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Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, vineri, 3 noiem
brie, a avut ioc ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut RAPORTUL PRIVIND 
ÎNDEPLINIREA PLANULUI, 
LA INDICATORII FIZICI ȘI 
VALORICI IN INDUSTRIE, 
COMERȚ EXTERIOR Șl IN
VESTIȚII, ÎN PERIOADA 1.1— 
31.X.1989 ȘI ÎN LUNA OC
TOMBRIE, PRECUM ȘI MA
SURILE PENTRU REALIZA
REA INTEGRALA A PLANU
LUI PE TRIMESTRUL IV 1989.

in cadrul ședinței, s-a apre
ciat că in cele zece luni din 
1989, inclusiv pe luna octom
brie, au fost Înregistrate rit
muri de creștere a producției 
superioare celor din aceeași 
perioadă a anului trecut, mai 
multe ministere realizind și 
chiar depășind planul la unii 
indicatori de bază. Cu toate a- 
cestea, și in luna octombrie, 
în unele domenii și sectoare 
au continuat să se manifeste 
o serie de liosuri, care au fă- 

această 
la nive- 
plan, al 
dispune

cut ca realizările pe 
lună să nu se situeze 
lui prevederilor 1 de 
posibilităților de care 
economia națională.

Pornind de la rezultatele în
registrate, de la importantele 
sarcini prevăzute pe lunile no
iembrie și decembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut gu
vernului, conducerilor ministe
relor, centralelor industriale și 
unităților economice să acțio
neze cu toată fermitatea pen
tru recuperarea restantelor și 
realizarea integrală a prevede
rilor planului. In acest scop, 
s-a indicat să se ia toate mă
surile pentru organizarea e- 
xemplară a activității, să se 
lucreze — acolo unde este ne
voie — în trei schimburi, să se 
urmărească permanent modul 
cum se îndeplinește planul, să 
fie soluționate cu operativitate 
maximă toate problemele de 
care depinde realizarea nive
lurilor de producție prevăzute 
pentru ultimele două luni ale 
anului.

In mod deosebit, s-a insistat 
asupra necesității realizării 
producției de export, șl a ex
portului, a vămuirii tuturor 
stocurilor existente, executării 
$i livrării întregului tond de 
marfă. în condițiile de calitate 
și la termenele prevăzute în 
contracte. S-a cerut guvernu
lui, ministerelor să prezinte 
programe de măsuri speciale 
privind asigurarea îndeplinirii 
în întregime a sarcinilor de 
export, inclusiv, recuperarea 
nerealizărilor din luna octom
brie, de către fiecare între
prindere, de fiecare județ și 
ramură de activitate.

In ce privește investițiile, 
s-a _ cerut să se ia măsuri 
hotărîte pentru intensificarea 
ritmului de lucru pe șantiere, 
a lucrărilor de construcții-mon- 
taj, in vederea recuperării ră- 
mînerilor în urmă și punerii 
în funcțiune a tuturor capaci-

tăților de producție. In acest < 
sens, s-a indicat să fie con- ■ 
centrate toate forțele pentru : 
realizarea la timp a probelor : 
tehnologice, intrarea în pro- : 
ducția și atingerea, in scurtă ■ 
vreme, a parametrilor proiec- ; 
ta|i la fiecare obiectiv de ia- : 
vestit*!,  s-a cerut, de aseme- i 
nea, să se acorde o atenție deo- ; 
sebitâ realizării in întregime • 
a programului do construcții ; 
de locuințe prevăzute pentru : 
acest an.

Apreciind că sînt create toa- ■ 
te condițiile pentru îndeplini- : 
rea prevederilor stabilite, : 
secretarul general al partidului, ; 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a ; 
exprimat convingerea că oa
menii muncii, organele și orga
nizațiile de partid vor face to
tul pentru înfăptuirea, la un 
înalt nivel de calitate și efi
ciență, a planului pe trimes
trul IV și pe întregul an 1989, 
pentru a întîmpina cu realizări 
cit mai importante apropiatul 
Congres al partidului.

Trecind la următorul punct 
de pe ordinea de zi. Comite
tul Politic Executiv a exami
nat UNELE PROBLEME PRI
VIND PREGĂTIREA ȘI DES
FĂȘURAREA CONGRESULUI 
AL XtV-LEA AL PARTIDU
LUI COMUNIST ROMAN.

In acest cadru, s-a stabilit 
ca lucrările conferințelor de 
dări de seamă și alegeri ale 
organizațiilor județene de partid 
și a organizației de partid a 
municipiului București să aibă 
loc in cursul săptăminii vi
itoare, între 8—II noiembrie. 
S-a cerut să se ia toate mă
surile pentru buna pregătire 
și desfășurare a acestor con
ferințe, astfel incit ele să 
dezbată, în spiritul cerințelor 
formulate de secretarul general 
al partidului, la recenta Plena
ră lărgită a C.C. al P.C.R„ cu 
inaltă răspundere comunistă, 
activitatea politico-organizato- 
rică depusă pentru înfăptuirea 
planurilor de dezvoltare econo- 
mico-socială in profil terito
rial, pentru mobilizarea largă 
a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii la înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului, 
a Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a luat in discu
ție și aprobat unele măsuri 
organizatorice.

Comitetul Politic. Executiv a 
hotărit să propună plenarei 
C.C. al P.C.R. eliberarea to
varășilor Ion Stoian și Ion 
Sîrbu din funcția de secretari 
ai Comitetului Central al parti
dului, urmind să primească 
alte însărcinări.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit să propună plenarei 
C.C. al P.C.R. alegerea in 
funcția de secretari ai Comi
tetului Central al partidului a 
tovarășilor Ilie Matei și Iosif 
Szasz.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.
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ECHIPE ROMÂNEȘTI lN CUPE EUROPENE

-------------------- 1 DEBUTUL IN „OPTIMI" 
HANDBAL
____________ I

PAS IMPORTANT

SPRE ETAPELE SUPERIOARE
Miino, trei echipe .românești debutează în 

competițiile continentale La handbal masculin, 
ediția 1989'90, direct în optimile de finală, ca 
o recunoaștere a valorii școlii noastre în acest 
sport, în C.C.E., Steaua va avea ca adversară 
cunoscuta formație vest-germană Tusem Essen ; 
C.S.M. Minaur Baia Mare va reprezenta

Romănla în „Cupa Cupelor", parteneră de între
cere fiindu-L echipa Hapoel Rishon le Zion (Is
rael), iar în „Cupa Federației Internaționale da 
Handbal" Dinamo București va Intîlni puter
nica reprezentativă a handbalului din Ceho
slovacia, Dukl*  Braga.

C.C.E.: STEAUA Cupa Cupelor MINAUR Cupa dunia praca
Tl'SEn tssEN (n.r. Germania)

RM. VÎLCEA, 3 (prin tele
fon). Sorții au decis ca două 
dintre cele mai puternice echi
pe din Europa să se întîlneas- 
că încă din „optimile" cornpe-

„ tiției continentale ar. 1 : 
5 Steaua Si Tusem Essen (R. F. 
§ Germania). Afirmația are de

plină acoperire, dacă avem în 
vedere că în sezonul trecut 
multipla noastră campioană a 
fost finalistă in C.C.E., iar ad
versara el a Cîștigat trofeul 
atribuit competiției secunde. 
„Cupa Cupelor". Așadar, dumi-

s
■

§ nică dimineața. în Sala Spor- 
§ turilor din Rm. Vilceă, înoe-

Mihail VESAt
Ș (Continuare ta pap. a A-a)
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BAIA MARE. 3 (prin tele
fon). Sala Sporturilor „Dacia" ■ 
din Bala Mare găzduiește du- I 
minică, de la ora 11, meciul •

I
de debut al echipei de suflet 
a municipiului șl județului in 
actuala ediție a „Cupei Cupe
lor" La handbal masculin. For
mație cu prestigioase rezultate 
în competițiile continentului, 
intre care cîștigarea de două 
ori a „Cupei Federației Inter
naționale de Handbal", C.S.M. 
Minaur Baia Mare a fost intre 
favorite și de 
că în primul 
Adversara sa

această dată, așa 
tur nu a jucat, 
din optimile de

I

I Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. a 4-a)

PRAGA, 3 (prin telefon, da 
la trimisul nostru special). Di
namo București va intîlni. tn 
cadrul „Cupei I.H.F.", pe 
una din cele mat bine cotate 
reprezentante ale handbalului 
oehoslovac. Dukla Fraga. „Va 
fi, fără îndoială, un meci deo
sebit de dificil, in rîndurile 
gazdelor evoluind nu mai pu
țin de 9 component! ai lotului 
național — ne-a declarat Ghiță 
Licu, antrenorul dinamoviștilor. 
Dincolo de acest prim amă
nunt, pot spune că am studiat 
cu atenție jocul adversarilor 
noștri $1, tn ultimele meciuri

Victor NITA

(Continuare tn vag a <-a)

AȘTEPTAM 0 BUNA COMPORTARE 
A REPREZENTANTELOR NOASTRE

Niciodată pînă acum voleiul 
nostru de club nu a fost atît 
de masiv reprezentat pe scena 
europeană. Opt echipe (4 de 
fete și 4 âe băieți) sinț anga
jate pe toate cele 3 fronturi 
ale cupelor continentale. Pen
tru prima oară cîte două for
mații vor evolua și în C 3 (a- 
dică în Cupa Confederației 
Europene de Volei , competiție 
care a luat startul în 1982). 
Este ceva, față de ultimele e- 
diții cînd s-a participat doar 
în C.C.E. De la toate așteptăm 
comportări cît mai bune...

Așadar, clupă ce Rapid (f) a... 
spart gheața, jucînd chiar în 
turul preliminar (în care a e- 
liminat pe Benfica Lisabona), 
alte S echipe se aliniază la 
startul turului I. Referindu-ne 
la cele feminine, Dinamo Bucu
rești (care a și susținut pri
mul meci în Israel, cu Hapoel 
Mate Asher, dar rezultatul nu 
ne-a parvenit) are, după pă
rerea noastră, toate șansele de 
a promova în turul următor al 
C.C.E. (chiar dacă meciul-retur 
cu Hapoel îl va disputa tot în 
deplasare, luni). Foarte grea

este, însă, misiunea vîlcencelor 
de la Chimia, astăzi, la Sosno- 
wiec, în Cupa Cupelor, polo
nezele de la Plomien avînd în 
sextet cîteva internaționale. 
Să sperăm, însă, într-o pres
tație valoroasă a reprezentan
tei noastre, care să-i creeăe 
șanse la retur, peste o săptă- 
mînă. Totul va depinde de e- 
ficiența Xeniei Ivanov, Camo-

liei Iliescu, Aureliei Zabara 
etc., de inspirația la pupitru a 
Mădălinei Ciorbaru ți, deopo
trivă, de pertinența apărării la 
fileu. Așteptăm, de asemenea, 
un rezultat cit mal bun al Ra
pidului azi, la Reggio Calabria.

