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LA TRATATUL Of LA VARȘOVIA

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Român, președintele 
Socialiste România, 

vizită la Praga pen- 
parte la întilnirea 

de partid și

In cursul zilei de joi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
a făcut o

‘ tru a lua
conducătorilor 
de stat ai țârilor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de Ilie Văduva, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de membri și 
membri supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv 

P.C.R., secretari

g Comitetului Central al parti-g 
dulul, de membri ai C.C. alg 
P.C.R., ai Consiliului de Stat g 
și ai guvernului, de reprezen- js 
tânji ai unor instituții cen- 
trale, organizații de masă și g 
obștești. g

Erau de față Jan Papp, am-g 
■—J--- ■ i» c Cehoslovace g

membri ai g

.. . .. i
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A IV a ediție a „Super Cupei"

la handbal masculin
ECHIPA ROMÂNIEI CANDIDEAZĂ

LA UN LOC PE PODIUMUL COMPETIȚIEI
„Tricolorii" evoluează azi in compania iormafici suediei

basadorul R. 
la București, 
ambasadei.

S.
Ș*

★
Pe aeroportul 

tovarășul Nicolae 
fost salutat de tovarășul Gusiav 
Husak, secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist u... 
Cehoslovacia, președintele g
Republicii Socialiste Ceho- g 
slovace, de alte persoane ofi- g 
ciale. g

din Fraga, 
Ceaușescu a

U.V.
din g

2
Biichner (D) încearcă să-l oprească pe J. Bartalis (Sel. div.) din 
șarja sa spre poarta lui Matuschka. Foto : Aurel D. NEAGU

DORTMUND, 21 (prin tele
fon). După două jocuri în ca
drul celei de a IV-a ediții a 
„Super Cupei**  campionilor 
mondiali și olimpici la handbal 
masculin, reprezentativa Româ
niei se află pe locul I în grupa 
„A“, mai avînd un singur meci 
de susținut în preliminarii, cel 
cu Suedia, formație care a reu
șit cea mai mare surpriză a 
acestei competiții, întrecînd, la 
Miinster, reprezentativa Iugo
slaviei, la capătul unui med 
pe care l-a dominat copios, im- 
punîndu-se prin putere, ritm 
debordant și excepțională forță 
de aruncare. Va fi un med

deosebit de greu, un veritabil 
derby al grupei, la capătul că
ruia, dacă cîștigă — și dorim 
aceasta din tot sufletul — e- 
chipa României candidează la 
un loc pe podium, menținîn- 
du-și șansele și printr-o „re
miză**.  Pînă acum, lucruri bune 
se pot spune despre evoluția 
„tricolorilor**  în acest cel mai 
dificil test internațional al a- 
nului. In primele două partide, 
o serie de jucători au dat sa
tisfacție deplină (Huligan — 
constant bun, Măricel Voinea 
■— excelent în partida cu Iu
goslavia, Vasile Stingă — ex
cepțional în lntllnirea cu R.D.

Germană, și Iosif Boroș — un 
permanent lucid conducător de 
joc), Iar echipa In ansamblul 
ei s-a exprimat bine, mai alea 
tactic, în grelele partide de 
plnă acum. Alte argumente în 
susținerea acestei idei ni le 
oferă metodologul Mihai Cojo- 
caru : principalii marcatori — 
Stingă 16, M. Voinea 12 ; cele 
6 aruncări de la 7 m au fost 
toate transformate ; procentajul 
eficienței a crescut de la 56 
la sută in meciul cu Iugosla
via la 64,5 la sută in partida

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

După Campionatele mondiale de la Montreal

MUNCA PASIONATA, COMPETENTA
SINGURA CALE PENTRU CONTINUA

AFIRAAARE A GIMNASTICII NOASTRE

Hill IIVII (4-4) IN HELIUL DE IERI
AL LOTULUI REPREZENTATIV DE HOCHEI

Turneul tinerilor hocheiști de 
la Dynamo Wcisswasser s-a 
încheiat ieri, cînd, la patinoa
rul „23 August" din Capitală, 
oaspeții au intilnit pentru a 
doua oară Selecționata noastră 
divizionară, în compania căreia 
au terminat la egalitate : 4—4 
(3—2, 1—2, 0—0), după un meci 
fnai puțin reușit decît cel de 
miercuri, cînd, reamintim, Se
lecționata a cîștigaț cu 3—2. 
Rezultate bune pentru o for
mație din care lipsesc cei mai 
buni șapte jucători (angrenați 
In partidele cu Norvegia, cîști- 
gate de R. D. Germană eu 7—4 
și 6—5) și un semnal de alar
mă pentru Selecționata noastră

care peste puțină vreme se va ■ț, 
alinia la „Turneul Otecestven 
Front**  de la Sofia. g

Dar să revenim la partida dc jî 
ieri, în care Dynamo a mar- g 
cat primul gol in min. 5 : la g
patru secunde după o mare ra
tare a lui K. Antal, Balzer în
scrie după o combinație cu 
Engelmann și Hahn. Patru mi
nute mai tîrziu, Hahn ridică 
diferența la 0—2, fructificînd o 
pasă a lui Hallaschk. De abia 
de acum încolo încep hocheiș- 
tii noștri (unii îmbrăcați în

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)

O noutate în peisajul Capitalei

EXERCIȚIUL FIZIC, SPORTUL
Răsărit parcă peste noapte, 

un edificiu nou, cu o geome
trie modernă atrage numaide- 
cît atenția trecătorului pe ca
lea Șerban Vodă, vecina Ma
gistralei. Cei mai curioși i-au 
admirat linia arhitecturală, ci- 
tindu-i firma „Complex de să
nătate**,  i-au trecut pragul spre 
a se informa asupra destinației 
aspectuosului lăcaș. Am. făcut-o 
și noi cu aceeași justificată 
dorință de a vedea ce semni
ficație concretă are noua firmă. 
Ne-au întîmpinat în holul am
plu, cu gust aranjat, panouri 
mari cu denumirea prestațiilor 
ce se efectuează la toate cele 
4 nivele ale complexului, fo
tolii șl măsuțe pe care se gă
sesc diverse pliante color, ca 
„Gimnastica din activitățile co
tidiene**,  „Păstrați-vă suple
țea !“, „Gimnastica — antido
tul sedentarismului**,  o curățe
nie desăvîrșită șl un personal 
amabil, în halate alb-imaculate. 
ca-n farmacie. Firesc pentru un 
complex care se intitulează de

I

La ora cînd apar aceste rin- 
duri, velodromul olimpic din 
Montreal și-a reluat deja ac
tivitatea sa normală, cu antre
namentele și cursele ofidale 
ale pistarzilor. Cu toate aces
tea, continuă încă ecourile 
Campionatelor mondiale de 
gimnastică, care au fost găz
duite timp de o săptămînă sub 
cupola grandioasei hale olim
pice. Concursul fetelor — fi
nalele pe aparate —, care a 
încheiat cea de a 23-a ediție 
a supremei competiții, s-a con
stituit în cel mai frumos spec
tacol, lăsind în inimile tuturor 
spectatorilor imaginea unei în
treceri de cel mai sensibil e- 
chilibru, de cea mai înaltă va
loare și ținută tehnică. Repre
zentantele țării noastre s-au 
aflat printre protagoniste, evo
luțiile Danielei Silivaș, Ecate- 
rinei Szabo și Cameliei Voinea 
fiind urmărite cu atenție și 
răsplătite cu entuziaste aplauze.

Se cuvine să revenim la a- 
ceste întreceri la care am a- 
sistat și să subliniem remar
cabilele prestații ale gimnaste
lor române, modul în care a- 
cestea au abordat și parcurs 
întregul concurs. Recapitulind 
rezultatele obținute — desigur 
cunoscute — notăm : o meda
lie de aur, prin Daniela Silivaș 
la birnă, și trei de argint —

echipa feminină și Ecaterina 
Szabo — la sărituri și birnă.

Prima medalie de argint a 
fost cucerită în întrecerea pe 
echipe. La startul actualelor 
Campionate mondiale s-au aflat 
23 de formații, cu cele mai 
mari șanse la medalii intrînd 
în concurs reprezentativele 
U.R.S.S., României, R. D. Ger
mane, Bulgariei și Cehoslova
ciei. Sextetul nostru, pregătit 
de antrenorii Adrian Goreac, 
Maria Cosma și Octavian Belii, 
cuprindea, alături de maestra 
internațională Ecaterina Szabo

Doru Dinu GUĂVAN
Evoluează pe birnă 
mondială a probei, 

română Daniela
(Continuare in pag. 2-3) Foto : Iorgu

campioana 
gimnasta 

Silivaș

BĂNICĂ

POPICARI DIN 8 ȚĂRI LA.,CUPA CARPAȚI"

„complexele de sanătate“

sănătate. Dar, de ce așa ? • E 
drept că lumea nu prea știe 
ce semnifică acest nume. Și nu 
puțini ne întreabă, iar unii 
dintre ei, o dată lămuriți, de
vin imediat clienții noștri. In 
fond e ceva nou și trebuie timp 
pentru a deveni cunoscut — 
ne mărturisește șefa comple
xului, inginera Mariana Silves
tru, care a fost și diriginta lu
crării. • Și, în fond, ce se 
află în spatele acestui nume ? 
• Complexul este expresia 
practică a unei idei generoase 
privitoare la profilaxia omului 
sănătos, la menținerea sănătății 
publice și la recuperarea for
ței de muncă. Investitor și be
neficiar de investiție și dotare 
este I.C.A.B., iar realizator — 
Grupul 5 al Centrului de con- 
strucții-montaj București. Este 
un complex de sănătate care-și 
realizează scopul fără medica
mente. Tratamentele se bazează 
pe efectele apei, aburului, ale 
unor plante, ale expunerilor la 
raze, pe masaje și, mai ales,

pe mișcare... Ele au fie carac
ter medical — aplicabile celor 
cu afecțiuni reumatismale, ale 
sistemului nervos, locomotorii 
sau sechele după accidente (a- 
trofieri musculare după ghips), 
scolioze și cifoze, boli ale pie
lii etc. — fie caracter de re- 
confortare, de menținere a stă
rii de sănătate prin băi de a- 
bur, saune, masaje, inot, gim
nastică de întreținere. Pentru 
tratarea afecțiunilor amintite 
dispunem șl de mijloace mo
derne, cum ar fi magnetodia- 
fluxul (cu efect asupra a circa 
40 de afecțiuni ale sistemului 
nervos,

