La recenta parti
dă cu Politehnica Timișoara, sala din 
Baia Mare 
tuziastă ca 
I.H.F., mâi 
dronie sau 
real efect.
lurl diferență e ceva, dar mai important

Timișoara, sala
a fost arhiplină, la fel de en- 
pe vremea cîștlgării Cupei 
ales atunci cînd Bontaș, An- 
Porumb izbuteau execuții de 

Să învingi pe „Poli" la 12 go-

ni se pare remarcabilul atașament al u- 
nui public pilduitor în constanța sa (G.R.)

LUPTE • AȘA CUM AMINTEAM șl în 
cronica ultimei etape de „greco-romane", 
în reuniunea organizată de clubul Progre
sul București a fost prezentă și formația 
Dinamp București, multipla campioană 
a țării. Elevii antrenorilor Ion Cernea și 
Nicolae Martinescu au dominat cu autori
tate întrecerile seriei a III-a, obișnuin- 
du-ne cu prestații de un înalt nivel tehnic 
și spectacular. Cum formația din Șos.

POST-SCRIPTUM
Ștefan cel Mare era calificată in turne
ul final indiferent de rezultatele pe care 
le-ar fi obținut în reuniunea de la Pro
gresul, antrenorii șl o parte dintre lup
tători au tratat cu oarecare superficialitate 
acest ultim concurs. Cum altfel poate fi 
apreciat faptul că doi dintre componenții 
echipei, foști șl titulari al „naționalei", 
Nicolae Onica și Gheorghe Savu, n-au re- 

pen- 
cu 
ln-

res- 
Pro- 

descalificați 
că 
să

ușit să obțină nici măcar o victorie 
tru formația Dinamo 7 In întîlnlrea 
Steagul Roșu Brașov, cei doi au fost 
trecuți Iâ puncte de D. Lungii și, 
pectiv, D. Spetcu, iar în partida cu 
greșul, dinamoviștii au fost â___ U
împreună cu adversarii lor... Credem 
este momentul ca asemenea evoluții 
dea de gindit celor doi sportivi, ca și an
trenorilor lor. Turneul final se apropie I

LUPTĂTORUL Mircea Constantin, com
ponent de bază al echioei Progresul, a 
suferit de curînd o intervenție chirurgi
cală destul de complicată, la umăr. To
tuși, deși Incomplet refăcut, el și-a aju
tat echipa într-un moment greu, 
zentîndu-se pe saltea și obținând 
o victorie in întîlnlrea cu Steagul 
Brașov. Felicitări, Mircea !

pre- 
chiar 

_ Roșu 
(M.TR.)

MOTO. • LA PRIMA etapă a Campi
onatelor Republicane pc echipe de moto-

Mare). La „pană** este foarte 
greu de ales între Ion Guz- 
ganu 
al „i 
(Voința 
Talpoș 
Stoica 
Marian
București) ' ș.a, 
care își apără centura este 
„semiușorul** Daniel Măeran 
(Steaua), dar el trebuie să 
facă față asaltului lui Ionel 
Panaite (Constructorul Galați), 
Nedim Rcgep (Cimentul Med
gidia), Dumitru Creștin (AEM), 
Constantin Pascariu (Prahova), 
In aceeași postură se află și 
„ușorul" Viorel Mihăilă (Stea
ua), la titlul căruia aspiră Ion 
Stan (Metalul Buc.), Richard 
Szilagy (UNIO Satu Mare), 
Vasile Morovan (Carbochim 
Cluj-Napoca) ș.a. La „semi
grea", campionul Mihaî Vasi- 
lache (I.M.G. București) are 
de suportat replicile colegilor 
de categorie, Vasile 
(Dinamo), 
(Steaua).
(U.M. Timișoara). Absența cam
pionului „greilor**, Ion Simina 
(St. Roșu Brașov), face ca ti
tlul să fie revendicat. în spe
cial, de Vasile Adumitroaie 
(Steaua), Dan Băncuța (Dina
mo) sau Dumitru Beșliu 
(C.S.M. Drobeta Tr. Severin). 
De patru ori finalist al cate
goriei maxime. „supergreul** 
Teodor Pîrjol (Voința Bucu
rești) își încearcă din nou șan
sa. Să vedem cum vor reac
ționa, însă, Paul Golumbeanu 
(Timpuri Noi Buc.), Petre Bor- 
nescu (Mecanică Fină Buc.), 
sau tînărul Valentin
(Prahova).

Așteptăm, deci, cu
primul gong al turneului final.,.

(Steaua),
.cocoșilor**, 

Satu 
(Dinamo), 

(Constructorul 
Leondrariii

fostul campion
Vasile Tivădar
Mare), Nicolae 

Octavian 
Buc.), 

(Olimpia 
i. Un campion 

centura
Daniel

Marius 
Gheorghe

Damian
Ștefan 
Porfir

Buc.), 
Ionescu

interes,

Paul IOVAN

nin.
Sporturilor din 
Vilcea.
talul 
pioana 
c.s.ș. 
poca, 
cui printr-un 
librat, spectaculos, des
fășurat într-un spirit de 
perfectă disciplină 
partea jucătoarelor, 
trenorilor și foarte 
meroșilor amatori 
baschet a f lăți in tribune
le frumoasei săli vîlccne. 
La sfîrșit au fost aplauda
te șl învingătoarele (spor
tivele din Cluj-Napoca), 
și învinsele pentru plăcu-

din 
an- 
nu- 
de

ta întrecere sportivă ofe
rită de două echipe bine 
pregătite. Antrenorii 
mațiilor 
au mulțumit 
și totul părea 
terminat.

Numai că 
de așa-ziși 
localnicelor (de fapt, 
cum se va vedea, cîțivă 
ligani) nu a fost de 
cord cu nimic și, în 
mul rînd, 
arbitrilor, , 
„ar fi furat" meciul vîl- 
cencelor, deși, repetăm, 
ambii antrenori și-au 
manifestat mulțumirea 
pentru calitatea și co
rectitudinea arbitrajului 
practicat, chiar șl ln 
scris, pe foaia oficială. 
Așa-zișii suporteri nu 
s-au mulțumit doar să-și 
manifeste nemulțumirea 
prin vociferări, ci i-au 
lovit, da, i-au lovit pe 
cei doi arbitri. Cazul a 
fost judecat de Comisia 
de disciplină din Cadrul 
F.R. Baschet, care a ho- 
tărit suspendarea dreptu
lui echipei Metalul de a 
susține meciuri, in cadrul 
Diviziei A, pe teren pro
priu, pe timp de două 
etape. Șl lată cum, din 
cauza unui mic grup de 
spectatori iresponsabili, 
au de păgubit tocmai o 
echipă și un antrenor 
care nu s-au făcut cu 
nimic vinovați din punct 
de ’vedere disciplinar, 
chiar din contră. De unde 
vorba : „Decît așa pri
eteni, mai bine lipsă !“.

