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După surclasarea lui Honved în C. E.“ la fotbal

„Trofeul Carpați** handbal feminin

REPREZHTAT1VA ROMÂNIEI * ÎNVINS
CEA A POLONIEI

LA CAPATOl UNEI
7 (prin telefon). In 

a doua zi a competi-

STEAUA URCA ȘTACHETA
...in așteptarea unei primăveri cit mai frumoase

Victoria Stelei asupra lui 
Honved a produs multă satis
facție în rindurile marelui pu
blic. Cei trecuți de prima ti
nerețe o compară cu victoria 
asupra lui Ujpest, 
cînd feroviarii au 
4—0 meciul retur 
toarea de atunci a 
ropei Centrale".

In aceste 
să refacem 
Honved în 
tru a intra 
riului tehnic. Deci...

ÎNAINTE DE MECI. Pru
dență justificată în tabăra ste- 
liștilbr. în rîndul comentatori
lor unguri, optimism bazat pe 
revenirea lui Garaba, despre 
care se spunea că este mai 
mult decît un fundaș central, 
el fiind „vela unei întregi co
răbii". Cronicarul își reamin
tește că la Budapesta — îna
inte de meciul tur — antreno
rul Komora a declarat : „Steaua 
este un adversar dificil, pe 
care aș fi preferat să nu-1 în- 
tilnesc in această fază a com
petiției". Si o părere a croni
carului, după meciul de la Buda
pesta. transcrisă in comentariu : 
„Honved este o 
dar la o reală 
tata Honved din 
același cadru al 
portului de forțe : 
pesta, Steaua ar fi meritat cel 
puțin un joc egal... Steaua, 
deși a făcut un joc bun Ia 
Budapesta, cu destule momente 
«peste Ilonvcd-, mai are des
tule resurse ; 1) jocul mai activ 
al lui Iovan, ca și al lui Băr- 
bulcscu, 2) motivarea mai as
pră a lui Majaru, 3) activiza
rea «însoțitorilor» lui Stoica șî — 
în sfirșit — 4) pregătirea spe
cială a lui Lăcătuș, cu mări
rea responsabilității lui față 
dc echipa care lc-a lansat".

Cu 24 de ore înainte de joc : 
„Dacă potențialul Stelei va

din 1938, 
cîștigat cu 
cu dețină- 
„Cupei Eu-

de revenire,rînduri
partida Steaua — 

trei... reprize, pen- 
în zona comenta-

echipă bună, 
depărtare de 
anii ’50". In 
evaluării ra- 

„La Buda-

crește față dc Budapesta, a- 
tunci steliștii vor putea găsi 
soluții pentru eventualele sur
prize tactice pe care, desigur, 
le pregătește 
Bodonyi este 
chipa sa va juca o cu totul 
altă partitură

echipa ungară, 
de părere că e-

jdecît cea de la

JOCULUI. E- 
este restabilit 
secunde. Dezi- 
care ii invita 
Iui Stoica să

ÎN TIMPUL 
chilibrul psihic 
în numai 39 de 
deratul tehnic 
pe „însoțitorii"
„țină aproape" — cum se spune 
— a fost îndeplinit, primul gol 
fiind foarte sugestiv în acest

. :■<

Bodonyi încearcă o pătrundere, 
trilor a „tăiat" toate tentativele

dar jocul colectiv al roș-albaș- 
Foto : Aurel D. NEAGU

Budapesta. El este convins că 
Honved va căuta să diminueze 
tempoul de joc, fotbaliștii un
guri fiind avizați asupra vite
zei pe care o pot declanșa 
atacurile și chiar contraatacu
rile bucureștenilor". Și o ul
timă anticipație : „Numeroșii 
suporteri ai liderului sint ne
răbdători să vadă golul egali
zator încă din primele minute", 
(întotdeauna, prima problemă 
a unei echipe conduse cu 1—0 
după prima manșă stă în ra
piditatea cu care poate resta
bili situația, dat fiind că toate 
minutele „pînă la egalare" curg 
în favoarea echipei care con
duce...)

sens. Boloni, mai temerar ca 
altă dată, atacă poarta, iar în 
momentul golului Stoica a- 
leargă cot la cot cu Pițurcă, 
autorul deschiderii scorului.

La 1—1 pe tabela generală 
de marcaj s-a produs anularea 
anticipațiilor lui Bodonyi. Hon
ved nu a 
perilor de 
a avut un 
porizarea
sortită eșecului, 
tizîndu-se prin eliminarea spa-

putut face fafă ru- 
rttm (in care Balint 
rol hotărîtor), tem- 
proiectată a fost 

totul concre-

loan CH1R1LA

(Continuare in pag 2-3)

La ora unui bilanț pozitiv

HALTEROFILII CONȚINUA SĂ VIZEZE MARILE PERFORMANTE

\ PROBLEMEI
Se apropie 

competițional 
sezon care 
facția unor 
bile obținute _. , .
tiții internaționale ale anului.

Peste 70 de medalii, din care 
30 de aur (cucerite la C.M., C.E., 
Balcaniadă și Concursul „Prie
tenia"), cuprinde bilanțul halte
rofililor români în acest 
care nu s-a încheiat încă.

Privind 
rația are 
care vine 
aspire la 
competiții 
stantin Urdaș

de
al 

ne-a 
rezultate 
în marile compe-

final sezonul 
halterofililor, 
adus satis- 

remarca-

an

în perspectivă, fede- 
în vedere pentru anul 
și alți tineri care să 

podiumul marilor 
internaționale: Con-

Dinamo Bucu-

rești (21 ani), halterofil cu ca
lități ce-1 îndreptățesc să aspire 
la supremația categoriei 
kg; Dorel Mateeș — ~
București (21 ani) 
60 kg — sportiv cu 
nică motivație pentru 
manță. care poate candida 
podiumul acestei categorii.

O serie de juniori care și-au 
„semnat" afirmarea pe plan in
ternațional, cucerind medalii la 
C.M. și C.E. de juniori, Ia Bal
caniadă și Concursul „Priete
nia", au perspectiva de a fi 
cooptați în cadrul Iotului olim
pic: Dumitru Negreanu — Fa
rul Constanța — categ. 56 kg (17 
ani); Czanka .......
Cluj-Napoca ■ 
ani); Victor 
București — 
ani).

Inaugurînd 
pregătire de 
au fost centralizați, în

82,5 
Dinamo 

categoria 
o puter- 

perfor- 
la

Attila — C.S.M. 
— categ. 60 kg (16 
Roșu — Olimpia 
categ. 60 kg (17

Centrul olimpic de 
la Bistrița, unde 

urma

-------------- --------------------- ------------------ t -

CaIHicarc spcchituloasă în CCI. Ia baschet (I)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA - 
TUNGSRAM BUDAPESTA 86-61!

Scor general după cele două meciuri : 152-145 pentru 
campioana noastră

CLUJ-NAPOCA, 7 (prin te
lefon). Peste 3000 de specta
tori în tribune (alte cîteva sute 
de iubitori ai baschetului se 
aflau în fața sălii sporturilor 
din localitate) au aplaudat 
merituoasa și spectaculoasa ca
lificare a echipei feminine de 
baschet Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca în sfer

turile de finală ale prestigioa
sei competiții „Cupa campioni
lor europeni". La capătul unei 
întreceri captivante, baschet
balistele antrenate de Nicolae 
Martin și Iloria Pop au Izbu
tit să remontase handicapul de

Dumitru STĂNCUtESCU

(Continuare în pag a 4-a)

unei ample selecții, cei mai ta- 
lentați sportivi copii și juniori, 
federația tși propune depistarea 
și a altor tineri cu reale apti
tudini pentru practicarea halte
relor, încredințînd antrenorilor

Dragomir CIOROSLAN 
secretar responsabil adjunct 

al F.R.H.C.

(Continuare în pag. 2—3)

IAȘI, 
cea de 
ției internaționale de hand
bal feminin dotată cu „Trofeul 
Carpați", care se desfășoară în 
Sala sporturilor din locali
tate, cota interesului a fost în 
continuă creștere. Dovada cea 
mal elocventă o constituie fap
tul că de această dată tribune
le s-au dovedit neîncăpătoare, 
iar interesul publicului Ie
șean a fost pe deplin răsplă
tit, ambele jocuri disputate 
joi oferind spectacole de bună 
calitate. Desigur, cel mai aș
teptat meci a fost cel dintre 
selecționatele României și 
Poloniei, in care româncele au 
obținut o aplaudată victorie, cu 
scorul de 28—21 (13—11), gra
ție unei evoluții constant bune 
aproape pe durata întregii 
partide. Doar primele 25 de 
minute au fost ceva 
librate, perioadă în 
pa noastră nu și-a 
dența în apărare, 
jucătoarelor poloneze 
mențină slrîns scorul. La pau
ză, elevele antrenorilor Bartha 
și Albu conduceau cu numai 
două goluri. Imediat după 
reluare, Laurica Lunca se 
accidentează și se părea că 
mecanismul apărării noastre 
va avea de suferit, dar nu a 
fost așa. Pentru că Rodica Co- 
valiuc joacă din ce în ce mai

mai echi- 
care echi- 
găsit ca- 
permițînd 

să

exact, reușind în fața proprii
lor suporteri nu numai evo
luție excelentă în apărare, dar 
și o productivitate deosebită în 
atac, ea înscriind 9 goluri 1 
Din minutul 45, cînd scorul 
devenise 21—15, echipa Româ
niei nu mai cedează inițiativa, 
realizează faze deosebit de 
spectaculoase, înscriind cîte- 
va goluri pe contraatac, sem
nate Rodica Marian. Doina Ro- 
deanu apără și o aruncare de 
la 7 m, consfințind o victorie 
clară și meritată a formației 
noastre.

Au înscris : Covaliuc 9, Ma
rian 6, Gheorghe 5, Mozsi 3, 
Neică 3, Torok 1, Nițoiu L 
respectiv Chroszcz 5, Ka- 
minska 4, Zurowska 4, Wala- 
sek 2, Zak 2, Peiras 2, Sie- 
miantovska 1, Mierzejewska 1. 
Au arbitrat bine Wolfgang 
Pritzkow și Hans Kamp (R. D. 
Germană).