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn poo 1-31

TRADIȚIONALUL DERBY
al

DINAMO-STEAUA LA RUGBY

Miine, etapa a 11-a din Divizia A de fotbal

IN PRIM-PLAN, MECIURILE DE LA CRAIOVA Șl BACĂU
• Jiul primește vizita unei 
partidâ foarte grea pentru
• La Hunedoara, față in 
față, două echipe în mare 
căutare de puncte • In 
„Bănie", unul dintre der- 
byurile campionatului • La 
Brașov, gazdele primesc vi
zita unei concurente dor
nice să refacă terenul pier
dut • F.C. Olt - F.C. Fa
rul, o partidă sub semnul 
ofensivei • Va reuși Fla
căra să recîștige, la Ora
dea, din punctele pierdute 
în etapa trecută ? • Dar 
MU" Cluj-Napoca pe sta

dionul din „Regie" ?

specialiste in jocurile din deplasare • La Bacău, o 
gazde • O întîlnire interesantă : Victoria — F.C. Inter

O nouă „rundă”, a noua, în 
prima grupă valorică a cam
pionatului Diviziei A la rugby 
— și încă una de real interes, 
cel puțin trei partide, din to
talul de șase, anunțîndu-se sub 
semnul echilibrului. Meciul e- 
tapei (de fapt, prin tradiție, 
nu numai al unei etape) îl re
prezintă jocul bucureștenelor 
Dinamo și Steaua. Prima echi
pă, „gazdă” de astă-dată, a 
marcat un vizibil reviriment 
în ultima vreme, argumentat 
mai ales prin egalul de la Si
biu, acolo unde primele două 
clasate au suferit singurele In
fringed de pînă acum. La rîn- 
dul său. Steaua a... mers din 
victorie în victorie, cu scoruri 
mari pe linie. în ultimele șase 
întîlniri susținute șl a trecut, 
de miercuri, pe poziția de o- 
noare în clasament Mulțimea

internaționalilor din cele două 
formații, ceilalți rugbyști de 
frunte, au DATORIA de a o- 
feri o dispută de calitate. în 
spiritul fair-play-ului (nu așa 
cum s-a întîmplat în partide 
anterioare I), spre a demonstra 
adevăratele resurse ale spor
tului cu balonul oval da la 
noi. Partida are loc de la ora 
10, pa Stadionul Olimpia.

Misiuni dificile pentru alte 
două fruntașe . Minaur Baia 
Mare se deplasează pe terenul 
Rulmentului Birlad. Iar Uni
versitatea Eltim Timișoara ia 
Buzău, unde joacă cu Contae- 
toare din localitate. în schimb, 
în disputele Farul — Ranld 
Metrou, Grivița Roșie — CSM 
IMU Suceava șl CSM Sibiu —

(Continuare tn pag 2-3)
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Petroșani: 
Bacâu : 
București i

Hunedoara 
Craiova : 
Brașov : 
Scornicești 
Oradea : 
București:

PROGRAMUL MECIURILORvrvtTvvvtr^
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JIUL
SPORT CLUB
VICTORIA

(Stadionul Victoria din complexul Dinamo)

CORVI NUL
UNIVERSITATEA •
F.C.M.
F.C. OLT
F.C. BIHOR
SPORTUL STUDENȚESC

- PETROLUL
- STEAUA
- F.C. INTER

„POLI" TIMIȘOARA 
DINAMO 
F.C ARGEȘ 
F.C. FARUL 
FLACĂRA MOREN1 
„U“ CLUJ-NAPOCA

(Stadionul Sportul Studențesc)
Toate partidele vor începe la ora 14.

Timp de două zile, la Poiana Brașov

FINALELE DACIADEI LA CICLOCROS
La Poiana Brașov vor avea loc, 

astăzi și mîlne. ultimele între
ceri de ciclism ale anului — fi
nalele Daciadei la seniori și ju
niori. precum și Concursul Re
publican al juniorilor U. toate 
la ciclocros. Traseul ales de or
ganizatori, tn lungime de 3 km, 
amplasat tn Poiana mică a Bra
șovului, deosebit de solicitant, 
va tria — nu ne îndoim — sever 
valorile.

Programul întrecerilor : astăzi, 
de la ora ÎS, concursul Republi
can al juniorilor II și. în con
tinuare finalele Daciadei pentru 
juniori ; miine, de la ora 9. U-

nalele Daciadei la seniori, ur*  
mate, ca întotdeauna, de mult 
așteptatul »,ciclocros al veterani
lor*.
• CUPA POIANA-CIBO. des

fășurată joi a constituit o „re
petiție generală", cu participarea 
a 79 de concurențl. La juniori 
mici a cîștigat P. Grigortci (Vo
ința P. Neamț), iar la lunlori 
marl A. Toth (CIBO). Cursa se
niorilor — în care primul a tost 
W. Gross (Steaua) —■ a fost 
anulată datorită abaterilor
comise de concurențl pe parcurs I (C. GRUIA-coreap.).



=1 AZI SB MllNE W Turneul linul al Campionatului Rcpu

IN PRINCIPALELE COMPETIȚII INTERNE
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,| » BASCHET 9 i Clasamentul la zi arată astfel:
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Dinamo I.M.P.S. Oradea și Farul C.S.Ș. 1 
Constanța, două dintre candidatele la locul 
3 in întrecerea masculină. își dispută cel 
mal important meci al etapei a Vl-a a 
Campionatelor Naționale de baschet; la 
fete, „capul de afiș" este deținut de parti
da Comerțul Tîrgu Mureș — Rapid C.S.Ș. 
5 București, două „candidate" la... retro
gradare. în rest, întîlniri cu favorite mai 
mult sau mai puțin certe, în care nu sînt 
excluse surprizele.

Celelalte jocuri de azi și mîine — mas
culin : Steaua — Academia Militară Meca
nică Fină București, Dinamo București — 
Balanța C.S.U. Sibiu, Rapid București — 
Universitatea Metalul Roșu Cluj-Napoca, 
Metalotehnica Tirgu Mureș — ELBA Ti
mișoara, OȚELINOX Tîrgoviște — I.C.E D. 
București ; feminin : Sportul Studențesc 
București — Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș, 
Olimpia București — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul, Voința București — Comerțul 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe, Voința Brașov — 
Metalul C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea, Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca.
• Meciurile restante Metalul Salonta — 

Voința Brașov și Voința București — 
Sportul Studențesc, din campionatul femi
nin, se vor disputa în zilele de 8 șl, res
pectiv, 16 noiembrie.
• Miercuri 8 noiembrie se . desfășoară e- 

tapa a Vil-a. intermediară, a Diviziei 
masculine A.

1. STEAUA 11

10

1 0 313-264 32
2. Dinamo Buc. 11 9 1 1 314-238 30
3. Minaur 10 5 3 2 252-215 23
4. „U“ Cj-Nap. 10 6 0 4 233-239 22
5. Hidrotehnica 10 5 0 5 247-240 20
6. Univ. Craiova 10 5 0 5 219-226 20
7. Strungul 10 3 2 5 252-261 18
8. A.S.A. Electro 10 4 0 6 237-260 18
9. Politehnica 10 3 0 7 209-241 16

10. Știința Bc. 10 3 0 7 235-268 16
11. Dinamo Bv. 10 2 1 7 239-256 15
12. Dacia Pitești 10 2 0 8 220-262 14

| 9 JUDO 9

Azi și milne sînt programate întrecerile 
celei de a II-a etape a Diviziei A. Iată 
programul complet și clasamentul la zi. 
La reuniunile de la Oradea vor concura 
Steaua, Dinamo și Danubiana București, 
Carpați Mîrșa, C.S.M. Oțelul, Pionierul 
Galați, T.C.I. și Rapid Sinteza Oradea; la 
Brașov: Rapid București, Constructorul 
Alba Iulia, Petrochimistul Pitești, Con
structorul Miercurea Ciuc, C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște, Independența Sibiu și Dinamo 
Brașov; la Arad: A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. 
Borzești, Universitatea C.F.R. Cluj-Napoca, 
Nitramonia Făgăraș, ‘ ‘ - . —
itorul " • ■C.P.L. Bistrița

Politehnica Iași, V; 
Strungul Arad.Și

I & HANDBAL 9

Ultima etapă a turului ediției a 32-a a 
Diviziei A la handbal masculin progra
mează mîine patru partide, întîlnirea din
tre Steaua șl Dinamo București disputîn- 
du-se în devans, joi (scor: 27—25 pentru 
Steaua), iar meciul dintre Dacia Pitești și 
C.S.M. Minaur Baia Mare urmînd să se 
desfășoare miercuri 8 noiembrie, echipele 
bucureștene și cea băimăreană avînd de 
susținut meclurlle-tur din competițiile con
tinentale în care sînt angrenate. In aces
te condiții, cea mal interesantă partidă 
se anunță cea de la Craiova, în care U- 
niversitatea primește vizita formației Hi
drotehnica din Constanța. In celelalte trei 
partide, avantajul terenului propriu se 
pare că va fi hotărîtor: A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș — Politehnica Timișoara, 
știința Bacău — Strungul Arad și Univer
sitatea C.U.G. Cluj-Napoca — Dinamo 
Brașov. z

1.
2.
3.
4.
5. 
«.
7. ___ _________
8. Carpați Mîrșa
9. Petr. Pitești

10. „U« C.F.R. Cj-N.
11. Nitramonia
12. Ind. sibiu
13. Constr. A. Iulia
14. C.S.M, Borzești
15. oțelul Tirgoviște 
IC. Danubiana Buc.

Constr. M. Ciuc. 
Rapid Sinteza 
Politehnica Iași 
Viit. Bistrița 
Oțelul Galați

STEAUA 
Dinamo Bv. 
Dinamo Buc. 
Rapid Buc. 
Strungul Arad 
A.S.A. Tg. Mureș 
T.C.I. Oradea

17.
18.
19.
20.
21.

• MOWCICUSM •

Desfășuratâ sub egida Daciadei, 
României**  la motocros a ajuns în faza finală,

ultima etapă (a 3-a) fiind programată du- 
minică pe traseul de la Zărnești, în orga
nizarea asociației sportive Torpedo din lo
calitate. în program figurează curse pen
tru seniori, tineret și juniori, anunțîndu-se 
dispute extrem de spectaculoase, mai ales 
la clasa 250 cmc, unde de fiecare dată am 
asistat la un pasionant duel între piloții 
de la Steaua și Torpedo Zărnești. în pa
ralel, va avea loc și un concurs interna
țional, dotat cu „Cupa Mobra". Primul 
start se va da la ora 10.

i 9 POLO 9

începînd de astăzi, campionatul de polo 
își consumă meciurile etapelor duble ale 
returului primei faze de întrecere (în se
zonul viitor se vor desfășura trei turnee). 
Jocurile „rundei" eu numărul 8, de azi și 
de mîine, sînt Crișul oradea — Dinamo, 
care dețin capul die afiș al programului. 
Voința Cluj-Napoca — Rapid București, 
Vagonul Arad — Steaua și I.L. Timișoara 
— Sportul Studențesc

Clasamentul:

1. DINAMO
2. Steaua
3. Crișul Oradea
4. Rapid Buc.
5. Sp. Studențesc
6. Voința Cj-Nap
7. I.L. Timișoara
8. Vagonul Arad

$

§

0
0
0 
0
0

11
11

7
6
4 0
3 0 11
0 0 16 111-245

T.M.U.C.B.