. razele 
pectivă 
violete, 
• Ce 
cadrul tratamentelor 7 • Un rol 
prioritar, stabilit ca atare de

Mâine înoepp in Capitală 
țurneul internațional de popice 
dotat cu „CUPA CARPAȚI", 
competiție oare se situează, an 
de an, printre cele mai impor
tante pe plan Internațional. 
Aflată la a 19-a ediție. „Cupa 
Carpați**  se bucură și anul 
acesta de o participare selec
tă. Vor fi prezenți la întreceri 
popicari de valoare internațio
nală. băieți și fete din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Polonia, Suedia. Un
garia și din România. Dintre 
sportivii oaspeți care vor evo
lua mîine și duminică pe are
na Voința, îi amintim pe : 
Silvia Mahr (Austria). Utte 
Reehr (R.D.G.). Erika Kovacs 
(Ungaria), C. Johnsson (Suedia), 
J. Meszaros (Ungaria), P. Pet- 
zer (Austria) și P. Schkondube 
(R.D.G.). Printre reprezentanții 
noștri se vor afla Elena An-

dreescu, Maria Zsizsik, Marfa 
Todea, Margareta Cătineanu, 
Ibolya Mathe, Iuliu Bice, 
Gheorghe Silvestru, Iosif Tis- 
mănar, Stelian Boariu, Vasia 
Donos și Ilie Hosu.

Arbitrul principal al turneu
lui va fi Ferdinand Popescu, 
întrecerile se vor desfășura du
pă următorul program : sîm- 
bătă. de la ora 13, concursul 
individual fete si băieți ; du
minică, de la ora 9. concursul 
de perechi mixte.

Concomitent vor avea Ioc în
trecerile „Cupei F-R. Popice* ’ 
— etapa a IlI-a. ultima (con
duc după două etape Elisabeta 
Albert — Voința Tg. Mureș șl 
I. Bice — Aurul Baia Mare) și 
cele ale „Memorialului Gheor
ghe Bălan**,  la care participă 
mare.-, majoritate a fruntașilor 
sportului popicelor, inclusiv c<xn- 
ponenții loturilor naționale.

La încheierea turneelor preliminare ale Diviziei „A" de polo

reumatismale etc.) și 
infraroșii, iar in pers- 

aparate pentru ultra- 
diadinamice, inhalați!... 
loc ocupă mișcarea în

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2—3)

CAMPIONATUL ÎNREGISTREAZĂ 0 CREȘTERt EVILILNEA
lor două echipe diferă față de 
campionatul trecut. Acestea, 
sint : Dinamo, Crișul Oradea, 
Rapid București, Steaua, Pro
gresul București și Voința 
Cluj-Napoca.

După primul tur, cu jocuri 
la București și Băile Felix, 
scriam că întrecerea a marcat : 
un salt valoric, generat In 
special de modul de exprima-

Campionatul republican de 
polo, Divizia „A“, seria I, și-a 
consumat prima parte In ca
drul turneelor preliminare pen
tru formarea grupelor valorice. 
După jocurile disputate la 
București, Băile Felix, Cluj- 
Napoca și Arad, conform ce
lor mai multe dintre pro
nosticuri ocupantele primelor 
șase locuri, deci grupa din 
care se va decide campioana 
ediției cu numărul 41 a cam
pionatului, sint aceleași forma
ții ca și in ediția anterioară, 
cu diferența că ordinea prime-

Mihail VESA

(Continuare in pag. 2-3)



AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE ATLEȚILOR FRUNTAȘI 
PENTRU VIITORUL SEZON ÎN... AER LIBER
Recent, s-a desfășurat tra

diționala analiză anuală a ac
tivității atletice, inedit fiind 
locul ales — Piatra Arsă. Ale
gerea n-a fost Întâmplătoare, 
întrucît federația de speciali
tate a corelat această consfă
tuire metodlco-organizatorică 
cu jalonarea direcțiilor princi
pale ale activității în anul 1986 
(deci, printr-un caracter ope
rativ, de lucru), ținînd cont de 
faptul că la Piatra Arsă erau 
prezenți antrenorii sportivilor 
nominalizați pentru „europe
nele" de seniori șl „mondia
lele" de Juniori din vara ur
mătoare și respectivii atleți se- 
lecționabili, aflați intr-un sta
giu comun de pregătire la alti
tudine. Participarea reprezen
tanților Centrului de cercetări 
al C.N.E.F.S. și ai celui de 
medicină sportivă, precum și 
cei ai secției sport de perfor
manță și pregătire olimpică, a 
contribuit la desprinderea unor 
concluzii practice privind în
cadrarea activității atletice din 
anul 1986 în perspectiva Jocu
rilor Olimpice din 1988.

Obiectivele prioritare de per
formanță ale atletismului ro
mânesc in anul ce vine sint 
campionatele europene de se
niori (Stuttgart, 26—31 august) 
și campionatele mondiale de 
juniori (Atena, 16—20 iulie). In 
vederea participării la aceste 
mari competiții au fost desem

nate, in cadrul biroului fede
ral, colectivele de tehnicieni 
care au responsabilitatea pre
gătirii. Astfel, la nivelul senio
rilor, de probele de fond și 
semifond se ocupă antrenorii 
Ion Puică, Nicolae Mărășcscu, 
Dorin Melinte, Ortwin Scheible, 
de aruncări — Ion Benga, Dan 
Serafim, Iosif Naghi, iar la 
sprint, garduri și sărituri — 
Doru Crișan, Mihai Zaharia, 
Constantin Mihail, Ștefan Be- 
reghazi. Iar la nivelul junio
rilor, pentru probele de sprint 
răspunde antrenorul Gheorghe 
Pleznită, de semifond și fond 
— Carol Santa, Mariana Mia- 
din, Vasilica Scheible, de arun
cări — Gabriel Bădescu, Ioana 
Pccek, de sărituri — Constan
tin Dumitrescu, Nicolae Păcu- 
raru, garduri — Aurelia Sîrbu, 
Georgeta Mușat, Doru Bădini, 
marș — Laurențiu Popescu.

La startul pregătirilor pentru 
noul sezon internațional se a- 
flă acum nume de rezonanță 
în atletismul mondial și conti
nental, ca de exemplu Maricica 
Puică, Doina Melinte, Anișoara 
Stanciu, Vali Ionescu, Mihaela 
Loghin, Florența Crăciunescu, 
Dumitru Negoiță, Liviu Giur- 
gean, Petre Drăgocscu, alături 
de autentice speranțe ale atle
tismului juvenil, ca Ana Pă- 
durcanu, Cleopatra Pălăcean, 
Galina Astafei, Cristina Misa- 
roș, Costcl Grasu.

- p. sl. -

0 NOUTATE: ..COMPLEXELE DE SANATATE*
(Urmare din pag. I)

Înșiși clienții noștri, care soli
cită intens atît piscina (în care 
organizăm și cursuri de ini
țiere în înot pentru toate vîrs- 
tele, eu personal calificat), cit 
și sala polivalentă (pentru gim
nastică de întreținere) și cele 
două săli mai mici pentru gim
nastică medicală. Este și moti
vul pentru care ne-am gîndit 
să apelăm și la alte sporturi 
ca mijloace de recreare. • Ați 
deschis complexul de curînd, 
din octombrie, ați putea să ne 
oferiți cîteva date privind pro
porția pe categorii de vlrstă a 
clientelei, preferințele, aflu
ența zilnică și capacitatea com
plexului ? • Statisticile privind 
clientela sînt abia la început. 
Mai tirziu le vom folosi, desi
gur, pentru adecvarea dotări
lor. Vin oameni de toate vîrs- 
tele, dar mai ales extremele : 
școlari și studenți, pensionari ; 
ordinea preferințelor : piscină, 
sală de gimnastică, saună, ma
saj etc. ; deocamdată, afluența 
nu este la nivelul capacității 
complexului, adică de 388 de 
oaspeți pe oră (Ia toate proce
durile, concomitent), dar spe
răm că, pe măsură ce lumea 
va afla de existența complexu
lui, de calitatea prestațiilor și 
de efectele asupra stării de 
sănătate, vom avea mari soli
citări. • Răsfoind caietul de 
sugestii, am dat de aprecieri 
măgulitoare din partea oaspe
ților, dintre care am reținut : 
„Salut cu căldură apariția în 
cartierul în care locuiesc a u- 
nui complex de sănătate..." sau 
„în calitate de client devotat, 
săptămînal, cîteva cuvinte : în 
primul rînd felicitări deosebite 
pentru un asemenea complex

— atît de resimțit de un oraș 
ca București —, precum și pen
tru comportarea lăudabilă a 
personalului de serviciu...". • 
Ne străduim să ne onorăm 
firma prin servicii de calitate 
și prin curățenie desăvîrșită, 
care să inspire și să atragă lu
mea spre refacerea și întărirea 
sănătății. Vrem să avem cit 
mai mălți oaspeți, care vor 
beneficia la noi și de alte servi
cii, deoarece dispunem și de 
un cabinet medical, de saloane 
de coafură, cosmetică, frizerie, 
de o unitate tip „Nufărul" la 
subsol (pentru hainele cu care 
oaspeții vin îmbrăcați sau chiar 
pentru lenjeria de acasă), de 
două baruri care vor fi date 
curînd in folosință (cu sand
viciuri, băuturi răcoritoare etc.), 
iar pentru vară o terasă atrac
tivă... Bineînțeles, sportul, cum 
am spus, iși va spori dotarea, 
iar pentru viitoarele complexe 
asemănătoare — căci trebuie să 
emitem teme pentru alte 5 — 
vom conlucra cu direcția sani
tară și cu specialiști din 
C.N.E.F.S.

