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lo prezența tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, vineri. 
27 octombrie, au început lu
crările sesiunii a zecea a ce
lei de-a IX-a legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale.

La sosirea in rotonda Pala
tului Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întimpinați cu cele mai 
calde sentimente de stimă și 
prețuire, cei prezenți ovațio- 
nind îndelung pentru partid si 
secretarul său general, pentru 
patria noastră socialistă.

împreună cu conducătorul 
partidului și statului nostru, în 
lojile oficiale au luat loc mem
brii Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și 
membrii Consiliului de Stat.

în calitate de invitați, la lu
crările sesiunii au participat 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderile și 
instituțiile bucureștene, repre
zentanți ai vieții științifice și 
culturale.

Au fost prezenți șefi de mi
siuni diplomatice acreditați în 
tara noastrăf precum și cores
pondenți ai presei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nieo’ao 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

La propunerea Biroului Ma
rii Adunări Naționale, a fost 
adoptată, in unanimitate, ur
mătoarea ordine de zi.

1. Raportul guvernului pri
vind realizarea planului natio
nal unic pe primele 9 luni și 
măsuri pentru îndeplinirea 
prevederilor pe trimestrul IV 
si întregul an 1989.

2. Programul privind auto- 
conducerea și autoaprovizio- 
narea pentru asigurarea bunei 
aprovizionări a populației cu 
produse agroalimentare si bu
nuri industriale de consum ne 
anul 1990.

3. Proiectul Legii Planului 
Național 'unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe anul 
1990.

4. Proiectul Legii Planului de 
dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silvicultu
rii și gospodăririi apelor ai

Republicii Socialiste România 
pe anul 1990.

5. Proiectul Legii Bugetului 
de Stat al Republicii Socialis
te România pe anul 1990.

6. Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cuprin- 
zind norme cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat

Primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, a prezentat un ra
port cu privire la primele do
uă puncte aie ordinii de zi.

In cadrul dezbaterilor au lu
ai cuvintul deputății Ion Radu, 
Ion Frățilă, Elena Pugna, Ion 
M. Nieolae, Gheorghe Pană, 
Tamara Dobrin, Vasile Milea. 
Dinu Daniliuc, Rab Ștefan, 
Aurel Duma, Gheorghe itîrlea, 
Ana Mureșan, Cornel Pacoste.

★
în ședința de după-amiază au 

luat cuvintul deputății Alexan
drina Găinușe, Marin Enache, 
Domokos Magdalena, Mihail Ni- 
culescu, Mircea Ionescu, Vio
rica Neculau, Pantclimon Un
gurean, Maria Flucsă, Ion 
Mitrică, Ion Popescu, Dumitru 
Constantin, Ștefan Andrei.

După, dezbateri. Marea Adu
nare Națională a aprobat, in 
unanimitate :

— RAPORTUL GUVERNU
LUI PRIVIND REALIZAREA 
PLANULUI NATIONAL UNIC 
PE PRIMELE 9 LUNI SI MA
SURI PENTRU ÎNDEPLI
NIREA PREVEDERILOR PE 
TRIMESTRUL IV ȘI ÎNTRE
GUL AN 1989.

— PROGRAMUL PRIVIND 
AUTOCONDUCEREA ȘI AU- 
TOAPROVIZIONAREA PEN
TRU ASIGURAREA BUNEI 
APROVIZIONĂRI A POPU
LAȚIEI CU PRODUSE AGRO
ALIMENTARE ȘI BUNURI 
INDUSTRIALE DE CONSUM 
PE ANUL 1990 — cu amenda
mentele propuse de deputați.

în încheierea lucrărilor, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale a anunțat că proiectele de 
legi aflate în continuare pe 
ordinea de zi urmează să fie 
examinate de comisiile perma
nente de specialitate ale 
M.A.N. și supuse dezbaterii fo
rului legislativ în cadrul ac
tualei sesiuni. Data reluării lu
crărilor în plen va fi anunțată 
din timp.

&s

Astăzi și miine, in Divizia A

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI SPORTIVE
DEDICATE APROPIATULUI FORUM

AL COMUNIȘTILOR ROMANI

!• BUCUREȘTI
§ 9 0 atractivă duminică spor-
Sț tivă, dedicată Congresului al 
§ XIV-lea al partidului, a fost 
S: organizată de Consiliul pentru 

Educație Fizică și Sport al Sec- 
§ torului 2 al Capitalei, și a 
Șj reunit în Parcul „8 Mai“ și pe 
§ baza sportivă a Școlii nr. 31, 

cîteva sute de elevi și pionieri 
§ din toate unitățile de invăță- 
§ mint ale aoestui sector.
§ Probele de cros, animate ca 
îs de obicei, au oferit prilejul 
§ afirmării vocației pentru aler- 
Ș gările pe teren variat a elevi- 
§ lor Oana Serca — Școala nr 
§ 24 și Florentin Moraru — Scoa- 
r ■........’............

Loteanu — Școala nr. 31 
Dragoș Drăgan — Școala 
30 (13—14 ani), câștigătorii în
trecerilor. Dragoș Drăgan s-a 
impus, de asemenea, și în con
cursul de biciclete „Pegas"

Si 
nr.

§ (11—14 ani), încheind întrece- 
Ș rea pe primul loc.
§ în competiția de handbal
55

Școala nr. 30 — Școala 
13—7, Școala nr. 32 — 
nr. 31 10—8, Școala nr.
Școala nr. 24 8—1, Școala nr. 
40 — Școala nr. 41 14—1, In 
întrecerea feminină și Școala 
nr. 27 — Școala nr. 30 9—2,
Școala nr. 31 — Școala nr. 30 
9—4, în cea masculină.

La reușita acestei duminici 
sportive au contribuit Inspec
toratul școlar al sectorului și 
Consiliul Organizației Pionieri
lor. Prof.
ședințele 
Educație 
Sectorului 
totodată 
tehnico-metodic a unor cadre 
didactice de specialitate, prin
tre care Marina Costescu — 
Școala nr. 26. Veronica Mază
re — Școala nr. 31, Cornelia 
Popescu — Școala nr. 28 șl 
Vasile Năstase — Școala nr. 
39. Cadre didactice — subliniem 
— care și In școlile respective 
dovedesc pasiune și o remar
cabilă capacitate organizatorică 
(T. ST).

nr. 37 
Școala 
23 —

DERBYUL DINAMO
Sț Prima parte a campionatu- 
șS lui de polo, faza etapelor du- 
§ ble șăptămînale, a ajuns la 

jumătatea întrecerii, astăzi și 
mîine disputîndu-se intîlnirile 
din cadrul celei de-a șaptea 

îj „runde". Prin tradiție, în a- 
$ cest moment al desfășurării 
§ competiției are loc cel mai 
Ș important joc, între ocupante- 
§ le primelor două poziții în 
5 ierarhia precedentă. Așadar 
§ un sfîrșit de săptămînă de 
§ ridicat interes pentru iubitorii 
5; sportului cu mingea pe apă 
Js din Capitală, derbyul (în du 
ÎJ blă manșă) Dinamo — Steaua 
§ promițînd realmente spectaco- 

le pasionante. Argumentul prin- 
Ș cipal tn acest sens îl renre; 

zintă apariția „în cele două

de fotbal

Gh. Stănescu, pre- 
Consiliului pentru 

Fizică și Sport al 
2, ține să remarce 
aportul în plan

• Pe arena Voința din Ca
pitală s-a desfășurat o reu
șită competiție de popice dedi
cată apropiatului Forum al co
muniștilor români. La startul 
întrecerilor s-au aliniat repre
zentanți ai clubului și asocia
țiilor cu secții de profil : Vo
ința, Laromet, Rapid, Olimpia, 
Gloria, Constructorul și Nefe- 
ral.

După două zile pasionante 
de concurs. în care am remar
cat angajarea totală a jucătoa
relor și jucătorilor de a repre
zenta cu cinste culorile clubu
lui la această cupă omagială, 
cîștigătorii au primit din par
tea organizatorilor. într-o at
mosferă emoționantă, frumoase 
premii și diplome. Un merit 
deosebit în organizarea acestei

(Continuare in pag. 3-3)

STEAUA Șl... MULTE PROMISIUNI
formații de frunte a marii 
majorități a componenților lo
tului național, care a avut o 
bună comportare la ultima 
ediție a C.E., alături de alți 
experimentați jucători sau ti
neri cu posibilități. Cele două 
partide au loc in Bazinul Di
namo (azi de la ora 14. miine 
de la ora 11), fiind preceda
te de întîlnirile dintre Sportul 
Studențesc-T.M.U.C.B. și Voin
ța Cluj-Napoca.

în această etapă mai au loc

meciurile Crișul Oradea — Ra
pid București și I.L. Timișoa
ra — Vagonul Arad, in care 
gazdele pornesc favorite.

înaintea „rundei" de azi și 
miine, clasamentul se prezintă 
astfel :
1. DINAMO
2. Steaua 

Crișul 
Rapid 
Sn. Stud.
Voința
I.L.T.
Vagonul

tt 14 8 0 206-105 28
12 tl 0 I 142- 0,1 22

903 137- 98 
106- 90 
101-117
92-128
88-135
67-203

ÎS 
14

S
1
2
t

LA CLUJ-NAPOCA, MECIUL CEL MAI ECHILIBRAT
• In uvertura „rundei", liderul repetă „lecția Panathinaikos" • Pe stadionul din Trivale, 

„lanterna", din nou in fața unui examen dificil • La Sibiu, portarul Alexa, în dispută cu foștii 
coechipieri • Misiune grea pentru hunedoreni la Ploiești • Pe Litoral, studenții timișoreni „exami
nați" de echipa „profesorului" Constantin • Dragnea et comp., favoriți • „Seminar" studențesc 
in orașul de pe Someș • După... dușul craiovean, incâ o deplasare solicitantă pentru bihoreni.

CLASAMENT
!►'

►

Astăzi :
București

PROGRAMUL Șl ARBITRII

Finalele la haltere

A FOST REALIZAT PRIMUL RECORD Al EDIJIEI

riiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiînri'nniinuninînmtrutnffi

1. DINAMO 9 9 0 0 33— 3 18
2. Steaua 10 8 1 1 24— 4 17
3. Univ. Cv. 9 6 2 1 18— 6 14
4. F.C. Bihor 9 6 0 3 26—16 12

5- 6. Victoria 9 4 2 3 11—10 10
Petrolul 9 4 2 3 12—11 10

7. F.C.M. Bv. 9 4 2 3 11—17 10
8. F.C. Inter 9 4 1 4 15—21 9
9. S.C. Bacău 9 3 2 4 13—21 8

10. Sp. Stud. 9 3 1 5 11—12 7
11—12. F.C. Olt 9 2 3 4 11—12 7

F.C. Farul 9 2 3 4 11—12 7
13. Flacăra 9 3 1 5 11—14 7

- 14. Jiul 10 3 1 6 8—18 7
15. Corvinul 9 3 1 5 7—18 7
16. „Poli“ 9 1 3 5 11—16 5
17. „U“ Cj.-N. 9 1 3 5 7—20 5
18. F.C. Argeș 9 2 0 7 J—16 4

Ieri, In preliminariile C.E. de juniori:

►
»

►
-
► 
’■
►
►

►
*
»

ROMÂNIA - NORVEGIA 3-1
(Cronica în pag. 2-3)

DINAMO - F.C.M. BRAȘOV 
(Stadionul Dinamo)

— Plopeni ; C. Gheorghe — Suceava și 
Vaslui

A.V. Titorov
Renghel —
Mîine :
Pitești :
v. Curt —
gorescu — Timișoara
Sibiu : F. C. INTER - S. C. BACĂU
Gr. Macavei — Deva ; D. Ologeanu — Arad și V. Banu 
— Ploiești
Ploiești : PETROLUL - CORVINUL
I. Crâciunescu — Rm. Vîlcea ; M. Niculescu 
rești șl Gh. Vodă — P. Neamț
Constanța ; F. C. FARUL - „POLI" TIMIȘOARA
Gh. Constantin — Rm. Vîlcea ; Ad. Moroianu — Plo
iești șl I. Toma — P. Neamț
Moreni : FLACĂRA
M. Ivăncescu — Brașov ;
I. Ursachi — Bacău
Cluj-Napoca : „U"
Ad. Porumboiu — Vaslui
Ștefănoîu — Tg. Jiu
Scornicești : F. C. OLT
I. Velea — Craiova ; Fl. Popescu — Ploiești și C. Ifrlm 
—• București
Toate partidele vor începe la ora ÎS

F. C. ARGEȘ - VICTORIA
Constanța ; V. Ciocan — Bistrița și N. Gri-

Bucu-

- SPORTUL STUDENȚESC
N. Dinescu — Rm. Vîlcea

- UNIV. CRAIOVA 
M. Axente — Arad și

F. C. BIHOR

Și
5
ț

M.