16 16
14
14
14
14
14
14

o
3
3
7
8 

10

223-120 
157-100 
Î53-110 
118-106 
121-130 
105-148 
130-159

Datorită angajamentelor din cupele eu
ropene, la sfîrșitul t_“, 
Divizia A de volei 
4 partide, în etapa 
masculin. Etapa (a 
cat marți și miercuri, precum și două 
meciuri la masculin. Din cele patru parti
de care vor avea loc duminică, în două 
(la Bacău și Suceava) oaspetele sînt net 
favorite, iar celelalte două stau sub sem
nul echilibrului. 
Bacău — Steaua 
ceava — Dinamo 
Bistrița — Rapid 
București 
acum, neînvinse sînt Steaua. Dinamo 
Universitatea C.F.R.

săptămînii acesteia în 
sînt programate numai 
a 4-a a campionatului 
6-a) la feminin s-a ju-

lată întîlnirile : Viitorul 
București, C.S.M.U. Su- 
București, Electrotehnica 
București și Calculatorul

Elcond Dinamo Zalău. Pînâ
Și

$

$

$
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Citeva concluzii dupâ trialul boxerilor juniori

0 ACȚIUNE REUȘITA, ALE CĂREI ROADE LE AȘTEPTĂM
A intrat in obișnuința Fede

rației de box să organizeze anual 
întreceri speciale pentru selec
ția celor mai mici pugiliști. De 
data aceasta, avînd și un ar
gument în plus; completarea 
efectivului Centrului de pre
gătire olimpică a juniorilor, 
înființat anul trecut, la Galați. 
Spre lauda forului nostru de 
specialitate, mai trebuie spus 
că acum concursul pentru tes
tarea și selecția tinerilor bo
xeri a fost foarte bine con
ceput și organizat. Pentru a 
facilita participarea tuturor 
aspiranților la selecționare, fe
derația a organizat prima fază 
a concursului pe patru zone 
geografice, la Botoșani, Plo
iești, Rm. Vîlcea și Cluj-Na
poca. în cele patru orașe s-au 
prezentat aproape 330 de concu- 
renți, peste 100 dintre ei fiind 
invitați și la galele finale, des
fășurate în această săptămînă. 
în, Capitală.

Păcat că organizatorii n-au 
reușit să găsească o sală co
respunzătoare (întrecerile au 
avut loc în sala de antrena
ment de la Complexul sportiv 
„23 August"), multe dintre par
tidele disputate ridieîndu-se la 
un apreciabil nivel tehnic șl 
spectacular și, firește, ele ar

fi putut să fie aplaudate de 
iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală, iar cadrul ar fi 
fost mai propice unei astfel 
ds competiții.

Referindu-ne la eficiența ac
țiunii, discutînd cu antrenorii 
Centrului 
pică de 
Tabără și 
tia ne-au
14 copii talentați, născuți în
tre anii 1974—1976, care vor 
completa rîndurile noii unități 
de performanță. Cele mai „pro
ductive" centre au fost : Ara
dul — G. Iacob și FI. Colom- 
par, de la Vagonul, antrenor 
G. Enculescu, FI. Dclamarian 
(Motorul) ; Timișoara — Șt. 
Doda și D. Ciucă, de la C.F.R., 
antrenori I. Marconi și A. 
Stana ; Craiova — I. Dumitru 
(C.F.R.). D. Die (Voința) și A. 
Ionescu (I.R.A.), antrenori M. 
Sîrba, D. Fîntină și M. Ște- 
fanovici : Drobeta-Tr. Severin 
— N. Dumitrescu, D. Ionică și 
M. Medragoniu (Voința — an
trenor Al. Istrătcscu). Ceilalți 
selecționați sînt R. Matei, un 
copil de 13 ani, foarte bine 
dotat, de la Mașini Unelte Do- 
rohol (antrenor V. Topală). 
Gh. Maxim (A.C.I. Călărași — 
antrenor Al. Die), N. Matei

de pregătire olim- 
la Galați, Octavian 
Mihai Nicolau, aceș- 
prezentat o listă de

DINAMO A DOMINAT î
• L.C. Dacia Pitești a învins p<

Vineri dimineața, la sala de 
atletism de la Complexul spor
tiv „23 August" din Capitală 
âu început întrecerile turneu
lui final al Campionatului Re
publican pe echipe la lupte 
greco-romane. Conform regu
lamentului, cele 12 finaliste au 
l'Qst împărțite în două grupe, 
evident cele mai puternice 
formații, Dinamo și Steaua 
concurând în serii diferite. Așa 
cum era de așteptat, Dinamo 
și-a dominat cu autoritate par
tenerele de întrecere, obținînd 
victorii la scoruri categorice. 
De pildă, multipla campioană 
a tării, în cele trei partide 
susținute și-a surclasat adver
sarele, cîștigînd cu același 
scor : 39—1 ! Mai concret, toți 
componenții echipei Dinamo 
au cîștigat meciurile cu ad
versarii direcți, obținînd cite 
nouă victorii înainte de limită 
și numai cite una la puncte. 
Partenerele formației Dinamo 
din prima parte a turneului au 
fost Rapid București, Turbo- 
mecanica București și Alumi
niu Slatina. Dacă înfrîngerile 
categorice (chiar la acest scor) 
ale primelor două formații 
sînt intr-un fel explicabile, a 
surprins lipsa unei replici pe 
măsura așteptărilor din partea 
echipei din Slatina, ocupantă 
a locului 3 in ediția trecută 
a competiției... Dinamo a ali
niat următoarea formație. în 
ordinea categoriilor : Ion Voi- 
cu, Cornel Chiriță, Radu Stru- 
bert, Gheorghe Savu, Petre 
Cărare, Vacile Marciuc, Sorin 
nerțea, Alexe tîacanov, Aurel 
Glonț și Ion Grigoras.

Aproape la fel de clar a 
cîștigat și Steaua meciurile de 
la începutul concursului, dar 
spre surprinderea generală, e- 
chipa militară a pierdut întîl
nirea cu L.C. Dacia Pitești

în partida 
dăuți, Stec 
31—9. Cefe 
liștilor fiihc 
ță Dâscalesi 
nă, Mihai < 
Ozarchevici, 
tulin Trofin 
Gabriel Biv< 
țeni au cîști 
(90 kg) și B 
kg). In înti 
mureș Tg. I 
ua a cîștig 
26—9, cele 
mureșenilor 
Remus Jepa 
Marcu (130 
Rulmentul 
Steaua a cîș 
gurele victo 
fiind obținui 
(100 kg) și 
ropean Ion

Lupta peni 
șe ale clasan 
destul de < 
librată. O fi 
re a avut L

REPREZi
(Urmare

cu A. S. Pali 
„Cupa C.E.V. 
fiind putern 
Deși nu în c 
mă, bucurești 
șan, Dan: ’ ’ 
minița Pi 
celelalte ai 
rindul lor, u 
de speranțe 
șanse de a 
al „Cupei C.: 
sitatea C.F.R 
campioană e

CUPA F.R.K.C." PENTRU JUN
Echipajele din Deltă și de la Orșova 

au cîștigat majoritatea probelor

ADMINISTRATA DE STAT
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 3 NOIEMBRIE
Extragerea I :

85 88 30 68 52 46 67 63 35 
Extragerea a II-a :

51 27 53 65 76 48 74 7 58
Fond total de cîștiguri : 

737 313 lei, din care 139 550 lei 
report Ia categoria 1.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 1 NOIEMBRIE
Categoria 1 (13 rezultate): 294 

variante 100% a 262 lei șl 5 337 
25% a 65 lei; categoria 2 (12 re
zultate) : 3114 variante 100% a 
60 lei și 53 949 25% a 15 lei.
Intrucit la categoria 3 valoarea 
nominală a cîștlgurllor a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul respectiv a fost atribuit, 
conform regulamentului, celor
lalte categorii.
• După cum știți, săptămîna 

se Încheie cu TRAGEREA EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES, 
ce va avea loc milne, duminică, 
5 noiembrie. Această primă ac-

LOTO-PROHOSPORÎ INFORMEAZĂ
țlune cu caracter aparte din 
această lună se remarcă prin 
gama largă a cîștlgurllor, din 
rîndul cărora nu lipsesc autotu
rismele Dacia 1300, excursiile î.i 
R.S. Cehoslovacă, precum șl va
riatele sume de bani. Reamintim 
pentru cel Interesați că se vor 
extrage din urnă nu mai ) ațin 
de 42 de numere, în cadrul a 
6 extrageri „independente", cu 
posibilitatea de a se clștiga și 
CU NUMAI 3 NUMERE. De re
marcat că biletele în valoare de 
25 lei asigură participarea la toa
te extragerile și, implicit, la toa
te cele 13 categorii de cîștiguri.

Nu uitați deci că ASTAZI, 
SIMBATA, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor de 
participare.
• TOT ASTÂZI este termenul 

limită și pentru depunerea bule
tinelor la concursul PRONO
SPORT de mîine, duminică, 5 
noiembrie.

Tragerea excepțională prono- 
expres va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 16,30, 
iar operațiunile de tragere vor 
fi radiodifuzate pe programul I, 
la ora 17,38.

(C.S.M. Buzău — antrenor C. 
Voicilaș) și V. Sima (Metalul 
Plopeni — antrenor R. Irimia). 
Pe majoritatea acestor tineri 
pugiliști i-am văzut evoluînd. 
Cei mai mulți dintre ei sînt 
bine clădiți pentru vîrsta lor 
și cu posibilități de creștere 
valorică. Ei pot urca la cate
gorii mai mari de greutate, a- 
colo unde boxul românesc sim
te o evidentă lipsă de elemen
te capabile de performanțe.

Din galele juniorilor mari 
(de fapt, sînt născuți în anul 
1973) au produs o frumoasă 
impresie și au fost remarcați 
de antrenorii lotului, Vasile 
Fîntină și Gheorghe Ene, ur
mătorii sportivi : Leonard Cru- 
du și Ion Văduva 
București), 
(C.S.M. Iași), 
(Chimia Rm. __
nuț (Metalul Aiud), Alexandru 
Pușcaș (Crișul Oradea), Mihai 
Hcrciu (Tractorul Brașov), Du
mitru Popovici (Rapid Sucea
va). Ion Ciovieă (Steagul Roșu 
Brașov), Florin Vilcu (C.F.R. 
Craiova) și Emilian Neagu 
(Metalurgistul Cugir), ultimii 
trei fiind sportivi de categorie 
grea.

Această simplă enumerare a 
tinerilor selecționați scoate în 
evidență faptul că sportul cu 
mănuși din România dispune 
de suficiente resurse, care tre
buie, însă, bine valorificate. In 
același timp, se evidențiază 
activitatea rodnică a unor sec
ții mai puțin cunoscute, care, 
spre lauda antrenorilor res
pectivi, au ieșit la rampă.