Am trecut apoi prin labirin
tul complexului. Pretutindeni, 
curățenie desăvîrșită, solicitu
dine din partea personalului, 
confort. Intr-adevăr, cel mai 
populat este îmbietorul bazin 
cu apă caldă, unde profesoarele 
de educație fizică Mihaela A- 
chim-Gancin și Anca Fatruș 
îndrumă cu competență pe cei 
ce învață înotul sau fac exer
ciții recomandate de medici. în 
hol, oameni de toate vîrstele, 
îmbujorați, bine dispuși, ies de 
la diverse „proceduri" oferite 
de acest util „complex de să
nătate", în interiorul căruia 
mișcarea, sportul, își dovedesc 
calitățile de medicament e- 
ficace.

„SUPER CUPA" LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

eu R.D. Germană ; Alexandru 
Buligan a apărat 6 situații de 
gol, în primul meci, și 8, plus 
o aruncare de la 7 m, în cel 
de al doilea. Fără îndoială, sînt 
și lucruri nepuse la punct, a- 
supra cărora antrenorii Lascăr 
Pană și Cezar Nica cau
tă soluții, pe care le vor 
găsi, desigur, printr-un volum 
mai mare de muncă. Ne refe
rim, îndeosebi, la faptul că e- 
chipa — în ansamblul ei — nu 
are încă resurse suficiente pen

tru a susține un meci din pri
mul șl pînă în ultimul minut 
de joc în același ritm, că se 
mai fae greșeli copilărești (pase 
in aut și la adversar), că se 
mai aruncă la poartă din si
tuații neprielnice. Toate aces
tea nu vor putea fi remediate 
acum, ci în răstimpul de 3 luni 
care a mai rămas pînă la a 
Xl-a ediție a C.M. Acum aș
teptăm cu emoție și nerăbdare 
evoluția din meciul cu Suedia, 
precum și prestațiile din par
tidele semifinale și finale. Și 
sperăm că „tricolorii" se vor

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI, din 

Bd. Magtieru 6—3, sectorul 1, 
Încadrează de urgență Inginer 
sau tehnician constructor, iar 
pentru depozitul sport din 
Piața Panteiimon București:

O șef depozit cu gestiune
• recepțloner
Pentru depozitul piese 

schimb auto din Militari, 
strada Valea Cascadelor nr. 
24, sectorul 6:

O șef depozit
• lucrători gestionari
• recepțlonerl
• primitori mărfuri
Solicltanțll trebuie să albă 

domiciliul stabil în București.
Relații suplimentare la se

diul întreprinderii, din Bd. 
Magheru 6—3, sectorul 1, te
lefon 11.39.50 — interior 181 
sau 142.

RUGBYȘTil CONSTÂNȚENI.
IN FRUNTEA CLASAMENTELOR EFICACITĂȚII

In întrecerea pentru cîștigarea 
„Trofeului Sportul" — oferit de 
ziarul nostru jucătorului care 
marchează cele mai multe 
eseuri — conduc, după prima 
parte a campionatului, doi 
rubyști de la Farul Constanța : 
Adrian PHoțschi, aripă de trei- 
sferturi, și Ștefan Constantin, 
înaintașul de linia a treia. Cei 
doi internaționali au marcat 
de cîte 11 ori prin eseu ! Alți 
trei sportivi cuonscuți au rea
lizat cîte 9 eseuri — Fuicu și 
Moț (Steaua). M. Zamfirescu 
(Dinamo). In continuare : Lun- 
gu (Dinamo), David (Steaua) 
— cîte 7. Hol ban, V. Ion (Fa
rul). Aldea (Dinamo) — cite 6, 
Paraschiv, Semen. Tofan (Di
namo). Enache (Steaua), Varga 
(Farul). Nistor (Știința CEMIN 
Bala Mare) — cite 5 ș.a.md.

Echipa celor doi jucători 
aflați, la egalitate, pe primul 
loc. FARUL CONSTANȚA, (an
trenor Mihai Naca. are la fine
le turului un total de 66 de 
eseuri, fiind urmată de Steaua 
62, Dinam0 57. C.S.M. Sibiu 27, 
Politehnica Iași 20, Știința 
CEMIN Baia Mare 19. Rulmen
tul Bîrlad 13. R.C. Grivița Ro
șie 11. Rapid București 10. Uni

versitatea Timișoara. Mașini 
Grele Olimpia. Locomotiva 
Pașcani — cîte 9, Contactoare 
Buzău, Hidrotehnica Milcov 
Focșani — cîte 8, Știința Petro
șani. Sportul studențesc Con
strucții. C.S.M. Suceava — cî
te 7. Gloria PTT Arad, T.C. 
Ind. Midia — cîte 6, „U“ 16
Februarie Cluj-Napoca 4.

Dintre transformer!. cel mai 
eficace s-a dovedit internațio
nalul constănțean Vasile Ion, 
cu 89 de puncte înscrise, din 
șapte lovituri de pedeapsă și 
34 de transformări. 11 secon
dează fostul titular al naționa
lei. stelistul D. Alexandru — 
cu 71 de puncte, în urma lor 
aflîndu-se suceveanul Livadaru
— 49. dinamovistul I. Constan
tin si petroșeneanul V. Dobre
— cîte 48, ieșeanul Miiitelu 44, 
Năstase, de la Sportul studen
țesc — 43 etc. (G. R).
• Ținindu-Se seama de for

ma bună manifestată în ulti
mele partide de campionat a 
fost selecționat. în vederea me
ciului cu Italia, și tînărul îna
intaș Cr. Răducanu (Dinamo), 
el întregind astfel lista celor 30 
de rugbyiști preselecționați.

REZULTATE DIN DIVIZIA ,,B“
In Divizia „B“ de rugby, în 

ciuda condițiilor atmosferice 
grele, s-au disputat mai multe 
partide. Iaită rezultatele înre
gistrate și clasamentele pe se
rii : Seria I : Gloria Buc. — 
Vulcan Buc. 43—12. Grivița Ro
șie II — I.O.R. 54—6, Sportul 
studențesc Construcții II —• 
A.S.E. II 16—16. Energia Buc. 
— Aeronautică Buc. 36—0, 
Steaua II — Știința II Buc. 
31—10. Clasament : 1. Gloria 
15 p., 2. Energia 13 p.

Seria a II-a : Rulmentul Ale
xandria — Dunărea T.M.U.C.H. 
Giurgiu 6—6 (!). Textila Pu
cioasa — Record Ploiești 14— 
10, Electroputere Craiova — 
Petrochimistul Pitești 0—23, 
I.O.B. Balș — Ș.N. Oltenița 
23—0. Clasament : 1. Petrochi
mistul 33 p.. 2. Dunărea 30 p., 
3. I.O.B. 27 p. 4. Rulmentul 26

Seria a IH-a : Partidele tu
rului s-au înebeiat. Clasament : 
1. C.F.R. Constanța 26 p. 2. 
Constructorul Constanța 26 p., 
3. Chimia Năvodari 21 p.. 4. 
I.T. Constanța 21 p.

Seria a IV-a : Transportul 
Tg. Mureș — Dacii I.P.Â. Si
biu 6—10, C.F.R. Brașov — Uti
lajul Știința Petroșani 22—0. 
Carpați Mîrșa — Metalurgistul 
Cugir 4—10. Transloc Alba Iu- 
lia — I.A„M.T. Oradea 10—8. 
Clasament : 1. Metalurgistul 21 
p.. 2. Dacii I.P.A. 20 p., 3.
Carpați 19 p (un meci mai pu
țin), 4. C.F.R. 18 p.. 5. I.A.M.T. 
17 p. (un meci mai puțin).

Seria a V-a : Partidele tu
rului s-au încheiat. Clasament : 
1. Automobilul Galați 20 p.. 2. 
Chimia C.F.A. Brăila 17 p„ 3. 
Electrocontact Botoșani 17 p.

PENULTIMA ETAPĂ
A DIVIZIEI „A“ 

DE JUDO
Cele 18 echipe din Divizia 

„A" de judo susțin, sîmbătă și 
duminică, partidele din cadrul 
penultimei etape, a IlI-a. La 
București, în sala Dinamo (de 
la ora 9), vor evolua o bună 
parte dintre sportivii lotului 
reprezentativ, aflați în număr 
mare la Dinamo București și 
Steaua. Numai că, ambele for
mații au meciuri mai puțin 
dificile în această etapă ; Di
namo va întâlni, în ordine, pe 
Victoria București, Constructo
rul Alba Iulia, Oțelul Tirgo- 
viște și Rapid Arad, fiind de 
departe favorită, mai ales că 
beneficiază și de „avantajul 
terenului", iar Steaua va 
concura în compania formații
lor Rapid Arad, Oțelul, Victoria 
și Constructorul, în fața că
rora, cel puțin după „calculul 
hîrtiei", are mari șanse de vic
torii. în schimb, celelalte în
tâlniri, fără excepție, se a- 
nunță extrem de disputate : 
Oțelul cu Rapid și cu Victoria ; 
Constructorul cu Rapid și cu 
Victoria.

La Făgăraș, în sala Nitra- 
moniei, o reuniune cu multe 
„capete de afiș". în prim-plan, 
derbyul Nitramonia — Rapid 
Oradea. Reamintim că forma
ția orădeană a furnizat o mare 
surpriză, în prima etapă, în- 
vingînd pe campioana țării, 
Steaua. Apoi, tot Nitramonia 
va avea o întîlnire dificilă, cu 
C.S.M. Borzcști, departajată de 
aceasta, în clasamentul dina
intea etapei, cu un singur 
punct. C.S.M. Borzcști — Rapid, 
Spartac C.S.Ș. 1 București — 
Rapid, C.S.M. Borzești — Con
structorul Miercurea Ciuc și 
Rapid — Constructorul sînt alte 
partide deschise oricăror re
zultate.

La Brașov, în sala Dinamo, 
cele mai interesante meciuri : 
Dinamo Brașov — T.C.I. Ora
dea, Politehnica Iași — A.S.A. 
Tg. Mureș, T.C.I. — Politeh
nica. Petrochimistul Pitești — 
Politehnica și A.S.A. — Di
namo.
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DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE OE GIMNASTICĂ
(Urmare din vag I)

și de experimentata Laura Cu- 
tina, patru debutante : Daniela 
Silivaș, Camelia Voinea, Celes
tina Popa. Eugenia Golea. Da
că Daniela Silivaș s-a mai a- 
flat la alte mari mitinguri in
ternaționale, în special la ni
velul junioarelor, celelalte trei 
au intrat in focul importante
lor competiții internaționale la 
aceste campionate. Eugenia Go
lea s-a dovedit o bună deschi
zătoare, evoluțiile ei precise și 
viguroase dînd încredere celor
lalte echipiere. Este de remar
cat faptul că din 48 de evolu
ții ale fetelor noastre in con
cursul pe echipe, cu exerciții 
impuse și liber alese, doar 
una singură a fost ratată (Da
niela Silivaș la paralele), ast
fel că formația României a do
vedit o reală omogenitate. Iar 
Ecaterina Szabo a fost un a- 
devărat căpitan de echipă, 
pregătindu-le în permanență pe 
mai tinerele ei colege pentru 
fiecare evoluție, mobilizindu-le, 
stimulîndu-le.