TIMIȘOARA, 27 (prin telefon) 
In sala Complexului sportiv 
,,B-jga“ au continuat întreceri
le finale din cadrul Daciadei 
la haltere pentru seniori. Pe 
măsură ce se avansează spre 
categoriile de greutate mari, 
interesul manifestat pentru a- 
ceastă competiție crește, fapt 
concretizat prin sporirea nu
mărului de concurenți și spec
tatori. dar și a valorii perfor
manțelor.

La cea de-a treia reuniune, 
pe podiumul de concurs s-au 
aliniat 16 sportivi, în limitele 
categoriei 60 kg. Conform tu
turor previziunilor, recentul 
campion mondial și european 
de seniori de la Atena, Attila 
Czanka, s-a impus cu autori
tate. El s-a detașat încă de la 
stilul smuls de următorii doi 
clasați, cu 7,5 kg. reușind să 
ridice 130 kg. La „aruncat", 
unde a reușit 160 kg, nu a mai 
cerut o greutate superioară, 
avînd deja asigurate cele trei 
titluri. La „smuls", doi concu- 
reriți valoroși, Dan Morar (Va
gonul Arad) și Paul Toroczcof 
(C.S.M. Bistrița), au ratat de 
cite trei ori la 115 kg, pier- 
zînd astfel ocazia ocupării unui 
loc fruntaș în clasamentul ge

neral. La „aruncat", după 
Czanka și Dorel Mateeș (155 
kg). Morar a ocupat poziția a 
treia cu 150 kg, in timp oe 
bistrițeanul a ratat 157,5 kg 
și a rămas al 4-lea, cu 150 kg 
(la cîntar). Clasamente, total t 
1. Attila Czanka (Steaua) 290 
kg, 2. Dorel Mateeș (Dinamo)
277.5 kg, 3. Liviu Munteănu 
(C.S.M. Bistrița) 265 kg, 4. 
Ovidiu Vaida (Rapid) 235 kg. 
5. loan Pălcică (C.S.M. Reși
ța) 232.5 kg, 6. Ionel Tănase 
(Constructorul Buc.) 225 kg ? 
smuls : 1. Czanka 130 kg, 2. 
Munteanu 122,5 kg. 3. Mateeș
122.5 kg ; aruncat : 1. Czanka 
160 kg. 2. Mateeș 155 kg, 3. 
Morar 150 kg.

La cat. 67,5 kg s-au prezen
tat 19 concurenți (record de 
participare), dintre care cel 
puțin șase erau considerați a 
priori în lupta pentru medalii. 
La „smuls", titlul a revenit lui 
Victor Roșu cu 135 kg. la ega
litate cu Attila Feri (primul • 
fost mai ușor cu 200 grame la 
cîntar). La stilul aruncat au 
apărut și primele surprize I

Ion OCHSENFELO

(Continuare in pag 1-3}
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c IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE □
• BASCHET •

Campionatul National j
de șah pe echipe

I
I

I

I
§

§

I
I
i

I

Etapa a V-a a Campionatelor Naționale 
de baschet, ale cărei meciuri se dispută 
astăzi, se anunță calmă pentru fruntașele 
clasamentelor (favorite in jocurile pe care 
le susțin), dar agitată pentru celelalte for
mații, în special în întrecerea feminină, 
unde partidele Rapid C.S.ș. 5 București
— Olimpia București șl Comerțul C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe — Comerțul Tg. Mureș sînt 
cele mai atractive La băieți, întâlnirea 
ELBA Timișoara — Rapid București pro
mite o întrecere echilibrată.

Celelalte meciuri ale etapei — feminin : 
Metalul I.M.P.S. Salon ta Crișul — Voința 
Brașov, Universitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Gaz Metan C.S.Ș. Medias, Me
talul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Mobila C.S.ș. 
Satu Mare (jocul se dispută la Craiova). 
Pgrtida Voința București — Sportuț Stți- 
dențesc București a fost amînată pentru 
15 noiembrie ; masculin : Dinamo I.M.P.S. 
Oradea — Steaua, Farul C.S.ș. 1 Constanța
— OȚELINOX Tîrgoviște, Î.C.E.D. București
— Metalotehiiica Tg. Mureș, universitatea 
Metalul Roșu Cluj-Napoca — Dinamo 
București, Balanța C.S.U. Sibiu — Acade
mia Militară Mecanică Fină București.
• Cele 40 de echipe de baschet participan

te la Divizia B — de tineret susțin azi me
ciurile etapei inaugurale a primului tur. 
Seriile au următoarea alcătuire — FEMI
NIN, seria I s CONPREF C.S.Ș. 1 Constan
ța, Robotul IPEP C.S.Ș. Bacău. C.S.U., 
Prahova C.S.ș. Ploiești, Voința' C.S.Ș. U- 
nlrea Iași, Electro C.S.Ș. Botoșani, Confec
ția C.S.ș. Focșani, Luceafărul ROMLUX 
Tîrgoviște, Confecția C.S.Ș. Tulcea, Voința 
Călărași, Voința H Brașov ; seria a Il-a : 
Constructorul - C.S.Ș. AiÂd. Politehnica 
C.S.Ș, Timișoara. Metalul I.M.P.S. SaTbnta 
Crișul II, C.S.M. Viitorul Gheorgheni. 
P.T.T. București, Rapid C.S.Ș. 1 Oradea,- 
Constructorul TAGCM Craiova, " " " 
Mare, Universitatea C.S.ș.
Cluj-Napoca, - C.S.Ș'.- 4 Sportul 
București ; MASCULIN, seria 
Studențesc , București, A,qademiă Militâ.. t.-. 
Mecanică Fină ii București, Politehnica 
ClS.ș. Unirea Iași, C.S.U. Torentul C.S.ș.

■ Galați. Constructorul A.C..M. 6 București, 
Electrica Fieni, Sodistul C.S.Ș. Rm. Vilccă, 
Energia JAMRTC .C.S.Ș, Bacău, A.Ș.A. Pro
gresul C.S.Ș. Ploiești, U.R.B.I.S. București ; 
seria a Il-a : RAMIRA Baia Mare, Auto
matica București, I.C.I.M. C.S.U. C.S.Ș.

, Brașov, Constructorul T.A.G.C.M. Craiova, 
' Pandurii C.S.ș. Tirgu Jiu, Transportul Tîr- 

gu Mureș, I.T.A. Unirea Tricolor București.'

• în urma desfășurării întîlnirilor de 
handbal pentru „Cupa României" din eta
pa I, preliminară, cu participarea divizio
narelor B — tineret, din cele opt serii s-au 
calificat formațiile : A.S.A. Buzău, Arctic 
Găești, Vagonul Arad și Metalul Bistrița 
— la masculin și Oțelul Galați, Dorobanțul 
Ploiești, Voința Industria Ușoară Odorhei 
și A.E.M. Timișoara — la feminin. Aceste 
echipe, împreună cu divizionarele A, îm
părțite pe serii, vor evolua în turneele 
etapei a n-a, între 1 și 3 decembrie (m), 
5 și 7 ianuarie 1990 (f).

■] ® MOTOaCUSM ®

câtor care a depășit, secundat de Cio- 
răscu, nivelul general necorespunzător al 
componențllor naționalei, duminica trecută). 
Iar In continuare disputlndu-se un meci 
deschis oricărui rezultat. O partidă »ub 
semnul unui mai accentuat echilibru « 
anunță aceea de la Baia Mare! după cum 
nici în cazul restului întâlnirilor nu se 
poate vorbi de favorit! cerți. 
complet : Steaua — Contactoare 
Rapid Metrou — C.S.M. Sibiu, Știința 
troșanl — Grivița Roșie, C.S.M. I.M.U. 
ceava — Dinamo, Universitatea Eltim 
mișoara — Rulmentul Birlad, 
naur — Farul. Clasamentul la

Programul 
Buzău, 

Pe- 
Su- 
Ti_ 
Mi-C.S.M. 

zi :

s

ș

I

« HANDBAL •

C.s.ș satu 
Viitorul n
S'tud'Șițesfc ’

I :• Sportul

Prin prisma rezultatelor înregistrate joi, 
în etapa a 9-a, jocurile penultimei „runde" 
a turului campionatului de handbal mas
culin, de duminică, vor fi dominate de 
derbyiri, ee-i drept inedit, din Capitală, 
ale cărui protagoniste vor fi Dinamo, li
dera, și Universitatea C.U.G. Cluj-Napoca, 
merituoasa ocupantă a locului trei. Așa
dar, după destul de mulți ani, formația 
clujeană sosește în București pentru dis
putarea „meciului etapei". în celelalte 
jocuri, avantajul terenului propriu pare a 
fi hotărîtor, mal puțin pentru studenții 
timișoreni, în evident declin în acest se
zon, care vor primi vizita formației cam
pioane, Steaua.

Programul complet al etapei a 10-a : 
Dinamo București — Universitatea C.U.G. 
Cluj-Napoca, Dinamo Brașov — Universi
tatea Craiova, Hidrotehnica Constanța — 
Știința Bacău, Strungul Arad — Dacia Pi
tești, CwSsM. Minaur Baia Mare — A.S.A. 
Electromureș Tg. Mureș și Politehnica Ti-Electromureș Tg. Mureș 
mișoara — Steaua.
1. Dinamo Buc.
3. Steaua
3. ,.U“ Cluj.-Napoca 
A Minaur
S. Hidrotehnica >•
7.
8. 

ă.
M.
13.
n.

A.S.A. Electromureș 
Univ. Craiova 
Strungul Arad 
știința Bacău 
Dinamo Brașov. •>. 
Politehnica Tim. 
Dada Pitești

1 1 1 1 262-197 
9816 257-218 

’9603 219-212
14 3 2 216-193 
8405 217-215 
940 5 215-224 
9 4 0 5 193-202 
9225 224-241 
9306 210-238 ..