(Metalul
Viorel Potorae 
Damian Michiu 

Sărat), Florin Io-

M. TR.

Desfășurată pe Lacul Basco v
de lingă Pitești, „Cupa F.R.K.C." 
pentru juniori a reunit echipaje 
din 38 de secții nautice din în
treaga țară, confirmînd frumoa
sa popularitate de care se bucu
ră această tradițională competi
ției. A fost o reuniune cu mul
te „speranțe" la start, în care 
tinerii vîslașl au evoluat în „no
ta lor obișnuită": cu ambiție, 
aplomb și dorință de afirmare. 
Bine pregătiți pentru acest sfîr- 
șit de sezon s-au dovedit a fi 
sportivii din Deltă (cei de la 
Danubiu și Delta Tulcea), pre
cum șl caiaciștii și canolștii de 
la C.S.Ș. Marina Orșova, ne po
diumul de premiere în clasamen
tul general al cupei.

Rezultate: junioare 
K 1 — 1. Viorica 
(Sportul Studențesc), 
Daniela Catană (Farul 
2:14,65, 3. Daniela Vologa (C.S.Ș. 
Tulcea) 2:17,30 ; K 2 — 1. Cris
tina Becheru, Doinița Radu (Di
namo) 2:00,68, 2. Claudia Nicu- 
la, Lidia Ioniță (Marina Orșo
va) 2:01,66, 3. Natalița Pelin, Pa
ula Bulai (Dunărea + Ancora

(500 m) : 
lordache 

2:11,70, 2.
COMPREF)

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea sporti
vă, Împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității Cultural-știlnți- 
fice, organizează luni, 6 no
iembrie 1989, în sala Dalles, la 
orele 12,30, o conferință cu 
tema : „Mișcarea sportivă a 
Capitalei intimpină cu noi și 
importante succese Congresul 
al XIV-lea al PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN.»

Conferențiază dr. Nieoiae 
Stancu, președintele Consi
liului municipal pentru edu
cație fizică și sport București.

VACANȚE, TURISM-1990 j
I.T.H.R. BUCUREȘTI, prin agențiile sale de turism, pune 

în vînzare, începînd de luni 6 noiembrie, locuri de odihnă 
și tratament pentru anul 1990.

Adresele agențiilor de turism sînt următoarele :
* Bd. .................... .........

Bd.
Bd.
Str.
Str.
2958)

1848 nr. 4 (telefon 14.98.81)
N. Băloescu nr. 35 ^telefon 15.74.11) 
Dinicu Golescu nr. 26 (telefon 14.05.48) 
Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94) 
Luterană nr. 4 (telefon 14.21.77 — interior 2957 sau

z
Calea Grivitei nr. 128 (telefon 17.32.26)
Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00)
Calea Moșilor, bloc 55 bis (telefon 19.28.50)
Șoseaua Colentina nr. 1, sediul A.C.R. (telefon 35.02.15) 
Bd. Metalurgiei nr. 9 (telefon 83.44.39).

1. Mihi-
Cogeanu. 
Cogeanu 

C.S.M. Tașj 
Studențesc

Galați) 2:04,57; K 4 — 
ela Bene, Mariana 
Edith Szabo, Georgeta 
(U.T.A.) 1:49,07, 2. ~
1:50,37, 3. Sportul 
1:51,22; juniori (500 m): K 1 -
1. Marius Marian (Marina Orșo
va) 1:58,92, 2. Gigei Moise (Da
nubiu Tulcea) 1:59,96, 3. Anghel 
Ivanov (C.S.Ș. Alexandria- 
2:01,14; C 1 — 1. Cosmin Pașca 
(Constr. Hunedoara) 2:12,93, 
Marian Furnică (Ancora Galați) 
2:16,66, 3. NicoLae Obreja (Danu
biu) 2:19,41; K 2 — 1. ' ”
Bădulescu, Florin Concea (Farul 
4- C.S.Ș. 2 C-ța) 1:50,19, 2. Geor
ge Urse, Marius Voicu (Triumf 
Buc.) 1:51,27, 3. Lucian Constan
tin, ____ :
va) 1:53,17; C 2 — 1. Viorel 
cu, Cristinel Andrei (C.S.Ș. 
lărași), 2. Petrică Platon, 
Brînză (Danubiu 4- Delta 
cea), 3. Romulus Făt, 
Perșe (Simared
m: K 1 — 1.
(Delta Tulcea) 4:01,27, 2.

4.

Iulian

Daniel Săulescu (Loeomoti- 
------ - — - Pet-

Că- 
Dan
Tul- 

Costel 
B. Mare); IOC1) 

Florentin Tătaru
Ricâ

Panțuru (C.S. 
Flaviu Tară 
4:22,61; C 1 
(Delta) 4:23,50, 
(C.S, Brăila) 
Gană (Marina 
C 2 — 1. Dori 
Macarencu (E 
Dănuț Terente 
lescu (Triumf 
Basalîc, Marin 
Hunedoara) 4: 
rius Dobrin, 1
namo 4- Loci
Cornel Sorbu
(Constr . Tim.)
Duka, Imre s
Mureș) 3*  3
Iacob, St ui
pia 4- Aeron;
C.S. 4- Portul
3:25,73, 3. Mar
C 4 — 1. Ha
Macarencu,
Tulcea) 1:45,87
1:46,05, 3. o
1:47,54. Clasan
Danubiu Țuici
Marina Orșo
Tulcea 42,25 p
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DE LA I.D.M.5
Autoturismele DACIA 1310 Berlină șl Break s 

la 30 NOIEMBRIE 1989 cumpărătorilor care au 
CEC în cont pentru autoturism pînă la 31 DI

Livrările se efectuează In baza numărului de 
zat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere
• BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii ’cu d 

în municipiul București, județele Giurgiu și Tele
• PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domic 

județele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, vîlcea
• brașov — pentru cumpărătorii cu dornic 

județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.
• BACAU — pentru cumpărătorii cu dornici 

județele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.
• CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu 

bil în județul Cluj.
• IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul si 

le Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui.
• TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii don 

județele Arad, Bihor, Timiș.
• REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domicilii 

dețele Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți
• BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu di 

in județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu M.
• CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu dornic 

județele Dolj și Gorj.
• BRAILA — pentru cumpărătorii - cu dornici 

județele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Ti
• SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul 

țul Sibiu.
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii ci 

se efectuează la magazinul auto la care este aro 
domiciliu.

Autoturismele DACIA 500 se livrează la prezen 
de data de depunere a banilor la CEC pentru au 
CIA 1300, sau în baza cecului de depunere în ci 
toturism a contravalorii autoturismului DACIA 
toate magazinele auto IDMS din țară, indiferent 
domiciliu.

Vinzărllc se efectuează ta funcție de stocul de 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru pers 
bani depuși la CEC în cont pentru autoturism, a;

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — pină la 30 
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — pină la
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PARTIDE DIFICILE PENTRU
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Gea- 

tantin 
i, Că- 
sac și 
•ădău- 
■rasim 
u (130 
ectro-
Stea- 

de 
ale 

te de 
Ioan 

ita cu 
rmația 
3, sin- 
'enilor 
Matei 

il eu- 
30 kg), 
runta- 
l a fost

echi- 
iporta- 
Pitești,

ciștigătoare în toate cele trei 
întîlniri susținute la începutul 
turneului; 29—9 cu -
Rădăuți, 23—8 cu Electromureș 
Tg. Mureș și 35—1 cu Con
strucția București. în reuniu
nea de seară, formația piteș- 
teană a realizat surpriza com
petiției invingînd la un scor 
destul de net (19—9) pe fosta 
campioană a tării. Steaua.

Exceptînd întilnirea cu Di
namo, în care componenții e- 
chipei nu și-au apărat cu dîr- 
zenie șansele, o comportare 
bună a avut și Aluminiu Sla
tina. Ea a învins pe Rapid cu 
25—10 și pe S. C. Muscelul 
cu 24—15. Alte rezultate ; Rul
mentul Suceava — Electromu
reș Tg. Mureș 24—16 și 23—16 
cu Construcția București ; Me
talul Rădăuți — Construcția 
24—9 ; Muscelul — A.S.A. Cluj- 
Napoca 20—15 și cu Turbome- 
canica 32—5 ; A.S.A. Cluj-Na- 
poca — Turbomccanica 26—12 
și cu Rapid 16—17.

Metalul I
I
I
I
I
I
I
I
I

Mihai TRANCA I
H£ NOASTRE LA VOLEI |
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caa în 
taliană 
Țioasă. 
ă for- 
ia Cri-

Lu- 
și 

za, la 
iătător 

mari 
rul II 
Tniver- 

Fosta 
Unește

7,52. 3 
Irșova: 
Carpov

Dinv 
Valeria 
4:37,76, 
Bănui 

16,41, 2.
Voicu- 

. Petru 
(Consli.

1. Ma- 
tu (Di- 
44,09, 2.

Wolf 
3. Ernd 
(a Tg.

mîine (de la ora 12) în Sala 
sporturilor craioveană echipa 
belgiană Antonius Herenthals, 
în fața căreia Mirela Bojescu. 
Monica Șușman, Ioana Cotora- 
nu, Gabriela Dumitrescu, Tan
ia Ilrăgoi, Cristina Btizilă și 
celelalte componente ale lide
rei campionatului pornesc mari 
favorite.

în aceeași competiție, evo
luează tot mîine (ora 17) și 
tot pe teren propriu echipa de 
băieți a clubului studențesc 
craiovean. Universitatea C.F.R. 
va primi replica unei formații, 
Sever Novosibirsk, mai recent 
apărute pe scena europeană, 
deci și mai puțin cunoscute. 
Nu va fi, desigur, un adversar 
ușor de depășit. Un cuplai în 
Bănie care va atrage, firește, 
mulți spectatori... în fine,' de 
la voleibaliștii băimăreni ai lui 
C.S.M. Minaur, care întîlnesc 
astăzi la Ankara echipa locală 
Emlak Bank, sînt de așteptat 
vești bune. Tuturor, succes!

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Etapa a X!-a a Diviziei A

PROLOG LA MECIUL CU
Etapa a Xf-a se află, în 

mod firesc, sub semnul apro
piatului meci cu echipa Da
nemarcei.

Partida centrală este, fără 
îndoială, Universitatea Craio
va — Dinamo, echipa din „Bă
nie" fiind, orice s-ar spune, 
adversara nr. 1 a fruntașelor 
bucureștene. E ' 
urmărit duelul 
lider, aureolat 
Panathinaikos, 
candidată la 
U.E.F.A. Se 
frumos, fără 
în numele 
pentru Italia 
ciul cu Danemarca.

In cam aceeași situație se 
află și partida de la Bacău, 
unde Steaua are, de asemenea, 
un meci dificil cu echipa lui 
Șoiman, a cărei nevoie de 
puncte este mare, știut fiind 
că orice punct obținut în dau
na fruntașelor, chiar pe teren 
propriu, poate avea urmări 
favorabile în lupta pentru e- 
vitarea retrogradării.
La „umbra" 
pete de afiș", 
de interes ;

interesant de 
dintre actualul 
de „dubla" cu 
și principala 

un loc în Cupa 
așteaptă un meci 

durități, și asta 
amintitului derby 
'90 care este me-

acestor două 
destule

,,ca- 
meciuri

• •• DANEMARCA
turor posibilităților, se poate 
spune că orice e posibil...orice e posibil..

la Brașov,
C. Argeș care știe.