Principala favorită la primul

mobiliza la maximum, reușind 
noi victorii, spre satisfacția iu
bitorilor handbalului din țara 
noastră.

Celelalte rezultate, din grupa 
„A" : Suedia — iugoslavia 25— 
22 (13—9) ; din grupa „B“ :
ILR.S.S. — Danemarca 23—19 
(13—9) — meci arbitrat foarte 
bine de cuplul român M. Marin 
și R. Iamandi, R. F. Germania 
— Cehoslovacia 20—14 (10—9). 
Programul de vineri : la Ha- 
novra, România — Suedia, Iu
goslavia — R. D. Germană 
(grupa „A"); la Dortmund, Da
nemarca — Cehoslovacia, R. F. 
Germania — U.R.S.S. (grupa 
„B"). Sîmbătă sînt programate 
semifinalele (la Unna și Bre
menhaven), iar duminică se 
dispută finalele : la Dortmund 
locurile 1—4 și la Bergkamen 
locurile 5—8.

CLASAMENTE

1,
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Grupa „A"
ROMANIA 2 11
Suedia 
R.D.G.
Iugoslavia 2 0 1

Grupa „B"
U.R.S.S. 2 2 0
R.F.G. 2 10
Danemarca 2 1 0
Cehoslovacia 2 0 0

1 45—48

0 47—37
1 42—37
1 42—45
2 32—44

0 43—42 3
2 1 0 1 44—43 2
2 1 0 1 40—39 2

1

4
2
2
0

loc, echipa U.R.S.S., a aliniat 
cea mai bună garnitură posi
bilă : campioanele mondiale 
Natalia Iurcenko și Olga Mos- 
tepanova, campioanele europe
ne de la Helsinki ’85 Elena Șu- 
șunova și Oksana Omcliancik, 
campioana europeană absolută 
de junioare Irina Baraksanova, 
precum și Vera Kolesnikova, o 
gimnastă de asemenea reduta
bilă. Cu atâtea vedete care au 
confirmat în mare parte, re
prezentativa U.R.S.S. a cucerit 
titlul. Echipa R. D. Germane, 
cu Kersten Dagmar, Gabriele 
Fahnrich și Ulriche Klotz în 
formă bună, a ocupat locul 3, 
după România, devansînd Bul
garia, Cehoslovacia și S.U.A.

Trebuie subliniată in mod 
deosebit medalia de argint cu
cerită de gimnastele române, 
deoarece această performanță 
confirmă talentul și ambiția cu 
care s-a muncit pînă acum, 
menținîndu-se astfel în actua
litate prestigiul școlii românești 
de gimnastică.

Concursul primelor 36 pentru 
clasamentul individual compus 
a purtat nota unei întreceri de 
înaltă încărcătură emoțională. 
Ecaterina Szabo și Natalia Iur
cenko, gimnastele unei gene
rații trecute deja prin febra 
campionatelor lumii, se aflau 
în fruntea clasamentului, _ dar 
au ratat pe rînd, Cati la bîmă, 
apoi Natalia la paralele, ele 
situîndu-se în final doar pe 
locurile 5, respectiv 6. Meda
liate — Elena Șușunova și 
Oksana Omeliancik — aur, 
Kersten Dagmar — bronz.

în debutul ultimei reuniuni, 
finalele pe aparate, Ecaterina 
Szabo a executat cu aplomb 
ambele sărituri și a realizat o 
medie de 9,875, cu care a cu
cerit o mult așteptată medalie 
de argint. Concursul Ia bîmă, 
a treia finală, a însemnat un 
succes total al româncelor. Da
niela Silivaș și Ecaterina Szabo 
au ocupat primele două locuri, 
demonstrind clasa lor mondia
lă Ia acest aparat la care pri
ma notă de 10 din istoria în
trecerilor de gimnastică a fost 
acordată, tot la Montreal, în 
sala Forum, Nadiei Comăneci, 
vedeta Jocurilor Olimpice din 
1976.

Au fost și neîmpliniri, care 
au cîntărit greu în bilanțul fi
nal al gimnastelor noastre. E- 
caterina Szabo a fost foarte 
aproape de titlul de campioană 
mondială absolută, pe care n-a

reușit Insă să-l cucerească, iar 
pentru o fracțiune de secundă 
ea a ratat și șansa unei me
dalii în finala la paralele. Nu 
putem omite însă Impresia bu
nă pe care a produs-o Came
lia Voinea, situată a patra la 
paralele, la 0,025 p de medalia 
de bronz, pe care în conjunc
tura finalei o merita cu pri
sosință. La sol. Daniela Sili
vaș și Ecaterina Szabo nu au 
fost notate corespunzător nici 
în concursul final, dar mai cu 
seamă în primele două reu
niuni, de unde au intrat în 
finală cu un handicap greu de 
remontat. Aceasta în condițiile 
în care brigăzile de arbitre au 
favorizat deseori pe sportivele 
din U.R.S.S. și R. D. Germană, 
în atari condiții, sportivele 
noastre nu au obținut medaliile 
pe care le meritau.

Faptul că, în ultimii doi ani, 
Jupă Ecaterina Szabo apare a- 
cum o nouă campioană mon
dială, Daniela Silivaș. mereu 
prezentă cu exerciții dificile și 
aclamată de public, reflectă 
insă forța gimnasticii femini
ne românești, care aduce in 
permanență pe podiumul ma
rilor întreceri ale lumii alte și 
alte valori sportive.

Fără îndoială, „mondialele" 
de Ia Montreal au fost un 
campionat cu numeroase învă
țăminte, un examen deschis al 
stadiului actual de dezvoltare 
a acestei discipline, din care 
federația de resort, antrenorii 
și tehnicienii noștri vor trebui 
să tragă cele mai exigente con
cluzii, să aleagă apoi în pre
gătire calea cea mai scurtă 
spre marile performanțe, o cale 
care, desigur, nu va fi lesni
cioasă și care va necesita e- 
forturi înzecite. Dar am con
statat cu toții că numai astfel 
se pot obține marile rezultate 
pe care gimnastica noastră le 
merită și de care este capabilă.
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MECIUL LOTULUI REPREZENTA
(Urmare din pag 1)

roșu, alții în albastru, de par
că nu ar fi alcătuit o echipă !) 
să depună mai mult efort și 
Cazacu, în urma unei șarje 
personale, reduce diferența la 
numai un gol. Jocului îi lip
sesc însă fazele fierbinți, de 
mare spectacol, cu care fuse
sem obișnuiți și în urma unei 
neatenții a apărării, Engelmann 
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Karpov s-a mai apropiat la 
un singur punct (după victo
rie în partida a 22-a), ca să 
fie din nou distanțat la două 
puncte pe linia de sosire. Scor 
final: 13—11 pentru noul cam
pion mondial, Garri Kasparov.

★

Cu diagrama de mai sus, 
ne întoarcem pe plaiurile 
noastre. Un mare scriitor ro
mân, mînuitor iscusit al con
deiului, dar și al pieselor pe 
eșichier, juca la Iași, în anul 
1924, o memorabilă partidă 
care a încîntat pe privitori, 
ca și pe toți cititorii rubri
cilor de șah din acea vreme, 
știți despre ce scriitor este 
vorba ? Și cum a cîștigat jo
cul, cu negrele ? Vă vom da 
răspunsurile exacte, dacă nu 
le cunoașteți, în rubrica de 
săptămîna viitoare.

Radu VOIA
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CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 15 0 1 208-103 30
2. Crișul 16 13 1 2 213-105 27
3. Rapid 16 m i 4 109-114 23
4. Steaua 16 8 4 4 139-133 20
5. Progresul 16 7 3 6 131-134 17
6. Voința 16 6 0 10 122-143 10(-2)
7. C.S.U. 16 4* *2 ii 97-157 9(-l)
8. Fetrochlm. 16 1 1l 14 91-203 3
9. IX. Tim. 16 1 0 15 107-205 2

aceleiași partide, semn că mai 
trebuie lucrat, echipa aflîn- 
du-se — după opinia noastră 
— încă în faza acumulărilor 
cantitative pentru saltul cali
tativ așteptat.

Progresul București și Vo
ința Cluj-Napoca se înscriu și 
ele pe linia ascendentă a cam
pionatului, evoluțiile lor din 
ultimul turneu de la Arad fi
ind o dovadă în plus pentru 
cele afirmate.

O constatare care vizează 
deopotrivă pe toate ocupante
le primelor șase locuri, poate 
în mai mică măsură pe Steaua, 
este folosirea încă într-o pon
dere prea mare a jocului cu 
centru fix, victimă aproape si
gură a obstrucțiilor apărători
lor sau a... arbitrilor noștri, 
care fluieră prea ușor fault, 
fragmentînd jocul.

Turneele încheiate au scos în 
evidență prestațiile destul de 
sigure ale unor portari. Ne re
ferim în primul rînd la Spînu 
(Dinamo), Simion (Rapid), P. 
Lisac (Steaua) sau Găman 
(I. L. Timișoara). De aseme
nea, reținem că Vlad Hagiu 
s-a detașat în fruntea listei 
realizatorilor. El este unul din
tre cei mai compleți jucători 
ai campionatului, înscriind atât 
din aruncări de la distanță me
die sau din 4 m, cît și din 
numeroase contraatacuri iniția
te sau la care participă în 
sprijin.

Așadar, înaintea turneelor fi
nale pentru desemnarea cam
pioanei ediției 1985/86 de polo, 
echipele participante termină 
un sezon competițional bogat 
și mai ales rodnic, marcat de 
un reviriment evident al aces
tui frumos sport.