Dumitru STĂNCULESCU

for-
Metalul și „U" 

arbitrilor 
că s-a

un mic grup 
suporteri ai 

așa 
hu- 
a- 

pri- 
cu deciziile 

care, chipurile,

Începînd de mîine, la
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Arad

0 NOUĂ EDIJIE A „CUPEI ROMÂNIEI" LA TE
O nouă ediție a „Cupei 

României" la tenis de masă 
este programată în Sala Spor
turilor din Arad, băieții dispu- 
tîndu-și întâietatea vineri și 
sîmbătă, în timp ce fetele se 
vor întrece duminică (după- 
amiază) și luni. Competiția pa
re să fie mai atractivă decît 
pînă acum, dată fiind și im
portanta modificare de regu
lament intervenită în desfă
șurarea competiției. Este vorba 
de renunțarea la disputele in- 
terechipe, pe parcursul că
rora se confruntau jucători cu

evidente diferențe de valoare, 
și adoptarea unor sisteme in
dividuale, pe 
vîrstă — cădeți, 
niori —, pe un 
de competitori, 
start în ordinea 
național alcătuit 
zultatelor înregistrate în toate 
competițiile interne. Trofeul 
va reveni echipei care, în fi
nal, va acumula cel mai ma
re număr de puncte, prin adi
ționarea color cîștigate dc re-

categorii de 
juniori, sc- 
tablou de 32 
acceptați la 
clasamentului 
pe baza re

prezen 
tegorie

Ținii 
fi pre 
buni i 
daliați 
P 
,.l oi 
o disț 
fațeazi 
pentru 
în pr<

Așac 
ora 9.

ciclism viteză pe șosea, care a avut 
duminică la Cîmpulung Muscel, s-a 
registrat, din păcate, o participare 
dusă, 5 din secțiile înscrise pe foile 
arbitraj — și anume Oțelul Galați, 
București, Voința Hunedoara, vagonul 
Arad șl Sernov Drobeta Tr. Severin — 
absentînd din motive pe care nu le cu
noaștem încă. „CUPA ROMÂNIEI" la mo- 
tocros a continuat duminică pe traseul de 
la Odorhel, cu etapa a 2-a. în excelenta 
organizare a A.S. Matrița din localitate, 
care a decernat trofee primilor 4 clasați 
la toate cele 4 clase din program. e 
TALENTATUL motocrosist de 12 ani, Ro
bert Hăbcanu, depistat și pregătit de an
trenorul Teodor Bălânoiu (Automecanica 
Moreni) a cucerit duminică primul lui 
trofeu, ureînd pe cea de a 3-a treaptă 
a podiumului premlaților la clasa 50 cmc. 
• CORPUL de oficiali, condus de arbitrul 
principal Victor Caracaș (București), a
funcționat cu operativitate (secretară —
Nlcoleta Olarlu) șl competență cu o sin
gură excepție : dintr-o neînțelegere Ivită 
între arbitrul de traseu Petre Dulcă și 
ccl de la parcul de mașini, Martin Stancu, 
s-a permis (în prima manșă a claselor 
250 cmc. — seniori șl 125 cmc —■ tineret, 
care au evoluat în comun) seniorilor să 
ocupe prima linie de la grila de start, 
ceea ce a produs nemulțumiri în rîndul 
piloților șl chiar o... busculadă, în care 
au fost „agățați" și cîțiva dintre favoriții 
întrecerii. (Tr. T.)

loc 
în- 
re- 
de 

IT.

RUGBY ® NICI UNUL dintre cei 21 de 
specialiști și, în plus, peste 800 de partici
pant! la concursul de pronosticuri 
țiat’ de organizatori, care au anticipat în 
scris rezultatul meciului de debut al C.E., 
nu au văzut posibilă victoria oaspeților 
Dovadă ca infrîngerea jucătorilor noștri
de duminică a însemnat o^mare, neplă
cută surpriză. Un rezultat greu de ex
plicat, echipa beneficiind de condiții op
time de pregătire (gazdele maramureșe
ne au fost la înălțime, cel mai activ din
tre mulțil pasionați dovedindu-se eco
nomistul Miron Martin)... (G.R.)

Micim SIEADA - MiAAlER DO
tIAPLI DE AZI EA HAM

Și etapa a 9-a a Diviziei A 
la handbal masculin aduce, azi, 
in fața iubitorilor acestui sport 
șase partide de real interes. în 
Sala Floreasca, de la ora 17. 
Steaua întâlnește pe C.S.M. 
Mînaur Baia Mare, ambele in
teresate să-și verifice forțele 
in vederea primelor confrun
tări din Cupa Campionilor Eu
ropeni, respectiv Cupa Cupe
lor, dar și cu gîndul la confi
gurația clasamentului intern. 
Dinamo București, participantă 
la Cupa I.H.F., va juca la Ti
mișoara, cu Politehnica, in
tr-o partidă care se anunță 
deosebit de disputată. A.S.A. 
Eleetromureș Tîrgu Mureș pri
mește vizita performerei eta
pei precedente, Strungul Arad, 
care a reușit acasă un „egal" 
cu campioana. Dacia are un

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA PKONOEXPKES 
DIN 25 OCTOMBRIE 1989. 
Extragerea I : 31 19 10 37 35 38; 
extragerea a II-a: 40 27 24 
20 23 16. Fond total de cîști- 
guri : 608.858 lei, din care
109.717 lei report la catego
ria 1.

• CISTIGURILE „TRAGERII 
MULTIPLE LOTO A RECOLTEI" 
DIN 15 OCTOMBRIE 1985. 
FAZA I, cat. 1 : 2 variante 25% 
a 26.447 Ici ; cat. 2 : 2,50 varian
te a 12.694 lei ; cat. 3 : 5,75 a 
5.519 lei ; cat. 4 s 16,25 a 1.953

meci i 
drotehi 
Bacău 
trecerț 
Dinam 
Unîvci 
întilne 
C.U.G.

în aii 
menta 
Dinam 
Steaua 
Minau: 
Univ. 
p. 5. 
16 p 
16 p 
tromut 
Strung 
Dinam 
Bacău 
mișoar 
9 p.

ADM!
Ici î 
cat. 6 
727 a 
A : 2
cia 13 
2 TOO0/ 
gere, 
U.R.S.I 
și 13 
io îoo' 
gere, 
U.R.S. 
i ar și 
29,75 ;



In întrecerile divizionare de vole!

c RAPID S-A IMPUS DUPĂ 5 SETURI
sala Rapid 

it o atit de 
un meci de 
, cum s-a 
■neciul fe- 
linamo, rcs- 
doua. în a- 
s derby au-

, tensiunea 
La' echipe au 
itemic miza 
vizibil in
tui psihic, a 
momente de 
e de ambe- 
îlui. dar și 
pectacui oase, 
tut in priză

victoria a 
urmă, cu 

13, 12) Cîș- 
a „Trofcu- 

I, dar la a- 
ît și adver- 
1 tării. A- 
jat, de alt- 
urmare a u- 
dinamice și 

id de ser- 
ircciee (nouă 
astfel !) Și 
preluare a 

șjazdele și-au 
inițiale (ser- 

*). preluind

clar inițiativa și răsturnînd 
situația pe tabela de marcaj, 
prin cîștigarea următoarelor 
două seturi și detașarea în cel 
de al patrulea la scoruri con
cludente : 9—3, 10—4, 11—5, 13— 
7. Dacă nu se relaxa imediat 
(și dacă antrenorul dinamovist 
nu refăcea sextetul, pertur
bat pe parcurs). Rapid ar fi 
cîștigat cu 3—1. Campioanele 
au revenit însă spectaculos (cu 
8 puncte consecutive) și s-a 
ajuns la tie-breck ! De data a- 
ceasta, giuleștencele, avînd în 
Buhlea jucătoarea nr. 1 (cea 
mai bună din teren) s-au im
pus. nu fără emoții. Un spec
tacol reușit, una peste alta, 
la care și-a adus contribuția 
și brigada de arbitri. M. Ni- 
colau — Z. Moldoveanu. care 
au condus echipele : RAPID — 
Daniela Bumbăcilă (Luminița 
Climencu). Luminița Pintea 
(Felicia Nicolae). Daniela Gilcă, 
Fidelia Crișan, Daniela Buhlea, 
Niculina Balaban (Lidia Bra- 
tu) ; DINAMO — Doina Dimof- 
te (Mirela Popa). Cristina 
Pirv, Alida Cioroianu (Irina 
Velicu), Corina Rotar, Alina 
Pralea, Georgeta Ene (Danie
la Coșoveanu).