5) Meci deschis
CU un F. C. vaxe ÎUC,
încă de la Halagian, lecția con
traatacului. F.C.M. Brașov va 
deschide, ‘ ’
Barbu.

însă, jocul cu...

io-

CLASAMENTUL

1. DINAMO 10 10 0 0 37- 3 20
2. Steaua 10 8 1 1 24- 4 17
3. Univ. Cv. 10 6 3 1 19- 7 15
4. F.C. Bihor 10 6 0 4 27-18 12
5. Petrolul 10 5 2 3 18-11 12
6. Victoria 10 5 2 3 12-10 12
7. F.C. Inter 10 5 1 4 18-21 11
8. F.C.M. Bv. 10 4 2 4 11-21 10
9. Sp. Stud. 10 4 1 5 12-12 9

1-11. F.C. Olt 10 3 3 4 13-13 9
F.C. Farul 10 3 3 4 14-14 9

12. S.C. Bacău 10 3 2 5 13-24 8
13. Flacăra 10 3 1 6 11-15 7
14. Jiul 10 3 1 6 8-18 7
15. Corvinul 10 3 1 6 7-24 7
16. „U“ Cj.-N. 10 1 4 5 8-21 6
17. „Poli" 10 1 3 6 13-19 5
18. F.C. Argeș 10 2 0 8 7-17 4

2.,33,
t Brăila 

3:26,31 : 
fînturiș, 
Danubiu 
Călărași 
nedoara 

’al: 1.
!. C.S.Ș. 
3. Delta

FRUNTAȘELE CLASAMENTELOR
Mîine, pe 27 de stadioane din 

țara, sînt programate jocurile 
etapei cu numărul 11 din cam
pionatul eșalonului secund. In 
seria I se pune, firesc, între
barea ; se va produce o in
versare de Lider ? Foarte po
sibilă, atîta timp cit ocupanta 
primului loc, F.C.M. Progresul 
Brăila, se deplasează la Boto
șani, în timp ce urmăritoarea 
ei (la numai un punct dife
rență). Gloria Buzău, joacă pe 
teren propriu cu Foresta Făl
ticeni și, practic, nu-i poate 
scăpa victoria. Interesantă este 
și întilnirea Ceahlăul P. Neamț 
(locul 17)—C.F.R. ■ *
într-o dispută a 
din zona de... foc 
tulul. In seria a 
zilei are loc la 
unde echipa locală Unirea pri
mește vizita feroviarilor bucu- 
reșteni — lideri autoritari —, 
care pînă acum n-au cunoscut 
înfrîngerea. Mai rețin atenția 
meciurile Constructorul Craio
va — Autobuzul București, în- 
tr-un derby al promovatelor, 
ca și partida Tractorul Bra
șov — Pandurii Tg. Jiu. în 
sfîrșit, în seria a IlI-a, pri
mele două clasate susțin par
tide dificile în deplasare. Glo
ria Bistrița la Tg. Mureș, cu 
Electromureș, iar C.S.M. Re-

șița la Timișoara, cu A.S.A. 
Progresul. Iată, însă, progra
mul și arbitrii jocurilor .

1) Petroliștii 
„remiză" pe 
bineînțeles că 
egală măsură

vizează 
teren

asta depinde în 
de replica Jiului.

o nouă 
străin ;

2) Flacăra, după insuccesul 
din fața Sportului Studențesc, 
““ _ —ii—specială în 

Dar e- 
angajat 
un loc 
deschis.

are o motivație t,_. 
meciul de la Oradea, 
ehipa lui Cosmoc s-a 
și ea în cursa pentru 
în Cupa U.E.F.A. Meci

3) Așteptăm un meci 
pe Victoria, t 
Ma.jaru poate da 
cit de eficace, pe 
taculoasă.

frumos
unde echipa lui 

o replică pe 
atît de spec-

hunedorenilor
Corvinul poa- 
acel 0—6

4) Suporterii 
se întreabă dacă 
te cîștiga după 
etapa precedentă. Și cum
balul este un imperiu al

din 
fot- 
tu-

TRADIȚIONALUL DERBY
(Urmare din oaa. 1)

Știința Petroșani primele echi
pe sînt favorite. (G. R.).

Clasamen tul la zi :
1. STEAUA 8701 317-107 22
2. Minaur 8701 234- 55 22
3. Univ. Tm. 8512 125- 91 19
4. Farul 8503 170-140 18
5. C.S.M. Sibiu 3413 104-125 17
6. Grivița Roșie 8314 112-123 15
7. Dinamo 7313 118- 85 14
8. Rulmentul 8305 135-161 14
9. Contactoare 7304 79-143 13

10. Rapid Metrou 8 3 0 6 121-248 12
11. Știinta 8206 83-244 12
12. C.S.M. I.M.U. 8107 83-159 10

• ÎN A DOUA GRUPA VA
LORICA, tot mîine, meciurile 
etapei a șasea : seria I: Dună
rea Giurgiu — Hidrotehnica 
Focșani, Constructorul Con
stanța — Hidrotehnica Iași, 
Locomotiva Pașcani — Mașini 
Grele București, Politehnica 
Iași — T. C. Ind. Constanța ; 
seria a II-a: Transloc Alba 
Iulia — Metalurgistul Cugir. 
Energia Buc. — Petrochimis
tul Pitești, Gloria Buc. — Pe
trolul Arad, Sportul Studen
țesc TMUCB — IAMT Oradea.

Pașcani (16). 
desprinderii 
a clasamen- 
Il-a, meciul 
Alba Iulia,

SERIA I: C.S. Botoșani —
F.C.M. Progresul Brăila: D. Bo- 
lintiș (bucurești), șiretul Paș
cani — Steaua Mizil: D. Petres
cu (București). Viitorul Vaslui — 
Unirea Focșani: N. Dinescu
(Rm. Vîlcea), Gloria Buzău — 
Foresta Fălticeni: M. Bădici
(Caracal), Olimpia Rm. Sărat — 
C.S.M. Suceava: Z. Bodo (Tg. 
Mureș), Politehnica Iași — Uni
rea Slobozia: R. Pândele (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț 
C.F.R. Pașcani : Gh. Vasile 
(București), Oțelul Galați — A- 
ripile Victoria Bacău: P. Cadar 
(Brașov), Prahova C.S.U. Ploiești 
— Poiana Cîmplna: T. Badea 
(București).

6) Interesant meciul dintre 
favorita F. C. Olt și bine a- 
șezata echipă a Constanței, cu 
un Marian Popa care e tot mai 
greu de oprit.

7) Sportul Studențesc este, 
desigur, favorită in meciul cu 
„U“, care încearcă să se re
facă, dar va fi destul de greu 
după ce s-a cam pierdut tim
pul cu formarea unui schelet 
de echipă.

Așteptăm, deci, o etapă cu 
nerv, dar fără nervi. Este mo
mentul ca în preajma stagiului 
pentru meciul cu echipa Dane
marcei să se instaureze o at
mosferă adecvată, fără de care 
e greu să se realizeze marea 
performanță.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MECIURILE ROMANIA — CE

HOSLOVACIA (juniori), LA RO
ȘIORI. Săptămîna viitoare, cea 
mai mică selecționată de juniori 
a țării noastre, U.E.F.A. ’93, e- 
chipa care a efectuat recentul 
turneu din Bulgaria, va susține 
încă două meciuri amicale in
ternaționale. Este vorba de par
tidele cu selecționata Cehoslova
ciei, ambele programate la Ro
șiori de Vede în zilele de marți 
7 noiembrie și joi 9 noiembrie.
• Constantin Ghițâ, fost por

tar al echipei Steagul Roșu și 
arbitru divizionar A, a fost nu
mit vicepreședinte la F.C.M. 
Brașov.

SERIA A II-A: Chimia Rm. 
Vîlcea — Metalurgistul Slatina: 
C. Manda (Reșița). Mecanică 
Fină București — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe: B. Cimpeanu (Arad;. 
A.s. Drobeta Tr. Severin — Gaz 
Metan Mediaș: P. Bogdan (Reghin), 
Constructorul Craiova — Auto
buzul București: I. Toma (P. 
Neamț), Tractorul Brașov — 
Pandurii Tg. Jiu: A. Strețea 
(Oraș Dr. P. Groza), Minerul 
Motru — Sportul „30 Decem
brie": Fl. Popescu (Ploiești), U- 
nirea Alba Iulia — Rapid Bucu
rești : C. Corocan (Reșița).
F.C.M. Caracal — I.C.I.M. Bra
șov: M. Rus (Dej). C.S Tirgoviș- 
te — Metalul Mija: Ad. Porum- 
boiu (Vaslui).

SERIA A III-A: A.S.A. Pro
gresul Timișoara — C.S.M. Reși
ța: Șt. Petrică (Craiova). Elee- 
tromureș Tg. Mureș — Gloria 
Bistrița: D. Drăcea (Craiova), 
Gloria Reșița — C.F.R. Timișoa
ra: I. Virlan (Gh. Gheorghiu- 
Dej), Mureșul Deva — Someșul 
Satu Mare: C. Olteanu (Drobeta 
Tr. Severin). F.C. Maramureș — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca: D. 
Busuioc (Craiova), Strungul 
Arad — Vagonul Arad: I. Velea 
(Craiova) — se dispută astăzi, 
de la ora 14. Armătura Zalău — 
A.S.A. Tg. Mureș: V. Mihăilă 
(Sibiu), U.T. Arad — Metalul 
Bocșa: L. Ciucu (București). O- 
limp'ia T.U.M. Satu Mare — Chi
mica Tirnăvenl: I. Coț (Ploiești).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

Campionatul speranțelor DE DOUA ORI 8"1.!?
Așa cum era de așteptat, Di

namo și-a valorificat avanta
jul terenului propriu în parti
da cu F.C.M. Brașov, a cîști- 
gat cu 3—1 și a trecut pe pri
mul loc al clasamentului. Dar 
nu despre lider și despre frun
tașele actualei ediții vrem să 
scriem acum cîteva rînduri. 
Dorim să aducem în discuție 
un aspect asupra căruia ne-am 
oprit mai puțin în ultima vre
me, tocmai pentru că nu am 
avut motivele necesare, 
pre ce este vorba ?