în primul joc al reuniunii, 
Ungaria — Bulgaria 26—22 (13 
—13), la . ' ___ :
chilibrat, meritul principal re
venind ........................
re, care 
altă formație decît cea pe care 
am văzut-o în ziua preceden
tă. Echipele au mers „cap la 
cap" pînă în minutul 41 (17—

Mihail VESA

capătul unui meci e-

handbalistelor bulga- 
au prezentat parcă o

(Continuare in pag a 4-a)

Miine, la Pescara, partida retur cu Sisley, din „Cupa cupelor“ la polo

DINAMO BUCUREȘTI ARE ATUURI
V

PENTRU PREZENTA ÎN FINALĂ »
și antrenorii 
pescu, știu 
Mlssagl, Marsili, D’Altruî și co
echipierii lor vor ataca furibund 
de la... prima secundă. Va fi un 
meci, fără îndoială, încins, in 
care, spune pe bună dreptate 
Iullu Capșa, „orice moment de 
nesiguranță poate conta, iar noi 
nu putem merge la Pescara doar 
pentru a ne apăra șl a ceda 
cit mal puțin din avantaj — tre
buie •* luptăm pentru victorie 1* 
Ideea aceasta reprezintă, de fapt, 
cuvtntul de ordine, pentru toți 
jucătorii, inceplnd cu Doru SpI- 
nu — „numărul 1", la propriu 
șt Ia figurat in partida de la 
Pitești —, continuînd cu golge- 
terul Vlad Hagiu, cu foarte ac
tivul Cătălin Moiceanu, cu CU- 
noscuțil Internaționali Viorel 
Rus, Li viu Răctucanu, Vasile Un- 
gureanu, Dorel Ciobăni uc, Cris
tian Dan, Florin Ardelean, cu 
mal tinerii Viorel Șerban, Sorin. 
Diaconi, Călin Găvruș. Dăruirea 
de la Pitești, seriozitatea cu 
care au abordat meciurile da 
pînă acum, un plus de concen
trare pe întreaga durată a întâl
nirii — se pot constitui în su
portul unul rezultat care să con
semneze mult dorita calificare 
în finala „Cupei cupelor".

Precizînd că partida de miine 
va fl arbitrată de Klarici (Iugo
slavia) și Pollmann (R.F.G.), iar 
delegatul L.E.N. este vest-germa- 
nul Haake, nu ne rămîne decît 
să urăm mult succes echipe! Dl
namo 1

Poloiștii de la Dlnamo Bucu
rești dețin, la această oră, o 
veritabilă performanță, fiind sin
gurii care au mers din victorie 
in victorie in numeroasele par
tide jucate In actuala ediție a 
cupelor europene I Cea mai re
centă dintre ele, 15—11 la Pitești 
cu Sisley Pescara, are, desigur, 
o valoare aparte, fiind consem
nată in faza semifinalelor .Cu
pei cupelor*. Întrebarea este a- 
cum dacă avantajul de patru 
goluri, luat in cea mai modernă 
piscină a t*ril. va fi asigură
tor pentru calificarea in actul 
decisiv al Importantei competiții, 
miine după-amiază avind loc la 
Pescara returul tnttlnirii cu va
loroasa echipă Italiană.

Prin prisma rezultatelor ante
rioare, răspunsul ar putea fi a- 
firmativ (să reținem, spre pil
dă, că Dlnamo a învins, pe te
ren neutru, la o diferență de 
șapte goluri pe De Robben, for
mația olandeză a pierdut la Bu
dapesta doar la trei goluri în 
fața lui Vasas. iar aceasta din 
urmă a cîștigat, 9—8, chiar la 
Pescara !). Mai înainte de toate, 
rămîne însă constatarea unei 
reale competitivități internațio
nale, la nivel ridicat, a bucu- 
reștenilor, fapt limpede nu doar 
pentru noi, dar și pentru teh
nicieni și comentatori din dife
rite țări, cuvintele de apreciere 
ale oaspeților italieni fiind încă 
atît de proaspete. Pololștii noștri 
pleacă azi spre locul unei mult 
așteptate dispute tocmai cu gîn- 
dul de a confirma. Ei, jucătorii

I. Capșa și D. Po- 
bine că Estiarte,

Geo RAEȚCHI

Patinajul viteză, in pragul noului sezon

EXISTA UN CENTRU OLIMPIC,
DAR MAI SÎNT MULTE LUCRURI DE FĂCUT

teri, pe patinoarul „23 August", vltezișlll au rulat din nou peste
20 km In așteptarea 'concursurilor pa pistele de dimensiuni olimpice 

Foto: Iorgu BĂNICĂ

Există in Capitală un loc 
unde, de obicei, iarna vine mai 
devreme. Desigur, ați bănuit că 
este vorba de patinoarul arti
ficial din parcul „23 August", 
care în acest sezon și-a deschis 
porțile în ultima decadă a lu
nii septembrie. Primii lui oas
peți au fost hocheiștii. apoi 
.artiștii gheții", iar, de cîtva 
timp, pot fi văzuți acolo și pa
tinatorii de viteză din cadrul 
Centrului olimpic.

...înființat din luna iulie, pe 
lingă asocația sportivă Meca
nică fină din București, Cen
trul olimpic de patinaj viteză a 
pornit la drum cu trei fete și 
șase băieți, toți de vîrsta junio
ratului: Cerasela nordobețiu, 
Mihaela Dascălii, Ileana Cle-

Traian lOANIJESCU

(Continuare in pag. 2-3)



LA BUCUREȘTI PRIMA COMPETIȚIE
OFICIALA DE RUGBY

• ÎN VEDEREA familiarizării 
echipelor noastre și jucătorilor 
toternaițiomaH cu rugbyui ,Jzi 7”, 
Rugby dub Grivița Roșie va or
ganiza miercuri 20 noiembrie, pe 
stadionul său din Parcul copi
lului, un turneu de rugby în 7, 
la care urmează a lua parte opt 
echipe din București, Turneul va 
R dotat cu trofeul „PRIMUL 
TURNEU DE RUGBY IN 7 -
BUCUREȘTI 1305”. Cele opt e- 
chtpe invitate (Steaua, Dinamo, 
Sportul studențesc, Rapid, M. G. 
Olimpia, Energia, Gloria șl, fi
rește. Grivița Roșie) vor fi alcătu
ite din 11 jucători, dintre care 
vor fl prezențl în teren doar cel ...... . . . .. u 

al 
ti 
în 
14 

2 reprize a cite 7 mi
că rugbyui ta 7 
reguli similare 
Vom reveni cu 
intr-un număr

trei înaintași, un mijlocaș 
grămadă și trei componenți 
liniei de treisferturt Nu vor 
admise schimbări de jucători 
tlmpuil partidei (care va dura 
minute 
nute). Precizăm 
®e joacă după 
rutgbyulluâ în 15.
noi amănunte 
viitor.

SPORTUL”.• „TROFEUL 
întrecerea realizatorilor de 
eeuri, din Divizia A, înaintașii 
continuă să fie protagoniști, fapt 
inedit, știut fiind că jucătorii de 
treisferturi sânt cei care Încheie, 
în mod normal, acțiunile 
încercări. Tată, lider este 
interna ti on.alu'1 ȘTEF AN 
TANTIN (Farul) — în 
taxată revenire de formă - 
a marcat zece eseuri. El este ur
mat de Sorin Fuicu și Marin Moț 
(ambii de la Steaua) cu câte 9 
eseuri. M. Zafiescu (Dinamo) — 
8, David (Steaua). Plloțschi (Fa
rul), Lungu (Dinamo) —7, Hol- 

. ban, V. fon (Farul). AI dea (Di
namo) — 6, Paraschiv, Semen, 
Tofan (Dmamo). Enaclie (Steaua). 
Varga (Faruil) — 5 etc.

în întrecerea pe echipe, după 
același criteriu, Steaua (cu un 
meci în plus jucat) are la activ 
51 eseuri, Dinamo 57, Farul 55, 
CSM Sibiu 24, Politehnica' Iași 20. 
Știința CEMIN Baia Mare 14, 
Rulmentul Bîrfad. Mașina Grele

tn 
e-

: prin
acum 

CONS- 
aocen- 

— care

ÎN 7“
Olimpia, Universitatea Timișoara, 
Locomotiva Pașcani — 8, R.C. 
Grivița Roșie, Rapid București, 
Hidrotehniea Milcov Focșani —7, 
Sportul studențesc Construcții, 
Gloria PTT Arad - I, TC Ind. 
MkHa, CSM Suceava —5, Cotn- 
tactoare Buzău, știința Petro
șani, —4, „U* 18 Februarie Ciuj- 
Napoca 3.

• REZULTATE DIN DIVIZIA 
„B- — TINERET î Seria I : Ra
pid n Buc. — Vulcan Buc. 7—15, 
Grivița Roșie II Buc. — ASE 
Energia n Buc. 7—9Ș, Gloria 
Buc. — Aeronautica Buc. 39—7, 
CJS.U. “ ... — -
Știința 
Steaua 
Gloria 
Record _________________ ___
giu 8—8, Rulmentufl Alexandria — 
CJPJl. Craiova 44—3, TextMa Pu
cioasa — Petrochimistul Pitești 
12—22, Electroputere Craiova — 
Ș.N. Oltenița 8—0, Tabllerufi Pi
tești — I.O.B, Balș 6—45 (în 
frunte Petrochimistul — cons
tantă candidată la Divizia „A* — 
cu 27 p), seria a Ill-a; Cons
tructorul Constanța — IMU Med
gidia 62—0 ITC Constanța — Ca- 
Hatis Mangalia 20—0, Pescărușul 
Tu-lcea — C.F.R. Constanța 3—21 
(C.F.R. și Constructorul au câte 
26 p) ; seria a IV-a : Unirea Să- 
eele — Dacii IPA Sibiu 0—10. 
Trans loc Alba Iulia — UtiilajuD 
știința Petroșani 9—4, Transportul 
Tîrgu Mixreș — Petrolu-l Arad 
l'9—24, C.F.R. Brașov — Metalur
gistul Cugii 10—3, Car pa ți Mîrșa— 
Minerul Lupend 10—8 (echipa 
Carpați, pregătită de un antre
nor... debutant — maestrul spor
tului Marian Zamfir, fostul cu
noscut jucător de la Iași și Sibiu 
—, a acumulat 18 p, ca și Metalur
gistul, care are însă un meci mai 
mult disputat) ; seria a V-a :
Rapid Suceava — Electrocontact 
Botoșani 3—7. Chimia Bacău — 
Chimia Brăila 9—27, Progresul 
Brăila — Rapid C.F.R. Gaflați 
9—12, Automobilul Galați — Rul
mentul II Bîrlad 16—6 (pe locul 
I Automobilul 20 p).

7—5®,
■ Aeronautica Buc.
Construcții II Buc. — 
Buc. 10—4, Energia Buc. — 
n Buc. 17—20 (conduce 
cu 13 p) ; seria a H-a :
Ploiești — Dunărea Giur-

Fischer
rezistența o-

JUCATI CU NOI

Ce s-a intimplat cu Bobby 
Fischer 7 întrebarea revine In 
actualitate, acum cînd ne pre
gătim să aplaudăm un nou 
campion mondial. Dar, bine
înțeles, nu-1 putem uita pe 
aceia care a părăsit arena 
neînvins, retrăgîndu-se pre
matur de pe treapta cea mai 
înaltă de performantă. Au 
trecut, de atunci, exact 10 ani. 
A fost, poate, imposibilitatea 
găsirii unei soluții In conflic
tul ce-I opunea forului orga
nizator al campionatului lu
mii, sau dorința Intimă de a-și 
păstra neștirbit mitul de in
vincibilitate cu care se în
conjurase, sau — în sfîrșit — 
o maladie psihică de care 
suferă tncă șl astăzi. Iată 
principalele ipoteze care se 
emit în încercările de a eluci
da „cazul Fischer”. Nu ne 
vom lăsa tentați de noi spe
culații pe această temă, ci 
vom prefera să admirăm una 
din realizările sale strălucite 
pe eșichier.