; 9 2 1 6 21 S'. 236’14
8206 167-194 12 
1301 182-213 12

Campionatele Republloane pe eehlpe la 
motociolism viteză pe șosea Iși vor derula 
miine ultimele secvențe... pe traseul de la 
Arad, cu începere de la ora 9,30. Și-au a- 

‘ iiuntat participarea alergători din Bucu
rești, Cîmplna, Tg. Mureș, Reșița, Zăr- 
nești, Deva. St. Gheorghe, Oradea, Timi
șoara și alte centre moto, în program fi
gurează clasele 50 cmc-sport, 50 cmc-înce- 
pători, 125 cmc și 250 cmc, atribuindu-se 
și titlul de campioană absolută secției care 
va acumula cele mal multe puncte în cla
samentul general pe echipe.

3
Astăzi se reta Divizia A de popice, de 

la următoarea situație în clasamentele se-
riel I valorice :

FEMININ

1. Electromureș Tg. Mureș
2. Laromet București
3. Voința București .
4. voința Ploiești

, 5. Hidromecanica Brașov 1
6. Voința Timișoara
7. Voința Galați
8. Petrolul Băicoi
o. voința Tg. Mureș

10. U. T. Arad

MASCULIN

1. Electromureș Tg. Mureș
2. Minaur Baia Mare
3. Minerul Vulcan
4. Voința București
5. Metalul Hunedoara
6. C.F.R. Explorări
7. UNTO Satu Mare
8. C.F.R. Cluj-Napoca.
9. Gloria București

10. Olimpia I.E.I. București

20 
n 
î?
17
15
15

5 3
5 3
5 3 

. 53
5 1
5 1

■ 5 1

5 4 1 
4
4
3
2
2
2
2
1
1

5
5
5
5
5
5
5
5
5

1 
1
2
3
3
3
3
4
4

4840 6
4840 6
4766 6
.4702 6
7199 2
7008 2
6810 2

16053 
15620 
10342 
10182 
15378 
10239 
10221 
10013 
15335 
15193

stria I
Elec-

• Programul etapei a Vl-a — 
valorică, feminin : Petrolul Băicoi 
tromureș Tg. Mureș, U.T. Arad — Voința 
Tg. Mureș, Voința Ploiești — LarOmet 
București, Voința Galați — Voința Bucu
rești, Hidromecanica Brașov — Voința Ti
mișoara ; masculin : Minaur Baia Mare — 
Gloria București. Olimpia I.E.I. București
— Metalul Hunedoara, UNIO Satu Marc — 
Electromureș Tg. Mureș, C.F.R. Explorări 
C-lung Moldovenesc — C.F.R. Cluj-Napoca, 
Minerul Vulcan — Voința București. In 
seria a n-a valorică se desfășoară urmă
toarele jocuri, feminin : Voința Craiova — 
Gloria București, Metrom Brașov — Voința 
Sănătatea Odorhei, Olimpia I.E.I. București
— Dacia Ploiești. Voința Oradea — C.S.M. 
Reșița, Rapid București — Dermagant Tg. 
Mureș : masculin : Carpați' Sinaia — Con
structorul Galați, C.F.R. Iași — Chimica 
Tîrnăveni. Olimpia Reșița — Jiul Petrila, 
Tehnoutilaj Odorhei — Voința Timișoara, 
CIF.R. Constanta — Metalul Roman.

Campionatul de rugby, cel ce este atât 
de „dator1* adevăratei performanțe, se reia

Campionatul de rugby, cel ce este atât 
de „dator" adevăratei performanțe, se reia 
mîine, în prima grupă valorică avînd loc 
meciurile etapei a opta. In Capitală — 
cuplaj pe Stadionul Steaua, campioana 
primind vizita echipei Iul Dumitraș (ju-

mîine, în prima grupă valorică avînd loc 
meciurile etapei a opta. In Capitală
cuplaj pe Stadionul Steaua. campioana
primind vizita echipei Iul Dumitraș (ju-

1. MINAUR
2. Farul
3. Steaua
4. „U“ Eltim
5. Rulmentul
6. Grivița Roșie
7. Contactoare
8. Dlnamo
9. C.S.M. Sibiu

10. Știința Petroșani
11. Rapid Metrou
12. C.S.M. I.M.U.
• IN GRUPA A

0 0 194- 29 18
0 2 156-110 17

4
3
2
3
2
2
2
2
1

1 
0
1 
0
1
1 
0 
o 
o

2 104- 79 16
4
4
3
3
3
5
4
6

123-140 13 Ș
100-114 12 &

61-109 12 & 
105- 73. 11

72-100
74-232
96-104
71-146

11
11
10

9 i
DOUA VALORICA,_ ____________ _ . e- 

tapa a dncea — seria I : Politehnica Iași
— Dunărea Giurgiu, T.C, Ind. Constanța
— Locomotiva Pașcani, Mașini Grele — 
Constructorul Constanța. Hidrotehnica iași
— Hidrotehnica Focșani ; seria â n-a : 
Sportul Studențesc TMUCB — Transloc 
Alba Iulia, IAMT Oradea — Gloria Buc.. 
Petrolul Arad — Energia Buc., Petrochi
mistul Pitești — Metalurgistul Cugir.I. . , .

f g you/»

Șîmbătă (un meci) și duminică se des
fășoară etapele a 5-a la feminin și a 3-a 
Ia' masculin, din cadrul campionatelor Di
viziei A la volei. La fete.—, partide ale 
căror rezultate vor sta (cu excepția celui 
din Sala Dlnamo) sub semnul echilibrului 
.între , avantajul terenului propriu și cel al 
plusului de- pretenții- (justificatei) ale oas- 
petelor la victorie. Foarte .interesant de 
văzut încotro se va înclina ,, balanța".

: Calculul hîrtiei indică mai multe succese 
în. deplasare... Iată programul jocurilor : 
Dinamo București — C.S.U. Rapid Galați, 
știința Bacău — Dacia Pitești, Farul Con
stanța — Chimia Rm. Vîlcea, C.S.M. Liber
tatea Sibiu — Rapid București, Flacăra

întâlnirilor din

Roșie București — F'enicilina Iași, C.S.M,
Oțelul Tîrgoviște — Universitatea C.F.R.
Craiova. Clasamentul după 4 etape ’
1. Universitatea C.F.R. 4 4 0 12: 0 8
2. Rapid 4 4 0 12: 5 8
3. Penicilina 4 3 1 10: 3 7
4., Chimia 4 3 1 10: 4 7
5. Dinamo 4 3 1 11: 6 7
6. C.S.U. Rapid 4 3 i 9:5 7
7. Flacăra Roșie 4 2 2 6:8 6
8. C.S.M. Libertatea 4 1 3 5: 9 5
9. C.S.M. Oțelul 4 13 5:11 5

10 Dacia 4 0 4 4:12 4
11. Farul 4 0 4 4:12 4
12. Știința 4 0 4 1:12 4

în schimb, în majoritatea 
campionatul masculin, gazdele au... ambele 
avantaje de partea lor (doar Relonul — 
Minaur pare mai echilibrat). Programul 
etapei : Relonul Săvinești — C.S.M. Minaur 
Bala Mare, Universitatea C.F.R. Craiova — 
Electrotehnica Bistrița. Rapid București — 
C.S.M.U. Suceava, Dinamo București — 
Calculatorul București, Eicond Dinamo 
Zalău — Viitorul Bacău și Steaua Bucu
rești — Tractorul Brașov. Clasamentul :

1. Steaua
., 2. Dinamo

3. Universitafea C.F.R.

2 2 6 6:0 4
2 2 0 6:1 4
2 2 0 6:3 4

4—7. Rapid 2 1 1 4:4 3
Calculatorul ■ 2 1 1 4:4 3
Relonul 2 1 1 4:4 3
Electrotehnica 2 1 1 4:4 3

8—9. Minaur 2 1 1 3:4 3
IȘlcond 2 1 1 3:4 3

10. C.S.M.U. Suceava 2 0 2 3:6 2
11. Viitorul Bacău 2 0 2 2:6 2
12. Tractorul Brașov 2 0 2 1:6 2

EFORIE NORD, 27 (prin te
lefon). Finala Campionatului 
National de șah pe echipe a 
trecut de jumătatea desfășură
rii sale. Rundele 5 și 6 au 
prilejuit meciuri directe Intre 
formațiile fruntașe. rezultatele 
lor aducînd importante clarifi
cări în clasamentul general, un
de lideră autoritară este acum- 
A.E.M. Timișoara.

Iată rezultatele înregistrate, 
cu "menționarea partidelor mai 
interesante — runda a 5-a : 
I.T.B. — Sportul Studențesc 
5—5 (Gheorghiu — Ghindă 
0.5—0.5, Ștefanov — Stoica 0—1, 
Bărbulescu — Stanciu 1—0, 
Reicher — Vasilescu 1—0, Vio-

rica Ion 
ciu 0—1 
Eugenia 
torul — 
Griinber 
0—1, Vi 
lina Nii 
Fină —
— E.M.' 
Ungurea 
doamnei 
tark 0— 
magnet"
— Jo.-ta
— Elect) 
6—a : A. 
dentesc 
Ghindă I 
0—1, Mă 
Cosma — 
tromureș 
Electrom

Divizia A/1 la hochei REZUL
DINAMO — C.S.M. VIITO

RUL GHEORGHENI 7—2 (3—0, 
2—2, 2—0). Partida din Capi
tală debutează spectaculos, în 
chiar secunda 29 Pisăru des- 
pfiizînd scorul pentru gazde. 
In continuare însă, jocul s-a... 
domolit. desfășurîndu-se în- 
tr-un ritm lent, lipsit de spec
taculozitate. Hocheiștii din 
Gheorgheni ăjj echilibrat jo- 

. cui, creîndu-și . o sumedenie 
de ocazii, nefructificate însă 
datorită....irițșr.vși).țiilor .pur . și
simplu dezarmante ale porta
rului b'ttcuresjean Gh. Iluțan. 
Cei care înscriu Sînt cei 
de la Dinarho, Solyom firiali- 
zfnd în'min. 17 și 20 două faze 
„trase la indigo",' lucrate de 
antrc'*’ ’>r"l-:””ățor Pisarii. De- 

'■butul rolei de-a doua reprize
§ îi ’ ărată " mult rh.ii deciși pe
5 oaspeți, chre friictifică .un
ÎS contraatac răpi J prîn Gcrgely.
S; Jocul țjarcă are ceva mai mult
|| / nerv, dar abundă greșelile teh-
6 - nice? Dună o bară" a lui Bene-
§ dek (Viitorul'), Cs. Gali reduce

diferența 
(min. 29). 
însă, G. 
formați a 
Mare, iar in 
punctează, din apropierea por
ții lui Kiraly, ridicînd scorul 
ia 5—2. In ultima „treime", 
D. Popovîci sutează năpraznic 
în plasa porții harghitene (min. 
44), pentru ca în min. 53 So
lyom, cu binefunoscuța-1 agili-

I
$

S

I

•s

§

■iHHiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii»iHHiHimnniniiHfiiiiiiiiiiiititiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiinTniiiiiiiiiiiiiiiiiuvniifiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiillh.

SIMBATA
BASCHET. Sala Rapid, de la 

ora 16,3# : P.T.T. — politehnica 
Timișoara (B. f), Rapid — Olimpia 
(A, f) ; Sala Construcția, de la 
ora 14 : U.R.B.I.S. — Sodistul 
Rimnlcu Vîlcea (B, m), Auto
matica — Transportul Tlrgu 
Mureș (B, m), I.C.E.D. — Meta- 
lotehnica Tirgu Mureș (A, m) ; 
Sala Academia Militară, ora 17 : 
Academia Militară Mecanică Fi
nă H — Progresul Ploiești 
(B, m) ; Sala Agronomia, de ta 
ora 1'5.3# : Sportul Studențesc — 
Energia Bacău (B. m), Sportul 
Studențesc n — Constructorul 
Arad (B, t).