Iată, în etapa a 10-a a 
pionatului speranțelor am 
semnat două scoruri de
proporții. F. C. Farul — a că
rei evoluție am apreciat-o re
cent și meritele sînt și ale an-

Des-

cam- 
con- 
mari

trenorului Constantin Mareș — 
a surclasat pe „Poli" Timișoa
ra cu 8—1 1 Pe teren propriu, 
e adevărat. Același 
obținut însă 
tatea Craiova 
poea. în partida 
rantele lui „U“! Am 
zut documentarea pe ultimii 
ani și n-am mai găsit un scor 
atît de mare, o înfrîngere atît 
de severă pe teren propriu. Să 
fie vorba de simple acciden
te? Ar fi bine să le consi
derăm ca atare, numai că, din 
păcate, aceste scoruri mari au 
cam început să se înmulțească, 
în cele zece etape fiind con
semnate ; un 7—0, de două ori 
5—0, o dată 5—1. de cinci ori 
4—0 etc. Despre ce talente și,

Si 
la

scor l-a
Universi- 
Cluj-Na- 

cu spe- 
revă-

CLASAMENTUL

1. DINAMO 10 8 1 1 23- 4 17
2. Steaua 10 7 2 1 23-10 16
3. Flacăra 10 7 1 2 19- 7 15
4. F.C. Inter 10 7 1 2 17- 9 15
5. Univ. Craiova 9 7 0 2 29- 6 14
S. Victoria 10 5 3 2 16-13 13
7. F.C. Olt 10 5 2 3 10-13 12
8. F.C. Farul 10 4 2 4 33-20 10
9. F.C. Argeș 10 4 2 4 15-13 10

10. Petrolul 10 4 1 5 16-23 9
11. S.C. Bacău 10 4 1 5 10-20 9
12. F.C.M. Bv. 10 3 2 5 13-13 8
13. F.C. Bihor 10 4 0 6 10-17 8
14. Sportul Stud. 9 3 1 5 13-16 7
15. Corvinul 10 3 1 6 15-19 7
16. .Jiu! 10 2 0 8 11-25 4
17. „Poli" Tim. 10 1 1 8 8-28 3
18. „U“ Cj-Nap, 10 0 1 9 8-33 1

mai ales, despre ce selecție și 
instruire poate fi vorba la e- 
chipele care înregistrează ase
menea înfrîngcri ? (L. D.).

rate 
;ul de

erent
DA- 

i au- 
către 
ul de

SIMBATA

Gheor-

Olimpia, de

DUMINICA
Floreasca,

FOTBAL : Stadion Danubia
na, de la ora 14 : Danubiana — 
Progresul Șoimii IMUC (C)

LUPTE : Sala 
din Complexul 
de la orele 9 
ele finale ale 
Republican pe

BASCHET. Sala Agronomia, 
de la ora 9 : Sportul Stu
dențesc n — Metalul Salon-

HOCHEI ; Patinoar . 23 Au
gust", ora 18 : Steaua — Sport 
Club Miercurea Ciuc (gr. valo
rică A/I)

(A, 
18 : 

Balanța Sibiu (A
Olim-

,.Cupa

.Și
Calculatorul

VOLEI. Sala
la ora 16,30 : Electronica 
Confecția București (f. B) 
Metal 33 — - - -
București (f. B).

de atletism 
„23 August", 

și 16 : turne- 
Camplonatului 
echipe.

LUPTE : Sala de atletism din 
de 
al 
pe

șl la 
1986. 

trali- 
îele : 
■labil

jude-

Complexul „23 August", 
la ora 9 : turneul final 
Campionatului Republican 
echipe DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

BASCHET ; Sala Floreasca, 
de la ora 15,30 : Voința — 
Comerțul Sfîntu Gheorghe 
(A, f), Steaua — Academia 
Militară (A, m) ; Sala Ra
pid, ora 16,30 : Rapid — Uni
versitatea Cluj-Napoca 
m) ; Sala Dinamo, ora 
Dinamo — ‘ ’
m) ; Sala Olimpia, ora 15,30 : 
Olimpia — Metalul Salon- 

(A, m).

n (B, f), Sportul 
dențesc — Gaz Metan 
diaș (A, f) ; Sala Academia 
Militară, ora 10,30 : Academia 
Militară II — Sportul studen
țesc (B, m) ; Sala Rapid, de 
la ora 8,15 : Unirea Tricolor 
— Constructorul Craiova (B, 
m) ; P.T.T. — C.S.M. — 
ghenl (B, f).

CĂLĂRIE : Stadion 
pla, de la ora 14 : 
Municipiului București1

FOTBAL : Stadion Victoria 
(din Complexul Sportiv Di
namo), ora 14 : Victoria — 
F.C. Inter Sibiu (Div. A) ; 
Stadion Sportul Studențesc, 
ora 14 : Sportul Studențesc — 
..U“ Cluj-Napoca (Div. A) ; 
Stadion Mecanică Fină, ora 
11 : Mecanică Fină — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe 
dion MECOS : 
Tehnometal ; 
CON : 
Victoria 
i.u.p.s. : 
Vîscofll ; 
Metalul 
Stadion A.S.I.C. : , 
T.M.G.B. (meciuri 
Div. C, care încep

(Div. B) ; Sta- 
MECOS — 

Stadion ME- 
MECON — F.C.M.

Giurgiu ; Stadion 
I.U.P.S. Chitila —

Stadion Metalul :
— Rapid Braniștea ;
- - A.S.I.C. - 

în cadrul
> la ora 11).

HANDBAL: Sala
ora 9 : I.T. București — Me
talul Olimpia Plopenl (B, f). 
ora 10,15 : Calculatorul
I.I.R.U.C. — Utilajul Basarabi 
(B, m).

POPICE : 
la ora 9,30 
Germană 
amical).

Arena Voința, 
: România — '
(m + f,

de 
R.D. 
meci

Stadion Olimpia, 
— Chimia Nă- 
.. ora 10 

Steaua (Div.

RUGBY : 
ora 8,30: I.O.R. 
vodari (Div. B), ora io : Di
namo — Steaua (Div. A) ; 
Stadion Parcul Copilului, ora 
10 : Gr. Roșie — C.S.M. I.M.U. 
Suceava (Div. A 1), ora 11,30 : 
Grivița Roșie II — Textila 
Pucioasa (Div. B) ; com
plexul Tei, ora 10 : Sp. Stu
dențesc T.M.U.C.B. — I.A.M.T. 
Oradea (A 2), Stadion Ti
neretului IV, ora 10 : Ener
gia — Petrochimistul Pitești 
(A 2) : Stadion Gloria, ora 
10 : Gloria — Petrolul Arad 
(A 2) ; Teren Constructorul 
Feroviar (Străulești), ora 
10,30 : Constructorul Feroviar 
— Pescărușul Tulcea (Div. 
B).

TENIS DE MASA : Sala Ju
ventus I.P.B., de la ora 8 : 
..Cupa Municipiului București"

VOLEI. Sala Olimpia, ora 
10 : Calculatorul — Elcond 
Dinamo Zalău (m. A) ; Sala 
Arhitectura, ora 10,30 : Spor
tul Studențesc — Comerțul 
Constanța (f. B) : Sala Elec
tra, ora 10 : Electromagnetica 
— Chimia Victoria Zalău (m. 
B) ; Sala Construcția ICED, 
ora 10 : I.O. R. — Metalul Tîr- 
goviște (m. B).

• „Nici nu știam unde e Fe
derația română de fotbal și cu 
atit mai puțin mă gindeam că 
voi veni aici in legătură cu u- 
nele treburi neplăcute, petrecute 
pe terenul nostru din Fetești", a 
spus Gheorghe șomcheriche, 
reprezentantul echipei Rapid Fe
tești. pentru un om care iubește 
cu adevărat fotbalul și munca pe 
care o depune pe acest tărîm. 
jena lui e explicabilă, căci, la 
Fetești, la meciul dintre Rapid și 
Metalul Plopcni, s-a aruncat cu 
o sticlă și cu o piatră în teren, 
iar un om „de ordine" l-a lo- 
vit cu piciorul pe unul dintre 
tușleri. Poziția corectă, regretele

sincere exprimate de Gheorghe 
Șomcheriche au determinat Co
misia de disciplină să limiteze 
sancțiunea la un avertisment ș» 
o amendă de 2000 lei.

ANUNȚ
O.J.T. BRAȘOV-PREDEAL 

organizează în ziua de 16 
noiembrie 1989, ora 10, la 
cabana Clâbucet-sosire, un 
examen pentru testarea și 
reatestarca ghizilor monitori 
de schi pentru 
1989—1990.

Cei interesați vor 
ta dosarul complet, 
dispozițiilor legale.

Relații suplimentare se 
pot obține de la comparti
mentul agrement, la telefo
nul 922/56501 — interior 128 
150, 152 sau 153.

sezonul
prezen- 

conform

• Laminorul Roman a termi
nat in 9 oameni jocul cu C.I.L. 
Sighet și doar o ezitare a arbi
trului nu a dus și la eliminarea 
unui al... treilea jucător al echi
pei locale. Oricum. Afloarei • 
fost suspendat pe o etapă (pen
tru insulte aduse unui adversar), 
Dărăban pe 3 etape (pentru in
jurii aduse unuia dintre arbi
trii de linie) și Bortoș, căpita
nul echipei, pc 4 etape (pentru 
bruscarea arbitrului de centru). 
La acest meci s-au înregistrat 
și multe deficiențe organizatori
ce, printre altele în cabina arbi
trilor pătrunzînd diferite per
soane care nu aveau ce căuta a; 
colo. Să mai spunem că cel mai 
nervos, mai agitat, mai puțin diș- 
pus să respecte cele prevăzute in 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice s-a dbvedit 
a fi Valerian Dumea, președinte
le Comisiei municipale de fot
bal șl, ca să ne referim și la 
vechea lui activitate, fost ar
bitru de fotbal, care, 
calitate, a sancționat, ‘doar 
și poate, la vremea respectiv^ 
toate actele de inc,1.scpl1r'n„mda„ 
teren ! Echipei Laminorul Roman 
t s-a ridicat dreptul de organiza
re pe teren propriu pe douâ 
etape.

Jack BERARIU



Ieri, in Divizia A/1 la hochei

DOUĂ VICTORII
STEAUA — SPORT CLUB 

MIERCUREA CIUC 3-4 (2-0, 
1—2, 0—2). Prima manșă a 
derbyulul campionatului des
fășurată pe patinoarul .,23 
August" din Capitală a fost 
viu dispute tă. ambele formații 
luptînd din răsputeri pentru 
obținerea unui rezultat favo
rabil. După o scurtă perioadă 
de tatonare. în care jocul s-a 
desfășurat cu precădere în 
„treimea" mediană. Steaua 
deschide scorul in min. 15 
prin Hălăucă. care reia d’n 
apropiere un puc respins de 
Bartha, la șutul puternic al lui 
Ioniță. în min. 17. fundașul 
M. Fopescu derutează, cu o 
fentă subtilă. întregul sistem 
defensiv al oaspeților, pătrun
de dezinvolt și... 2—0. Partida 
place, echilibrul pe gheață fi
ind — în ciuda scorului — 
evident. La începutul reprizei 
secunde, harghitenii atacă in 
trombă și. după două mari 
ratări ale lui Beian (intr-un 
singur minut. 22). reușesc să 
puncteze prin Șotron (min. 
23). După prim'rea golului. 
Steaua își reia ofensiva, dar 
acțiunile sale nu au și... fi
nalitate pe tabela de marcaj, 
în schimb. Sport Club sanc
ționează prompt o gravă gre-

Dnblă intîliiirc la popice

ROMÂNI A-R.D.G.
Astăzi și miine, pe arena 

Voința din Capitală se desfă;. 
șoară dubla întîlnire amicală 
de popice dintre selecționatele 
României șl R. D. Germane. 
Din formația noastră nu vor 
lipsi valoroasele Liliana Băje- 
naru — campioana mondială 
en-tltre la junioare. Doina Ță- 
gean — recentă cîștigătoare a 
trofeului „Werner Seelenbin- 
der" (la perechi). Carmen Pilaf 
ș.a. La băieți, pe foile de con
curs vor figura, printre alții, 
binecunoscuții Stelian Boariu, 
(lie Hosu si Leontin Pop.