Atacul raoidistelor va depăși, 
din nou. blocajul campioanelor

Aurelian BREBEANU Foto : Aurel D. NEAGU

lin: PATRU VICTORII ALE OASPEȚILOR!
oua etapă a 
lei masculin 
oaspeților (!) 
zdelor. Iată

r BUCU-
CUREȘTI 

;>. O partidă 
aștepta mai 
n-au dat însă 
iră si Calcu
li victorie le- 
întrebuințeze 
la gazde, au 
>ecial a tăcu- 
iarte eficace) 
și jocul am- 
lipă al lui 
lesa' De la

M4S4
a fiecare ca

ii la start vor 
ir, cei mai 
sportive, me- 
natelor euro- 
! tniori, ai 
a nticipează 
vă, care pre- 
itele întreceri 
a campionilor 
duale.
mîine. de la

Rapid, au ieșit mai mult in e- 
vidență Gizdavu si. in parte, 
„micuțul'* Bujor. Au arbi
trat : G. Oprea și C. Gogoa- 
șe, formațiile : CALCULATO
RUL — Radulescu, Enescu. 
Dumitru, Bălan, Calița, Mițu 
(au mai jucat : Oprea, Alexan
dru) ; RAPID — Manole. Giz
davu, Nica, Spînu, Raosov. 
Bujor (Ambroasă, Armeanu, 
D. Ioncscu). (Modesto FERRA- 
RINI).

MINAUR BAIA MARE — 
STEAUA BUCUREȘTI 0—3 
(—10, —8. —8). După un înce
put echilibrat, campionii (care 
nu au făcut jocul așteptat de 
spectatori) au cîștigat în 72 
de minute în fața unei echipe 
ambițioase, tenace. Cei mai 
buni de la învingători : Șoica, 
Pralea, Pcntelescu. Au condus 
C. Pitaru și M. Constantines- 
cu. (A. CRIȘAN, coresp.).

VIITORUL DINAMO BA
CĂU — DINAMO BUCUREȘTI 
1-3 (-13, 15. —9, —16). După 
ce au ratat de puțin victoria 
în primul set, localnicii l-au 
cîștigat pe al doilea. Dramatic 
ultimul set în care, după 12—5 
pentru localnici, s-au consem
nat egalități la 13, 14. 15, 16. 
Succesul bucureștenilor este 
meritat și a fost obținut în 
105 minute. Remarcați : Ma
der, Drăgușin, Pop (D). Pro
dan, Mina. Dumitru (V). Au 
arbitrat : Al. Rafu șî N. Con
stantin. (S. NENIȚA, coresp.).

C.S.M-U. SUCEAVA — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA 2—3 (—10, 12, —9, 10,
—11). După două ore de joc 
interesant, cu multe răstur
nări de scor, gazdele au pier
dut din cauza unor greșeli e- 
lementare în finală. Remar
cați : Mindru. Lepădătescu,
respectiv Schoberl, Mătușoiu, 
Horfaș. Au arbitrat : V. Io- 
nescu și A. Antonovici. (I. 
MÎNDRESCU, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
ELCOND DINAMO ZALAU 
1—3 (9, —10, —12, —11). Par
tidă interesantă (în noua sală 
Tractorul). echilibrată. cu 
răsturnări de scoruri pasio
nante. A cîștigat ultimele trei 
seturi echipa oaspete, care a 
muncit mai mult pentru vic
torie și a greșit mai puțin la 
servicii și preluări. Cei mai 
buni : Ferariu, Pustiu (T), 
Ciontoș, Ștreang. Stoian (E). 
Au arbitrat CI. Murgulescu și 
M. Niță. (C. GRUIA, coresp.).

ELECTROTEHNICA BIS
TRIȚA — RELONUL SAVI- 
NEȘTI 3—1 (—10, 9, 12, 9). în 
cea de a dpua partidă dispu
tată în fața suporterilor pro
prii. Electrotehnica a reu
șit prima ei victorie. Noua 
promovată a jucat mai variat 
decît adversara, a avut bloca
je eficiente. S-au remarcat: 
Tutovan, Geană, Ghic (E), Vi
țelarii (R). Au condus : N. Do- 
bre și I. Martin. (Fl. TOMA, 
coresp.).

RAPORTUL ȘUTURILOR (44-0) SPUNE TOTUL!

Divizia A
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ROGRAMUL 
ISCUIIN 
ești, cu ni
mfa, Știința 
rtener de în- 
l propriu, pe 
iar la Craiova 
in localitate 
Universitatea 

ca.
etape clasa- 

mătorul : 1.
P (+52), 2.
17), 3. C.S.M. 
re 19 p, 4. 
uj-Napoca 18 
ta Constanța 
niv. Craiova 
A.S.A. EIOc- 

îureș (+13), 
13), 14 p. 9, 
p. 10. Știința 

olitchnica Ti- 
Dacia Pitești

29 OerOMBR/E 1939
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

LOTO t.JOAMNfl.

»e itrtDuie ctstrgunițv

BANI AUTOTURISME.EXCURSII
PESTE HQTARg

OCAZIE DE EX
CEPȚIE, CARE NU 
TREBUIE OCOLI
TA • SE EXTRAG 
66 DE NUMERE, 
CU POSIBILITATEA 
DE A SE CfȘTIGA 
Șl CU 3 NUMERE 
DIN 24 Șl, RES
PECTIV, 18 EXTRA
SE • CU BILETELE 
DE 25 DE LEI SE 
ASIGURA ACCE
SUL LA TOATE 
CATEGORIILE DE 
CIȘTIGURI • UL
TIMA ZI DE PAR- 
TICIPARE ESTE SIM- 
BATA, 28 OCTOM
BRIE I

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
50 a 438 lei ;■ 
4 lei ; cat. X : 

a II-a, cat. 
toturisme „Da- 
si) ; cat. B : 
ăi sau, la ale
rte 2 locuri în 
ița in numerar 

lei ; cat. C : 
ii sau, Ia ale
rte 1 loc în 

•nța în nume-, 
194 lei : cat. D ;
cat. E : 183,75

a 613 ici ; cat. F : 393 a 287 lei; 
cat. G : 1.998,75 a 100 lei. Auto- 
turismcle „Dacia 1.300“ (70.000 lei) 
au-, revenit particlpanților Pletea 
ilie din București și Hrcccniuc 
Ghcorghe din Suceava.
• Duminică, 29 octombrie, se 

organizează, așa cum am mai 
anunțat, una dintre cele mal 
importante acțiuni cu caracter 
aparte ale .. sezonului, care se 
va solda, fără îndoială, și cu 
mari succese pentru iubitorii 
sistemului LOTO. Este vorba de

o nouă TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO, supraintltulată și 
„A TOAMNEI", care prevede 
extragerea a nu mal puțin de 
66 de numere, cu posibilitatea 
de a se atribui ctștiguri și 
pentru 3 numere din 24 ex
trase. în ceea ce privește pa
leta de cîștigurl, aceasta este 
pe măsura numelui (șl renume- 
lui) tragerii, avînd în vedere că, 
pe lingă largul evantai al su
melor de bani (de diverse va
lori), se acordă autoturisme 
„Dacia 1300“ și excursii în 
U.R.S.S. Ultima zi de partici
pare este sîmbătă, 28 octombrie !