FOTBAL. Stadionul Dlnamo, 
de la ora 15 : Dlnamo 
Brașov (Dlv. A).

HOCHEI. Patinoarul 23 August, 
ora 18 : Dlnamo — Viitorul 
Gheorghent (A/I).

POLO. Bazinul Dlnamo, de la

F.C.M.

r

MERGEA 2
ora 13 : Sportul Studențesc 
TMUCB — Voința Cluj-Napoca, 
Dinamo — Steaua (meciuri In 
cadrul Diviziei A)

VOLEI. Sala Dlnamo,
Dinamo — Calculatorul 
rești (m. 1) ; Sala Electra, 
15 : Electra — I.O.R. (m.

ora 17 :
Bucu- 

ora 
B.).

duminica
FOTBAL. Stadionul Autobuzul, 

ora 11 : Autobuzul — Mecanică 
Fină : Stadionul Gluleștl, ora 
11 : Rapid — C.S. Tîrgoviște ; 
Stadionul „3# Decembrie**, 
11 : Sportul „30 Decembrie1
Tractorul Brașov (Divizia B) ;
Stadion C.F.R.B.T.A., ora 11 :
C.F.R.B.T.A. — Dunărea Giur
giu ; Stadionul Tehnometal, ora

ora

11 : Tehnometal — Metalul Buc. ; 
Stadionul Vtscofil, ora 11 : Vis
colii — Avicola Crevedla ; Sta
dion Danubiana, ora 11 : Danu
biana — A.S.I.C. Buc. ; Stadio
nul Inst. Pasteur, ora 11 : Au- 
tomecanica — MECON Buc ; 
Stadionul Motoare Diesel, ora 
11 : Progresul I.M.U.C. — I.U.P.S. 
Chitila.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 10.15 : Dinamo București 
— Universitatea CUG Cluj-Na- 
poea (A, m)

POLO. Bazinul Dlnamo, 
ora 10 : Sportul 
TMUCB — Voința 
și Dinamo — Steaua (Div.

RUGBY. Stadionul Steaua, 
la ora 10 : Steaua —

. de la
Studențesc 

Cluj-Napoca
----- . A)

i, de 
Contac-

toare Buzău și Rapid Metrou — 
C.S.M. Sibiu (A 1) ; Stadion O- 
limpia, ora 10 : Mașini Grele — 
Constructorul Constanța ; Stadi
on Tei, ora 10 : Sportul Stu
dențesc — Transloc Alba Iulia ( 
(A 2) ; Stadionul Tineretului, 
de la ora 9,30 : Aeronautica — 
Textila Pucioasa și Știința 
C.C.S.I.T.C. — I.O.R. BUC. (Dlv. 
B).

VOLEI.
Dinamo — C.S.U. 
(f. A) ; Sala Lie. 
10 : Flacăra Roșie 
Iași (f. A) ; Sala 
ora 10 : Rapid — 
ceava și Steaua 
Brașov (m._ A) ; J 
ora 10 :

Sala Dinamo, ora 18 :
. Rapid Galați 
Ind. MIU, ora 
— Penicilina 
Rapid, de la 
C.S.M.U. Su- 
— Tractorul 

Sala Electra, 
ora ' 10 : ’ Confecția — Sportul 
Studențesc (f. B) ; Sala Olimpia, 
ora 10 : Calculatorul — Brai- 
conf Brăila (f. B) ; Sala I.T.B., 
ora 10 : I.T.B. — „U« Electro-1 
nica Cluj-Napoca (f, B). ,

■f

cu un șut plasat 
Trf minutul următor 

Szabo înscrie pentru 
din Șos. Ștefan cel 

min. 34 Lukacs

tate, să 
piere, 
care a 
Presnear 
tat 22 - 
lizare.

C.S.M. 
STEAUA 
O pârtie 
în care 
plică vi 
min. 5 
2—0, daj 
portarul 
pus unu 
priză. A 
sea. C. 
Gliga, B

FT.

Eugen ( 
ța) nu £ 
kg, ieșit 
neral. / 
vut-o și 
structori 
ratări
Roșu, d’ 
a izbutii
Feri se 
di'j./’d t 
bilind i 
national

ÎNSUFLETITE î
. (Urmare din pag. 1)

acțiuni ii revine antrenoarei 
Crista Szocs, aflată la pupitrul 

' tehnic.
Podiumul primilor clasați — 

perechi 
O a na 
Lupu 
Laura 
reșan 
haela

mixte, juniori
Grigoriu — 410
— 426 (Voința
Andrei — 448 +
— 394 (Laromet),
Văleanu — 401

1. 
N.
2.

+
1).
I. Mu- 

Mi- 
N.

Cupa 
revenit 
rești.

Jucătoi 
nea din 
la ora 1 
meciul d 
rești — 
drul Div 
am < 
stan,„. (

3.
+

Avram — 434 (Voința 2) ; se
niori : 1. Nineta Badea _’?.? 
+ L. Mueeag — 489 (Voința II), 
2. Octavia Ciocîrlan — 418 + 
L. Pop — 469 (Gloria). 3. Ma
ria Popescu — 402 + N. Du
mitru — 444 (Voința 2). (Ion 
PÂNĂ).

440 • GIU

national, 
actualitate 
competiție 
al XIV-lea 

de

INVITAȚIE LA CALIMANEȘTI
Recunoscută pentru tratarea eficientă a afecțiunilor tubului 

digestiv, hepatobiliare, renale și ale căilor urinare, dar și ale 
aparatului locomotor, bolilor metabolice, de nutriție ș.a., sta
țiunea de pe malul drept al Oltului, situată la 18 km de 
Rimnlcu Vîlcea, dispune de condiții bune de cazare (hoteluri, 
vile) si de masă, oferind, în același tlmn. posibilități multi
ple pentru cura balnearii ta baze de tratament modern uti
late.

Alegtnd, pentru cura balneară, ta acest sezon, stațiunea 
Căllmănești-Căciulata, este important de știut :
• Trei dintre hoteluri (Oltul. Căciula ta. Cozia), situate ebiar 

& stalul Oltului, aănt legate, prin coridoare acoperite, eu um
_esta mai mari șl mai moderne baze de tratament dto 

țarii, care dispune de aparatură și instalații complexe pen- 
aură, laboratoare, aUl dt glmnaetâeă medicali. saună, 

baatnc ea apă termală ale.

CACIULATA

aezon.

• Vechiul pavilion central din Călimăneștl se prezintă 
tăzi într-o nouă și modernă înfățișare. Dispune de 800 
locuri de cazare, 3 unități de alimentație publică, bază pro
prie de tratament, două piscine eu apă geotermală ș.a.
• Condițiile de bioclimat ședattv de aici se caracterizea

ză prin solicitarea slabă a sistemului nervos centrai și vege
tativ, ceea ce face ca adaptarea persoanelor venite la cură să 
se producă pe 
sezon.
• Bazele de 

sonalul medical
Bilete pentru __________ _____ _________ ___ ___________„__

CACIULATA obțineți de la agențiile Oficiilor județene de tu
rism și filialele I.T.H.R. București, precum și de la Comitetele 
sindicatului din Întreprinderi și instituții.

as- 
de

neslmțite, Indiferent de vîrsta acestora șl de

tratament »Snt mal puțin solicitate, tar per- 
Doate acorda fiecărui curant atenția necesară, 
odihnă iau cură balneară la CAL1MANEȘTI-

• Sportul nostru 
oină, se menține în 
printr-o frumoasă 
dedicată Congresului 
al partidului. Organizată
Federația Română de Oină și 
găzduită de Stadionul Tinere
tului din Capitală, întrecerea 
s-a bucurat de participarea 
unor echipe fruntașe In acest 
sport : Dinamo București, cîș- 
tigătoarea 
pe anul 
Poligrafic 
Constanța

Confirmind valoarea 
mată in campionatul recent în
cheiat. jucătorii de la Dinamo 
București au terminat învingă
tori in toate meciurile : 23—10 
cu A.S.A. Constanța, 17—11 cu 
I.M.P., 16—5 cu I.E.F.S. și, în 
cea mai importantă întâlnire, 
30—11 cu sportivii de la C.P.B. 
Așadar, o victorie clară, după 
o evoluție cu remarcabile vir
tuți tactice și în care — în 
plus — N. Păsărică (Dlnamo) 
s-a evidențiat, din nou, prin 
cunoștințele sale tehnice. O 
diploma specială î-a răsplătit, 
de altfel, temeinica sa pregă
tire.

Pe locurile următoare : C.P.B. 
(19—7 cu I.E.F.S., 16—13 
A.S.A. Constanța, 18—14 
I.M.P.). A.S.A. Constanta (17—6 
cu I.E.F.S.. 20—15 cu I.M.P.) 
și I.M.P. (15—9 eu I.E.F.S.).

campionatului pe 
in curs, Combinatul 

București, 
și altele.

A.S.A.

expri-

CU
cu

• In 
și organ 
orașul A 
C.J.E.F.S 
toratului 
desfăștâîu 
ne sport 
Congrest 
partidulu 
alături t 
Mihăileșt 
munelor 
— Giurg 
torul Ag 

în într 
cui I s-a 
și FI. Bă 
relia Fri 
14 ani). 1 
(15—16 a 
handbal, 
echipele < 
Popești 
Iești. Po 
ani). La 
pșdium 
C^-rnetu. 1 
13 ani). 
Pocești (

La neui 
buție im 
cadrele < 
fizică și 
Bvatu CV 
Gheorghis 
Rosea (P

Din dia 
Gh. Ilina. 
Giurgiu, 
lunii noi* 
rea marel 
lui, o se 
din județ 
sportive 
participar 
orașe și 
(T. ST.).



TEA FINISULUI
■iela Stan- 
Stroe — 
), Calcula- 
(Urzică — 

1 — Mozes 
te — Mă- 

Mecanică 
5, Petrolul 
utnariu — 
>xana A- 
l e Baums- 
— Electro-
'G iurumi 3 

-âtî ica Iași 
ț runda a 
ortul Stu- 
nberg — 
s — Stoica 
ancin 1—0, 

>—1), Elee-

Lași 3—7, E.M.T. — Metalul 
5,5—4,5 (Lupu — Barbu 1—0), 
I.A.T. — Petrolul 6—4 (Ghițes- 
cu — Mititelu 1—0, Pavlov — 
Butnariu 0,5—0,5), Calculatorul 
— Mecanică Fină 4,5—5,5 (Ur- 
zică — Ionescu 0—1, Luminița 
Radu — Smaranda Lupu 0—1).

In clasamentul general, pe 
primele locuri (în paranteză, 
totalurile pe mese) : A.E.M, 18 
p (35,5), Sportul Studențesc 13 
p (38,5), I.T.B. 13 p (36), E.M.T, 
(35), Mecanică Fină (32), I.A.T. 
(31) — 12 p. In clasamentul 
masculin conduce I.T-B. 24 p. 
urmată de Sportul Studențesc 
22,5 ; la feminin : E.M.T. 0,5, 
Sportul Studențesc 9 ; la ju- 
niori-junioare : A.E.M. 8, Cal
culatorul 7,5. • j

Porik STEFANOV
2,5—7,5, 

Politehnica

SCONTATE ÎN PRIMA ZI
din apro- 

. Gubemu, 
tat da M. 
eze, a dic- 
t de pena

li VILARA

GALAȚI — 
0-1, 1-2).

echilibrată, 
dat 6 re- 

pionilor. în 
îducea cu 
ire“ și...
du s-au o- 
nultat sur-, 
î’ulga, ser- 
etiv Andrei, 
»da, Antal

și Voica. Au arbitrat : Em. Both 
— Gh. Mîcu, N. Eriache. (Te- 
lemac SIRIOPOL — coresp.)