Robert J. Fischer (născut la 
Chicago, In 1943) avea 15 ani 
clnd a cucerit primul său titlu 
de campion al S.U.A. Poziția 
redată pe diagrama din ru
brica trecută (alb — Rel, Ddl, 
Tal, hl, Nb3, e3, Cc3, d4, Pa2, 
h2, c2, e5, (2 ,g2, h2; negru — 
RgS, Dd8, TaS, f8, Nc8, g7, Ca5, 
eS, Pa7, b7, dl, e7, f7, g6, h7) 
a fost înregistrată într-o 
partidă din acel campionat.

in care Bobby 
albele) spulbera 
ponentului său cel mal autori
zat, un alt celebru șahist a- 
merican Sammy Reshevsky. 
Cu o singură trăsătură, 
l.N:n+!!, viitorul campion 
mondial l-a făcut k.o. pe ad
versar. Intr-adevăr, acesta are 
de ales Intre 
mai prețioasă 
neagră, după 
d :e« 3. D :d8, 
pună matului 
2... R :e6 3. Dd5+
R :g4 5. Tgl+ etc.

★
Fischei și Reshevsky 

tost, la vremea lor, doi 
pli-minune“ ai șahului, 
grama alăturată prezintă Încă 
un asemenea caz de precoci
tate șahistă, de data aceasta 
apărut pe tărimurile noastre 
autohtone. Cu negrele joacă 
un component al echipei na
ționale de juniori a Româ
niei. Și cîștigă I

Radu VOIA

a-șl pierde cea 
figură, dama 
1... R:f7 2. Ce6! 

sau să se ex- 
imparabil, eu 

-• RfS 4. g4+!

au 
„co- 
Dia-

Azi și miine, in sala Florea<

DE IA SAI U MADE DIN DIVIZIA „A” DE BASCHET (f)
SATU MARE, 7 (prin telefon), 

în sala Clubului sportiv școlar 
din localitate cele mai bune echi
pe feminine de baschet au Înce
put joi cel de al doilea turneu 
din cadrul campionatului națio
nal. In prima zi au avut loc me
ciuri destul de interesante înche
iate cu rezultate scontate.

VOINȚA BUCUREȘTI — MO
BILA C.S.Ș. SATU MARE 74— 46 
(40—25). Considerat derbyul pri
mei zile a Întrecerii, meciul a 
fost tot timpul la discreția jucă
toarelor pregătite de antrenorul 
Marian Strugaru. 
au 
de 
Și, 
de

Bucureștencele 
trecut la conducere pe tabela 
scor încă din startul partidei 
o dată cu scurgerea timpului 
Joc, s-a văzut clar că sătmă-

rencele nu pot emite pretenții la 
victorie, care a revenit in mod 
normal echipei mai bune prin 
precizia aruncărilor Ia coș și 
prin superioritatea manifestată 
In lupta sub panouri. Au înscris: 
Ștefan 14, Vasile 4, Gera 6, Mu
țit 5, Urogdl 5, Jugănaru 11, Fi
lip 4, Borș 14 și Grecu 11 pentru 
Învingătoare, respectiv Szocs 15, 
Moisa «, Groza 3, Leitner S, Bura 
3, Toth 4, Aștelean 3 $1 Bălu- 
țiu 4.

Au condus N. Breza (București) 
șl R. Vaida (Oradea).

Celelalte rezultate: Politehnica 
București — Rapid 70—51 (36—38), 
Politehnica Timișoara — Chimis
tul Rm. Vilcea 52—44 (25—20).

Zoltan KOVACS — coresp.
Z£3

LA ZI ÎN HOCHEI

TURNEUL FINAL AL I
DE LUPTE GRECO

DINAMO 
DIN NOU 

In zilele <

I WEISS WAS SER, 
I LA BUCUREȘTI 

___ de 19, zo șl 21 no
iembrie va evolua din nou, în 
fața publicului bucureștea-n cu
noscuta formație Dynamo Weiss- 
wasser, de 26 de ori campioană 
a R.D. Germane, clasată pe locui! 
II (după Dynamo Berlin) în ul
timul campionat. In prima zi, 
formația oaspete va întilni pc 
Dinamo București, pentru ca ’ur
mătoarele partide să le dispute 
în compania lotului reprezentativ. 

După cum ne-a informat 
K al amar, unul dintre 
reprezentativei, din lotul 
fac parte, printre 
jucători : Netedu, 
portari, E. Antal, 
Herlea, 
Cazacu, 
tal, Șofron, Gereb, Lukacs, 
lyom, Chiriță șl Gerczuj. „ 
țile» lotului nu sînt, însă, închi
se. Orice jucător care va con
firma, fie că activează într-o e- 
chipă din prima sau din a doua 
grupă valorică, va fi în vede
rile noastre*, ne-a spus Al. Ka- 
lamar.

DUMINICA ÎNCEPE 
ȘI DIVIZIA A III-A

Primul tur al campionatului a- 
cestei categorii de echiipe va în
cepe duminică, în Capitală. Iată 
programul (care mal poate su
feri unele modificări):

Duminică 10 noiembrie : Petro
lul Brașov — Petrolul Plodești, 
C.S.U. Construcții București — 
Tîrnava Odiorheiiu Secuiesc, Elee- 
tromureș Tg. Mureș — C.S.M. 
Suceava ; luni 11 noiembrie : Pe
trolul Brașov — Electromureș, 
C.S.U., Construcții — C.S.M. Su
ceava, Urna va — Petrolul Plo
iești ; marți 12 noiembrie : Pe- 
troâuil Ploiești — C.S.M. Sucea
va, C.S.U. Construcții — Elec- 
tromureș. Tîrnava — Petrolul 
Brașov ; joi 14 noiembrie ; Tîr- 
nava ■— C.S.M. Suceava, C.S.U. 
Construcții — Petrolul Brașov, 
Electromureș — Petrolul Ploiești; 
vineri 15 noiembrie : Petrolul 
Brașov — C.S.M. Suceava. C.S.U 
Construcții — Petrolul Ploiești, 
Tîrnava — Electromureș.

Miercuri 13 noiembrie este 
de odihnă

CUM SE ALCĂTUIESC 
CLASAMENTELE 7

Mai mul ți cititori, printre care 
I. Vin til eseu din Azuga, Al. Po- 
găreanu din Vaslui, D. Hremen- 
ciuc din Suceava, ne-au întreba: 
cum se alcătuiesc clasamentele 
la hochei, ceti pe echipe și cel al 
goigeterilor. Intr-adevăr, ele au 
la bază alte criterii decît. să zi
cem, cele de la fotbal. Astfel, la 
hochei, în cazul în care don 
sau mai multe echipe se află la 
egalitate de puncte, se iau în 
considerare urm ătoarele ~ cri te-' 
de departajare : 1. Numărul de 
puncte realizate in întâlnirile^ di
recte dantre echitpele în cauză. 2 
Diferența de g-oluri (aceea mai 
mare conduce la un loc supe
rior) în jocurile dintre formațiile 
în cauză. 3. Rezultatul prin îm
părțire dintre golurile marcate și 
cele primite (diferența mai mare

Horvath, 
Tureanu,

A!.
antrenorii 

lărgit 
alții, următorii 
Gh. Huțan — 
I. Antal, Daîa, 
D. Popovici, 
Gliga, K. An- 

~ ' i, So-
,*Por-

zi

HALTEROFILII CONTINUA SĂ VIZEZE MARILE PERFORMANTE
(Urmare din pag. 1)

Mugur Sar an ciuc, Andrei Ka
rafa și loan Moraru o mare 
răspundere, ei fiind însărcinați 
cu pregătirea sportivilor selec
ționați în Centrul olimpic, 
este mai puțin adevărat 
există și cîteva probleme 
nico-organizatorice pe care 
denația și le propune spre _ _ 
zolvare în vederea realizării o- 
biectivelor viitoare.

Antrenorii lotului olimpic, 
Ștefan Achim și Constantin 
Dumitru, precum și cei ai lo
tului de Juniori, Mihal Con- 
staniinescu șl Gheorghe Gospo
dinov, au înțeles și aplicat ideea 
adaptării sportivilor la un vo
lum de muncă din ce în ce 
mal mare, refuzînd tendința de 
a găsi un așa-zis „volum optim 
de antrenament*, care în cazul 
nostru ar însemna 
treptată a efortului 
Scăderea 
tica a dovedit că în ramurile 
sportive în care volumul de 
muncă s-a mărit considerabil, 
performanțele au atins parame
trii competitivității mondiale. 
Pînă nu demult, chiar tehnicie
nii loturilor naționale se între
bau cu oarecare neîncredere: 
cît de mult se poate mări vo
lumul de muncă, pe ce direcții 
se poate acționa avind în ve
dere că orice s-ar întreprinde, 
timpul necesar desfășurării an
trenamentelor devine un faetor

Nu 
că 

teh- 
fe- 
re-

micșorarea 
și Implicit 

performanțelor. Prac-

limitativ? Pentru sportivii tineri 
care candidează la atingerea 
performanțelor mondiale actu
ale, volumul va avea o creștere 
continuă, vizînd stimularea ac
tivă a capacității de adaptare 
individuală la efort. Pentru 
sportivii consacrați care se 
află la nivelul performanțelor 
mondiale, creșterea efortului se 
va efectua, îndeosebi, prin 
sporirea numărului de repetări 
cu intensități mari în antrena
mente. în ambele cazuri este 
necesar să se respecte două di
recții de acțiune privind creș
terea volumului de muncă: spo
rirea pe toată durata pregătirii 
a lucrului specific, respectiv a 
exercițiilor efectuate în concurs, 
acestea avînd cel mal ridicat 
raport de corelație cu creșterea 
performanței la totalul celor 
două stiluri și asigurarea con
tinuității procesului 
nament de-a lungul 
ciclu anual de pregătire, 
tarea întreruperilor și a pauze
lor n^justificate, știut fiind că 
acestea duc la pierderea acumu
lărilor atît de greu obținute și 
Ia scăderea rapidă a indicilor 
ridicați ai calităților fizice an
trenate.

Dn păcate mai sînt unii an
trenori de la cluburi și secții 
care nu înțeleg să respecte a- 
ceste principii. După competiții 
aceștia propun cite o pauză mai 
lungă decît este necesară refa
cerii organismului în vederea 
reluării antrenamentelor, sau o

de antre- 
întregului 

evi-

vacanță de 2—3 săptămînl sub 
soarele .primitor* al litoralului, 
timp în care sportivii nu se 
mai antrenează, pierzînd tot ceea 
ce au acumulat pe parcursul fi
nului. Ulterior 
alte cîteva luni de 
pentru a 
plecat.

Desigur 
efort este 
ai pregătirii sportive, dar 
legem rostul acesteia ca fiind o 
verigă care să asigure înlăn
țuirea absolută a componente
lor procesului de antrenament 
în continuitatea efortului, ce
rință de care nu putem
aspira podiumul performan
țelor internaționale.