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Nimeni nu se îndoia, înaintea 
partidei, că Steaua se va afla 
permanent la conducerea jo
cului, atit pe tabela de mar
caj, cit și în teren. O superio
ritate (zdrobitoare) de genul 
aceleia pe care o indică date
le casetei tehnice era, însă, 
mai greu de prevăzut, ceea ce 
s-a întîmplat pe gazon adu- 
cînd mai degrabă a joc-școa- 
lă, cu repetarea tuturor sche
melor tactice de atac. Forma 
excelentă a portarului oaspe
ților. Ghițan, a împiedicat — 
în aceste condiții — realizarea 
unui scor-fluviu, întîrziind 
cu peste 50 de minute înscrie
rea primului gol, perioadă în 
care, începînd cu secunda 30, 
poarta petroșeneană a fost 
continuu periclitată : min. 3, 
șut Lăcătuș, singur in careu, 
dar Ghițan apără ; min. 6. 
„bombă" Hagi, respinsă In ex
tremis ; min. 14, Rotariu gre
șește ținta 
Balint nu îl 
careul mic, 
25, Lăcătuș 
întîrzie șutul din poziții foar
te bune, după care urmează o 
„transversală" a lui Hagi ; 
min. 35, șut Lăcătuș din 10 
m. apără din nou Ghițan, ca și 
cîteva secunde mai tîrziu, la 
mingea de gol a Iui Mujnai. 
Intre timp (min. 33), s-a con
sumat (fără nici un rezultat) 
singurul corner al oaspeților, 
în urma unei acțiuni Henzel— 
Păuna.

In partea a doua, dispoziția 
de excepție a „goal-keeper"- 
ului petroșenean, 
cu luciditatea 
mai puteau fi 
lor. astfel că, 
Ghițan a mai

cîțiva metri al lui I. Stan, 
min. 55, s-a produs inevita-

0 ECHIPA

de la 6 m, apoi 
poate învinge, din 
pe Ghițan ; min. 
și I. Dumitrescu

împreună 
lui Cristea nu 

de folos echipei 
deși în min. 52 , 
parat un șut de

la 
în

bllul : pe traseul Lăcătuș — I. 
Dumitrescu balonul a ajuns Ia 
BALINT, care a 
sat, din apropiere, 
militară se dezlănțuie 
moază, firesc : 2—0, în 
gratie golului semnat 
TRESCU (șut fără 
din colțul careului de
3—0, în min. 76, Ia penalty-ul 
transformat impecabil de BA
LINT.
misese 
seseră, 
țuri!) ;
urma șutului imparabil de la 
18 m al lui UNGUREANU. și 
5—0, în ultimul minut de joc, 
cînd BALINT a transformat 
penalty-ul acordat după faul
tul lui Sedecaru la Lăcătuș. De 
menționat că, după deschiderea 
scorului, Ghițan s-a mai o- 
pus altor... 7 mingi de gol I

înscris ’ pla-
Formația 

și ur
ni in. 72, 
D. PE- 
rcplică, 
16 m) ;

stea ua 
JIUL

5 (0) I
°__ I

după ce Sedecaru co- 
henț în careu (mai fu- 

de altfel, două hen- 
4—0, în min. 83, în

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori. 
— circa 13 000. Șuturi : 44—0 (pe 
poartă : 23—0). cornere : 
Au marcat : BALINT
55, 76 și 90, ultimele două 
penalty). D. PETRESCU 

72), UNGUREANU (min.
STEAUA : Lung — D.

TRESCU. BUMBESCU, 
VAN. UNGUREANU — Mujnai 
(min. 46 Negrău), ROTARIU, 

Hagi (min. 40 I. stan), I. Du
mitrescu — LĂCĂTUȘ, BALINT.

JIUL : GHIȚAN — UDRICA 
(min. 46 Mlhăilă), Florcscu. se- 
deearu, B. Popcscu — CRISTEA,. 
Varga, Moromete (min. 69 Dodu), 
Ceacusta „— Henzel, Păuna.

A arbitrat Gh. Dumitrașeu 
(Constanța) ; la linie : i. coț 
(Ploiești) șl B. Cațaros (Călă
rași).

Cartonașe galbene : VARGA
La speranțe : 5—0 (2—0).

17—1. 
(min.

din
(min. 

83). 
PE-
1O-

Mugur POPOVICI

partida 
Foto :

Steaua
Nicolae PROFIRCu acest șut, Balint deschide scorul in

ÎN BUNĂ DISPOZIȚIE DE JOC
CRAIOVA, 25 (prin telefon). 

Partida a atras în tribunele 
„Centralului" un mare număr 
de spectatori, care au asistat 
la un meci bun, cu multe faze 
aplaudate, desfășurate spre 
cele două porți, cu cinci go
luri spectaculoase, iar primul 
dintre ele s-a înscris la jumă
tatea reprizei întîi, după o 
suită de ratări rarisime ale cra- 
iovenilor, între care și un șut 
în „transversală" al lui Badea 
(min. 10). Dar, în min. 24, Uni
versitatea a deschis scorul: 
o cursă lungă a Iui Ad. Po
pescu, pe partea dreaptă, con
tinuare inspirată a lui Geol- 
gău, care a „întors" pentru tî- 
nărul PIGULEA și acesta a 
reluat plasat pe lingă Jipa. 
N-au trecut decît patru minute 
și tabela s-a modificat din 
nou, același PIGULEA înscri
ind cu latul din apropiere, la 
o pasă ideală primită de la 
Badea. Din acest moment oas
peții au avansat treptat spre 
jumătatea adversă șl au în
ceput să-și arate și ei velei
tățile ofensive despre care s-a 
scris atit de mult. Crișan a 
fost obligat să intervină in ex-

tremis la pătrundei-ile fronta
le ale lui Cheregi (min. 32) și 
Boiba (min. 40). * 
cl a primit un 
ind neatent la 
careului al lui

După pauză,
sive ale echipei craiovene s-au 
întețit, „ll“-le gazdă evoluînd 
în a doua parte a meciului cu 
toate motoarele „în plin". în 
min. 57, scorul a devenit 3—1 : 
pornit din terenul său, GH. 
POPESCU a pătruns — după 
o învăluire spectaculoasă — 
în careul advers, Baba 
faultat și craioveanul 
transformat cu siguranță pe- 
naltyul acordat. Și în conti
nuare, joc frumos, desfășurat 
pe coordonatele unui fair-play 
notabil, cu o echipă — cea 

„gazdă — dezlănțuită, cu ocazii 
mari ratate de Ad. Popescu 
(min. 60), Badea (min. 76), Gh.
Popescu (min. 82). Ultimul gol 
al partidei l-a înscris C. 
GHEORGHE (min. 84), care l-a 
depășit în viteză pe Weissem- 
bacher si a trimis cu efect, din 
nnghi, sub „transversală".