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — ■ PROGRESUL MIERCU
REA CIUC 10—3 (6—0, 1—2, 2—1). 
tntîlndrea a fost dominată, așa 
cum arată și scorurile parțiale, 
de ’cei de la Sport Club, mal 
insistenți și mai* productivi. Ho- 
cheiștii de la Progresul au fost 
ceva mad activi iii repriza se
cundă.

. Au marcat : Bedo 2, Șofron 2, 
A. Gal 2, Cs. Antal, Bejan, Ger_ 
czuly și Miklos — cîte 1, pentru 

■ învingători, respectiv A. Szidlak 
2, Viios 1. Arbitri î A. Ballnt. 
Gh.. Tașnadi. Cel de-ral treilea, 
T-. S?.abo, nu s-a prezentat. M1- 
nu.f de penalizare : 6—17. (Vaier 
PAȘCANU — coresp.).

LELE LA HALTERE
D

nica Bistri- 
ridi.ce 157,5 
imentul ge- 
irtă“ a a- 
esa (Con- 
îș), cu trei 

iar Victor 
(reușit) nu 
în schimb, 

xcelent, ri- 
kș. si sta- 

iou " record 
la aceste

carnp’onațfe), depășindu-și cu 
2.5 kg vechiul record ’ Primii 
clasați; total : 1. Attila Feri 
(.Steaua) 315 kg, 2. Victor 
Roșu (Dinamo) 290 kg, 3. Ma
rins Ulăreanu (Rapid) 280 kg.
4. Gab-iel Secan (Rapid) 275 
kg, 5. Petru Rus (A.S.A. Tg. 
Mureș) 270 kg. 6. Emil Simu 
(Unirea Alba Iulia) 252,5 kg: 
smuls : 1. Roșu 135 kg. 2. Feri 
13a kg. 3. Drocsa 125 kg ; a- 
runcat : 1. Feri 180 kg, J.
Iordan 160 kg, 3. Secan 155 kg.

Campionatele continuă.

CERI SPORTIVE
federație a 
iamo Bucu

rii vor apă- 
>lic, azi, de 
schidețe la 
lamo Bucu- 
ov, din ca- 
d --or juca, 
I Con-

i forurilor 
ortive din 
ni sprijinul 
l al Inspec- 
ețean, s-a 
sântă acțiu- 
isă dedicată 
ilV-lea al 
lat parte, 

tinere din 
tanți ai eo- 
e. Popești 
etu — Sec-

sros, pe lo
ara Nicolae 
2 ani), Au- 
Achim (13— 

și M. Vija 
îpetiția de 

au urcat 
ști, Cornetu, 
i și Mihăi- 
etu (15—16 
ordinea pe 
rmătoarea : 
’opeștă (11—

Cornetu,

1 o contri- 
-au adus 
e educație 

prof. Gh.
Elisabeta 

tu) și L.

it cn prof,
1 C.J.E.F.S. 

in cursul 
întîmnina- 

al partidu- 
e localități 
ii«a acțiuni 
similare, cu 
ilui de la 
iul rural.

• BACĂU
• A devenit o tradiție ea 

în fiecare octombrie să se or
ganizeze „TURUL CICLIST AL 
JUDEȚULUI BACAU", fru
moasă competiție sportivă de 
masă desfășurată șub generoa
sa emblemă a „Daciadei", a- 
junsă la a Xl-a ediție și de
dicată în acest an apropiatului 
Forum al comuniștilor. Ca de 
obioei, sportivii și-au disputat 
întâietatea pe parcursul a trei 
etape : Bacău — Moinești — 
Comănești — Dărmănești — 
Tg. Ocna — Slănic Moldova 
(98 km) ; Slănic Moldova — 
Tg. Ocna (contratimp indivi
dual. 17 km) ; Tg. Ocna — Gh. 
Gheorghiu-Dej — Bacău (67 
km). Toate cele trei etape au 
fost câștigate de Marian Paris, 
om al muncii la I.J.P.T.P.S. 
Focșani, care, firesc, a obținut 
și locul I în clasamentul ge
neral. Pe locurile următoare : 
Cornel Bostan (C.P. Borzești) 
Si Ioan Berilă (Schela Petrolie
ră Modirzău). în prima etapă 
s-a mai organizat și un sprint 
intermediar la Moinești eiști- 
gat de Ioan Berilă. iar cele 
două cățărări. de la Grigor eu i 
etapa T, și de la Petricica. et»- 
pa a TII-a, au fost cîștigate de 
Cornel Bostan și. respectiv. 
Romeo întuneric (Confecția 
Bacău).

Organizatorii — C.J.E.F.S. 
Bacău. Consiliul Județean al 
Sindicatelor și Comitetul Ju
dețean al U.T.C. — au asigu
rat cadrul organizatoric al 
competiției, contribuție hot ii ri
tos re la reușita deplină. (Eu
gen TEIRAU).

• SĂCELE
• Săritorii noștri cu ochiu

rile sînt mai... grăbiți ca altă
dată. La Săeele, prin grija 
forurilor locale, a Clubului 
Sportiv Școlar Brașov și 
A.S.A. Brașov, a fost amena
jată, din material plastic, o 
trambulină de sărituri. care 
permite salturi In plină vară.

primei divizii

CERINȚE DE PRIM-ORDIN
Runda14 a 10-a

ROMANIA

I
I CALITATEA JOCURILOR Șl SPORTIVITATEA

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Etapa nr. 10 a primului cam
pionat al țării se dispută sub 
două importante comandamen
te : apropiatele meciuri (retur) 
ale echipelor noastre — STEAUA 
și DINAMO — înt cupele eu
ropene și, ; mai ales, masele 
examen ai echipei reprezenta
tive. de la .45 noiembrie, in 
compania selecționatei Dane
marcei. Peste cîntărirea așa 
numitelor șanse determinate de 
„oalculele hîrtiei", întreaga des
fășurare a campionatului tre
buie să fie dominată de cele 
două obiective internaționale de 
mare importanță ale fotbalului 
românesc. In această privință, 
desfășurarea intr-o notă de per
fectă sportivitate a partidelor, 
fair-play-ul din teren, dar și 
din tribune, constituie un fac
tor condițional important intru 
atingerea scopurilor amintite. 
Unele nedorite abateri de la 
conduita sportivă, subliniate și 
în coloanele ziarului nostru, nu 
trebuie să se mai repete ! Spe
răm, deci, ca partidele de as
tăzi și miine șă beneficieze de 
cele mai favorabile condiții de 
exprimare pentru formațiile 
aflate in întrecere.

Aminteam de ulțimele repe-, 
tiții pentru importantele dispu
te din competițiile internațio
nale. „Runda" se și deschide 
cu una dintre aceste verificări 

Ide formă, cea de astăzi, de pe 
stadionul Dinamo, in care gaz- 

. dele. întâlnind o echipă com- 
| bativă, F.C.M. Brașov, au oca

zia să facă repetiția generală 
pentru meciul-retur cu Panathi- 
naikos. Miine vor avea loc 
celelalte șapte întîlniri ale eta
pei : vă reamintim că Steaua 
a disputat miercuri meciul său 
eu Jiul (5—0). o altă ultimă 
„luare de puls“ Înaintea apa
riției pe scena continentală, la 
Eindhoven. Piteștenli se vor 
afla în fața uneia dintre echi-I
Acum, cînd totul a fost pus 
la punct, cînd sportivii s-au 
acomodat cu noile condiții de 
întrecere, va avea loc și pri
mul concurs oficial, dotat eu 
„Cupa Congresul al XlV'lea 
al partidului", la care vor fi 
prezenți săritori de toate ca
tegoriile de vîrstă. întrecerile 
vor avea loc duminică, la Să
eele. cu începere de la ora 10.

• GALATI
• Aflat la cea de-a 17-a edi

ție. „Festivalul sportului mun
citoresc gălățean". organizat de 
Consiliul județean al sindica
telor, a-a desfășurat In «cest 
an în cinstea Congresului al 
XIV-lea al partidului >i s-a 
constituit intr-un succes de
plin pe toate planurile. Astfel, 
la etapele de masă au luat 
parte peste 25 000 de oameni ai 
muncii, de diferite vârste și 
profesii, din toate Întreprinde
rile și instituțiile județului Ga
lați. Pentru ‘desfășurarea între
cerilor la cele 10 ramuri de 
sport au fost puse la dispozi
ția competitorilor cele mai im
portante baze sportive, iar 
C.J.E.F.S. Galați a asigurat un 
competent cotp de arbitri |i 
activiști sportivi care au con
tribuit la reușita organizării.

Iată laureații ediției recent 
încheiate : atletism — Liviu 
Constantinescu (Ancora S.N.G.). 
Cristina Vîrlan (Constructorul 
I.A.C.M.R.S.G.). Costică Ragea 
(Dunărea I.N.F.). Daniela Vlă- 
gioiu (Comerțul), Daniel Anghel 
(Dunărea I.N.F.) ; fotbal : 1)
Ancora S.N.G., 2) Oțelul, 3) 
Gloria I.M.N.G. ; handbal : 1) 
Oțelul, 2) Constructorul A.C.I., 
3) Comerțul ; orientare turis
tică : Stan Cristea —
Ștefan Vîrgolici (Constructorul 
I.A.C.M.R.S.G.). Ioana Gorea 
— Nina Buleandră (Victoria 
I.C.R.T.I.) : popice : Gheorghe 
Velev (T.C E.P.R.O.N.A.V.). Ma
ria Butură (Mercur I.C.S.M.) ; 
șah : Adrian Smărăndoiu (An
cora) : tenis : Ticu Nichiforov 
(Dacia I.J.G.C.L.) ; tenis de 
masă : Marian Lepădatu
(Î.C.F P.R.O.N.A.V.) : tir : Ion 
Jecu (T.C.E.P.R.O.N.A.V.). Ro- 
dtca Moldoveanu (Ancora) : 
volei : 1) Ancora 2) Oțelul. 3) 
Corn Pr<T.C.S.M.î. (Telemae 
SIRIOPOL).

>
pele grele ale campionatului. 
Victoria. Pe stadionul dih Tri- 
vate se întrevede deci un meci 
de mare echilibru.. Sibienii vor 
juca în compania vecinilor de 

- loc din clasament, fotbaliștii 
din Bacău și,- firește, modul 
cum va funcționa- atacul său 
va cîntări decisiv în fixarea 
rezultatului. Petrolul a dove
dit, meci de meci, că gradul de 
constanță al jocului său rămine 
„cheia" excelentului sezon pe 
care îl fa.oe. Prin această pris
mă și a calității de gazdă, ele
vii lui V. Dridea apar favoriți 
în partida cu Corvinul. Ace
leași date ale problemei ; le 
găsim și în jocul de la Con
stanta (Farul — Politehnica 
Timișoara), formația de pe Li
toral lăsînd bune impresii în 
cele două deplasări (Oradea și 
București — Sp. Studențesc). 
La Moreni. alertată de Infrîn- 
gerea de la Craiova, echipa lo
cală va Încerca, și are argu
mente. să obțină ambele punc
te puse în joc în partida cu 
studenții bucuneșteni. în ora
șul de pe Someș, unul dintre 
derbyurile de tradiție, ,.U“ — 
Universitatea Craiova, deschis 
oricărui rezultat. La Scorni- 
cești, F.C. Olt se prezintă cu 
prima șansă în disputa cu 
F.C. Bihor.