1. VLAn HAGIU (Dtoamo) 65 
goluri; 2—3. Dorin Costrăș (Cri- 
șul) șl Dorin Colceriu (Voința) 
50; 4. Cornel Gordan (Crișul) 49; 
5—6. Daniel Gniță (Steaua) șl 
Eugen Ivănescu (Progresul) 32; 
7—8. Llvlu Răducanu (Dinamo) șl 
Eugen Ionescu (Rapid) 27; 9. E- 
mil Tătaru (Progresul) 26; 10—12. 
Marian Sterpu (IX. Timișoara), 
norel Ciobănluc (Dimamo) șl 
Ivan Fejer (Crișul) 25.

TROFEUL „SPORTUL” 
PENTRU EFICACITATE

£| (min. 29) și Tureanu (min. 37) 
reușesc să egaleze. De remar- 

_  . cat că fiecare gol a fost pre
șul__ cedat de cîte o „bară": Ca-
jecl zăcu (min. 25) și Bejan (min.
;are 31). Scorul rămîne nemo-
(joi dificat în ultimele 20 minute
de de joc cu toate că Herlea. Ge-

,ri- reb $i Bejan de o parte, Dom-
di_ ke, Hallaschk. Hahn și Balzer
mă de cealaltă au avut bune si-
se_ tuații de a înscrie. Cu unele
->u_ neatenții arbitrajul prestat de
ma !• Becze — Gh. Mîcu și M.
teu Dinu.

După un „rodai" de 12 meciuri

| SELECȚIONATA U. E. F. A. ’88
| ARE PERSPECTIVE (CA JOC)
| PENTRU A OBȚINE CALIFICAREA

Cu jocul de la Alexandria, 
disputat în compania repre
zentativei Poloniei, selecționa
ta noastră de juniori U.E.F.A. 
’08 și-a încheiat activitatea în 
acest an. Pentru cel mai tînăr 
„unsprezece" reprezentativ al 
țării, 1985 a fost un an de 
construcție, de căutări, presă
rat cu multe întâlniri cu ca
racter de verificare, elevii an
trenorilor Gheorghe Ola, Con
stantin Tîlvescu si Viorel Co- 
jocaru urmînd să susțină pri
mul joc oficial, în prelimina
riile campionatului european 
„B“, în compania echipei Tur
ciei, abia în primăvara anului 
viitor (12 și 19 martie).

Mai întîi să reamintim re
zultatele: 1—3 și 1—2 cu
U-R.S.S. (acasă) 2—1 cu Iu
goslavia, 0—3 cu R.F. Germa
nia, 0—2 cu U.R.S.S., 4—3 cu 
Cehoslovacia (la turneul „Spic 
de aur", în Ungaria), 0—0 și 
2—2 cu Polonia (d), 1—1 și 
0—1 cu R.D. Germană (a), 1—1 
și 1—0 cu Polonia (a). Sigur 
că, în cazul unui proces con
tinuu de selecție și pregătire 
pentru consolidarea unui „un
sprezece" omogen și competi
tiv, într-o astfel de etapă re
zultatele sint mai puțin im
portante. Dar, fiind vorba de 
reprezentarea în confruntări 
internaționale, cele numai trei 
victorii obținute în 12 întîl- 
niri reprezintă o cotă departe 
de a satisface. Cu'atît mai 
mult, cu cît în 6 din cele 12 
jocuri juniorii noștri au evo
luat în fața propriilor supor
teri.

In primele intîlniri cu selec
ționata U.R.S.S., găzduite de 
orașele Cîmpulung Muscel și 
Pitești, tinerii „tricolori", con- 
vocați la lot de numai clteva 
zile, nu puteau emite prea 
multe pretenții. Tracul debu
tului într-o partidă internațio
nală și diferența evidentă din
tre stadiile de pregătire ale 
celor două selecționate au con
dus, firesc, la două insuccese. 
In schimb, în toate celelalte 
jocuri-test disputate pe teren 
propriu, cu excepția, bineîn
țeles, a succesului recent în 
fata echipei Poloniei, juniorii

IIEZIIITATELE ETAPEI DE IERI A „CUPEI ROMÂNIEI '
Ieri, In cadrul popularei com

petiții fotbalistice „CUPA ROMÂ
NIEI", care se desfășoară sub e- 
gida „DACIADEI", a avut loc o 
nouă etapă tn care s-an întrecut 
14 divizionare „B“, 11 echipe din 
Divizia „C" și 3 din campiona
tele județene. De data aceasta nu 
prea au fost surprize, echipele 
din eșalonul secund an avut o 
comportare bună, doar trei din
tre ele au cedat ta fața unor 
formații inferioare: Prahova
C.S.U. Ploiești, I.C.I.M. Brașov șl 
C.S. Botoșani. Dar iată rezulta
tele etapei:

Metalul București — Progresul 
Vulcan București 1—2 (0—9), Me
canica fină Steaua București — 
C.S. Tîrgoviște 1—2 (0—1, 1—1>, 

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I* Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 22 noiembrie a.c., 
va avea loc ta București, In 

Isala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu Începere de la ora 15,50. 
Transmiterea numerelor clștigă- 
toare se va face ÎN DIRECT — 

Ila radio, pe programul L la ora 
16,05. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate, de asemenea, la 

Iora 19 pe programul n, la ora 23 
pe programul I, precum și sîm- 
bătă dimineața, ta reluare, la 
OTa 8,55, tot pe programul I. Du- 

Ipă efectuarea operațiunilor de 
tragere, va rula filmul „CUNELE 
ELECTRONIC". Intrarea liberă.
• Au mal rămas două zile 

I pentru procurarea biletelor la 
interesanta tragere MULTIPLA 
LOTO de duminică 24 noiembrie, 
prilej pentru participant! de a 

I putea intra ta posesia unor im
portante ciștiguri In autoturisme 
„dacia 1300". mari sume de 
bani, precum șl excursii în R.P. 

I Bulgaria. Extrageri „legate", 
două cite două, ou cîștiguri pen
tru 3 numere din 18 extrase. Va
riantele de 25 lei pot obține clș- 

ItiguTl cumulate la ambele faze 
(se extrag 72 numere în 8 extra
geri). Jucați din timp la această 
atractivă tragere I

noștri au scăpat victoria prin
tre degete, după ce au fost, de 
fiecare dată, atît de aproape 
de ea. Numai lipsa de expe
riență și pripeala în fața por
ții adverse (in jocul cu R.D. 
Germană, de la Tulcea, pier
dut cu 0—1, de exemplu, s-au 
ratat ocazii cît pentru zece 
partide!) i-au privat de vic
torie.

Acum, echipa ni se pare bi
ne așezată în teren, are multe 
momente de exprimare cursi
vă și ordonată, strădaniile teh
nicienilor începind să dea 
roade. Blocul defensiv, crista
lizat după mai multe încercări, 
în formula Tene (Diaconescu) 
— Tatu, Bucur, Stan, Bălan, 
constituie, după opinia noastră, 
punctul forte al actualei se
lecționate. Cei doi fundași la
terali urcă cu multă dezinvol
tură în atac, dar Ie reproșăm 
că nu încearcă mai des șutul 
de la distanță. Ceilalți doi 
fundași, centrali, sint mai re
ținuți în faza ofensivă, consti
tuind, însă, stîlpi de nădejde, 
greu de depășit prin combi
nații frontale sau centrări 
inalte. Oprea — Răducioiu — 
Stăninci, un trio de atac pene
trant și omogen, care va tre
bui, însă, să lucreze intens 
pentru a-șl regla tirul la 
poartă, de cele mai multe ori 
în suferință. Punctul nevralgic 
II constituie încă linia media
nă, care dă multă bătaie de 
cap conducerii tehnice. Minca 
este singurul titular, însă pen
tru celelalte două posturi cău
tările continuă, soluțiile de 
pînă acum nefiind pe deplin 
asigurătoare.

Nu putem încheia fără a re
marca prospețimea formației 
în finalurile de partide, chiar 
în condițiile locurilor la inter
valul a numai două zile. Efor
turile medicului Pompilin Po
pescu și ale masorului Teodor 
Vințu în a asigura componen- 
ților lotului o stare de sănă
tate și o prospețime optime 
s-au văzut răsplătite, ultimele 
minute ale jocurilor găsind 
reprezentativa noastră cu mo
toarele în plin.

Mihai CIUCA

Explorări Cîmpulung Moldove
nesc — C.S. Botoșani 1—0 (0—0), 
Mureșul Luduș — Gloria Bistri
ța 0—1 (0—0), Marina Mangalia — 
Oțelul Galați 0—2 (0—0), Unirea 
Dinamo Focșani — Prahova 
C.S.U. Ploiești 1—0 (1—0), șoimii 
I.P.A. Sibiu — Carpati Mirșa
2—1 (1—1, 1—1), Metalul Bocșa
— C.F.R. Timișoara 2—1 (1—1),
Letea Bacău — Ceahlăul Piatra 
Neamț 1—2 (0—0), Minerul Ba-
raolt — I.C.I.M. Brașov 1—0 
(1—0), Minerul Băiuț — Victo
ria Cărei 4—1 (2—0), Sportul
muncitoresc Caracal — Progre
sul Băilești 3—0 (0—0), Victoria 
Ineu — Minerul Or. dr. Petru 
Groza 4—2 (2—0), Tlrnavele Blaj
— Jiul Petroșani 0—2 (0—1).

a CIȘT1GURILE TRAGERII
LOTO DIN 15 NOIEMBRIE. Cat. 
1: 1 variantă 25% — autoturism 
Dacia 1300; cat. 2: 11 variante 
25% a 8.194 lei; cat. 3: 8 va
riante 100% a 5.302 lei și 36 va
riante 25% a 1.325 lei; cat. 4:
23.75 variante a 3.795 lei; cat. 
5: 148 variante a 609 lei; cat. 6: 
271 variante a 333 lei; cat. X:
1.728.75 variante a 100 lei. Re
port la cat. 1: 282.309 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ a revenit 
participantului ALDEA IOAN 
din București.