Laurențiu DUMITRESCU

In min. 42, însă, 
gol parabil, fi- 
sutul din afara 
CHEREGI.
acțiunile ofen-

UNIV.
F.C. BIHOR

CRAIOVA 4 (2)
1 (1)

Stadion „Central" ; teren foar
te bun ; timp frumos ; specla- 

------- - i : 26—7
Cornere :
PIGULEA 

POPESCU 
din penalty) și C. 
(min. 84), respectiv

Ic M HI1 y LllzLJJ’ 11 U111UO f 
tori — circa 35.000. Șuturi 
(pe poartă :
9—4. Au
(min. 24 și 28), GH
(min. 57 — 

GHEORGHE .
CHEREGI (min. 42).

14—3). 
marcat :

l-a
UNIVERSITATEA : Crișan — 

MANAILA, Săndoi, GH. POPES
CU, N. Zamfir — CIURlEA, Ad. 
Popescu, olaru, Badea (min. 82 
Bica) — Geolgău (min. 46 "
GHEORGHE), PIGULEA.

F.C. BIHOR : JIPA - 
sembacher, Bucico, Bruckentnal, 
Baba — Biszok, CHEREGI (min. 
88 Terheș), Ivan, Vancea — Bol- 
ba, OV. LAZAR (min. 67 Craiu).

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : 
dru (București) și N. 
rescu (Timișoara).

Cartonașe galbene : 
SEMBACHER

La speranțe : 0—1 (0—0)

V.

PUNCTUL DISCIPLINEI TACTICE
Numeroase ocazii de gol în 

acest meci de 0—0, în care 
caseta tehnică sugerează 
perioritatea teritorială a stu
denților, dar și lipsa lor de 
luciditate (cornerele, șuturile 
pe poartă), în fața unei echipe 
care a aplicat foarte bine lec
ția „profesorului" de pe banca 
tehnică. Și a fost nevoie de 
un mare efort de concentrare 
pentru ca „penele" Litoralului 
să reziste „semigreilor" alb- 
negri.

Jocul l-a început... Farul. în 
min. 15, Funda a șutat puter
nic, dar Lucescu a prins. A 
urmat o nouă mare ocazie 
(min. 19). cînd Oprea l-a de
pășit pe Lucaci, a centrat, dar 
Funda a ratat reluarea. Faza 
se repetă în min. 23, tot cu 
incisivul Oprea în rol de ser-

su-

• BRIGADA DE ARBITRI 
ROMANI PESTE HOTARE. în- 
tîlnirea Cipru — Iugoslavia, din 
cadrul preliminariilor C.M. 
programată la 28 octombrie la 
Nicosia, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din țara 
noastră, avîndu-1 la centru pe 
I. Igna, ajutat la linie de O. 
Ștreng și M. Constantinescu.

vânt, de astă dată ratînd Mi
hai. Aici se încheie prima 
manșă, după care studenții vin 
mereu, „plouă" în careul nu 
prea sigurului Anton, dar 
centralii constănțeni sînt la 
post, așa cum avea să fia Tă- 
tăran in min. 32, minge mare, 
respinsă de pe linia porții pă
răsite de portar. Jocul se 
scurge în general spre butu
rile oaspeților, dar poarta nu 
poate fi atacată frontal, deoa
rece „constructorii" Tîrlea și 
Stănici sînt prea molateci, 
caută îndelung culoare, prin 
pase laterale excesive. Așa se 
face că în această perioadă de 
dominare doar Lucaci trimite 
un „cap" peste. în schimb, pe 
contraatac, Tufan șutează pu
ternic la colț, dar Lucescu e 
bine plasat. Studenții revin 
mereu, mijlocașii îi caută pe 
fundașii laterali, dar 
acționînd pe flancuri...
te. nu rezolvă tehnic 
mic, lin;itîndu-se la 
imprecise, la discreția 
povici. O singură schimbare 
de decor în min. 70 cînd Stă
nici ajunge, în sfîrșit, în ca
reu, are golul la discreție (!), 
dar șutează anemic, pierzînd o 
ocazie uriașă. Timpul curge în 
favoarea oaspeților, care se „a-

SPORTUL STUD.
F.C. FARUL

c.

Weis-

Alexan- 
G rigo

WEIS-

aceștia, 
inversa- 
mai ni- 
centrări 
lui po

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren bun ; timp frumos ; spec- 
tatorl — circa 4 500. Șuturi: 14—8 
(pe poartă: 4—3). Cornere: 10—4.

SPORTUL. STUD. : R. Luces- 
CU — Ciucă, CRISTEA, LUCACI, 
M. Popa — PRODAN, Țîrlea, 
DOBRE S. min. 90 A. popa),Stă- 
nici — S. Răducanu, Butcrchi 
(min. 70 C. Pană).

F.C. FARUL: Anton — Dumitru, 
(min 88 Bîrborea) 
POPOVICI, Cămuî 
Zahlu, DOROBANȚU, 
(min. 73 Butoiu) 
Funda.

A arbitrat 
(Vaslui) : la 
(Tg. Jiu) și 
tești)

Cartonașe galbene : S. RADU- 
CANU, DUMITRU

La speranțe : 3—3 (2—1)

TATĂRAN,
— Tufan,

Mihai
— OPREA,
Porumboiu 

linie : M. ștefănoiu 
Al. Mustățea (Pi-

Ad.

gață" de orice minge, obsedați 
de meciurile pierdute pe linia 
de sosire la Brașov și la Ora
dea. Și partida se încheie cu 
un just rezultat de egalitate, 
într-o înfruntare în rare 
cui de picioare" 
alonjei.

„îo-
a rezistat...

loan CHIRILA



în preajma Campionatelor Europene de tenis ale seniorilor
Esa

DORINȚA FIERBINTE DE AFIRMARE
Incet-încet, timpul a trecut 

si iată-i ajunși pe tenismann 
noștri în fața ultimului lor 
examen. Este. în fapt, nndul 
fetelor să-și spună cuvintul : 
Campionatul European de se- 
uioare, întrecere pe echipe 
(două simpluri și un dublu), 
faza calificărilor, care va avea 
loc săptămînă viitoare în Da
nemarca.

Sigur, evenimentul este aș
teptat cu nerăbdare, competi
ția urmînd să încheie un an 
considerat bun pentru „spor
tul alb" românesc. Nerăbdare 
firească, generată de o curio
zitate la oeea ce privește ni
velul la care jucătoarele noas
tre au ajuns, dar, deopotrivă, 
și de o dorință fierbinte a 
acestora de a readuce tenisul 
feminin românesc acolo unde, 
cu 10—12 ani în urmă, spre 
exemplu, antrenoarea coordo
natoare de azi a lotului. Flo
rența Mihai, era... abonată : 
finală la Roland Garros, tiști- 
gătoare 
Suediei, 
door), 
mondială universitară etc. Spe
ranțele puse în actuala gene
rație sînt îndreptățite, credem 
noi. Pentru că. mai mult ca 
orieînd în ultimii ani. tenisul 
nostru feminin are reprezen
tante foarte bune, ambițioase 
Si dornice de afirmare, la toa
te categoriile de vîrstă. Fireș
te. gîndul ne duce, înainte de 
toate, la Irina Spirlea. vice- 
campioana noastră europeană 
de junioare mici (are doar 15 
ani), campioană balcanică de 
junioare (unde au fost pre
zente jucătoare pînă la 18 ani), 
cîștigătoare a Campionatelor 
Internaționale de juniori ale 
României și Cehoslovaciei. Să 
nu o uităm pe Ruxandra Dra- 
gomir (17 ani), calificată între 
primele opt la C.E. de junioa
re, vioecampioană balcanică, și 
nici pe Andreea Vane (16 ani), 
locul 3 la aceleași Campionate 
Balcanice de juniori.