STEAUA
(Urmare din vag. D

pînd de la ora 10, cele două 
binecunoscute formații se vor 
afla față în față. în manșa I 
a dublei confruntări. Interesul 
competentului public vîlcean 
pentru handbal nu se dezminte 
nici de această dată. meciul 
urmtnd să se dispute cu „casa 
închisă" Steliștil. după foarte 
buna evoluție de joi din der- 
byul cu Dinamo (excelente ve
rificări pentru ambele forma
ții). au sosit aici vineri, după- 
amtază efectuînd un prim an
trenament. accentul fiind pus 
pe menținerea pregătirii fizice 
șl refacerea după un efort in
tens. „Toți jucătorii sint apți 
de joc. accidentările mai noi 
sau mai vechi ale lui Ghimeș și 
Dumitru nu mă îngrijorează" 
— spunea dr. Barbu Alexiu. 
Antrenorii Radu Voina și Ște
fan Birtalan, evident satisfă- 
cuți de rezultatul „eternului 
derby" Steaua — Dinamo, a- 
preciază — cu luciditate r- 
greaua misiune a elevilor 1». 
dar nu sint lipsiți de opti
mism cînd declară că „apă
rarea (capabilă, cum s-a vă
zut) va fi cheia succesului, 
chiar dacă printre adversari 
sint „nume" ca acelea ale lui 
Fraatz, Kubitzki sau Krebs.
Avem deplină încredere în pu
terea de mobilizare a elevilor 
noștri, care — de ce să n-o 
spunem ? — au și ei „nume* *

• Programul optimilor 
de finală ale Cupei 
U.E.F.A. • Olympiakos 
Pireu — ultima calificată
• Bazdarevici — sus
pendat și de U.E.F.A. ® 
A fost schimbată data 
desfășurării meciului

U.R.S.S. — Turcia

INITIAL, meciul din prelimi
nări'le C.M. (gr. 3) dintre echi
pele U.R.S.S. șl Turciei a fost 
programat la 8 noiembrie (la 
Simferopol). Iar cel dintre Aus
tria și R.D. Germană, din a- 
ceeașl grupă, la 15 noiembrie. Ia 
Viena. Pentru a evita orice dis
cuții F.I.F.A. a hotărît ca am
bele partide să se desfășoare la 
15 noiembrie, la aceeași oră.

DUPĂ 13 etape, tn campiona
tul Argentinei conduce River 
Plata cu 19 p. urmată de Inde- 
pendiente 18 p.

ÎN BRAZILIA, tn cele două 
grupe în fruntea clasamentelor 
se află Corinthians și. respectiv, 
Vasco da Gama — ambele cu 
cîte 15 p.

.♦
+O

+**++
++

+»
4-

»+
»

W
»»

 +
 +

 +
 +

♦ ♦♦♦♦♦♦ + + 4444 44 44 4 M44M444W44M» 4444 ♦♦♦»

PE LINIA DE SOSIRELa zi
Zs lumea atletismului numele alergătorului Kenyan John J 

Nguqi este de foarte largă circulație. Nu de alta, dar el ■■ 
dettne titlul olimpic la 5 000 m st a obținut victoria la " 
ultimele patru ediții ale Campionatului Mondial de cros. ’’ 
Recent, a luat startul, la 5 000 m. pe „Nyayo Stadium" - • 
din Nairobi. la Campionatele Naționale ale Kenyei. Evi- •• 
dent teoretic. Ngugi nu avea nici un fel de probleme.
De altfel, el s-a si aflat la conducerea cursei cea mai <► 
mare parte a distantei iar cînd a intrat in ultimul tur 
deținea un avantaj de peste 10 metri. Ce-a urmat este ’ ’ 
aproape de necrezut. Din spate s-a desprins un alergător " 
oarecare, a fortat. a refăcut handicapul și l-a invins pe .. 
Nouqi chiar ve linia de sosire (13:52.2 pentru am îndoi !) ••
Noul campion este un licean din Kericho. ne nume William “ 
Flaei. in vîrstă de doar 13 ani. Talent remarcabil, tinărul ” 
Sigei poate alunge intr-o bună zi la marea performantă a -> 
iluștrilor săi predecesori. (R. Viiarn).
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ALE OASPEȚILOR
șealâ a lui Daia, egalînd prin 
Cs. Antal (min. 36). într-un 
moment în care cele două e- 
chipe aveau cite un jucător 
eliminat. în min. 38. militarii 
reușesc să ia din nou avantaj, 
ca urmare a unei combinații 
în trei, purtate în mare viteză 
pe traseul Dragomir-Popescu- 
Burada, ultimul trimițînd la 
vinclu. în ultima parte a jo
cului. deși dominați în general, 
oaspeții finalizează două ac
țiuni tăioase, răstumînd. spec
taculos. situația de pe tabela 
de scor : Cs. Antal (min; 43) 
3—3 și Bartalis (min. 47) 3—4! 
Pină în final, consemnăm un 
adevărat forcing la poarta lui 
Bartha, dar și Cîteva contra
atacuri deosebit de periculoase 
de cealaltă parte. Au condus 
impecabil o partidă dificilă 
Fl. Gubernu — M. Presneanu, 
E. Both, dictînd 10 + 14 minute 
de penalizare. /

Andi VILARA

PROGRESUL MIERCUREA 
CIUC — DINAMO 4—9 (1—1, 
1—3, 2—1). Meci de mare 
luptă, foarte echilibrat, dar cu 
multe greșeli tehnice. Cu toa
te că s-au înscria 9 goluri, 
ambele formații au ratai foar
te multe alte situații claca de 
a înscrie. în final, victoria ă 
revenit dinamoviștilor. care în 
min. 32 aveau chiar un avantaj 
de trei goluri. Marcatori : So- 
lyom 2, Erds 2 și Panaitescu — 
pentru învingători, Bogoș. Nagy, 
Moraru șl Augustin pentru 
Progresul. Au arbitrat I. Becze
— A. Balint, T. Szabo. Minute 
de penalizare: 8—12. (Vaier 
Pașcanu — coresp.)

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — C.S.M. DUNĂREA 
GALATI 7—1 (2—0. 1—0. 4—1). 
în ciuda scorului, partidă foar
te aprigă. în care s-au dictat 
nu mai puțin de 54 de minu
te de penalizare ! Cele 8 go
luri au fost înscrise de Cs. 
Csiki 2. Kedveș. Cs. Gali, Csa- 
ta. Baroti și Becze, respectiv 
Șersea. Arbitri: D. Trandafir
— Gh. Tașnadi, Cs. Fodor. 
(Balasz Szabo — coresp.) 

sonore s Dumitru, Berbece, 
Ghimeș, Simion și alții".

Partida va fi condusă de ar
bitrii Szajna si Wroblewsi din 
Polonia, iar observator I.H.F. 
va fi Petar Bucu (Iugoslavia).

MINAUR
(Urmare din pag. 1)

finală, Hapoel Rishon le Zion, 
a luat startul in preliminarii, 
în compania formației portu
gheze Sporting Lisabona. A 
învins acasă cu 40—24 și, cu... 
motoarele reduse, a pierdut cu 
18—25 în deplasare. Calificată 
cu un confortabil scor gene
ral, 58—49, sorții j-au opus-o 
Iui Minaur. Să reținem acel 
4®~24 „acasă" și să adăugăm 
că Hapoel, cu 3 jucători în 
lotul Israelului, « ocupat locul 
2 în trecuta ediție a campio
natului țării. Oaspeții au so
sit în localitate și au și făcut 
două antrenamente.

Desigur, echipa băimăreană 
nu mai are nevoie de reco
mandări. Ocupă, cum se știe, 
locul 3 în Divizia A, într-un 
campionat alert, solicitant. Este 
cu atît mal meritorie această 
poziție, cu cît antrenorul eme
rit Lascăr Pană și secundul 
său. Petre Avramescu, au ope
rat între timp o marcată înti
nerire a formației. Si asta din 
resursele propriei pepiniere, 
într-un oraș în care handbalul 
este în prim-nlan. cu sală în
totdeauna neîncăpătoare, cum 
va fi, sîntem siguri, și acum.

Arbitrii meciului : Feglr și 
Stegura (U.R.S.S.).

C. M. DE ȘAH (ECHIPE)
ZURICH, 3 (Agerpres). th 

runda a 5-a a Campionatului 
Mondial de șah pe echipe, de 
la Lucerna, selecționata U.R.S.S. 
a întrecut cu scorul de 3—1 
formația Angliei (Karpov — 
Short 1—0 ; Beliavski — Nunn 
1—O'; El vest — Chandler 0—1 ; 
Ivanciuk — Adams 1—0). Alte 
rezultate: S.U.A. — Ungaria 
2,5—1,5 ; Olanda — Elveția 
2,5—1,5 ; Iugoslavia — R. P, 
Chineză 3,5—0,5 ; Cuba — Se
lecționata Africii 3—1.

în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 15,5 puncte, urmată de Iu-

In cupele europene la baschet
în meci retur în cadrul op

timilor de finală ale C.C.E. la 
baschet feminin, echipa Steaua 
Roșie a întrecut, la Belgrad, 
formația Universitatea Cluj- 
Napoca cu 83—74 (47—38).
Deoarece la Cluj-Napoca, „U“ 
a cîștigat doar cu 77—74. cam
pioanele Iugoslaviei au reali
zat scorul general de 157—151 
și s-au calificat în turul ur
mător al competiției. La Bel
grad. punctele clujencelor au 
fost înscrise de : Marina 18, 
Enyedi 12, Morosanu 14, Badiu 
14, Misăilă 6, Simion 3, Morar 
2. Manasses 5 : coșgeterele gaz
delor : Arbutina 29. Wild 20.

Rezultate înregistrate în me
ciurile retur ale optimilor de 
finală ale competiției mascu
line de baschet „Cupa Koraci" 
(primele echipe s-au calificat 
in faza următoare) : Phonola 
Caserta — Montpellier 116—110; 
Bellinzona — Efes Pilsen (Tur
cia) 81—79 ; Zaragoza — AS

DINAMO
(Urmare din pag. 1)

ale campionatului nostru, am 
pregătit citeva soluții tactice 
cu care sperăm să tranșăm ca
lificarea in favoarea noastră. 
Va fi greu, desigur, dar nu 
imposibil". Dar va fi. reluăm 
lideea, și o reeditare a finalei 
C.C.E. din 1965, la capătul că
reia Dukla Praga a intrat ta 
posesia trofeului. Să nădăj
duim că. de data aceasta. Di
namo își va lua revanșa. „în 
ceea ce ne privește, a conti
nuat interlocutorul nostru, 
vom aborda meciul cu dorința 
fermă de a reface și a ... pre
lungi chiar... traseul nostru de 
anul trecut, cel din Cupa Cu
pelor, cînd am ajuns pină ta 
semifinalele competiției, prin
tre învinsele noastre numărta- 
du-se două foarte puternice e- 
chipe, Ț.S.K.A. Moscova și S.C. 
Empor Rostock". Amănunt 
cane vorbește de la sine, adău
găm noi, despre forța de joc a 
echipei Dinamo.