• PROGRAMUL JOCURILOR 
P1NA LA SFIRȘITUL SEZONU
LUI COMPETIȚIONAL. Ultimele 
trei etape din campionatul Divi
ziei „A" se vor disputa după ur
mătorul program: duminică 24 
noiembrie — etapa a 15-a, dumi
nică 1 decembrie — etapa a 16-a 
șl duminică 8 decembrie — eta
pa a 17-a. (S-a revenit, deci, la 
programul Inițial). Miercuri 27 
noiembrie se va disputa meciul 
restanță, din etapa a 8-a, dintre 
Gloria Buzău șl Steaua. „16"-imile

Stop-cadru după etapa a 14-a

SI OFENSIVA SE ÎNVAȚĂ
-i a

...dar hotărîtoare e atitudinea față de joc
Privind clasamentul la zi, 

constatăm cu neplăcere că doar 
două echipe — Sportul stu
dențesc și Corvinul — au mar
cat mai mult de două goluri 
pe meci : hunedorenii — 35,
studenții bucureșteni — 31.
Mai mult decît atît, există nu 
mai puțin de șase echipe care 
nu au marcat nici măcar un 
gol de meci. Recordul îl dețin 
F.C.M. Brașov — cu numai opt 
goluri, adică o medie de 0,57 
pe meci, și F.C. Bihor — cu' 
0,71.

Problema eficacității echipe
lor noastre rămîne mereu în 
picioare. Se pare că trecem 
printr-o fază in care „cantona
rea" întregii echipe în careu? 
propriu oferă destule perspec
tive formațiilor care vor să 
obțină cu orice preț un punct. 
Dovezile cele mai proaspete 
sint egalurile de la Ploiești și 
din Giulești. Și dacă Victoria 
a reușit să mai echilibreze jo
cul, așa cum menționează cro
nicarul nostru, la Ploiești a 
fost un asediu continuu, dovadă 
și cifrele aproape neverosimile 
din caseta tehnică : 26—1 șu
turi la poartă (acel 1 al Chi
miei a fost un șut al lui Bel- 
deanu, jenat parcă de ceea ce 
se intimplă), 9—0 șuturi pe 
poartă și 8—0 la cornere. .

Sigur că vîlcenii pot replica : 
și ce-i cu asta ? Important c 
că am luat un punct. Rațio
nament perfect, în aparență, 
dar cîte nu ascunde el din ele
mentele negative care frinează 
dezvoltarea fotbalului nostru ! 
(Bineînțeles că reproșul de 
principiu făcut Chimiei ast&zi 
nu înseamnă că echipa lui 
Pigulea este singura care prac
tică acest calcul simplu. Dim
potrivă, el are în vedere multe 
alte echipe.)

Metoda jocului Ia trecerea 
timpului, în deplasare, face ca 
echipele noastre să nu mai știe 
să joace pe teren propriu.

Se spune, în general, că jocul 
de fotbal, cel adevărat, începe 
de Ia jumătatea terenului spre

ÎNTRE SIMPLU
„Poli" Timișoara, cum se 

spunea și în ziarul nostru de 
ieri, își continuă seria succe
selor. De la contraperformanța 
de a fi obținut primul punct 
abia în etapa a 7-a, iată, for
mația timișoreană realizează 8 
puncte în ultimele cinci jocuri, 
singura partidă pierdută fiind 
aceea cu Steaua, la București. 
Pe stadionul din orașul său, 
Politehnica a învins consecutiv 
pe Dinamo (2—0), S.C. Bacău 
(5—0), F.C. Bihor (2-0) și 
F.C.M. Brașov (2—0). Așadar, 
11 goluri marcate și nici unul 
primit. Aceiași jucători dau azi 
o altă față echipei, desigur, 
merite incontestabile în schim
barea In bine revenind antre
norului Robert Cosmoc, care 
demonstrează din nou marile 
lui resurse profesionale. Dar 
miercuri i-am văzut pe fotba
liștii timișoreni transformați în 
bine nu numai sub raportul 
pregătirii fizice și tehnice, dar 
și al gîndirii tactice. Ei s-au 
adaptat la condițiile terenului 
moale, alunecos, jucînd simplu 
și eficace. Pînă și acest Giu- 
chici, cunoscut pentru excesiva

ARBITRII ETAPEI DIVIZIEI
F.C. Argeș — Rapid: I. Gher- 

gheli (Baia Mare) — L. Sălăjan 
(Satu Mare) și M. Salomlr (Cluj- 
Napoca).

Chimia Rm. Vîlcea — Universi
tatea Craiova: D. Petrescu — L. 
Pantea (ambii din București) și 
M. Neșu (Oradea).

Corvinul — Sportul studențesc: 
I. Crăciunescu — L Dogaru (am
bii din Rm. Vîlcea) și M. Axen- 
te (Arad).

Victoria — „Poli" Timișoara : 
Al. Mustătea — A. Nicolescu (am
bii din Pitești) si C. Gheorghe 
(Suceava).

Petrolul — S.C. Bacău: R. Ma
tei — M. Nlculescu și M. Doncea

ȘTIRI ® ȘTIRI
„Cupei României" sint programa
te miercuri 4 decembrie, de la 
ora 13, urmlnd ca „optimile" a- 
cestel competiții să aibă loc a- 
nul viitor, la 22 februarie. Pen
tru meciurile din „I6“-iml, tra
gerea la sorți va avea loc astăzi 
(ora 13), la sediul F.R.F., ta pre
zența delegaților echipelor cali
ficate tn urma joeurilor disputa
te ieri și a reprezentanților di
vizionarelor „A". 

poarta adversa. Fără îndoială 
că, în jumătatea adversă, roiul 
creației este mult mai mare. 
Și de aici comoditatea „fixării" 
unui joc de acoperire în ju
mătatea proprie, în așteptarea 
remizei salvatoare.

E momentul, credem, ca an
trenorii noștri să aibă o tre
sărire de orgoliu și să-și de
monstreze cu adevărat capaci
tatea profesională în dezvolta
rea spiritului creator al echi
pei „dincolo de linia de cen
tru". Pînă una-alta, constatăm 
că Sportul studențesc și Cor
vinul pun în valoare calitățile 
înaintașilor lor, mai personali 
decît alții (Hagi, Coraș, Gabor, 
Petcu), iar în rest, înaintașul 
creator nr. 1 este „buzoianul" 
Constantin, a cărui echipă, Glo
ria, a marcat doar un gol mai 
puțin decît Steaua și asta cu 
doi înaintași aproape de... re
tragere și cu alții doi adunați 
de prin „C“-uri. (l-am numit 
pe Profir și pe Julis.)

îrf imediata apropiere a Glo
riei, S.C. Bacău, cu înaintașul 
Nicușor. Legătura dintre gol și 
postul... antrenorului ni se pare 
firească. (Privind clasamentul, 
constatăm că majoritatea an
trenorilor sint fundași sau, cel 
mult, mijlocași.)

Așteptăm replica de orgoliu 
a antrenorilor care au știut să 
marcheze și nu numai să de
gajeze de pe linia porții. Aș
teptăm, în primul rînd, replica 
Iui Mircea Dridea — pentru că 
de Petrolul a fost vorba astăzi, 
iar Petrolul nu e mai puțin 
„vinovat" decît Chimia. Și aș
teptăm chiar și replica cuplu
lui Jenei — Iordănescu, adică 
a unui cuplu de la care pre
tindem mult mai mult decît 
1,77 goluri pe meci. Capacita
tea ofensivă probată în partida 
retur cu Honved trebuie e- 
talată — cu generozitate — și 
In campionat. Altfel, campio
natul va rămîne mereu o for
malitate cu program, etape și 
arbitri.

loon CHIRILA

SI... COMPUSa
ținere a balonului și pentru 
driblingul în plus, și-a schim
bat optica față de joc, pășind 
și construind pentru colegul de 
echipă, sau înscriind goluri, 
fără artificii, cum a făcut-o 
miercuri. SIMPLU, deci, și 
EFICACE. Ceea ce n-au făcut 
brașovenii. Mult timp din joc 
ei au fost egali timișorenilor, 
ba au avut și perioade de su
perioritate teritorială, au domi
nat, au lăsat o bună impresie 
prin combinațiile reușite, dar 
au păcătuit la finalizare. Au 
șutat doar de. 5 ori la poartă, 
primul șut în minutul 2, iar 
al doilea în minutul 49. Sur
prinzător pentru jucători de Di
vizia „A", cu atîta experiență, 
ca Batacliu, Cramer, Țălnar 
sau Șoarece, care, pe un ase
menea teren, au uitat de e- 
ficacitatea șutului de la distanță, 
forțind, la infinit, intrarea cu 
mingea în poartă. Și n-au reu
șit nici cînd poarta era goală, 
cum s-a întîmplat cu Batacliu 
și Cramer atunci, la faza din 
minutul 72 I

Constantin ALEXE

„A“ DE DUMINICA
(toți din București).

Dinamo — F.C. Binor: Fl. Po
pescu — S. Pantelimonescu (am
bii din Ploiești) și V. Curt (Med
gidia).

F.C. Olt — Gloria Buzău: O. 
Ștreng — C. Pădurăriței (ambii 
din Oradea) șl N. Voinea (Bucu
rești).

Steaua — F.C.M. Brașov: N. Dl- 
nescu (Rm. Vîlcea) — Fi. Scolca- 
ru (Alexandria) șl I. Velea (Cra
iova).

A.S.A.- Tg. Mureș — „U“ Cluj- 
Napoea: V. Titorov — C. Oltea- 
nu (ambii din Drobeta Tr. Seve
rin) și M. Constantinescu (Bucu
rești).

• RETURUL CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI „A" va începe la 2 
martie, dată la care sint pro
gramate meciurile etapei a 18-a.
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI PESTE HOTARE. Meciul 
tur din cadrul „Cupei U.E.F.A." 
(etapa a Ill-a), Dnlepr — Haj- 
duk Split, care se va disputa la 
27 noiembrie, la Krivoirog, va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
din țara noastră, avîndu-1 ia cen
tru pe I. Igna. ajutat la linie de 
J. Grama șl S. Necșulescu.
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ȘAHIȘTII ROMÂNI CONTINUA CURSA 
PENTRU LOCURILE FRUNTAȘE

LUCERNA, 21 (prin telefon). 
Din nou o rundă agitată și din 
nou un rezultat bun pentru e- 
chipa României, pe tabelul 
„Cupei Mondiale" la șah. In- 
tilnind puternica formație a 
K.F. Germania, una din pre
tendentele la medalii, repre
zentativa țării noastre înscrie 
o prețioasă victorie: 4—2!