Mîinc în Divizia D 0 ETAPA CEVA MAI... CALMA, DAR INTERESANTĂ
Campionatul Diviziei B progra

mează miine jocurile din etapa 
a 11-a. O etapă ceva mai... cal
mă, dar interesantă, eu elteva în- 
ttlniri echilibrate care promit să 
ofere un frumos spectacol spor
tiv. In seria I, reține atenția 
meciul de la Suceava, unde se 
tntîlnesc două foste divizionare 
A ; C.S.M. din localitate și 
Gloria Buzău. La fel de echili
brate se anunță și partidele 
Aripile Victoria Bacău — Po
litehnica lași și Poiana Cimpl- 
na — Oțelul Galați. în seria a 
H-a, derbyul bucureștean Auto
buzul — Mecanică Fină stirnește 
un viu interes. îl urmează jo
curile Gaz Metan Mediaș — 
Chimia Rm. Vilcea și Metalul 
Mija — F.C.M. Caracal. în sfîr- 
ștt. In seria a in-a, două partide 
rețin in mod deosebit atenția : 
Vagonul Arad — F.C. Maramu
reș și A.S.A. Tg. Mureș — 
Olimpia I.U.M. Satu Mare.

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I : C.S.M. Suceava — 

Gloria Buzău : Gh. Ofițeru (Bu
curești), Foresta Fălticeni — Și-

Campionatul speranțelor RESTANȚE CU MARI SURPRIZE...
Clteva scurte considerații du

pă ultimele două etape ale cam
pionatului de speranțe slnt ab
solut necesare, tocmai pentru că 
s-au produs și unele surprize 
de mari proporții la nivelul a- 
eestei competiții. Trebuie să 
subliniem Insă mal tntil faptul 
eă Steaua — cu un meci mal 
mult și cu atacul eel mal pro
ductiv — a preluat șefia clasa
mentului. Temporar insă, pen
tru că astăzi Dinamo intilnește 
pe teren propriu pe F.C.M. Bra
șov și — cum ne spunea teri 
antrenorul Constantin Frățilă — 
va Juca numai pe „cartea ata
cului". pentru a reveni pe pri
mul loc, Rămine de văzut.

Marile surprize ale acestor ul
time etape ale campionatului, 
plus restantele (a mal rămas 
una. Sportul Studențesc — Uni
versitatea Craiova) se numesc 
F.C. Farul. F.C. Bihor șl Uni
versitatea Craiova. De ee ele și

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
27 OCTOMBRIE 1989. Extra
gerea I : 49 29 8 70 18 74 44 
26 77 ; Extragerea a Il-a : 69 
66 7 33 88 85 68 1 54. Fond to
tal de cîștiguri : 670.090 lei, 
din care 18.995 lei. report la 
categoria 1.

• CIȘTIGURTLE TRAGERII 
LOTO 2 DIN 22 OCTOMBRIE 
1989. Cat. 1 : 2 variante 100% a 
17.129 lei și 4 variante 25% a
4.282 îei : cat. 2 : 4.75 variante
a' 10.8’8 lei : cat. 3 : 16,90 va-
riante a 3.212 lei ; cat. 4 75,50
variante a «81 leî ; cat. 5 : 284,00
variante a 200 !el ; cat. 3 : 060,00
variante a îoo let

preliminariile C. E. c’e juniori II

NORVEGIA 3-1 (0-0)
BUZAU, 27 (prin telefon). 

Juniorii noștri refuză obișnui
ta perioadă de tatonare. Ei 
joacă energic, tranșant, cu ae
rul că nu admit două răspun
suri la întrebarea „cine poate 
câștiga această partidă?". Papa, 
cu eele mai multe selecții sub 
tricoul cu tricolor, și Piisca, 
oțelit pe cărările anevoioase 
ale Diviziei B (Strungul Arad), 
se constituie intr-un cuplu o- 
feneiv de mare afinitate reci
procă, combinațiile lor îl vi
zează cu precădere pe .longili- 
nul Filipeseu. cane, plantat în 
careul Iui ' Myhre, pâre- omul 
pred^stinaț s'ă finalizeze totul. 

■Mi.iloeâȘii 'îrhnirtg jocul; in 'față, 
' >,treirpea“ adversă 'este afeedia- 

’ tă' șib bciazlile la poartă nPPve- 
■ giană răsar ca eiuipercfle după 

ploaie; dar (vai !) nici una
dintre ele hu se transformă în ‘CLASAMENTUL'GRUPEI 
gol. Lista marilor ratări ale 
primei reprize ar arăta astfel: 1. ROMANȚA 
min. 3 — Pana (bară), min. 12 ’ 2. Norvegia
— același Pana, min. 16 — - - -
Veloea, .min. 18 — Paipa, min. 
20 .—^ Filipeseu (bară), min. 25
— Piisca, mm. 30 — Papa,

. min. 32 — Filipeseu și aproape tatea reprizei. în min. 65: hen- 
că am fi tentați să continuăm tul în careu al Iui Tran .este
etc. In tot acest timp, oaspeții penalizat cu lovitură de-la 11
noștri, prudenți și mai stîn- - m, transformată de VELGEA 
gaci decât ne așteptam, se 
mărginesc să iasă (rar) dim a- 

prin „mingi 
de căpitanul 
de excepție 

și el de

parare în atac 
lungi. filtrate 

' lor, tehnicianul
Larseh. incomodat _ ____
marcajul aplicat de Manea.

La cinci minute de la re
luare. : ghhata Se sparge când 
MANEA trimite mingea Ia 
vinClu de lă 25' m. Presiunea 
tricolorilor se întețește'.' iar ju
niorii norvegieni teu șese 'să 
iasă „din corzi"' abia la jumă-

retul Pașcani : D. Vasile
(București), Steaua Mizll — 

Vaslui : A. B. Radu 
Unirea ■ Slobozia 
Rm. Sărat : V. 

(București), . F.C.M. 
Ceahlăul P.

: V. Angheloiu (Bucu- 
- se dispută la 31 octom-

Viitorul 
(București), 
— Olimpia 
Alexandru ______
Progresul Brăila — 
Neamț ' ‘ "
rești), 
brie, ora 15, Unirea Focșani — 
C.S. Botoșani : V. Argăseală
(București), Aripile Victoria 
Bacău — Politehnica Iași : FI. 
Brînzol (București), Poiana Cim- 
plna — Oțelul Galați : A. Stre- 
țea (Oraș Dr. P. Groza), C.F.R. 
Pașcani — Prahova C.S.U. Plo
iești : V. Crețu (București).

SERIA a n-a : Pandurii Tg. 
Jiu ■ — Constructorul Craiova :
S. Grosu (Călărași), Autobuzul 
București — Mecanică Fină 
București : N. Volnea (Bucu
rești) — Stadionul Autobuzul, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — A.S. 
Drobeta Tr. Severin : I. Bungău 
(Timișoara), Sportul „3d De
cembrie" — Tractorul Brașov : 
M. Georgescu (Constanța), Me
talurgistul Slatina — Unirea 
Alba Iulia : Gh. Cagula (Baia

nu altele? Pentru că pîriă tn 
etapa a 7-a echipa clubului eon- 
stănțean se afla pe ultimul loc, 
cu un punct! După care a avut 
un adevărat tur de forță, reu
șind In patru meciuri (dintre 
cane două au fost restanțe) să 
Înscrie 17 goluri șl să primească 
numai cinci! A Învins clar șl pe 
Steaua, eu 4—1, iar la Oradea a 
ciștigat cu 5—« In fața unei 
echipe. F.C. Bihor, care Începu
se campionatul In trombă, pen
tru a claca apoi, pierzlnd trei 
partide pe teren propriu : •—1 
cu r.C.M. Brașov. 1—3 eu Spor
tul Studențesc și 6—5 eu Farul! 
Șl iată eă, in medul de 
miercuri, de la Craiova, F.C. 
Bihor a ciștigat eu 1—6 In fața 
unei echipe lansată viguros spre 
locurile de frunte ale ierarhiei, 
dar... „Mingea n-a vrut să intre 
tn poarta adversă — ni se des
tăinuia foarte necăjit antreno
rul speranțelor cralovene. Nl-

« TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO .A TOAMNEI" 
va avea loc în București, hi 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, Incepind de la ora 16,30. 
Operațiunile de tragere vor fi 
radiodifuzate pe programul I, 
Ia ora 17,30. Numerele extrase 
vor fi retransmise la radio, pe 
același program, la ora 22,30 
(după emisiunea „Panoramic 
sportiv", o dată cu rezultatele 
concursului PRONOSPORT din 
aceeași zi), precum și luni, 30 
octombrie, Ia ora 3,55.

« Tot ASTAZI este termenul 
limită și pentru depunerea bu
letinelor la concursul PRONOS
PORT de la sfîrșltul săptămlnli, 
care se menține In cota de in
teres eu care ne-au obișnuit con
cursurile din ultimul timp 1

Stadion Gloria ; teren bun t 
timp frumos ; spectatori — cin. 
ca 5 ooo. Șuturi : io—5 (pe poar
tă : 11—2) ; Cornere : 11—1. An 
marcat : MANEA (min. 45),
VELCEA (min. 65 și 76, ambelr 
din 11 m), respectiv LARSEN
(min. 78 din 11 m).

- ROMANIA- :■ ■ Berta — Petra
(min. 68 Stoica), Călin. Cinci.

• Luca (min. 37 Jitaru) — PUȘ
CA MANEA, Bădăluță, VELCEA 
— PAPA. FILIPESCU.

NORVEGIA : Myhre — Tran, 
OSTVOLD. Viniersto, Borgeh — 
Olsson. Monsen (min. 65 Sol
berg). Grodem, ■ ■ LARSEN. — 
Fredriksen, RANNESTAD (mln. 
$5. Berge) .

A arbitrat C. Ku lay (Turcia); 
la .llp.ie : N.. Digescu și I. Vejea.

Cartonașe galbene: VINTEBSTO, 
LARSEN. OLȘSQN, FIL1PESCU, 

'*OSTVOLD. BERTA.

3. Scolia

2110 4-2
3 1114-4
1-0 0 10-2

3
3
0

și socrul ajunge la dimensiuni 
meritate și liniștitoare. 2—0. 
în min. 76, o șarjă a lui Plis- 
ea este „retezată" de Șolberg 

.. în suprafața de pedeapsă, și 
același VELCEA . transformă 

. penaltyul. Pe fondul unui mo
ment de„ respiro. în mjn, 78, 
fiorgen se îndrepta

„ dar, în disperare 
Berta î! faultează 
execută LAȚtSEN și

Ion

spre, gol, 
de, cauză. 
Ta 14 m, 

3—1.

CUPEN

Mare), Gaz Metan Mediaș — 
. Chimia Rm. Vileca : D. . Bugiu- 

mari (Timișoara), I.C.t.M. Bra-r 
șov — Minerul Motru : Gh. 
Simszo (Deva), Metalul Mija — 
F.C.M. Caracal : N. Gogoașa 
(Buzău), Rapid București — 
C.S. Tîrgovlștc •. A. Comânescu 
(Bacău) — stadionul Ciulești.