Tot la nivelul secțiilor șl clu
burilor trebuie sporită calitatea 
muncii educativ-formative, pen
tru că aici vine sportivul pen
tru prima dată în contact cu 
„secretele* sportului de perfor
manță și tot aici trebuie să în
țeleagă mai repede decît In 
altă parte că idealului de a a- 
junge campion i se subordo
nează celelalte trebuințe, că a- 

substituite sau 
la împlinirea vi- 
cel mai bun din-

sînt necesare 
pregătire 

ajunge de unde au

că refacerea 
un factor de

după 
bază 
înțe-

cestea pot fi 
aminate pînă 
sului de a fi 
tre cei buni.

Orientarea metodică a F.R.H.C. 
impune tuturor tehnicienilor o 
concepție și un sistem unitar 
de acțiune In pregătirea spor
tivilor, din momentul intrării 
lor în sala de sport pînă la ni
velul lotului olimpic. Numai

oonduce șl ta acest caz la uo 
loc superior), de asemenea ta jo
curile dintre echipele ta cauză. 
4. Diferența de goluri în jocurile 
dintre toate formațiile partici
pante. 5. Rezultatul prin Împăr
țire dintre golurile marcate și 
cele primite ta jocurile -dintre 
toate echipele.

în clasamentul goigeterilor, la 
hochei se ține, seama nu numai 
de golurile marcate, cl și de pa
sele de gol date coechipierilor 
care înscriu, cifre care se adună 
șl dau punctajul fiecărui jucător. 
In cazul în care sînt sportivi cu 
același număr de puncte, întîi- 
tate are cel care a marcat mai 
multe goluri. In cazul ta care e- 
galltatea persistă, se ține seama 
de numărul minutelor de penali
zare a jucătorilor ta cauză și 
Chiar și de n-umărul minutelor In 
care au evoluat pe gheată, prio
ritate avind cel cu cifrele cele 
mal mici.
GOLGETERII CAMPIONATULUI 

DE JUNIORI
In urma primului tur al cam

pionatului de juniori, disputat 
săptămina trecută in Capitală 
oel mal productiv atacant s-a 
arătat Cs. Gal (C.S.Ș. Viitorul 
Gheorgheni) cu 6 p (S goluri + 
1 pasă de gol) urmat de T. Au
gustin (C.S.Ș. Sp. Club M. Ciuc) 
— 5 p ........................
Triumf) 
(Steaua 
(C.S.Ș.
(Steaua ___
Sp. Club Miercurea Ciuc), 
Orban (C.S.Ș. Viitorul) șl 
Maraian (C.S.Ș. Viitorul), toti cu 
cile 4 p.

Rubrica realizată de 
Mircea TUDORAN

Azi și mîine, în sala Flo- 
reasca din ~ 
loc turneul 
„A" dc lupte 
tru această 
nele căreia 
campioana țării pe anul 1985, 
au obținut dreptul de partici
pare formațiile clasate pc pri
mele trei locuri în cele patru 
serii ale Diviziei „A“, după ce 
au susținut întrecerile binecu
noscutelor etape.

Ieri a avut loc tragerea la 
sorți pentru alcătuirea celor 
trei grupe. în prima grupă vor 
concura Dinamo București, 
C.S. Arad, L.C. Dacia Pitești 
și Farul Constanța ; în cea de 
a doua : Steaua, C.S.M. Su
ceava, Electromureș Tg. Mureș 
și Muscelul Cîmpulung : în 
grupa a treia : Metalul Rădă
uți, Aluminiu Slatina, Rapid 
București și Electroputere Cra
iova. După turneele din cadrul 
acestor grupe, primele două e-

Capitală, va avea 
final al Diviziei 

greco-romanc. Pen- 
competiție, la fi- 
va fi desemnată

chipe 
pârtie?, 
pentru 
ce se 
Pentru 
intilnii 
„6“ se 
zultate 
grupei

Lupt 
pioană 
din ni 
și Stei 
bune 
echipe 
valoro 
tegorie 
pioni 
la corr 
sebit 
Întrece 
rînd < 
miniu 
Iul Ri

Reui 
vor fi 
arbitri

APROAPE 200 DE
LA FINALELE FEMINIF

(4+D, V. Niță (Steaua 
— 5 p (34 2), Fl. Dobre 
Triumf). S. Mohorea 

2 Galați)- Gh. Dragomir 
Triumf), A. Csîki (C.S.S.

— ‘ J,
St.

în Sala sporturilor din Pi
tești se va desfășura, sîmbătă, 
prima competiție oficială de 
amploare la judo feminin — 
finalele concursului republican 
individual. La această ediție 
inaugurală — așteptată cu deo
sebit interes — au obținut ca
lificarea, după întrecerile din 
cadrul etapei județene, aproape 
200 de concurente. Pe cele două 
tatami își vor disputa întiieta- 
tea sportive din Alba, Argeș, 
Arad, Bacău, Bihor, Bistrița, 
București, Buzău, Cluj, Mara
mureș, Teleorman, Vrancca și 
din multe alte județe.

Fiind vorba de o competiție 
în premieră, nu se pot face... 
pronosticuri la cele 7 categorii 
de greutate : 48 kg, 52 kg, 56

kg, 6 
+ 72 i 

înaii 
ora 9 
susțin' 
menu' 
elimi 
va tr 
de p 
într-u 
bilit.

Pen 
selecți 
tri c< 
recent 
Vor < 
tre : 
Barb 
rești) 
pina).

PATINAJUL VITEZA, IN PRAGUL
(Urmare din pag. 1)

teșteanu, Orlando Cristea, Ed
mond Cseh, Nicolac Sandu, Ti
bor Becze, Daniel Csata și Csa- 
ba Madarasz. Ce a urmat ? Du
pă mai multe zile de pregătire 
pe... uscat, tinerii olimpici au 
făcut o... haltă la Suceava, pen
tru a participa la campionatele 
republicane de patinaj cu ro
tile. Apoi, au urcat la Piatra 
Arsă, unde au lucrat intens pe 
placa curbă (aparat pentru a- 
similarea mișcărilor de patinaj), 
cu scopul de a face acumulări 
fizice specifice. La reîntoarce
rea în Capitală, selecționabilii 
au combinat exercițiile pe 
uscat cu cele de pe pista re
dusă a patinoarului artificial 
„23 August”, dar nu înainte de 
a trece prin controalele medi
cale, care au arătat că organis
mul lor este adaptat la efortul

astfel se pot valorifica acumu
lările făcute pe parcursul dife
ritelor stadii de pregătire, fără 
a trebui să se piardă vremea
— cînd sportivul ajunge la lot .
— cu corectarea unor ”
deprinderi ce odată 
cu greu se mal pot

Rezultatele obținute 
rofilil români în acest an com- 
petițional 11 obligă pe sportivi 
șl tehnicieni la o mobilizare și 
răspunderi sporite pentru a o- 
nora și în viitor poziția cuce
rită de această ramură sporti
vă în rîndul disciplinelor 
rezultate prestigioase in 
Internațională.

Sezonul eompetltional al 
terofililor se 
Nicu Vlad va 
ters“-ul de 
unde sperăm 
mai sus între 
halterofili ai 
tional va concura la 
lunii noiembrie la 
de seniori de la Plovdiv (Bul
garia) unde sportivii noștri își 
propun să cîștige cît mai mul
te titluri în confruntarea pe 
teren propriu cu redutabilii hal
terofili bulgari. Apoi, la înce
putul lunii decembrie, atît 
lotul de seniori, cit și cel de 
juniori își vor începe pregătiri
le pentru sezonul 1986. Ii aș
teaptă Campionatele europene și 
mondiale. Nicu Vlad șl Andrei 
Socaci, împreună cu colegii lor, 
sînt hotăriți să demonstreze că 
școala românească de haltere 
este de pe acum o realitate de 
care elita halterotiliei mondiale 
nu poate să nu mai țină seama.

greșeli și 
instalate 

înlătura.
de halte-

cu 
arena

hal- 
final. 

„Mas- 
Carlo, 

cit

apropie de 
concura la 

la Monte 
să se claseze 
cel mai buni zece 
lumii. Lotul na- 

mij locul 
Balcaniada

NC
stabilit pentru această perioadă. 
Iar indicii de rezistență și vi
teză au fost promițători. Si 
iată-i pe viteziștii care și-au 
pus în gînd să facă parte din 
delegația țării noastre la vi
itoarele Jocuri Olimpice de 
iarnă, rulînd zilnic zeci de ki
lometri pe pista redusă de la 
patinoarul „23 August”, sub în
drumarea tînărului lor antrenor, 
fostul patinator Adrian Cioba
nii. Față de data calendaristi
că, mișcarea alergătorilor ni 
s-a părut bună. „Da, Mihaela 
Dascălu, Cerasela Hordobețiu, 
Orlando Cristea, Tibor Becze, 
Edmond Cseh și ceilalți, ne-a 
mărturisit intr-un moment de 
răgaz prof. Adrian 
sini tineri talentați,
față de nou și ca atare progre
sează. Pregătirile lor merg bi
ne, dar ar putea merge și mai 
bine". • Adică ? • „Fiind ia 
discreția vremii în procesul in
struirii, nu avem o bază solidă 
de selecție, iar talentele, ple- 
cale pe un drum greșii în in
struirea inițială, la secții, cu ju
mătăți de măsură, vin Ia lotul 
reprezentativ 'eu deprinderi gre
șite. Și, in Ioc să le perfecțio
nezi cunoștințele, trebuie mai 
întîi să-i... dezveți. Se bate mo
neda pe pregătirea fizică. Nici 
eu n-o neglijez. Dar, cred eu, 
nimic nu poate ajuta mai bine 
Ia creșterea talentului deci! 
exercițiile pe gheață. Fără să 
vrei te lovești însă de o dificul
tate care poale anula toate ce
lelalte eforturi: n-am reușit

Ciobanu. 
receptivi

aici p 
sau ir 
pe gi 
Iată i 
1983— 
urcat 
ța a 
pista 
pregr 
rile 
să n. 
este 
noștri 
preoc 
multe 
tru c 
comp 
comp

Inti 
menț 
form: 
mai 
buie 
te pi 
vans, 
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parte 
tutin: 
tire, 
chipa 
progi 
name 
ricire 
deaui 
intîrz 

$i 
treno 
cesc, 
ințar 
găti? 
un a 
spere 
teză.