A fost un an, lesne se poate 
observa, al jucătoarelor foarte

a ..internaționalelor"
Italiei. S.U.A. (in- 

multiplă campioană

tinere. Șl este foarte bine așa, 
de vreme ce și pe plan inter
național virsta a scăzut extrem 
de mult. Revenind, să spunem 
că lotul de senioare s-a reu
nit în București de mai bine 
de o săptămînă, efectuînd an
trenamente asidue la Sala „23 
August". De ce în sală est’ 
ușor de ghicit: Campionatele 
Europene se vor juca indoor, 
pe o suprafață care, chiar da
că nu este Mateflex, este una 
sintetică. Au fost chemate șap
te jucătoare, dintre care cele 
mai bune trei senioare, și ele 
tinere — Teodor» Tache (21 
de ani). Diane Samungi (20) 
șl Monica Chirilă (20) —, res
tul junioare : Izabela Martin 
(17). Ruxandra Dragomir. An
dree» Vane și Irina Spirlea.

Antrenamente asidue, îndîrji- 
te. din zori și pînă-n noapte, 
întrerupte, zilnic, de meciuri 
de verificare. Activitate des
fășurată sub supravegherea 
Florenței Mihai, ajutată de 
Constantin Cosmescu (are trei 
sportive chemate la lot și. in 
această ordine de idei, ne-ar 
fi plăcut să găsim mai mulți 
antrenori de la cluburi veniți 
să dea o mină de ajutor). O 
bună dispoziție de joc. ambiții 
mari de a „prinde" echipa. 
„Toate fetele s-au angajat la 
acest efort, fiecare dorindu-și 
titularizarea, ne-a spus Flo
rența Mihai. Nu am stabilit 
încă echipa, dar cu siguranță 
va fi formată din cele mai in 
formă jucătoare. Responsabi
litatea jocului in cadrul echi
pei este mai. mare decit cea 
din Jocul individual, astfel că 
și sarcina noastră, a selecțio
nerilor. este una dificilă. Fie
care trage acum pentru sine, 
dar în concurs trebuie să tra
gă pentru echipă. In acest 
sens, mi-am dat seama că toa
te jucătoarele știu ce au de 
făcut, le-am văzut mobilizate 
la maximum și așteptăm con
cursul cu încrederea că vom 
izbuti calificarea".

Doina STÂNESCU

CICLISM ÎN PANTĂ
BARCELONA. Pe panta de ia 

Montjuich. nu departe de sta
dionul olimpic din capitala 
Cataloniei. a avut loc o inte
resantă competiție ciclistă con- 
stind dintr-o probă de contra
timp individual, măsurtnd 8 
km, și una cu plecare in bloc, 
pe distanța de 44,320 km. oele 
două rezultate fiind cumulate, 
în acest fel, victoria a revenit 
rutierului olandez Erik Breu- 
kink, care a realizat timpul 
total de 59:15. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat spaniolii 
Marino Lejarreta — 59:41 și 
Pedro Delgado — 1.00:09.

P£ SCURT • PE
ATLETISM • tn maratonul 

de la Frankfurt pe Main a ter
minat primul alergătorul Her
bert Steffny (R.F.G.) în 2.13:51. 
L-au urmat brazilianul Juaoa 
Alves de Souza 2.14:04 și polo
nezul Pawek Tarasiuk 2.15:48

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Del Mar (California) a reve
nit pilotului olandez 
mers (,,Jaguar“). cu 
rară de 127 km.

Jan Lam
ei medie o-

ACTUALITATEA
Rezultate înregistrate in pri

mul tur al cupelor europene 
de handbal feminin : ..Cupa 
Campionilor Europeni" : St.
Gallen — Union Hollabrunn 
38—19, Iniția Hasselt — Aspt 
Metz 15—20 ; Zeeman Vastgoed 
— Manchester United 25—11 ; 
Ț.S.K.A. Sofia — A.Z.C. Wroc
law 26—20 ; Z.V.L. Preșov — 
EpitOk Budapesta 20—26 ; Ar- 
celik' — Buducnost 15—30 ; 
Syprus College — Gimnasio 
Veritas 18—41; Cassano Mag- 
nano — Hărăzim Ramat Gan 
32—11; Fram Reykjavik — II 
Vestar 19—24 ; Balonmano Va-

SCURT • P£ SCURT
de la Paris a fost ciștlgată de 
cuplul Charly Mottet (Franța) 
— Etienne de Wilde (Belgia). 
La un tur a terminat perechea 
Laurent Flgnon (Franța) — 
Urs Freuler (Elveția).

deȘAH • Turneul feminin 
la Erevan s-a încheiat cu victo
ria maestrel sovietice Irina 
Ostrll, cu 7,5 p din 11 posibile.

LA HANDBAL
lencia
20—11 . _ . . . 
gon Szczecin — I.K. 
32—24 ; Sasja Anvers 
Oldenburg 11—27 ; 1
Rumelange — U.S.M. 
8—35
Viena 21—16 ;

— Benfica Lisabona 
„Cupa Cupelor" : Po- 

Nacka 
— V.F.L. 
Esperance 
' Gagny 

W.A.T. 
Sassari 
Hapoel 
Parti- 

_ . . __ Trond
heim — Gog Gudm« 28—14 ; 
„Cupa Federației Internaționa
le" : FI.D.C. Meeuwen — Po- 
lisei» Stockholm 14—24 ; Van 
der Voort — I.F. Aarhus 15—12 ; 
E.S. Besancon — Colegta Gaia 
36—16 ; Aratosto Ferra — Ar- 
lom Ptolemaidas 28—19 ; H.B, 
Strassen — B.S.V. Welnfelden 
14—28 ; Inter Bratislava — 
Enka Sport Kulubu 42—9.

A.T.V. Basle — 
. Sardinia 

— C.D. Aros 25—22 ; 
Petah Tikva — Iskra 
zanske U—37 ; Byasan

• Turneul masculin de 
St. Gali s-a încheiat cu 
toria selecționatei U.R.S.S. 
p, urmată de R.D. Germană 4 
p. Elveția 2 p șl Islanda 0 p.

la 
vic- 
— 6

BASCHET • 
tn Luxemburg, i 
pei Cupelor — i 
ghirls Kaunas a 
112—80 — —

Dudelange,La ______
în optimile Cu- 
masculin, Jal- 

i întrecut cu 
(63—31) formația locală.

BOX 
Harding 
dial la _____ .
tnvlngîndu-1 prin ko tehnic 
rep. 2 pe englezul Tom Collins, 
la Brisbane • Mexicanul 
Perez și-a apărat 
țiul la cat. cocoș 
cindu-1 la puncte, 
ze. la Inglewood 
pe compatriotul 
Avila.