SERIA a III-a : Steaua C.fr.R. 
Cluj-Napoca — Mureșul Deva : 
I. Năltan (Predeal), Someșul 
Satu Mare — Electromureș Tg. 
Mureș : st. Rotărescu (Iași), 
Gloria Bistrița — Gloria Reșița 7 
I. Ciocan (Drobeta Tr. Severin), 

- - -  Maramu-
(Tîrgoviș- 
Armătura 
(Brașov), 

pro-
Grama

Vagonul Arad — F.C. 
reș : M. Buciumeanu 
te), C.S.M. Reșița — 
Zalău : R. Petrescu 
C.F.R. Timișoara — A.S.A 
greșul Timișoara : J.
(București), Metalul Bocșa , — 
Strungul Arad : Gh. Bizinichi 
(Ploiești). Chimica Tîrnăveni — 
U.T. Arad : C. Drulă (Tg. Jiu), 
A.S.A. Tg. Mureș — Olimpia
I. U.M. satu Mare : E. Mustată

. (București).
Toate partidele încep la ora

II.

CLASAMENT

1. Steaua 10 7 2 1 23-10 16
2. Dinamo 9 7 1 1 20- 3 15
3. Flacăra 9 6 1 2 15- 7 13
4. F.C. Inter 9 6 1 2 14- 9 13
3. Univ. Craiova 8 6 0 2 21- 5 12
3. Victoria 9 5 2 2 14-11 12
7. F.C. Olt 9 4 2 3 9-13 10
8. F.C. Argeș 9 4 1 4 13-11 9
3. S.C. Bacău 9 4 1 4 10-17 9

10. Farul 9 3 2 4 25-19 8
11. F.CJd. Brașov 9 3 2 4 12-10 8
11. F.C. Bihor 9 4 0 5 10-16 8
13. Sportul Stud. 8 3 1 4 13-12 7
14. Corvinul 9 3 1 5 13-16 7
13. Petrolul 9 3 1 5 13-21 7
M. Jiul 10 2 9 9 11-25 4
17. „Poli" Tim. 9 1 1 7 7-20 3
13. „U* Cluj-Nap. 9 • 1 1 7-25 1

colae zamfir — deși am avut și 
un penalty, și trei bare, și vreo 
zece ocazii uriașe." Exact așa a 
fost, fotbalul nu se dezminte, 
oferă mereu surprize, iar ele, 
surprizele, rezultatele care Ies 
din calculele obișnuite. 0 fao 
atît de pasionant, iar surpriza 
rămine una dintre cauzele care 
11 atrage pe spectatori spre tri
bunele stadioanelor. Un campio
nat fără surprize e un campio
nat anost. Valoarea campionatu
lui speranțelor este dată însă de 
ceea ce PRODUCE el pentru Di
vizia A și despre acest as
pect al Iul vom mai scrie.

Laurențiu DUMITRESCU

SANCȚIUNI DICTATE DE COMISIA 
DE DISCIPLINA

• Pentru gesturi nesportive. 
Frunea, portarul Universității 

Cluj-Napoea, și Buțerchi (Sportul 
Studențesc) au fost suspendați 
pe eite • etapă.



Campionatele Mondiale de lupte libere — tineret

PATRU SPORTIVI ROMÂNI AU OBȚINUT 
CÎTE DOUĂ VICTORII ÎN PRIMA ZI
ULAN BAI OK, 27 (prin te- Sorin Moisache (90 kg), deși

lel'on, de la trimisul nostru 
special). In fața unei săli ar
hipline. cu un public care cu
noaște luptele „de la A la Z“, 
ca și a camerelor de luat ve
deri oe transmit integral tur
neul, au început azi Campio
natele Mondiale de lupte libere 
pentru tineret. Primul sportiv 
român intrat în întreceri a fost 
VasUe Frățilă, ta cat. 48 leg. 
In ciuda unei experiențe re
duse, el a evoluat fără timi
ditate. invingindu-1 detașat pe 
Laszlo Ovadi (Ungaria), scor t 

, 6—1. După o scurtă pauză 
Frățilă a reintrat pe saltea, 
depășind un adversar mult mai 
rapid și mal tehnic, Roberto 
Alexandro (Mexic), pe care I~a 
condus in permanență cu cel 
puțin două puncte diferență. 
Frățilă a lăsat pină acum o 
excelentă impresie șl partida 
lui de mîine cu sovieticul 
Orudjev se anunță un veritabil 
derby al categoriei. Tot cu 
două victorii a încheiat Și 
Constantin Cordtineanu (52 kg) 
meciurile lui cu japonezul Fa- 
jlmara Kazuhizo, pe care l-a 
înving cu 2—0, și cu bulgarul 
Rumen Hristov, pe care l-a 
întrecut și mai clar (6—3) în 
urma unor aplaudate procedee 
tehnice. In primul meci al 
reuniunilor de mîine, Cordu- 
neanu urmează să-1 Intîlnească 
pe sovieticul Bagavdin Umak
hanov.

Luptătorul rapidist Nicolae 
Ghiță (82 kg) a obținut punc
tajul maxim după primele 
două meciuri, cîștigînd de fie
care dată prin tuș. In turul I, 
el l-a fixat cu umerii pe sal
tea pe Acsel Busch (R.F.G.) 
si apoi a obținut o victorie 
asemănătoare în fata grecului 
Savidls Mixalis.

Tot cu două succese a înche
iat prima zi de concurs șl 
greul Petrișor Cruceanu. In 

. partida de debut, el l-a învins 
- prin tuș pe japonezul Taka

hashi Noryuki, iar în turul II, 
Cruceanu l-a depășit categoric 
la puncte (13—6) pe sud-co- 
reeanul Park Jae Jun.

în Cupa Cupelor la handbal feminin

TEROM IAȘI S-A CALIFICAT ÎN TURUL AL DOILEA
La Ankara, icșcncclc au
ANKARA, 27 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special), 
în capitala Turciei, la „Ata- 
tiirk Spor Salonu", echipa fe
minină de handbal TEROM 
Iași a ciștigat cu 27—18 (13—8) 
cea de a doua partidă cu U- 
niversitesi Spor Kulubu, din 
cadrul Cupei Cupelor. Scorul 
general este 61—32, atestînd 
diferența de valoare dintre 
cele două formații, româncei» 
trecînd, firesc, în turul al II- 
lea al competiției continentale. 
Meciul a trezit interes aici, 
peste 2 000 de spectatori luînd 
loc în tribune, în timp ce la 
masa presei au fost prezenți 
trimișii de la 20 de publicații din 
țara gazdă. Ieșencele nu au 
ținut seama de rezultatul po
zitiv de acasă, au jucat cu 
multă ambiție, dornice să de
monstreze calitățile handbalu
lui, ale sportului românesc. 
Studentele din Ankara au pro
fitat în primele minute de „a- 
comodarea" fetelor noastre 
cu... terenul și au luat un mic 
avans : 5—4 în min. 13. Dar 
inițiativa a trecut apoi de

ALPINISM £ După CUm SC 
anunță din Katmandu, cunoscu
tul alpinist polonez Jerzy Ku- 
kuczka și-a pierdut viața în 
timp ce efectua o ascensiune pe 
vîrful Lhotse (8 516 m) din muți
ți! Himalaia. în vîrstă de 41 de 
ani, Kukuczka conducea o ex
pediție internațională alcătuită 
din 16 alpiniști din Polonia, El
veția, Italia și Franța. El se 
afla Ia circa 200 m de vîrf cînd 
coarda de care era legat s-a 
rupt și alpinistul a căzut într-o 
crevasă. în palmaresul lui Ku
kuczka figurau 14 vîrfuri (între 
care și Everestul) de peste 8 000 
m, pe care le escaladase în ul
timii 10 ani,

BASCHET • Rezultate din 
optimile de finală ale , .Cupei 
Campionilor Europeni** (f) :: 
TSKA Moscova — BC Arvika 
(Suedia) 96—76 (50—44) ; SC A-
tena — BC Mirande (Franța) 
56—58 (24—31).

CICLISM $ Sportiva franceză 
Jeannie Longo a sosit la Mos
cova, unde va efectua, pe velo- 

concurează ia o categorie su
perioară de greutate, a obți
nut o victorie categorică la 
puncte (13—1) în fața Iul Kaza- 
wachi Takada (Japonia) și 
a cedat la puncte, intr-un meci 

'echilibrat, cu Oleg Ladlk 
(U.R.S.S.).

Ceilalți trei sportivi români 
au pierdut primele două întil- 
nirl. părăsind concursul. Bog
dan Ciufulescu (57 kg) a lup
tat curajos cu Karo Simonian 
(U.R.S.S.), dar a trebuit aă se 
recunoască învins la punete. în 
turul II, el l-a condus cu 7—• 
pină în ultimele secunde pe 
polonezul Tadeusz Kowalski, 
dar a fost egalat și apoi de
pășit (7—8) în prelungiri. Flo
rin Sarea (62 kg) a fost învins 
de iranianul Akbar Bejal și 
apoi a oedat la limită (6—7) 
șl în fata reprezentantului tă
rii gazdă, Naidaugin Hamsu- 
ren. Teodor Vlâd a fost între
cut greu (4—E) de Amir Cha- 
dem (Iran) șl a cedat la punc
te și în fata turcului Gagsel 
Venlgus.

Ne simțim datori să-i Infor
măm pe cititorii noștri că 
turneul C.M. se desfășoară du
pă sistemul olimpic, sportivii 
fiind împărțiți in două grupe, 
prin tragere la sorți, fiind po
sibil ca luptători valoroși să 
a» intîlnească și deci unii din
tre ei să fie eliminați încă din 
primele tururi. Discuțiile pur
tate la conferința de presă au 
scos in evidență faptul că 
acesta este un sistem cu „două 
tăișuri". De altfel, de aceeași 
părere a fost și delegatul 
F.I.L.A.. Kemal Oktay, care a 
afirmat că pe viitor stat po
sibile unele modificări ale sis
temului actual de disputare a 
marilor competiții. Cum anume 
va fi modificat, nu s-a anun
țat nimic concret, aceste posi
bile modificări fiind ținute- ..top 
secret". Deocamdată. însă, bun- 
rău, sistemul acesta este în vi
goare și sportivii noștri trebuie 
să se adapteze lui.,.

Sorin SATMARI

învins cu 21-18 (13 8)
partea echipei române, care a 
învins detașat și aici. Bene
ficiind, ca și la Iași, de su
perioritatea valorică de an
samblu, ca și de forma bună 
a portarilor Stela Rupă si, 
din min. 50, Gabriela Niții, 
TEROM a finalizat frumoase 
atacuri, prin acțiunile inițiate 
de Valentina Cozma, Beatrice 
Duca, Mihaela Chelaru, Corina 
Nisipeanu și Angelica Anton. 
Antrenorii Cornel Bădulescu 
și Dan Constantinescu au fo
losit toate cele 12 jucătoare 
înscrise pe foaia de arbitraj.

Handbalistele din Ankara au 
arătat în acest meci o formă 
mult mai bună decît Ia Iași, 
ceea ce a dat cursivitate jo
cului.

Marcatoare : Attila 8 (3 din
7 m), Durmaz 4, Uzmcn 2, Bas- 
bul 2, Togrill 1, Kocabacak 1, 
respectiv Chelaru 8 (4), Duca
8 (4), Cozma 4, Nisipeanu 4. 
Anton 3, Tomuleac 1.

Foarte bun arbitraiul iugo
slavilor Tedici și Zriîici.

Ion GAVRILESCU

PE SCURT • PE SCURT
dromul de Ia Krllatskoe, o ten
tativă de doborîre a recordului 
mondial al orei, pe teren aco
perit.

gimnastica • Concursul 
masculin de la Lyss (Elveția) a 
fost ciștigat de sportivul vest- 
german Andreas Wecker, care 
a totalizat 39,450 p. Pe locurile 
următoare s-au clasat Vladimir 
Artemov (U.R.S.S.) 38.B25 p și
Rene Pluess (Elveția) 38,625 p.