DUMINICĂ

participați cu cit mai 
multe bilete)

tragere



ROMANIA
După jocul de Ia Kiev

la Plopeni, in preliminariile C. E. de juniori

TURCIA 4.0 (1.0), DUPĂ 0 EVOLUȚIE

EXCELENTA IN REPRIZA SECUNDĂ
iă vor 
turneu 
națiilor -I 
ile 1-6. I 
ii unor 
ilui de 
tie re- 
cadrul

I
UNIVERSITATEA CRAIOVA
LA RĂSCRUCE DE DRUMURI
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Prin urmare, ceea ce lăsa să 
se întrevadă rezultatul din pri
ma manșă, disputată la Cra
iova (acel 2—2), și, mai cu sea
mă, ceea ce lăsa să se înțe
leagă forță de joc a ad
versarului s-a înregistrat : U- 
niversitatea Craiova a fost eli
minată din „Cupa cupelor" de 
Dinamo Kiev, in al doilea tur 
al competiției Un 3—0 care 
vorbește clar despre superio
ritatea fotbaliștilor sovietici în 
acea perioadă decisivă 
tîlnirii de pe stadionul 
din Kiev și care se 
între minutele 5 și 12;
8 minute au decis — 
devreme ! — învingătorul (au
torii golurilor : Raț. Belanov și 
Demianenko). Echipa antre
nată de Valeri Lobanovski 
și-a cîștigat o meritată intrare 
în turul următor prin efectul 
a doi factori : rapiditatea pro
priilor acțiuni și dezechilibrul 
produs în formația noastră. 
Cum și de ce s-a clătinat de
fensiva noastră 1 în primul 
rînd, după opinia noastră, da
torită neputinței liniei de mij
loc de a păstra balonul, pier
derii cu regularitate, de către 
componenții ci, a duelurilor 
pentru minge. Este adevărat, 
mijlocașii din Kiev reprezintă, 
in momentul de față, un grup 
redutabil de jucători, cu o 
mare capacitate de efort, evo- 
luind după „trasee" • prestabi
lite și îndelung antrenate (ob
servație valabilă pentru toate 
liniile lui Dinamo) iar compar
timentul similar pe care l-a 
putut opune Univerșjtatea in 
acest moment este departe de 
potențialul adversarului. Gru
pul actual nu are nici expe
riența, nici personalitatea tre
cutei linii de mijloc, punct 
forte al clubului din Bănie, 
autoare a numeroase victorii 
ale acestuia. Și nici în față 
Universitatea n-a mal avut 
fotbaliști de rutina și siguranța 
unui Cămălaru, unui Cirțu sau 
a unui Crișan. „Echipa în re
construcție", cum pe bună 
dreptate o numim pe Univer
sitatea Craiova, a trebuit să 
facă față unei - situații de joc 
cu care nici „formația de aur" 
nu s-a întîlnit decît foarte 
rar : să dispute partida retur, 
in deplasare, după un egal pe 
teren propriu.

Tnfrîngcrea categorică i-a a-

a în- 
Cenfral 
fixează 
Aceste 

așa de

fectâl mult pe jucătorii din 
Craiova De la conducătorul 
lor în teren, Ștefănescu, la 
„mezinii" lotului, Badea și 
Gică Popescu. După meci, fie
care dintre ei a avut puterea 
să recunoască scăderile jocului 
propriu și să amintească des
pre necesitatea unirii . forțelor 
spre a reface o echipă' eare a 
adus fotbalului 
tea performanțe înalte, culmi- 
nintl cu intrarea in semifina
lele „Cupei U.E.F.A." Ne-a im
presionat plăcut cu cîtă bucu
rie au primit ei, la cabine, 
după partidă, vestea frumoasei 
victorii a Stelei. „Bravo lor ! 
Bine că merg ei mai departe, 
cei de Ia Steaua Fotbalul nos
tru este, astfel, reprezentat 
mai departe în cupele euro
pene !“, spunea Lung. Dar, 
imediat, subiectul „viitorul 
Universității" revenea în dis
cuție. O lucidă și realistă fi
xare a momentului a venit 
chiar djn partea antrenorului 
principal, Mircea Rădulescu : 
„Universitatea Craiova trece 
printr-un moment important al 
existenței sale. De modul cum 
vom acționa toți cei care par
ticipăm Ia viața echipei, mă 
refer Ia toți factorii și, bine
înțeles, Ia antrenori și jucători, 
depinde reușita depășirii lui. 
Formația noastră și-a creat un 
nume autorizai în fotbalul eu
ropean, ea a urcat în premieră 
trepte compcliționale interna
ționale. Sîntem datori să de
punem toate eforturile, învă- 
țînd din fiecare joc, cum a fost 
și acest insucces așa de plin 
de concluzii utile pentru noi, 
pentru a readuce echipa în 
prim-planul fotbalului interna
țional. Și aceasta, în primul 
rînd, printr-o comportare me
reu mai bună în campionat, 
prin obținerea dreptului de a 
participa și în viitor Ia cupele 
europene, ceea ce 
prezența în partea 
a clasamentului".

In acest moment, 
cintări foarte greu 
ei viitoare, Universitatea Cra
iova trebuie să se bucure de 
sprijinul tuturor celor ce iu
besc fotbalul. Ca o datorie 
pentru ceea ce a făcut, pentru 
fotbalul . nostru, importantul 
club din „Bănie".

Eftimie IONESCU

Pe stadionul Metalul din Plo
peni, echipa noastră de juniori 
a susținut ieri ultimul ei joc 
de pe teren propriu din cadru) 
preliminariilor Campionatului 
european A. A întîlnit „11‘‘-le 
similar al Turciei și a cîștigat 
cu 4—0 (1—0) după o partidă 
în care a dominat autoritar de

tot el a executat cu precizie 
lovitura liberă și balonul 
dus parcă pus cu mina 
„vinciul" opus al porții 
Metin : 1—0. A urmat o pre
siune prelungită asupra careu
lui oaspeților, dar pînă la pau
ză scorul nu s-a mai modificat 
datorită unor mari ratări

s-a 
la 

lui

Stadion Metalul ; teren foarte 
bun ; timp bun pentru fotbal î 
spectatori — circa 5.000. Șuturi 3 

Corne- 
___ Z. SAVA 

(min. 8), NUȚA (min. 48 și 67),

26—5 (pe poartă : 12—3). 
re: 10—4. Au marcat: D.

românesc ati-

presupune 
superioară

care poate 
în evoluția

J
Golul 
cutat 
du-se

nr. 1 : T ' ' ~___
fără greș lovitura liberă de la 
în coltul opus al porții lui

Daniel Sava^ care nu se vede în fotografie, a exe- 
, .j circa 2o balonul ducin- 

Metin. Foto : Aurel D. NEAGU
capăt la altul. Iar reprizala un capăt la altul. Iar repriza 

secundă a fost una excelentă, 
tinerii jucători pregătiți 
antrenorii Gheorghe Staicu 
Constantin Frățilă evoluînd la 
capacitățile lor maxime, în- 
tr-un tempo infernal, căruia ju
niorii turci, deși foarte rapizi 
și ambițioși, nu i-au putut face 
față. De altfel, și în primele 45 
de minute. Pojar, Sedecaru, 
Cr. Sava, Gh. Popescu (sosit 
în dimineața meciului, cu a- 
vionul, de Ia Kiev, unde evo
luase, cu Universitatea Craio
va, miercuri seara), D. Sava, 
Oloșutean au apăsat deciși pe 
accelerator, pornind din
X\\\\\\\\\\\\^

CLASAMENTUL
6 4 0 1 
5 2 12 
4 12 1 
4 0 13

1. ROMANIA
2. Cehoslovacia
3. U.R.S.S.
4. Turcia

de
Și

start

8
5
4
1

cu toate motoarele ambalate și, 
în mod firesc, deschiderea sco
rului a survenit la puține mi
nute de la primul fluier al ar
bitrului. Astfel, în min. 8, DA
NIEL SAVA a fost faultat Ia 
marginea careului (lateral stin
gă în direcția de atac a „tri
colorilor") de fundașul Ergun,

STEA UA URCĂ STACHETA
DUPĂ DISPUTAREA ME

CIULUI. Euforie firească în 
vestiarul Stelei. In sfîrșit, îl 
vedem zîmbind 
Va declara, de 
teaptă această 
de cînd joacă 
chipa campioană 
singura, din cele patru echipe 
ale noastre, care va fi și la 
primăvară în... Europa. La în
ceputul acestei toamne, Steaua 
era, încă, o echipă care nu 
trecuse niciodată de turul 1 al 
C.C.E. Astăzi e în turul trei ! 
Acum trei ani, întreaga su
flare fotbalistică de la noi își 
lega speranțele de Universita
tea Craiova, care intra în tu
rul patru al „Cupei U.E.F.A.", 
după eliminarea Florentinei, a 
lui Shamrock și a lui Bor
deaux. Acum doi ani, speran
țele se îndreptau spre Dinamo, 
care trăise, chiar in această 
parte a toamnei, eliminarea 
Iul Hamburg. Acum, toți iubi
torii fotbalului speră ca Steaua 
să egaleze aceste recorduri 
sui-generia și apoi să le do
boare. Echipa Iui Jenei, in ac
tuala formulă — generatoare 
de optimism — s-a construit 
repede. S-au făcut remanieri 
masive, curajoase. Jucători

(Urmare din pag. 1)

țiului de manevră a lui De- 
tari ; în același timp, Garaba 
însuși a fost supus unui pres
sing insistent, ceea ce a făcut 
ca „vela" să nu mai poată îm
pinge corabia lui Komora.

La baza succesului Stelei stă 
tot plusul dc mișcare. La a- 
cest plus au contribuit „per
pendicularele" înaripate ale lui 
Stoica și „diagonalele" neobo
site ale lui Majaru. Cu spri
jinul „lateralilor" și, mai ales, 
al lui Bărbulescu, mișcarea era 
completă.

Un element remarcabil ia 
jocul Stelei a fost apariția- 
surpriză a lui Balint pe dreapta. 
Sugestiv — pentru mișcarea 
la care ne referim — este 
faptul că mijlocașul Balint a 
centrat — Ia golul' doi — de 
lingă linia de corner, iar ex
trema dreaptă, Lăcătuș, a mar
cat de pe poziție de... inter 
stingă ; ca să nu mai amintii» 
și faptul că la prima fază a 
meciului, extremul stingă 
Pițurcă, și-a abandonat fa> 
chiar primele secunde culoa
rul, pentru a fi prezent, „la 
primire", în fața lui Andrusch.

și pe Stoica, 
altfel, că aș- 

zi de 11 ani, 
la Steaua. E- 

e, deci,

primiți cu rezerve (Bumbescu, 
Belodedici, Bărbulescu) au de
venit apărători de prim-plan. 
Boloni, considerat de unii prea 
bătrîn, trăiește — după Bra
tislava — o a doua tinerețe. 
După anumite ezitări, s-a 
juns la concluzia normală 
Balint este și trebuie să 
., compresorul" unei echipe

a- 
că 
fie

Și 
așa rapide. Să ne oprim aici, 
nu însă înainte de a aminti că 
Stoica, ieri încă servantul lui 
Iordănescu și Dumitru, a prins 
aripi din maturitatea tactică a 
lui Boloni, care l-a ajutat să 
zboare.

Acum, marele public așteaptă 
tragerea la sorți de la 13 de
cembrie. Au rămas doar cei 
puternici (inclusiv Kuusysi, 
care, după ce acum doi ani se 
împleticea pe Dinamo, a reu
șit acum să elimine pe cam
pioana Uniunii Sovietice).

Mai importantă decît trage
rea la sorți ni se pare, însă, 
hotărîrea Stelei de a merge 
cu curaj, înainte, cit mai de
parte !