Nota de dîrzenie,' care și-a 
pus amprenta pe întreaga în- 
tîlnire România — R.F. Ger
mania, reiese și din faptul că 
la cele șase mese de joc, nu
mai două partide s-au încheiat 
remize. La prima masă, Mihai 
Șubă l-a învins pe E. Lobron, 
după un atac în Siciliana ma
gistral condus și încununat cu 
victorie la mutarea 68. Scorul 
a fost majorat, la mesele a 
3-a si a 4-a, unde Mihai Ghin
dă, (cu negrele) l-a învins pe 
S. Kindermann, iar Valentin 
Stoica pe R. Lau. Amîndouă, 

nivel
FI. 
C.

sin-

partide de excelent 
tehnic. Remize au înscris 
Gheorghiu (la Pfleger) și 
Ionescu (la Bischoff). O 
gură înfrîngere, cea suferită 
de S. Griinberg la H. Hecht.

Dintre celelalte meciuri, 
această a 5-a rundă, R. P. CHINEZA A ClȘTIGAT

CUPA MONDIALĂ** LA VOLEI (f)

v38**

Fazele fierbinți au început in hocheiul internațional : imaginea
Telefoto A.P. AGERPRES prezintă un exemplu de la partida 

amicală Elveția — Cehoslovacia (scor final : 2—9)

DIN HOCHEIUL
• Jan Ake Edvinson, în pre

zent secretarul federației sue
deze, a fost desemnat succe
sor al actualului secretar gene
ral al Federației internaționale 
de hochei pe gheață (I.I.H.F.), 
Walter Wassenvogel (Austria) 
— care a vizitat, în această 
calitate, și țara noastră, cu o- 
cazia C.M. grupa B, de la 
Galați (1979) —, a cărui retra
gere a fost anunțată pentru 
mijlocul anului viitor, la Con
gresul I.I.H.F. de la Colorado 
Springs. • Pentru Campiona
tul Asiei și Oceaniei rezervat 
juniorilor, care se va disputa 
Ia Adelaide, în februarie 1986, 
și-au anunțat, pînă acum, par
ticiparea patru țări : Japonia, 
Coreea de Sud, R. P. Chineză 
și Australia. Se mai așteaptă 
confirmarea 
Noua 
Taiwan și 
care, dacă 
beneficia 
I.I.H.F. — 
doi ani a 
gare datorată 
scăzut al hocheiului din aceste 
țări. • Programele competiții
lor oficiale de anul viitor :•

federațiilor din 
Zeelandă, Hong Kong, 

R.P.D. Coreeană, 
vor participa, vor 

— la propunerea 
de o... extindere cu 
vîrstei limită, derp- 

nivelului mai

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • în zona europea

nă, grupa B, a C.M.: Iugoslavia 
— Belgia 107—88. • în continua
rea turneului în S.U.A.: Austra
lia — Selecționata Corvallis (la 
masculin) 60—67.

BOB • La Wlnterberg, în „Cu
pa Mondială" la echipaje de 4: 
1. R.D.G. II 3-39,36; 2. Elveția I 
3:40,06; 3. R.D.G. III 3:40,35.

CICLISM o „Cursa de 6 zile" 
de la Gând (Elveția), după pri
ma zi: echipajul Vaarten — 
Doyle conduce, urmat la un tur 
de Toume — de Wilde.

HANDBAL • în meci amical 
de junioare, la Elbong (Polonia): 
România — Polonia 27—22 (15—10).

ob- 
în 

for- 
Be-

Chineză — 
Ungaria — 
Elveția — 

; U.R.S.S.
4,5-1,5,

3—3 (runda 1)
P. Chineză 5—1 (runda a 

Ungaria — Argentina 
U.R.S.S. — Franța 3,5— 
R.P. Chineză — Elveția

marcă victoria cu 3,5—2,5 
ținută de echipa Ungariei 
fața principalei favorite, 
mația U.R.S.S. (Pinter — 
liavski 1—0, restul remize).
Alte rezultate: Anglia — RP. 
Chineză 4—2, Elveția — Ar
gentina 2,5—2,5(1), Franța — 
Africa 5—1.

S-au încheiat mai multe 
partide întrerupte din rundele 
anterioare și lată scorurile în
registrate: R.P. 
Argentina 3,5—2,5, 
Franța 
R.F.G.
— R.
2-a) ; 
5-1, 
1,5(1).
3,5—2,5 (runda a 3-a).

Clasamentul după cinci run
de: Ungaria 19,5 p, Anglia 19 
p. U.R.S.S. 18,5 p (2), ROMA
NIA 17,5 p, Franța 16,5 p (1), 
R.P. Chineză 15,5 p. R.F.G. 
13,5 p, Elveția 13 p (1), Argen
tina 9 P, Sel. Africii 4 p.

După o zi de pauză (și jucă
rea ultimelor întrerupte), în
trecerile se reiau cu a 8-a 
rundă, în care este programat 
meciul România — Ungaria.

INTERNAȚIONAL
C.M. și C.E. de seniori grupa
A, la Moscova, între 12—28 a- 
prilie ; C.M. de seniori grupa
B, Eindhoven, 20—29 martie ;
C, M. de seniori grupa C (la 
care participă și echipa țării 
noastre), Puigcerdă (Spania), 23 
martie 
tineret 
nada), 
nuarie 
grupa
România), Klagenfurt (Austria), 
13—22 martie ; C.M. de tineret 
grupa C, Gap (R. F. Germa
nia), 21—27 martie (la linie va 
ofiâa ca arbitru Gh. Mîcu) ; 
C.E. de juniori grupa A (selec
ționata țării noastre participă 
alături de cele mai bune 7 e- 
chipe ale lumii), R. F. Germa
nia, 3—9 aprilie (Șt. Enciu este 
delegat ca arbitru principal) ; 
C.E. de juniori grupa B, Aosta 
(Italia), 16—22 martie ; C.E. 
juniori grupa C, Barcelona, 
decembrie ’85 — 2 ianuarie 
(din partea țării noastre 
fost desemnați arbitrii I. Becze 
— la centru, și M. Dinu — Ia 
linie).

— 2 aprilie ; C.M. de 
grupa A, Hamilton (Ca- 

26 decembrie ’85 —■ 4 ia-
’86 ; C.M. de tineret 

B (în care evoluează și

de
28 

’86 
au

Andi VILARA

HOCHEI PE GHEAȚĂ • • 
„Cupa cluburilor europene", 
San Sebastian: San Sebastian 
Bolzano 1—5.

ÎNOT • Olaf Alers (R.D.G.), 
dublu învingător la Varșovia : 
100 m liber în 52,71 și la 200 m 
liber în 1:54,68.

ȘAH • în turneul Internațional 
de la Frunze, după 4 runde con
duce campioana mondială Maia 
Ciburdanidze, care participă ca 
Invitată la acest concurs mas
culin, cu 2,5 p. Urmează: Sze- 
kely 2 p, Velikov și Nowak — 
cfte 1,5 p.

TENIS • La Hong Kong: Smid 
— Warwick 3—6, 6—3, 6—1; La-

In 
la

După o îndelungată pregătire 
pe... uscat șl pe pista redusă de 
gheată artificială a patinoarului 
„23 August" din Capitală, mem
brii centrului olimpic de patinaj 
viteză de pe lingă asociația spor
tivă Mecanica Fină București vor 
evolua în Polonia și R.D. Ger
mană în cadrul unor concursuri 
desfășurate pe pista de dimen
siuni olimpice din Varșovia șl, 
respectiv. Kail Marx-Stadt. Au 
făcut deplasarea: Mihaela Das- 
călu, Cerasela Hordobețiu, Ileana 
Cleteșteanu, Orlando Cristea, Ed
mond Csech, Nicoîae Sandu, Da
niel Csata, Tibor Becze șl Csaba 
Madarasz, însoțiți de antrenorul 
Adrian Ciobanu. în continuarea 
turneului peste hotare, tinerii 
„olimpici" au tn proiect partici
parea la clteva teste programate 
pe pista artificială din Buda
pesta.
• Cunoscufii alergători Liliana 

Coman, Ion Oplncariu (Petrolul 
Ploiești) șl Gabriela Volna (CA. 
Tractorul Brașov) se află tn Un
garia pentru a lua parte la cl
teva concursuri internaționale pe 
pista artificială din Budapesta. 
Cel trei viteziștl seniori stnt 
conduși de antrenorul brașo
vean Ernest Ulrich.

„Cupa Mondială" la volei fe
minin s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R.P. Chineze, care 
a totalizat 14 puncte. Pe locu
rile următoare s-au clasat Cu
ba 13 p. U.R.S.S. 12 p. Japo
nia 11 P. Peru 10 p. Brazilia 
9 p. Coreea de Sud 8 p, Tu
nisia 7 p. In ultima zi au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : Cuba — Tunisia 3—0 ;
U.R.S.S. — Coreea de Sud 3—0 
R.P. Chineză — Japonia 3—0 
Peru — Brazilia 3—2.

de 
sale

so, 
cu 

a Iul De 
De Witt a 
Gullit, tn- 
Pfaff. Dar 

S-a produs

Van 
Spel-

Rijkaard, Guî- 
Tahamata (Siloy), 

De Witt; BELGIA : 
Gerets, Broos, F. Van 
(Weyt), De Wolf — L. 
Elst (Grun), Clijsters, 

Vercauteren —

llgif europene: Norve- 
Belgia 5—2, Bulgaria — 
4—3, Polonia — Suedia 
Cehoslovacia — Franța

U.R.S.S. La Moscova a fost 
semnat un protocol privind 
dezvoltarea celațiitor sporti
va între U.R.S.S. șl Franța. 
Acordul cuprinde schimburi 
diverse tn. șase sporturi: hal
tere, gimnastică, box, hand
bal, alpinism și schi alpin.