• Australianul Jeff 
și-a păstrat titlul mon- 
cat. superușoară (WBC) 
...................................... in

TENIS • în clasamentul ge
neral al „Marelui Premiu", se 
menține lider cehoslovacul Ivan 
Lendl 8231 p, urmat de vest-ger- 
manul Boris Becker 5139 p, sue
dezul ștefan Edberg 4405 
mericanli Brad Gilbert 
John Mc Knroe 3317 p, 
Agasst 3088 p, Michael 
2741 p, etc.

VOLEI LA LOS ANGELES

p, a-
4096, 

Andre 
Chang

NEW YORK (Agerpres). 
Echipa masculină de volei a 
Japoniei și-a tnoeput turneul 
in S.U.A. jucînd la Los An
geles cu selecționata america
nă. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—î (13, 6. —9. —7, 
12) In favoarea gazdelor.

______ Râul 
cu succes ti- 
(WBC) între- 
în 12 repri- 

(Catifornia), 
său Diego

CICLISM • Cursa de 6 zile

Notafii la încheierea sezonului competifional

SCRIMA TREBUIE SA-ȘI REDIMENSIONEZE ACTIVITATEA

La zi EXCESUL DE VITEZA...

Luna octombrie marchează 
Încheierea sezonului competi- 
țional intern de scrimă, recen
tele întreceri individuale din 
cadrul prestigioasei competiții 
„Cupa României", precum și e- 
tapa a treia a Diviziei naționa
le, la cele patru arme (floretă 
— masculin și feminin, spadă 

prin care 
de cam- 
echipcle 
ultimele 
seniori- 
ne pro- 

_____ _____ ______ cîtorva
concluzii vizînd actualul poten
țial al performerilor scrimei 
românești și, mai ales, perspec
tivele Imediate ale acestora, pe 
planșele interne și internațio
nale.

TINERETUL SE AFIRMA, 
DAR NU.„ CONFIRMĂ. Din
colo de acest paradox al scri
mei noastre actuale. în care 
tinerii trăgători (In marea lor 
majoritate încă la vîrsta junio
ratului) constituie (numeric 1) 
baza performantei, se află o 
realitate nu pe deplin promiță
toare. Facem această afirmație 
avînd în vedere că ultimele 
întreceri ale sezonului, pe care 
le--am amintit mai sus. dar și 
participarea reprezentanților 
noștri la importante competiții 
internaționale din acest an 
(Campionatele Mondiale, de se
niori și tineret. Balcaniada) au 
relevat numeroși tineri și foar
te tineri scrimeri care tn în
trecerile interne se dovedesc 
competitivi, dar în confruntă
rile internaționale nu acced tn 
fazele finale. Pentru exemplifi
care. vom apela doar la două 
arme, floreta feminină (canea 
constituit si constituie încă 
punctul forte al scrimei noas
tre pe planșele internaționale) 
și sabia (care, mai ales, dato
rită existentei Centrului de 
pregătire a tinerilor candidați 
olimpici, de la Brașov. încear
că să țină pasul cu noile și tot 
mai marile exigente ale evolu
ției scrimei mondiale). După 
ce. cu ani tn urmă (nu prea 
mulți...). Elisabeta Tufan și 
Reka Lazăr s-au impus în elita 
mondială, tnoepînd cu compe
tițiile de tineret și continuînd 
cu cele ale senioarelor, ne aș
teptam ca promisiunile avansa-

masculin și sabie). 
S-au decernat titlurile 
pioane și s-au stabilit 
retrogradate, punctînd 
apariții pe planșe ale 
lor. In acest context, 
punem desprinderea

te de junioarele Laur» Badea, 
Mioara David și Ioana Ionescu 
să-și găsească confirmarea 
prin... afirmarea și în întrece
rile internaționale. acreditîn- 
du-se ca apropiate titulare în 
cvintetul reprezentativ. Fapt 
care nu s-a întîmplat în acest 
an. cele trei tinere floretiste 
„cochetînd" doar cu echipa 
națională, dar neimpunîndu-se, 
valoric, ca titulare într-o echi
pă care — după cum s-a văzut 
la ediția '89 a C.M. de seni
ori — a resimțit din plin ne
voia unei infuzii de energie și 
de decizie, în fața unor adver
sare care din punct de vedere 
tehnic nu le erau cu nimic su
perioare. tn ceea ce privește 
sabia, recentele întreceri ale 
Balcaniadei de la București au 
demonstrat că avem tineri tră
gători apți de afirmare. Fapt 
atestat și în ultimul act al în
trecerilor de 
României" șl 
Diviziei naționale, unde tineri
lor Dan Costache, Mihai Oriță 
și Dan Găureanu li s-au adău
gat juniorii Daniel Grigore și 
Dorin Vărzaru, care au îndrăz
nit. de această dată (în sfîrșit!). 
să-i înfrunte de la egal la egal 
pe mult mai experimentalii lor 
adversari. Dar să nu uităm că 
sabia de azi nu mai e cea de... 
ieri, chiar dacă „electrificarea" 
acesteia nu s-a făcut încă și pe 
planșele noastre.

PORNIND DE LA DOUA 
PREMIERE ALE ACESTU AN. 
spada feminină și sabia elec
trică. prima dintre ele fiind 
acum o armă intrată cu drep
turi depline în toate competi
țiile oficiale de scrimă, cea
laltă aducînd, prin Balcaniada 
de juniori, prima întrecere găz
duită pe planșele autohtone, 
considerăm că federația de 
specialitate. Împreună cu fac
torii responsabili ai mișcării 
sportive. trebuie să acorde 
cr dit (material și moral) 
cestor arme. tinin-d cont 
mat°- laiul uman existent, 
conjunctura internațională 
vorabilă. Astfel, ca să dăm 
doar un singur exemplu. în 
di6outa spadasinilor din cadrul 
„Cupei României" media de 
vîrstă a celor ont finaliste a 
fost de 18 ani. trei dintn° aces
tea. Mariana Alexa. Mădălina

seniori. „Cupa 
etapa finală a

a- 
de 
de 
fa-

Cotoi $1 Noemi Ionaș, avînd 
15 ani, dar praeticînd efectiv 
spada, și nu floreta, cum se 
tntimpla pînă cu un an In 
urmă, cînd majoritatea con
curentelor din întrecerile de 
spadă erau foste floretiste.

Sigur, în ceea ce privește 
sabia, problema este mai com
plexă, datorită noilor echipa
mente și aparaturi necesitate 
de punerea sa în „priză". Dar, 
tradiția succeselor internaționa
le românești în această armă, 
investițiile făcute pină acum, 
precum și talentul tine-ilor sa- 
breri (dovedit, cum am mal 
spus, și in noile condiții ale 
armei electrice, la Balcaniada 
de juniori, să reținem !) nece
sită crearea condițiilor minime 
ca sabia să se poată pregăti și 
afirma în continuare, asigurîn- 
du-i-se minimumul necesar.