ADMINISTRAȚIA DE

lui Cr. Sava (min. 10 și 41) și 
Dumitrașcu (min. 18 și 44).

După pauză. în min. 48, ju
niorii noștri și-au mărit avan
tajul : Pojar a demarai iarăși 
pe stingă, a centrat pe partea 
opusă pînă la Oloșutean, care 
i-a păsat ca la carte lui NUȚA 
și acesta a reluat imparabil în

POJAR (min, 79)
ROMANIA : Hristea — Beje- 

aaru, SEDECARU, Strola, PO
JAR — OLOȘUTEAN. GH. PO
PESCU, D. SAVA — CR. SAVA 
(min. 87 Costăchescu). NUȚA, 
Dumitrașcu (min. 72 Jercalău).

TURCIA: Metin — Erguil, Hamlt, 
Huseyn. Halii — TA YGUN, Hami 
(min. 65 Taner), Ibrahim ■ 
SENOL, Ytigel, Șakir (min. 35 
ăbdulah).

A arbitrat bine Cr. Czemarma- 
zowicz (Polonia) ; la linie : N. 
Oinescu și D. Petrescu.

....... •
plasă. Golul i-a ambiționat și 
mai mult pe jucătorii noștri, ei 
au atacat continuu. în valuri, 
dar iarăși s-a ratat din poziții 
ideale.. în min. 67 însă, Oloșu- 
tean a șutat foarte puternic 
din afara careului, Metin n-a 
putut reține și, pe fază, ace
lași NUȚA a reluat in plasă : 
3—0. Și din nou alte ocazii ra
tate, după care. în min. 79 a 
venit și cel mai frumos go. al 
meciului : D. Sava a pătruns 
in dribling, pe stingă, a centrat 
Ia marginea careului, POJAR 
a venit lansat și a șutat senza
țional sub transversală. Gol de 
zile mari, aplaudat mult de 
cei aproape 5 000 de spectatori 
prezenți în tribune, gol care a 
vrut parcă să sintetizeze, așa 
cum subliniam la început, 
voluția excelentă a echipei 
noastre de juniori în ultimele 
45 de minute ale partidei.

Laurențiu DUMITRESCU

e-

-4-

PROGRAMUL Șl ARBITRII

ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI
SERIA I : Dunărea C.S.U. Ga

lați — F.C.M. Delta Tulcea : Gh. 
Toth (Alud), C.F.R. Pașcani — 
Metalul Pîopeni : I. Medveș (Ora
dea), Dunărea Călărași — F. C. 
Constanța : M. Salomir (Cluj-Na- 
poca), Minerul Vatra Dornel — 
Oțelul Galați : M. Niculescu
(București), Ceahlăul P. Neamț 
— C.S.M. Suceava: Gh. Olițeru 
(București), Aripile Bacău — 
Politehnica Iași : I. Crăciunescu 
(Rm. Vilcea), Olimpia Rm. Să
rat — Prahova C.S.U. Plodești : 
D.P. Manole ((București), Steaua 
Mizil — Chimia Fălticenii : A. Mi- 
țaru (Rm. Vîlcea) F.C. Progresul 
Brăila — C.S. Botoșani : 
dorescu (București)

D. Teo-

LP.A.
Morend:

seria A n-a : Șoimii
Sibiu — Flacăra Autom._______
N. Dinescu (Rm. Vtlcea) — «le la 
ora 14, Mecanică fină Steaua 
București — Chimica Tlmăveni : 
I. Niculițov (Focșani) — stadio
nul Mecanică fină, Electroputere 
Craiova — Progresul-Vulcan 
București : Gr. Macavei (Deva), 
Avintul Reghin — Spartul mun- 
ciitoresc Slatina : I. Ghergheli 
(Baia Mane). I.C.I.M. Brașov — 
Automatica București : Iile Coț 
(Ploiești): Carpați Mîrșa — Trac
torul Brașov : G. Cagula (Baia

<4

Mare), A.S. D robe ta Tr. Seve
rin — Gaz metan Mediaș : 1.
Ferenczi (Timișoara), C.S. Tîr- 
goviște — Muscelul CImpuliung : 
R. Nicoară (Turcea).

SERIA A in-a : Minerul 
niic — Mureșul 
(Caracal), C.S. 
nerul Lupend : 
reșU), C.S.M. 
Brad : N. Gogoașă (Buzău), 
frățirea Oradea — Strungul Arad: 
Al. Rolea (București), C.F.R. Ti
mișoara — Unirea Alba lulia : D. 
Bolintiș (București), Armătura 
Zalău — Mecani«di Orăștie : I.
Toma (P. Neamț), Gloria Bistri
ța — F.C. Maramureș Baia Mare: 
I. Velea (Craiova), Olimpia Saitu 
Mare — Metalul Bocșa : M.
Nlcolau (Bacău). Jiul Petroșani— 
C.I.L. Sighet : St. Catană (Dro- 
beta Tr. Severin).

Deva : M. 
U.T. Arad
J. Grama
Reșița —

Cav- 
Bădicl 

— Mi- 
(B.UCU- 
Aurul 

In

Meciurile, cu excepția celui de 
la Sibiu, încep la ora 11.

★

• IERI, ÎN DIVIZIA „B«, tn 
cadrul seriei I, s-a disputat parti
da restanță dintre F.C. Progresul 
Brăila și Politehnica Iași, înche
iată la egalitate: 0—0.

BILETE DE ODIHNĂ 

PENTRU ÎNTREG ANUL 1986
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURAN

TE BUCUREȘTI Informează că, Inceplnd cu data de 1 noiem
brie 1985, s-au pus spre valorificare biletele de odihnă pentru 
Întreg anul 1986 in stațiunile:
• Sinaia (vile + hotel) • Predeal (vile + hotel) • Bușteni 

(vile + hotel) • Durău (vile 4- hotelurile „Durău", .Bradul", 
.Cascada") • Poiana Brașov (hotel, locuri inceplnd cu 1 mar
tie 1986) • Breaza (vile) • Cheia (căsuțe) • Păltiniș (caba
na .Păltiniș" + Casa turiștilor) • Lacul Roșu (vile) • Tușnad 
(vile + hoteluri) • Crivala (hotel) • Semenic (hotel).

Pentru a vă procura locurile preferate, sînteți invitați să vă 
adresați din timp agențiilor de turism din: str. Luterană nr. 4 
(telefon 14.21.77), str. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd. Repu
blicii nr. 68 (telefon 14.08.00), Bd. Bălcescu nr. 35 (telefon 
15.74.11), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), Calea Moșilor Bl. 55 
(telefon 19.28.50), Bd. Metalurgiei — Poșta Berceni (telefon 
83.44.39), Bd. I.B. Tlto nr. « — Poșta Matei Ambrozie (telefon 
74.50.50), Orașul Buftea, str. 16 Februarie nr. 16 (telefon 909/ 
2.07.48).

STAT 10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ

I O.N.T. CARPAȚI - BRAȘOV

IVă invită să pe treceți un sejui plăcut in stațiunea Po
iana Brașov.
® Durata sejurului : la alegert

IC Cazare in hotel de categoria I : 4*7 lei/zi/persoană
® Masa la restaurant : 62 lei/zi/persoană
• Posibilități multiple de agrement
Informații și rezervări de locuri la dispeceratul stațiunii 

I (telefon 921/19250). precum și la oficiile județene de tu- 
I rism sau agențiile I.T.H.R. București.

Nu uitați : stațiunea Poiana Brașov vă stă în permanență 
Ila dispoziție. wiiiuu .<w«weww

O Tragerea obișnuită LOTO de 
astări vineri 8 noiembrie a.c., va 
avea lac in București, fel sala 
CHubului din str. Doamnei nr. 2, 
ai începere de la ora 16,30. Nu
merele extrase var fi radiodifuza
te la ora M pe programul H, la 
ora 23 pe programul I, precum 
șl sâmbătă dimineața, repetarea 
lor, la ora 8,55, tot pe programul 
I. După efectuarea operațiunilor 
de tragere, va urma filmul „MI
CUL LORD". Intrarea liberă.

• La sffinsitui acestei săptă
mâni, respectiv duminică 10 no
iembrie, va avea loc singura tra
gere LOTO 2 «lin această lună. 
Tragerea, cu formuOa șitnplă si

avantajoasă, deja cunoscută de 
masa de jucători, oferă frică o 
posibilitate de a se putea obține 
câștiguri în autoturisme , .DACIA 
1380“, precum și importante sume 
de bani. Biletul «le participare 
(10 lei varianta) poate 11 com
pletat cu o variantă achitată sută 
la sută sau cu patru variante a- 
chitate tn cotă de 25 la suită, 
fiecare bilet avînd drept de par
tita pare si de «Sștigurt la toate 
cete trei extrageri a câte patru 
numere, care însumează 12 nu
mere din 75. Așadar, ASTAZI și 
MUNE. sânt ultimele zile pentru 
pr«xmrarea bHetelor la tragerea 
LOTO 2 de duminică 10 noiem
brie a.c.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 1 NOIEMBRIE 1985. 
Cat. 1: 1 variantă 100% — au
toturism Dacia 1300 șl 2 variante 
25% a 17.500 leii; eat 2: 4 vari
ante 100 % a 10.350 lei șl 16 va
riante 25% a 2.588 Jel; cat. >:
15.75 variante a 5.257 lei; «Mt. 41
41.75 variante a 1.983 lei; cat. 
5: 192 variante a 431 lei; «at. 
6: 360,75 variante a 230 lei; cat. 
X: 1.744,50 variante a 100 let 
Report la cat. 1: 193.410 lei. Au
toturismul „Da«da 1300“ de la 
categoria 1, a revenit partici
pantului COPAȘ IOAN-VASILE 
din Oradea,



COMPETIȚII EUROPENEKarpov - Kasparov 11-12

TOTUL ÎN ULTIMA PARTIDA!

ta Montreal s au decernat primele medalii

ECHIPA MASCULINA A U.R.S.S
CAMPIOANA MONDIALA DE GIMNASTICA

DE BASCHET
MOSCOVA, 7 (Agcrpres). — 

Cea de-a 23-a partidă, penulti
ma. a meciului pentru titlul 
mondial de șah dintre marii 
maeștri sovietici Anatoli 
Karpov și Gări Kasparov s-a

încheiat remiză la mutarea a 
41-a. Scorul este acum 12—11 
in favoarea lui Kasparov. în 
ultima partidă, a 24-a. pro
gramată sîmbătă, 9 noiembrie, 
Karpov va avea piesele albe.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA TUNGSRAM
BUDAPESTA 86-61, LA BASCHET (f)
(Urmare din pag. D

18 puncte din primul joc, de 
la Budapesta, și au învins pe 
Tungsram cu 86—61 (45—33),
reallzînd scorul general de 
152—145 !