R. r. CHINEZA. La Beijing 
s-au desfășurat lucrările Con
gresului internațional de me
dicină sportivă, la care au 
fost preaenți 260 de specia- 
llști. din 15. țări. în cadrul lu- 
crărjlor: comunicări științlfi- 
ceîîn problemele specifice do- 
mantalui, precum antrena
mentul intensiv, prevenirea 
accidentărilor, bazele fiziolo
gice ale antrenamentului fi
zic, sportul șl vîrsta optimă, 
medicina în atletism ș.a.

FRANȚA. Tot mal mult șl 
mal des este pusă știința în 
slujba sportului. Iată, de pil
dă, J. Bernier și P. Gorrin 
eu construit un ceas-brățară, 
PULSA 8 F. capabil să mă
soare simultan pulsațiile car
diace și distanta parcursă de 
purtător, indiferent de lun
gimea cursei (100 m sau ma
raton !).

S. U.A. Joan Benoit-Samuel
son, campioană olimpică la 
maraton în 1664, șl Michael 
Franks, specialist In proba de 
400 m. au fost desemnați 
drept cel mal buni atlețl ame
ricani ai lunii octombrie. De
cizia a 
victoriei 
muelson 
Chicago 
In timp

fost luată tn urma 
atletei J. Benolt-Sa- 
ln maratonul de la 

cu timpul de 2.21:21. 
ce Franks a fost pre-

RECLAMA, DEMONSTRAȚIILE Șl AMATORISMUL.
S-a anunțat, ieri, că, la 13 

decembrie, campioana olim
pică la individual compus. 
Mary-Lou Retton, va partici
pa la o demonstrație în Eu
ropa, mal precis Ia Bruxel
les. „Gurile rele" spun că. 
după succesul său olimpic, 
foarte tentată de publicitatea 
care 1 s-a făcut și mal ales 
de sumele încasate din ne
număratele reclame, Mary- 
Lou Retton a fost mai rar 
văzută în sala de gimnastică 
șl mult mal des pe micile e- 
crane... Pare a fi ceva drep
tate tn toate acestea, de vre
me ce vedeta n-a putut „prin
de" echipa națională pentru 

recentele „mondiale" de la 
Montreal, unde n-a fost pre
zentă declt în calitate 
spectatoare. Intențiile 
mărturisite vizează însă... vi
itoarea Olimpiadă, în cadrul

spectatori) gazdele au dominat 
copios, dar au ratat nenumăra
te ocazii. Abia în repriza secun
dă ei s-au desprins, mar cin d prin 
Cooper (min. 57), din lovitură 
liberă, și McAvennie (min. 60). 
Arbitrul Christov (Cehoslovacia) 
a condus echipele: SCOȚIA:
Leighton — Nicol, Malpas, McCle- 
ish, Miller — Souness, Strachan 
(Beți), Aikten — Cooper, Dal
glish (Sharp), McAvennie; AUS
TRALIA: Greedy — Davidson,
O’Connor, Ratcliffe, Jenings — 
Yankos, Crino, Murphy, Watson 

'(Platikis) — Kosmina, Mitchell.
ALTE MECIURI

• In meed amical, la Zaragoza: 
Spania — Austria 0—0 > In C.E. 
de juniori II (gr. 6): Portugalia 
— Elveția 2—0 (2—0); în gr. a 
11-a: U.R.S.S. — Cipru 5—0 (In 
tur 4—0). Echipa U.R.S.S. s-a ca
lificat pentru turneul final. • In 
C.E. de tineret (gr. 8) : Luxem
burg — Belgia 3—1 (2—0) ! In 
clasament conduce Italia cu 5 p 
(golaveraj 12—2), urmată de 
Belgia cu 3 p (7—5). în ultimul 
meci, cele două echipe se vor 
întîlnl la 18 decembrie, Italienii 
fiind gazde.
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ECHIPA BELGIEI SMULGE 
CALIFICAREA IN MINUTUL 85 I
Med dramatic la Rotterdam ! 

în returul barajului dintre olan
da șl Belgia, gazdele au ciștigat 
cu 2—1 (0—0), după ce în prima 
manșă belgienii învinseseră cu 
1—0. Victorie inutilă în retur, 
căd Belgia a devenit a 22-a e- 
chipă calificată pentru turneul 
final, grație golului marcat in 
deplasare ! De remarcat că olan
dezii au avut calificarea în mină 
conducînd cu 2—0: in min. 
Houtman a deschis scorul 
capul, la o centrare 
Witt, iar In min. 71 
reluat o pasă de la 
scriând în poarta lui 
medul nu era jucat.
lovitura de teatru: Grun (intrat 
după pauză) a marcat golul sal
vator pentru .belgieni în min. 85 ! 
în fafa celor 60 000 de spectatori, 
arbitrul Courtney (Anglia) a con
dus formațiile: olanda: 
Breukelen — Wijnstekers, 
bos, Van de Korput (Van Loen) 
Van Tiggelen 
lit, Valke — 
Houtman, 
Pfaff — 
der Elst 
Van der
Vandereycken, 
Ceulemans, Desmet.
SCOȚIA - AUSTRALIA 2-0 (0-0)

Primul meci de baraj dintre 
Scoția și Australia, desfășurat la 
Glasgow, s-a încheiat cu victo
ria gazdelor la scorul de 2—0 
(0—0). Returul va avea loc la 4 
decembrie, la Melbourne. în par
tida de miercuri seara (62 000 de

vale — Dickson 7—6, 4—6. 6—0; 
Krlkstein — Tim Wilkinson 6—2, 
6—3. a Surpriză la Perth: Grant 
— Edberg 6—2, 6—7, 7—6; alte 
rezultate: Forget Luttrell 6—3, 
6—4; Woodford — Everenden 6—3, 
6—2. a în sferturile de finală de 
la Londra: Quentrec — Moise
3— 6, 6—4, 7—6; Novotna — Jones 
6—2, 6—3; Bakkum — Milvidskaia 
6—2, 6—2; Etchemendy — Tesa- 
rova 6—2, 6—0.

TENIS DE MASA • In Cam
pionatul 
gia — 
Anglia
4— 3 și
5— 2.

Belgianul De Wolf (in stingă) conduce balonul, urmărit de 
Tahamata. (Fază din meciul de baraj Olanda — Belgia 2—1).

Telefoto : A.P. — AGERPRES

Internațional Olimpic, 
că New Delhi este...

(celelalte fiind Brisba-

ferat datorită succesului său 
în cursa de 400 m în cadrul 
„Cupei Mondiale" de la Can
berra, cu excelentul timp de 
44,67.

INDIA, „orașul New Delhi 
poate găzdui J.O. de vară din 
1992“, a declarat Gunnar E- 
riksson, președintele Comisiei 
de studii și evaluări a Comi
tetului ‘ ’ --------- ----------
Numai 
primul din cele 7 orașe candidate - - -■ 
ne, Paris, Barcelona, Belgrad, 
Amsterdam, Manchester) pe 
care le are de vizitat comi
sia.

CEHOSLOVACIA. Trei ma
șini Skoda vor fi prezente in 
raliul de la Rac, ultima eta
pă a campionatului mondial 
de raliuri 1965, care se va dis
puta între 23 și 28 noiembrie. 
Două mașini Skoda 130 LR, 
omologate pentru grupa „B“. 
vor fi pilotate de echipajele 
Kvaizar — Janecek (Cehoslo
vacia) șl, respectiv, Haugland 
— Bohlin (Norvegia). Cea de 
a treia mașină pregătită pen
tru concurs. Skoda 130 L, 
pentru grupa „A", va avea la 
volan cuplul cehoslovac Kre- 
cek — Motl.

BRUNEI. Cei mal „sofisti
cat" teren de squash din lu
me aflat pe acest teritoriu 
sudic al Insulei Borneo are 
toți cel 4 pereți din sticlă ln- 
casabilă șl o capacitate de 
2600 de locuri. Primul cam
pionat mondial a fost găzduit, 
In această sală, tn 1983.

căreia speră să-și apere tit
lul din 1964. Vizavi de aceste 
planuri, Scott Hamilton, un 
alt campion olimpic, dar la 
patinaj artistic, se arată sur
prins de faptul că legile a- 
matorismulul 11 permit dră
gălașei Mary-Lou să aibă, 
încă, un statut olimpic In ciu
da sumelor încasate, depuse 
tn bănci, care fac din ea o 
sportivă bogată. „în timp ce 
eu, a adăugat Hamilton, care 
am un salariu fix, destul de 
modest, pentru participarea 
la revista „Ice Capades", pe 
gheață sint considerat profe
sionist și, tn consecință, nu 
voi avea dreptul să particip 
la Jocurile Olimpice de iarnă 
din 1988...“.

Iată, într-adevăr, incă un 
subiect de meditație...

Radu TIMOFTE

CAMPIONATE
GERMANIA (et. 15): Du

sseldorf — Koln 1—3, NUrnberg
— Uerdlngen H—2, Frankfurt — 
Hanovra 1—3, Bochum — Saar- 
brflcken 3—1, Mannheim — Ham
burg 0—1, Monchengladbach — 
Bremen 1—2, Dortmund — Stutt
gart 2—0, Leverkusen — Bayern 
lr—2, Kaiserslautern — Shalke 
0—0. Pe primele locuri: Bremen 
23 p. Monchengladbach șl Bayern 
cu efte 20 p.

FRANȚA (et. 20): Marseille — 
Auxerre 2—1. Strasbourg — Tou
lon 1—1, Metz — Rennes 4—1, 
Bastia — Lens 0—1, Toulouse — 
Sochaux 3—0, Bordeaux — Brest 
4—0, Laval — Nice 2—1, Le Havre
— Nancy 2—0, Monaco — Nantes 
1—1. Lille — Paris St. Germain 
(întrerupt In min. 85, la scorul 
de 1—1, decizia finală urmînd a 
fl luată astă seară). Pe primele 
locuri: Paris St. Germain 33 p 
(19 j), Bordeaux 29 p, Nantes 
27 p.

U.R.S.S. (meciuri restante) : 
Kutaisi — Harkov 4—1, Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Kiev 2—1, E- 
revan — Dinamo Moscova 1—T, 
Baku — Donețk 0—0, Cernomoret
— Torpedo 3—2, Zenit — Vilnius
3—1, Dniepr — Alma Ata 4—3, 
Spartak — Dinamo Minsk 3—0. 
Pe primele locuri: Dinamo Kiev 
48 p, Spartak 44 p, Dniepr 42 p.