SURPRIZE SI NU PREA... 
Ratarea in acest an a două 
titluri în întrecerea divizionară 
(floretă și spadă masculin) de 
către clubul-fanion al scrimei 
românești. Steaua, a constituit, 
la prima vedere, o mare sur
priză. Privind. însă, mai îndea
proape recentele asalturi divi
zionare. se poate constata că 
în echipele noilor campioane 
au evoluat aceiași trăgători ru
tinat! care se impun în ultimii 
ani, dar. de această dată, sub 
culorile altor cluburi. Astfel, 
în cvintetele floretiștilor și spa
dasinilor de Ia C.S. Satu Mare 
au figurat Sorin Roca, Attila 
File, Vasile Costa, Zsolt Husti, 
și. respectiv. Nicolae Bodoczi. 
Rudolf Szabo si Adrian Pop, 
totl. pînă mai ieri, comoonenti 
ai echipelor Steaua, acum — 
la clubul care i-a lansat, tn 
această ordine de idei, nu tn- 
tîmolător credem, echipa fe
minină de floretă a clubului 
Steaua a reușit să-si păstreze 
titlul, bazată fiind pe un cvar
tet de sportive crescut în gră
dina nroprie : Elisabeta Tufan. 
Claudia Grigorescu. Roxana 
Dumitrescu si Ana Georgescu.

Plăcută surpriză comnorfarea 
tinc»-'ior ecHne de sos-’ă C‘aM- 
IJGGL Craiova si Tractorul 
Rrașov (clasate ne locur’’° ? 
respect'v 3). și de sab'" Trac
torul Brașov (locul 2).5 o» --•n

S. DO'NA

In mod cert, plloțil 
tomoblllștl al curselor 
Formula I ‘ " 
cu viteza, 
înaltă i____
străduiesc s-o 
antrenamentele oficiale 
naintea diferitelor curse 
mal ales in cadrul acestora, 
la cele 16 mari premii ale 
Campionatului Mondial.

Un astfel de pilot, fran
cezul Philippe Alliot, desi
gur șl el un Împătimit al 
vitezei, n-a prea avut insă 
ocazia (pină acum) s-o do
vedească In curse. In schimb, 
a rulat cu viteze excesive 
pe... autostrăzi, unde există 
limite de viteză. AstfeL

au
de 

sînt oblșnuițl 
. pe care, printr-o 
profeslonalitate, 

» realizeze,
se 
în 

di-
Și

autostrada Rouen—Caen, la 
bordul Porsche-ului său, a 
fost înregistrat, de radarul 
poliției, cu 233 km/h ! t După 
cîteva zile, la Poțit l'Eveque, 
tn departamentul Calvados. 
Alliot a fost prins iarăși In 
delict, de data aceasta a- 
vind „doar" 218 kmTh. Sînt 
viteze pe care, repetăm, el 
nu te-a realizat nlciclnd 
într-o cursă de Formula 1.

Poliția l-a sancționat cu 
e amendă (mal mult simbo
lică !), dar (ceea ce este mal 
grav) l-a reținut permisul de 
conducere I

1 l l }
î 
î 
î 
î
*

Romeo VILARA

• Victorioasă in deplasare, echipa Suediei s-a calificat la turneul 
final din Italia • S-a încheiat campionatul Norvegiei, primul loc: 

Lillestrom • Măsuri impotriva suporterilor «disciplinați

PRELIMINARII C.M.

W LA CHORZDW, in grupa a 
n-a, s-a disputat meciul dintre 
echipele Poloniei și Suediei. Scor 
2—0 (0—0) în favoarea jucători
lor suedezi. Au marcat : Lars
son (11 m) șl Ekstroem. In 
clasament : Suedia cu 10 p, An
glia 9 p, Polonia 3 p. Albania - _ — _ .. j este cali(1.

A mal ră- 
Albanla —

pe teren propriu, cu scorul da
1—0, formația Brann ~Bergen.

INREGIS-
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0 p. Echipa Suediei 
cată la turneul final, 
mas de 
Polonia.

jucat meciul

• LA 
a ni-a,

ISTANBUL, L „ 
Turcia a întrecut 

3—o (1—0) Austria. Au Înscris : 
Rldvan (2) și Feyaz. In clasa
ment conduce U.R.S.S. cu 9 p, 
urmată de Turcia, R.D. Ger
mană șl Austria — cu cîte 7 
Islanda 8 p. Au mai rămas 
jucat : 
Austria — R.D. Germană.

• IN turneul de la Singapo
re, pentru calificarea la Campi
onatul Mondial, echipa R.p. chi
neze a întrecut cu scorul âe 
1—0 (0—0) selecționata R.P.I». 
Coreene. Unicul gol al partidei 
a fost marcat de Xle Yuxin 
în minutul 83. Intr-o altă par
tidă, reprezentativele Qatarului 
șl Emiratelor Arabe Unite au 
terminat la egalitate, 1—1 (1—1), 
golurile fiind marcate de AII 
Sulettl, respectiv Kalil Mubarak.

tn clasament conduce Coreea 
de sud 5 p din 3 partide, urma
tă de Emiratele Arabe Unite 5 p 
din 4 jocuri, R.P. Chineză 4 p 
din 4 întîlniri, R.P.D. Coreeană 
și Qatar cîte 3 p, Arabia 
udită 2 p.

In grupa 
cu

• REZULTATE
TRATE în etapa a 10-a a cam
pionatului Braziliei “ ~ '
— Guarani 2 ____
mengo l—0, Corinthians 
tafogo 0—0, “
Vltorîa 0—0, Vasco Da
— Portuguesa 0—0 ; “
elfe — cruzeiro 3—1 ; __________
— Patmeiras 0—1 ; Golaș — Porto 
Alegre ' ‘

In 
grupe 
thlans

Sao Paulo
0—0, Inter — Fla- 

Bo- 
AUetleo Mtnelro — 

Gama
Sport Re
fl uminense

0-0. 
clasamentele celor două 

conduc echipele Corin- 
șl Palmelras cu cîte 14 p.

U.R.S.S. Turcia
P. 
de 
Șl

Sa-

CAMPIONATE
• CAMPIONATUL Norvegiei 

a fost clștigat de echipa Lllles- 
trom cu 52 p, urmată în clasamen
tul final de formațiile Rosen
borg 44 p șl Tromso 37 p. tn 
ultima etapă, Llllestrom a învins

• Alarmată de goana cluburi
lor de fotbal turcești după tot 
felul de vedete {foste și actuale) 
din diferite țâri, care a deve
nit un scop tn sine pentru cam
pionatul acestei țări, firește în 
detrimentul talentelor autohtone. 
Federația de specialitate din 
Turcia a decis sistarea importu
lui de jucători străini.

• Este cunoscut incidentul 
survenit in timpul meciului 
dintre Ajax Amsterdam șl Aus
tria Viena, din cadrul Cupei 
U.E.F.A., datorittă căruia forma
ția olandeză a pierdut partida 
cu 3—0, fiind astfel eliminată 
din competiție. De asemenea a 
fost suspendată pentru un an 
din competițiile continentale și 
amendată. Zilele trecute, * 
țla din Amsterdam. în 
studierii unei benzi video, 
restat trei tineri huligani 
18, 18 și 20 ani), între care unul 
a aruncat din tribună obiectul 
metalic care l-a rănit pe por
tarul austriac. Cercetarea a- 
tentă a benzii video va mai 

- duce însă șl la alte arestări, a 
declarat un purtător de cuvînt- 
al poliției.

Dar de ce-o fi fost nevoie să 
se ajungă pînă aici, la întreg 
lanțul de necazuri pentru Ajax, 
formația de „inimă" a acestor 
așa ziși suporteri 7

poll- 
baza 
a a-
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