Frumosul succes a 
obținut la capătul unei 
pute în care clujencele s-au 
impus încă din prima repri
ză, cînd au refăcut specta
culos : 28—17 în min. 10, 35— 
20 in min. 14, 43—27 în min. 
18. în repriza secundă am 
înregistrat o ușoară 
re a oaspetelor (s-a ajuns 
46—38 în min. 23), apoi, 
tr-un presing insistent și 
ce, echipa Universitatea, 
netic încurajată de 
și avînd în teren _„5“-ul 
dalena 
ginean, 
rora Dragoș și 
nici, a anulat 
primul meci în 
(71—53, coș

fost 
dis-

rcpri-

reveni
ta 

prln- 
efica- 

fre- 
public 
Mag- 

Jerebie, Gabriela Măr- 
Virginia Popa, Au- 

Mariana Bădi- 
diferența din 

minutul 33 
de 3 punc-

ș

„TROFEUL CARPAȚI“
(Urmare lin pag 1)

17), după care echipa Bulga
riei a înscris de 
secutiv, 
părînd 
re de 
pentru 
riei, în 
vom asista la o surpriză 
proporții, 
bulgare 
vingătoare. ț 
așa. pentru că formația Unga
riei a jucat in continuare din 
ce în ce mai atent in apăra
re, a înscris consecutiv de 8

trei ori con- 
Beskova a- 
o arunca- 

Dupâ 20—17 
Bulga- 

că 
de 

tinerele jucătoare 
profilindu-se in în- 

Dar nu a fost

portarul 
excelent 

la 7 m. 
reprezentativa 
min. 46 se părea

a
coșul

te marcat de Jerebie) și 
luat conducerea prin -------
realizat de Mărginean. în con
tinuare, formația budapestană 
a trecut la rîndul ei la o apă
rare agresivă, însă lucide, a- 
tente, fetele noastre și-au spo
rit avansul, obținînd o victo
rie clară și pe deplin meri
tată, la care și-au adus apor
tul toate jucătoarele folosite, 
dar mai ales Magdalena Jere
bie. Au marcat : Jerebie 45, 
Popa 10, Kiss 10, Bădinici 8, 
Dragoș 6, Misăilă 3, Mărginean 
2, Lefter 2 (au mai jucat Ba- 
giu și Manases) pentru 
respectiv ~ 
Nick 6, 
Wertetcs

Meciul 
bitrii G. 
M. Aldea (România) 
înlocuindu-1 pe G. 
(U.R.S.S.), care din cauza con
dițiilor atmosferice nefavo
rabile nu a putut face depla
sarea.

____ : . ■ i „u“,
Boksay 24, Nagy 5, 

Nedoba 10, Radway 2, 
8, Waci 6.
a fost condus de ar- 
Gunalp (Turcia) și 

ultimul 
Avalișvlli

Baschetul european de club se 
află in plină activitate, în a- 
ceastă săptămînă disputîndu-se 
o seamă de partide în cadrul a 
două competiții tradiționale. Ia
tă rezultatele: „CUPA RON- 
CHETTI" (retur, turul 2): Vil- 
Isurbanne — Lanerossi 72—59 ; 
Montferrand — Spartakus Buda
pesta 70—59 ; Tuzla — Ma- 
rița Plovdiv 81—72; Voxdovae 
Belgrad — Ai» en . Provence 
87—61; Lokomotiv Sofia — 
Steza Wroclaw 83—64; Spora 
Luxemburg — Iskra Ljubljana 
57—93 (echipele învingătoare, 
cele subliniate, s-au calificat 
pentru sferturile de finală). 
„CUPA KORACI" (retur, turul 
2): Villeurbanne — Caja Victo
ria 88—88; Zadar — Panlonios 
Atena 92—73: Zaragoza — Ha- 
poel Tel Aviv 104—93; Torino 
— Spartak Pleven 101—88 ; Ju
ventus Caserta — Steiner Beirut 
87—68; Partizan Belgrad — 
Charlottenburg Berlin 129—79 ; 
AEK Atena — Challans 85—86; 
Racing Berchem — Cacaloat 
Granollers 85—83; PAOK Salo
nic — Standard Liăge 92—76 ; 
Antibes — SSV Hagen 66—65. 
Reamintim că prima dintre a- 
ceste 
chisă 
timp 
celor 
club masculine.

două întreceri este des- 
echipelor 

ce a doua 
mai bune

feminine, tn 
este adresată 
formații de

MONTREAL, 7 (prin telefon), 
în cea de-a patra zi a Cam
pionatelor mondiale de gimnas
tică s-au decernat primele me
dalii, în concursul masculin pe 
echipe. Miercuri — intrîndu-se 
pe podium în ordinea inversă a 
clasamentului de la „impuse" —, 
întrecerea supremă a gimnasti
cii a continuat cu exercițiile li
ber alese la masculin, la finele 
cărora, așa cum spuneam, a 
fost stabilită noua ierarhie 
mondială pe echipe, iar puncta
jele individuale ale sportivilor 
i-au desemnat, de asemenea, 
pe cei mal buni 36 care vor 
continua disputa pentru titlul 
suprem la individual compus, 
precum și pe Analiștii pe apa
rate. Să reamintim că la indi
vidual compus pot concura 
maximum trei gimnaști de fie
care țară, iar la finalele pe a- 
parate — cite doi de țară.

întrecerea de miercuri a fost 
interesantă, mal ales, prin lupta 
dlrză în care s-au angajat e- 
chipele Uniunii Sovietice și 
R.P. Chineze pentru supremație, 
deși sportivii sovietici porneau 
cu un avans decisiv. Prezente 
acum in aceeași serie, aceste 
două formații au oferit exerci
ții de înaltă valoare tehnică și 
spectaculară, la bară fixă Tong 
FeL din formația R.P. Chineze, 
fiind notat cu 10, singura notă 
maximă acordată pînă acum în 
concursul masculin. Dar, deși 
au realizat cel mai ridicat 
punctaj la „libere* (293,15), gim- 
naștii chinezi nu au putut re
face diferența mare care îi se
para după impuse de reprezen
tativa U.R.S.S. Campionul mon
dial absolut din 1981, Iuri Ko

rolev, prezent și la Universia
da de la București, marchează 
aici o spectaculoasă revenire in 
prim-planul gimnasticii mon
diale, el dovedind o impresio
nantă constanță la toate apara
tele, la fel ca și Vladimir Ar- 
temov, care a reușit astfel 
să-și mențină poziția fruntașă 
pe care o avea după prima zi 
de concurs, el aflindu-se pe lo
cul I al clasamentului provizo
riu, la egalitate cu gimnastul 
Silvio Kroll din echipa R.D. 
Germane. Specialiștii prezenți 
aici sînt unanimi în aprecierea 
că reprezentativa Italiei a fă
cut la aceste „mondiale" cel 
mai spectaculos salt. De pe lo
cul al 16-lea pe care l-au ocu
pat la Budapesta, în 1983, gim- 
naștii italieni au ajuns acum 
pe poziția a opta, înaintea u- 
nor formații redutabile ca Sta
tele Unite, Franța, Bulgaria. 
Iată primele clasate pe echipe: 
1. U.R.S.S. 585,65 p. 2. R.P. Chi
neză 582,60 p, 3. R.D.
nă 581,05 p, 4. Japonia 
5. Ungaria 568,65 p, 
Germania 567,35 p, 
564 25, 8. Italia 563,30.

Gimnaștii români au evoluat 
bine ca la „impuse", Emi- 
Nicula calificîndu-se pen- 
concursul individual com- 
(primii 36). Iată notele ob-

Germa- 
579,70 p, 
6. R.F. 

7. Cuba

mai 
lian 
tru 
pus 
ținute de ei : Nicula — 8,35 la 
sol, 9,35 la cal cu minere ; 9,50 
la inele, 9,50 la sărituri, 9,40 
la paralele, 9,65 la bară ; Pân- 
tea 
lor)
9,40 

în
rii — exercițiile liber alese fe
minin.

(aceeași ordine a aparate-
— 9,65 — 9,30 — 9,60 —
— 9,05 — 9,30.
ziua următoare a întrece-

LA HANDBAL FEMININ
ori in 12 minute (!), și astfel 
victoria el s-a conturat mal 
clar decît se anunțase la în
ceputul partidei.

Au înscris : Szilagy 6, Barna 
5, Kondi 3, Lorenczl 3, Maior
2, Kiss 2, Jonas 2, Roza Toth 
1, Orban 1, Zsiros 1 pentru 
învingătoare, respectiv Russi- 
nova 6, Gerova 5, Russenova
3, Dimitrova 3, Sredkov» 2, 
Mliakova 2, Ivanova 1, pentru 
învinse. Au arbitrat bine, o 
partidă dificilă, Dumitra 
Gherghișan și Castan Drăgan.

Vineri, de la ora 18,30, 
Români» tin. — Bulgari» și 
Ungari» — Polonia.

PUȚINE SURPRIZE ÎN CUPELE EUROPENE
• In „C.C.E.* ți „Cupa cupelor", tragerea la sorți 
a jocurilor din cadrul sferturilor de finală, la 13 de
cembrie • In „Cupa U.E.F.A.", meciurile din „optimi** 

vor fi cunoscute astăzi

S-au consumat meciurile retur 
ale etapei a doua din cupele eu
ropene, cu excepția jocului dln- 

Belgrad șl 
(din .Cupa 
fi programat 
capitala da- 
egal: 2—3.

la care s-au

tre Steaua Roșie 
Ltngby Copenhaga 
cupelor*), care va 
ulterior. In tui. tn 
neză scorul a fost 
Datorită orei tirzll _______ _____
încheiat unele partide, in ziarul 
de Ieri au lipsit mal multe re
zultate. Iată-le:

.C.C.B.*. r.C. porto — CJ. Bar
celona 3—1 (In tur 0—2). Astfel, 
grație golului marcat In depla
sare, echipa catalană s-a califi
cat pentru sferturile de finală.

.CUPA CUPELOR*: Atletico

FOTBALUL -
Comitetul Olimpic Italian, 

binecunoscut sub denumirea 
prescurtării de „CONI“, a dat 
publicității rezultatele unei 
vaste anchete pe care a re- 
allzat-o din 1979 pînă în 1983. 
Potrivit - - • - ----------
italieni 
ganizat, cel puțin o ramură 
sportivă. Aceasta înseamnă 
că 15,4 la sută din întreaga 
populație a țării practică

ABSENTA MULTA VREME

acesteia, 8 780 000 de 
practică, În mod or-

țărll 
VATANEN VA

Pilotul finlandez Ari 
tanen, unul dintre cei 
redutabili specialiști al 
Ilurilor automobilistice.

SPORTUL NR. 1 
sportul! Pe locul tntll se . 
află fotbalul, atît ca număr 
de practicant! (legitimați) — 
1 243 255 —, cit și ca număr 
de echipe (afiliate) — 12 721. 
Urmează tn acest clasament 
al preferințelor: vtnătoarea
(federația italiană are tn e- 
vidență 801 392 vînători), pes
cuitul sportiv (616 961 practi
cant!), voleiul (226 284 jucă
tori), baschetul (224 245).