Arbitrii partidei : Ambrus șl 
Szendrei (Ungaria) ; observator 
I.H.F. : Fr. Duschka (Austria).

IERI, la Zurich, a fost sta
bilit. prin tragere la sorți, pro
gramul meciurilor din optimile 
de finală ale Cupei U.E.F.A., 
care vor avea loc la 22 noiem
brie și 6 decembrie. Iată pro
gramul : Rapid Viena — F. C. 
Liege. Juventus — F.C. Karl 
Marx Stadt, Napoli — Werder 
Bremen, Fiorentina — Dinamo 
Kiev, Hamburger S.V. — F. C. 
Porto, Steaua Roșie Belgrad — 
F.C. Koln, Olympiakos Pireu — 
Auxerre, Anvers — V.f.B Stutt
gart.

Ultimul joc din etapa a doua 
din cadrul acestei competiții s-a 
desfășurat Joi seara, la Pireu, 
Intre echipele Olympiako» șl 
Vienna. Meciul s-a încheiat la 
egalitate : l—l (în tur 2—2) S-a 
calificat Olympiakos. pentru go
lul în plus marcat tn deplasare.

ÎN SEMIFINALELE cupei Sue
diei. tn meci retur. NorrkOplng a 
dispus cu 3—0 de Oerebro (in 
tur 1—1) iar MalmO F.F. a în
trecut cu 1—0 formația GAIS 
(în tur 2—2). Astfel. în finală 
se vor întîlni Norrkâplng și 
Malmb F.F.

LA KASSEL (R.F.G.). In pre- 
llmihariile C.E. de junior! (pină 
la 18 ani) echipa R.F. Germa

goslavia și Ungaria, cu cîte 
11,5 p, Anglia 11 p, S.U.A. 10,5 
p. Cuba 10 p, Elveția și Olan
da, cîte 8 p. R. P. Chineză 7,5 
p. Selecționata Africii 6,5 p.
• MOSCOVA, 3 (Agerpres). 

Cea de-a 23-a ediție a turneu
lui de șah „Memorialul Cigo- 
rin" s-a încheiat la Soci cu 
victoria marelui maestru so
vietic Aleksei Vîjmanavin, cu 
10 puncte din 14 posibile.

în concursul feminin, pe pri
mul loc s-a clasat Alisa Gala- 
mova (U.R.S.S.). cu 12,5 punc
te din 15 posibile.

Monaco 97—77 ; Cholet (Fran
ța) — Tungsram Budapesta 
101—60 ; Panionios Atena — 
Bamberg (R.F.G.) 96—89 ; Sca- 
Volini Pesaro — Hapoel Tel 
Aviv 105—88 ; Bosnia Saraje
vo — Bobcat Gand (Belgia) 
111—78 ; Ț.S.K.A. Moscova — 
Ludwigsburg (R.F.G.) 102—80.

• SOFIA, 3 (Agerpres). La 
Sofia, formația Elektrosila Le
ningrad a întrecut cu scorul 
de 87—83 (50—39) echipa locală 
Slavia și s-a calificat în sfer
turile de finală ale competiției 
feminine „Cupa Liliana Kon- 
chetti".

CURAJUL N-ARE VlRSTĂ
Lingă Copenhaga, pe aeroportul „Skive", care a găzduit nu iMTVlllF ăi adi4-î a a Q_<» â î _i j; . . . ° _ . .. “funcțlo- 

lume.
. și 

cel 
din-

P« 
In...

m. 
tre- 
taxă

demult și ediția a B-a â „Mondialelor" de aviație 
nează o firmă cu un profil aparte, probabil unic’In 
Numită „Carsten’s Tandem", ea caută — și s-ar zice că 
găsește — amatori de parașutism, racolați atît dintre 
oblșnulți cu salturile, cît șl, lată Ineditul întreprinderii, 
tre cei care n-au mal sărit niciodată ! Pentru a-1 însoți 
Carsten Bundgaard, un fost campion în avion șl, apoi, 
aer (parașutarea se efectuează, de regulă, de’ la 2 000 
deschiderea parașutei produeîndu-se la 1 600 m), clientul 
bule să îndeplinească două condiții : să plătească o __ _
(care nu-1 mică, senzațiile tari costind) și să semneze un an
gajament că sare pe proprla-i răspundere.
i deunăzi, cînd „Sportoviec" relata despre munca"^taUm^.aLrdH(Cel °are S lnstruie?te pe amatori prTț de 
10—15 minute, după care îl acompaniază în cădere). Urma 
vînduse, în 1989, 290 de bilete, reușind de bine de rău să tră- S’JV ? ‘??ă£rea }“crat‘vă. Cele mai multe futeS 
solicitate, firește, de bărbați, majoritatea provenind din rîn- 
dul foștilor piloți sau parașutlștl, dornici să mal guste o 
dată, nu-1 așa, din „aerul tare" al înălțimilor.

Recent însă. Iul Bundgaard 1 s-a înfățișat o femele în vîrsta 
A recunoscut deschis că n-a mal folosit niciodată 6 parașuta' 
menționînd însă că, in tinerețe, a deținut brevet pentru con
ducerea avionului și chiar a elicopterului. „In primul mo
ment, avea să declare Bundgaard, am avut rețineri, socotind 
ca femeia din fața mea poate avea 65, dacă nu chiar 70 de ani. 
văzind-o insă cît e de hotărîtă, mi-am luat inima în dinți șl 
am plecat să-ml fac treaba. Care a decurs absolut normal, 
reacțiile partenerei dovedindu-se prompte, exacte".
»„™ci* riCă«ra a !ncePut in momentul in care, dorind să-l con
fere lui Mary Hougaard o diplomă, după tradiția „casei" na- 
rașutlstul a descoperit că femela de 65 sau 70 de ani avea 
întiftart^nt6’itaJs ”M'a ?pu?aț frigul, mărturisea Bundgaard^ 
lpl'pn<1 ce primejdie am trecut. Am crezut ca glu
mește, adăugind vreo 10—15 ani, dar ml-a arătat actul de 
Identitate : se născuse în 1900 1“ Povestea, ulterior inclusă 
șl ui „Guinness Book", a ajuns la urechile presei, drept pen
tru care „bunica parașutistă" a devenit „eroina zilei". „Sigur 

Sussta la televizor, cu andrelele în 
mina, ocupația obișnuit# a celor de vîrsta mea. Numai eă eu 
cutezînd la un salt cu parașuta, am ținut să demonstrez că se 
poate și că vina e a celor care se predau prea repede. Sâ 

nu mi-o luați în nume de rău, dar cred că trăiești cu adevă
rat atita timp cît nu socotești anii care au trecut, ci pe cei 
care urmează ! Atîta timp cît vrei șl poți face ceva !“

Un fapt Inedit, de acord, dar parcă mal mult decît atît : o 
lecție de viață.

Ovidiu IOANITOAIA

nia a dispus cu 2—1 (0—1) de 
selecționata Suediei.

In cadrul Supercupel Ame- 
ricll de Sud. la Buenos Aires, 
Argentines Juniors a învins for
mația braziliană Cruzeiros cu 
2—0. în prima semifinală. Argen
tines Juniors va întîlni pe Inde- 
pendiente Buenos Aires.

A ÎNCEPUT un turneu în Ku
weit. tn primul joc : Guineea — 
Irak 1—0 (0—0).

IN MECI amical, la Tunis : 
Tunisia — Algeria 0—«.

ÎN CLASAMENTUL golgeteri- 
lor europeni conduce austriacul 
Rodax (Admira Wacker — viena), 
cu 20 de goluri.

JUCĂTORUL iugoslav Bazdare- 
vicl, care activează în echipa 
franceză Sochaux. a fost sus
pendat pe un an și de către 
U.E.F.A. din toate competițiile 
europene. Dună cum se știe, 
Bazdarevici fusese suspendat 
mai tntll de către F.I.F.A. pe 
aceeași perioadă, pentru faptul 
că. la meciul dintre echipele 
Iugoslaviei și Norvegiei, a avut 
o atitudine ireverențioasă față 
de arbitrul de centru. Bazdare
vici nu va putea deci evolua 
nici în turneul final al C.M.. în 
echipa Iugoslaviei.

PE SCURT © PE SCURT
ATLETISM • Cursa de 100 km 

disputată in orașul vest-german 
Ronneburg s-a încheiat cu vic
toria lui Jurgen Maennel 
(R.F.G.). cronometrat !n 71124:25. 
La feminin, prima a trecut li
nia de sosire Katharina Jannecka 
(R.F.G.), în 8hl3:59.

AUTOMOBILISM « Proba des
fășurate pe circuitul de Ia Ciu
dad de Mexico a fost cîștigată 
de pilotul francez Jean-Louiș 
Schlesser („Mercedes"), cu o 
medie orară de 108.788 km. Pe 
locul dț>! s-a situat argentinia
nul Oscar Larraurl („Porsche").

BOX • Thallandezul Kaosal 
Galaxy șl-a păstrat titlu! de 
campion mondial la categoria 
cocoș (versiunea WBA), învin- 
gîndu-1 prin k.o. tehnic. In re
priza a 12-a pe japonezul Kenjl 
Matsamura,

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Znojmo (Cehoslovacia) s-a dis
putat meciul amical dintre se
lecționatele de tineret ale Ce
hoslovaciei și U.R.S.S. Hocheiștil 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 4—2 (1—1, 4—1. 1—0).

TENIS • în turneul feminin 
de la Indianapolis (Indiana), 
campioana bulgară Katerina Ma
leeva a învins-o cu 6—2. 6—2 pe 
vest-germana Claudia Porwlck, 
Iar jucătoarea sovietică Larisa 
Savcenko a dispus cu 6—2. 6-3 
de canadianca Rene Simpson. • 
In turul II al turneului de la 
Paris, suedezul ștefan Edberg l-a 
întrecut cu 7—6, 6—1 pe cehoslo
vacul Miroslav Mecir, america
nul Michael Chang a dispus cu 
6—3, 6—2 de francezul Henri Le- 
conte). iar argentinianul Alberto 
Mancini a reușit să-l elimine 
cu 7—6. 6—< pe suedezul Mats 
Wilander.

k

*«'nln,sLraM* sodT9T78 București «tr V Conts. 16 of P.T.T.R ( țel. ti.19.70 șl ti M.59 coresp. 10.34.60: Interurban 437. telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr. ti.60.33 
»-entro străinătate tbonamente ortn Rompresfllatella vectorul expor-import press P.O.B 14-201 telex 10376. prefir București Calea Grivltei nr. 64-66 10 369. Tiparul I.P. „Informația"