HOCHEI PE GHEATA « în 
Campionatul Unional : Himik 
Voskresensk — Sokol Kiev 6—4, 
Ț.S.K.A. Moscova — I.M. Urit- 
kovo 4—2, Avtomobllist Sverd
lovsk — Torpedo Ustl Kameno- 
gorsk 2—5, Traktor Cellablnsk — 
Aripile Sovietelor Moscova 1—3. 
Torpedo Iaroslavl — Dlnamo 
Moscova 0—5. Torpedo Gorki — 
Dlnamo Minsk 2—3. Lidera com
petiției este formația Himik. cu 
34 p (20 j), urmată de Ț.S.K.A. 
Moscova, cu 33 p (21 j).

„FARMEC Șl GRAȚIE, ȘTIINȚĂ Șl PERFECȚIUNE11 
ața caracterizează ziarul „Deutsches Sport echo" (R. D. G.) 
evolufia Danielei Silivaș la „Mondialele* de gimnastică

Pentru a sublinia largul ecou 
pe care l-a avut (și) in presa 
internațională tripla izbindă a 
Danielei Silivaș la „Mondiale
le" de gimnastică de la Stutt
gart, se cuvine să reamintim, 
fie și fugar, cadrul în care s-a 
desfășurat competiția. Numai 

ie .->w a

Mi®
sat m
»»t Aalseh den

te,
rar, rnvtl'..

rx fan asm nr- 
«te ten

fctete (te 4* ..pft,

așa vom scoate in evidență, 
credem, dimensiunile și stră
lucirile succesului Danielei (și, 
implicit, al . școlii feminine 
românești), menit să confirme 
des invocatul dicton corneillian 
după care „a învinge făr- 
opreliști e-un triumf lipsit de 
glorie". Mai întîi că întrecerea 
a durat mai mult ca oricînd, 
de luni dimineața pină dumi
nică seara pentru Silivaș. ceea 
ce a solicitat, logic, o formă 
și o concentrare neobișnuite. 
Apoi că, în contextul unui re
cord de participare, ea a con
semnat o egalizare a valorilor, 
ba încă la nivelul oel mai ri
dicat, dovedit de faptul că pe 
podiumul de premiere au ur
cat, pe lingă sportivele române 
și sovietice, tradițional „abo
nate" la medalii, și două chi
nezoaice, și o americancă, tn 
ierarhia pe echipe canadiencele 
ocupînd un surprinzător, pen
tru toată lumea, loc 6. Mal 
ales asiaticele (cuprinzîndu-le 
aici și pe japoneze, iar feno
menul fiind și mai marcat în 
competiția masculină, asupra 
căreia vom reveni), structural 
dotate pentru acrobatică, au

ȘAH • Președintele Federa
ției Internaționale, Florencio 
Campomanes, în vizită la Novi 
Sad, a purtat convorbiri cu ofi
cialitățile sportive Iugoslave In 
legătură cu desfășurarea în a- 
oest oraș a ediției următoare a 
Olimpiadei de șah (6 noiembrie
— 4 decembrie 1990). Se contea
ză pe participarea a 130 de e- 
chlpe din țări de pe toate con
tinentele.

TENIS • La Beijing, ta ca
drul Campionatelor Asiei, sim
plu femei : LI Fang (K.P. Chi
neză) — Wang Shi Ting (Tai
wan) 8—4, 7—6: simplu bărbați : 
Klm Jae Sik (Coreea de Sud) — 
Zhang Jluhua (R. P. Chineză) 
6—2. 6—la Turneul de la Frank
furt pe Main : Tom Nijssen (O- 
landa) — Paul Annacone (S.U.A.) 
1—6, 6—3. 7—6 ; Glenn Layen- 
decker (S.U.A.) — Kelly Evem- 
den (Noua Zeelandă) 6—4, 3—4,
8—2.

VOLEI • La Portland: S.UlA.
— Japonia 3—0 (6, 3, 14). 

conferit luptei pentru suprema
ție o notă în plus de echilibru 
și tensiune, drept pentru care 
aceasta s-* purtat in imediata 
apropiere a calificativelor ma
xime, cu care s-a și ciștigat, 
pe aparate, la paralele și sol. 
In sfîrșit, ca ultim argument, 

abolirea punctajului adunat în 
concursul pe echipe (repetăm, 
cel mai consistent pentru Sili
vaș, 79,561 p) și abordarea ce
lui de individual compus de 
la zero, ca și a celui pe apa
rate, au sporit dificultatea' fi
nalelor, în cane s-a pornit, 
nu-i așa ?, cu șanse egale pen
tru fiecare. Părerea noastră e 
că această echitate n-a fost, 
și nu va fi, decît iluzorie. Noul 
sistem, în condițiile în care un 
singur exercițiu a putut mo
difica, dacă nu bulversa, cla-

• Înșelătorie =s suspendare pe viață I • Bogată activitate 
internațională

• Fotbalistul chilian Roberto 
Rojas, component al echipei na
ționale, a fost suspendat pe via
ță din toate competițiile inter
naționalei Sancțiunea extrem de 
severă a fost hotălîtă de Comi
sia de disciplină a F.I.F.A. Mo
tivul? La partida dintre Brazilia 
șl Chile, la Rio de Janeiro, ho- 
tărltoare pentru calificarea la 
C.M., Rojas a simulat că a fost 
lovit ta cap cu un obiect arun
cat din tribuna Maracanei. Me
ciul s-a întrerupt în minutul 70, 
la 1—0 pentru Brazilia, formația 
chiliană retrăgîndu-se de pe te
ren. Cercetarea atentă a filme
lor șt a casetelor video au dus 
la descoperirea falsului care' 
produsese o imensă agitație.

Comisia de disciplină a sus
pendat, de asemenea, din acti
vitatea internațională, pe terme
ne între 6 șl 12 luni, pe Mehmet 
Bazdarevicl (Iugoslavia), Michel 
Pavon (Franța) șl Jorge Nunez 
(Paraguay) pentru comportare 
nesportivă șl ofense aduse arbi
trilor.
• Campionatul European de 

juniori : U.R.S.S. — Olanda 3—0 
(0—0). Cehoslovacia — Malta
9—0 (3—0).
• In preliminariile Campio

natului European de tineret au 
fost înregistrate rezultatele — la 
Llege : Belgia — Luxemburg 
1—0 (1—0), gol marcat deWUmota 
in min. 10; la Istanbul: Turcia 
— Austria 1—1 (0—1); la Oppole: 
Polonia — Suedia 1—1 (1—0): la 
Saarbrucken : R.F.G. — Islan
da 1—1 (0—1)1
• Meciuri amicale. La Port of 

Spain : Trlnldad-Tobago a fost 
întrecută de Finlanda, eu 1—8 

samentele. a dezavantajat-» 
tocmai pe Silivaș.

Așa stind lucrurile, cu atit 
mai demnă de elogii s-a ară
tat prestația Danielei Silivaș, 
care a cucerit 3 medalii de aur 
(la paralele, birnă și sol), de
venind cea mai „galonată". <n 
întrecerea individuală, dintre 
participantele la cea de-a 25-a 
ediție a C.M. Și elogiile, adre
sate unei tehnici impecabile și, 
totodată, unei expresii pline 
de grație și farmec, sugerind 
(daca nu chiar atingînrt) arta, 
n-au lipsit. Deopotrivă în emi
siunile de radio și televiziune, 
John Taylor numind-o pe Da
niela. de la microfonul cana
lului britanic „Eurosport", 
„magnifică", cît și, scripta ma- 
nent, în ziarele apărute ia 
Stuttgart și nu numai. Pentru 
că. bunăoară, în numărul d.n 
24 octombrie al publicației 
„Deutsches Sportecho" din R.D. 
Germană am descoperit. cu 
plăcere, o fotografie a Danie-' 
lei Silivaș la sol, „legenda" 
lămurind totul : „Farmec și 
grație, știință și perfecțiune". 
Dacă „Stuttgarter Nachrichten" 
a găzduit imagini ale cam
pioanei noastre aproape zilnic 
pe durata C.M.. chiar și pe 
pagina 1 (cum se poate con
stata alăturat), Elmar Brum- 
mer i-a dedicat lui Silivaș, 
in același ziar, un amplu arti
col. al cărui titlu, „Daniela ist 
die Sympathischste", ne scuteș
te de a-1 mai traduce. Notînd, 
în „Esslingen Zeitung", că 
„Silivaș colecționează titluri și 
medalii cum colecționează alții 
mărci poștale", cronicarul 
Jurgen Roos încearcă (la fel 
ca Briimmer de altfel) să :n- 
vestigheze și o altă latură a 
personalității triplei laureate 
mondiale, prezentind-o nu ca 
pe o mașină de luat 10, ci ea 
pe o fată care a ajuns la de- 
săvîrșire prin muncă și perse
verență. păstrîndu-și însă can
doarea și firescul. Este ceea 
ce spune, chiar dacă folosind 
alte cuvinte, și autorul unui 
reportaj din „Miinchner 
Merkur", înfățișînd-o pe Da
niela pe bîrnă șl adăugind : 
„Dacă această fotografie nu vă 
duce cu gîndul la perfecțiune, 
vă vom informa că românca 
Silivaș umblă pe bîrnă mai si
gură si mai elegantă decît noi. 
ceilalți, pe stradă ! Cine n-a 
văzut-o. maiestuoasă, superbă, 
are ce regreta !“.

Ovidiu IOANITOAIA

(8—0). Unicul gol l-a marcat 
Ismo, în min. 63 ; la Budapesta: 
Ungaria — Grecia 1—1 (0-0),
puncte realizate de Szekeres 
(min. 46) șl Borbokis (min. 52) ; 
tot la Budapesta s-a disputat si 
partida dintre echipa olimpică 
a Ungariei și reprezentativa E- 
giptului. Oaspeții au ciștigat cu 
1—0 (1—0); la La Valletta: Mal
ta — R.D. Germană 0—4 (0-2), 
prin punctele înscrise de Doll 
(min. 10 și 35) șl Steinmann 
(min. 75 din penalty și 85).
• Federația de specialitate 

din Algeria a hotărît să între
rupă campionatul național pen
tru o perioadă de trei săptămînl. 
pentru a se da astfel posibilita
te lotului național să se poată 
pregăti în cele mal bune oon- 
dițiuni în vederea partidei cu 
selecționata Egiptului, de la 17 
noiembrie, din cadrul prelimi
nariilor C.M. în perioada de 
pregătiri, reprezentativa algeria
nă va susține două jocuri de 
verificare cu Italia și Tunisia.
• Campionatul Bulgariei a 

programat jocurile etapei a
10-a:  Pirin Blagoevgrad — Sre- 
deț Sofia I—1, • Hebur — Vitoșa 
Sofia 1—2. Lokomotiv Gorna 
Oreahovița — Lokomotiv Plov
div 1—0, Lokomotiv Sofia — SU- 
ven 1—2, Cernomoreț Burgas — 
Slavia Sofia 1—1, Cerno More 
Varna — Botev Vrața 3—8. Tra- 
kia Plovdiv — Beroe Stara Za- 
gora 2—1, Dunav Ruse — EtSr 
Tîmovo 2—0. Pe primul loc al 
clasamentului se află în conti
nuare echipa Sredeț Sofia cu 17 
p, urmată de Sliven și Corno- 
moreț Burgas, cu cite 13 n.