Va
mal 
ra- 

--------------------- , a 
suferit un grav accident, la 
o cursă tn Argentina, care 
era cît pe aici să-1 coste 
viața. După ce a fost spi
talizat șl operat la Helsinki, 
Vatanen, sprijtnlndu-se In 
clrje. a luat avionul spre

UM SALT VALORIC
Un spectaculos salt valoric 

a Înregistrat In actualul se
zon competltlonal atletul ce
hoslovac Jan Zvara, un tt- 
năr săritor Tn Înălțime care 
a dus 
2.35 m. 
Banska 
bruarie 
85 kg.

recordul tării sale la 
Zvara este născut la 
Bystrica. Ia 12 fe- 
1963. are 190 cm șl 

Face parte din clu
bul praghez Praga unde este 
antrenat ‘ 
înălțime

de fostul săritor tn 
Jaroslav Kovar, 

„HARLEM" SE 
Globetrotters 
artiști negri 
spectacole

Harlem 
trupă de 
prezentat 
racter sportiv, in 101 
pe toate continentele 
care șî în România! 
de la constituirea ___ ___
lui", spectacolele sale au fost 
urmărite de peste 100 de mi
lioane de spectatori șl de 
multe alte zeci de milioane 
de telespectatori. Piesa de re-

este o 
care a 
cu ca
târi de 

(între
Din 1927 
Harlemu-

Anglia, unde se află acum 
familia sa șl unde, pînă una- 
alta. va efectua o lungă pe
rioadă de reeducare la spita
lul din Windsor. El are un 
moral foarte bun, dar „pen
tru • bună bucată de timp 
va trebui să uit de raliuri. 
I-am și anunțat, de altfel, 
pe cel de la -Peugeot Tal
bot Sport-*.

DE CALITATE
Iată-l evoluția 
lor: — __ ___
1989 — 1,95 m. 1981 — 2.81 m. 
1982 — ---- 2 —
1984 — 2,20 m. 1985 — 2,35 nv 
Anul acesta el a Îmbunătățit 
de șase ori recordul ceho
slovac: 2,28 ni, 2,29 m. 2,32 
m, 2,33 m, 2,34 m ‘----
șl se glndește că 
23 de ani. acest 
mal putea crește 
centimetri...

MODERNIZEAZĂ
zîstență a ansamblului este 
formația sa de baschet, alcă
tuită exclusiv din virtuozi ai 
acestui sport. Pentru prima 
oară în istoria echipei, anul 
acesta a fost angajată... o 
baschetbalistă. Este vorba de 
Lynette Woodard (23 ani. 1P0 
cm), originară din Lawrence 
Kansas, căpitan al echipei a- 
merlcane campioană olimpică 
In 1384.

performanțe-
1979 (18 ani) - 1.85 m,

pauză, 1983 — 2.12 m.

șl 2.35 m. 
tn 1986. la 
record 

cu
va 

clțlva

HOCHEISTELE AȘTEAPTĂ 
PARTENERE

La Grenoble, gazda .Olim
piadei albe* din anul 1968, 
important centru al sporturi
lor de iarnă din Franța, a 
fost constituită recent o e- 
chipă de hochei pe gheață. 
El șir Numai că aceasta este 
o formație,,, feminină, care 
a și fost afiliată la federația 
franceză de specialitate. Se 
așteaptă acum replica spor
tivelor din vecinătate, de la 
Vlllard-de-Lans, ca șl 
să-șl alcătuiască o ___
ou care să susțină partide. 
Exemplul va face, în mod 
cert, prozelite!

RECORDURI PE APA
La Weymoth, tn sudul An

gliei. In cadrul unei compe
tiții de yachting, au fost În
registrate ctteva noi recor
duri In acest domeniu. En
glezul James Grogono. la 
ctrma lut .Icarus*, un cata
maran .Tornado* cu modi
ficări, a realizat un record 
mondial de viteză, atingtnd 
38,14 noduri pe ort (un 
.nod" măsoară 1852 m șl 
este egal cu o milă marină), 
cu 1,55 noduri mai mult 
decît vechiul său record, sta
bilit tn 1983. Francezul Pas
cal Maka, mtnutnd o planșă 
cu velă (10 m pătratl). a În
registrat 30,27 noduri...

Pilotul francez Yvon 
bertle, 
maran. 
tor de 
putere, 
record 
Windermere din Anglia.

Canadiana Vicki Keith 
ani) a realizat un 
mondial de Înot 
tentă, tn piscina 
ton (Ontario) ea 
fără întrerupere, 
190 de ore, tntrecînd vechiul 
.record” cu 13 ore!

ele 
echipă,

Jau- 
la volanul unul cata- 
propulsat de un mo- 
serle de 206 de cal 
a Înregistrat viteza 

de 170 km/h. pe lacul

O fazi din meciul 
Austria Viena — Ba
yern Milnchen (3—3, 
In C.C.E.); Wohi
fahart egalează pen
tru Bayern, înscri
ind cu capul In ciu
da opoziției portaru

lui Obermayer
Madrid — Bangor City 3—1 (tn 
tur 1—0).„CUPA UA.F-A.*: F.C. Bruges 
— Spartak Moscova 1—3 (tn tur 
8—1); St. Mlrren — Hammărby 
1—1 (ta tur 3—3); Sporting Lisa
bona — Dinamo Tirana 1—8 (In 
tur 0—0); osasuna Pamplona — 
Waregem I—I (ta tur 0—2); Athle
tic Bilbao — F.C. Llăge 3—1 (tn 
tur 1—0).

înainte de a trece la unele co
mentarii, vom aminti că tragerea 
la sorți a meciurilor din optimile 
de finală ale .Cupel U.E.F.A.* 
(care se vor desfășura Încă In 
acest an) va avea loc astăzi, in 
timp ce ta .C.C.E.* și .Cupa cu
pelor*, meciurile din sferturile 
de finală, programate anul vi
itor, vor ti trase la sorți la 13 
decembrie. Iată echipele califica
te In turul următor: . „C.C.E.": 
S.C. Anderlecht, Bayern Milnchen, 
Steaua București, I.F.K. Gflte- 
borg, Juventus Torino, Kuusysl 
Lahti, C.F. Barcelona, F.C. Aber
deen. „CUPA CUPELOR": Bayern 
Uerdlngen, Dukla Praga, Rapid 
Viena, Dinamo Kiev, Atletico Ma
drid, Dynamo Dresda, Benfica Li
sabona, Steaua Roșie Belgrad sau 
Llngby Copenhaga. „CUPA 
U.E.F.A.*: F.C. Nantes, Interna- 
zionale, F.C. K31n, Spartak Mos
cova, Hammărby, Sporting Lisa
bona, Dnlepr, Waregem, Milan, 
Dundee United, Real Madrid, Le
gi» Varșovia, Borussia Monchen- 
gladbach, Neuchâtel Xamax, 
Athletic BUbao, Hajduk Split.

Desigur, din punctul nostru de 
vedere, cel ma! mult ne Intere
sează .CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI*, unde Steaua va fl 
prezentă ta continuare, după 
splendida calificare tn fața unei 
formații de valoare europeană, 
tn general s-au calificat toate 
echipele fayorite. Anderlecht s-a... 
descurcat destul de ușor la Ni
cosia unde a ciștlgat cu 3—1, 
după ce acasă Învinsese doar cu

1_ o. Bayern Munchen n-a a/ut
un Joc prea greu cu Austria 
Viena, cu care a terminat la e- 
galltate (3—3). Pentru gazde au 
Inserts Drabita (min. 2), Polster 
(tn min. 7! șl 87 din penalty), 
iar pentru Bayern. Wohifahart 
(min. 30), Nachtweih (min. 80) și 
M. Rummenigge (min. 82). I.F.K. 
Goteborg a tost Învinsă cu 2—1 
la Istanbul de Fenerbahce, dar 
tn prima manșă suedezii cîștiga- 
seră cu 4—0 I O altă echipă cali
ficată, foarte puternică, este șt 
Juventus, deținătoarea C.C.E., 
care, jucînd pe teren propriu (cu 
porțile Închise), a eliminat pe 
campioana „en titre* a Italiei, 
Verona, eu 2—0. prin golurile _ 
marcate de Platini (min. 19) și 
Serena (min. 51). Aberdeen s-a 
calificat la limită, tn dauna elve
țienilor de ia Servette Geneva 
(1—0, tn tur 0—0), Iar C.F. Bar
celona a promovat grație golului 
înscris în deplasare lui F.C. por
to (1—3, în tur 2—0). In retur, 
formația spaniolă a marcat prin 
scoțianul Archibald (min. 78), în 
timp ce, pentru portughezi, auto
rul golurilor a fost Juary (min. 
67. 70 și 88). Cea mai mare sur
priză a furnizat-o Kuusysl Lahti: 
după prelungiri, a eliminat pe 
Zenit Leningrad cu 3—1, după ce 
pierduse prima manșă cu 1—2. 
Au Înscris In cel de-al doilea joc: 
Toge (min. 59). Llus (min. 69) șl 
Kaivonurmi (min. 102) pentru 
finlandezi, respectiv Klementiev 
(min. 70).

în .CUPA CUPELOR", nici o 
surpriză de proporții (doar sco
rul record dintre Dynamo Dresda 
șl H.J.K. Helsinki: 7—2). In «mp 
ce. tn .CUPA U.E.F.A.", elimina
rea cunoscutelor F.C. Bruges, 
P.S.V. Eindhoven. Vardar Skoplje 
șl Torino a fost mal puțin aștep
tată. Meritele aparțin, tn ordine, 
echipelor Spartak Moscova. 
Dnlepr, Dundee United și Hajduk 
Split.

la... 
din 
a 
timp

(24 
record 
rezls- 

Klngs- 
tnotat.

de

Rubrică realizată de
Romeo VILARA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • La Boras (Suedia) s-a 

disputat meciul amical dintre re
prezentativele Suediei și S.U.A., 
ctștlgat de pugillștli oaspeți cu 
5—4. La supergrea, suedezul 
Brock la Învins prin descalifica
re, în rundul 2, pe White. • 
învingători! „Cupei mondiale", 
recent disputate la Seul: Soo 
(Coreea de Sud), Rincone (Vene
zuela), Sung (Coreea de “ ” 
Mollna (Porto Rlco),

Sud), 
__  . .___ Koch 

(R.D.G.), Taek (Coreea de Sud), 
Akopkohlan (U.R.S.S.), Hun 
(Coreea de Sud), Maske (R.D.G.), 
Sanavasov (U.R.S.S.), lagubkin

Ciakovlev (U.R.S.S.). 
selecționata Europei 
pe primul loc, cu 6 
aur, ’ de argint și 4

(U.R.S.S.), 
Pe echipe 
s-a clasat 
medalii de 
de bronz.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Trondheim (Norvegia) : 
U.R.S.S - S.U.A. 35—21; Norve
gia — Bulgaria 24—17.

ȘAH • După șase runde, în 
turneul feminin de la Budapesta, 
pe primele locuri se află Stadler 
(Iugoslavia) eu 3,5 p, urmată de 
Elisabeta Pollhronlade (România) 
șl Elena Abmîlovskaia (U.R.S.S.) 
cu ctte 3 p (1).
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