
în întrecerea gimnastelor junioare Proletari din toate țările, uniți-vă l

Mill It tram Of NIVfIUl MAtSTM
La categoriile a lll-a și a Il-a, perspectiva este 

certă ® Incredibil : la categoria I au evoluat doat 
8 sportive ! ?

Multe și variate sânt 
ziiile ce se pot trage 
finală de campionat 
individual <L- .__ 1_______ ___
privește recenta finală a gim
nastelor de la Focșani, disputa
tă vineri și sîmbătă în 
sporturilor din localitate, 
do subliniat faptul că, la 
categorii de clasificare, 
evidențiat numeroase 
sportive talentate, de certă per
spectivă, care pot deveni în vii
tor . componente de bază ale 
loturilor noastre, reprezentative. 
Cu deosebire, gimnastele de ca
tegoria a Il-a — în primul rind 
Mirela Sidon, Cătălina Bucur, 
Felicia Feier, Luminița Zăvod, 
Gabriela Eftemie, Veronica Blaj, 
Gabriela Potorac și Mihaela 
Ciobanu — au oferit reale mo
tive de satisfacție. La catego
ria a IlI-a s-a detașat prin,, 
maniera de concurs, prin sigu
ranța manifestată, în toate e- 
xercițiile, prin posibilitățile de 

. progres dovedite, tânăra gim
nastă ploieșteană Gabrieîa

oonclu- 
după o 

„ . ... național 
de junioare, in oe

Sala 
este 

unele 
s-au 

tinere

Gheorghe, oare a dominat un 
pluton compact de sportive că
rora li se pot întrevedea, de 
asemenea, perspective certe de 
afirmare : Florentina Cîmpurea- 
nu, Cristina Bontaș, Lăcrămioa
ra șl IuLiana Filip, Cecilia Mar- 
tinaș. Din păcate, nu a fost 
concludentă evoluția Di an ei
Bostan, care pornea ca favori
tă, dar ea a intrat handicapată 
în întrecere de o întrerupere 
îndelungaită a activității, dato
rată unui traumatism. Oricum, 
atît la categoria a Il-a, cit și 
la a IlI-a am asistat la dispute 
sportive de bun nivel tehnic 
cu multe execuții la nivel de 
maestre. La categoria a IV-a, 
rezultate excelente au repurtat 
tinerele gimnaste din Focșani, 
prin Livia Moldoveanu și Mi- 
haela 
re la 
rituri

Crudu, prima învingătoa- 
iindividual compus, ha sa
și bîmă, iar cea de a

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2—3)

Mirela Sidon (stingă) și Liliana Stanciu (ambele C.S.Ș. Triumf), 
două campioane autentice ale gimnasticii noastre. Foto: I. BĂNICA
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După prima manșă a finalei „Cupei cupelor“ la polo

PENTRU A CÎȘTIGA TROFEUL. DINAMO TREBUIE SĂ PREGĂTEASCĂ
CU MAXIMA ATENȚIE MECIUL DE

au pierdut [11-12 cu valoroasa
echipă Vasas], campionii noștri au lăsat

o frumoasă impresie la Budapesta
Două seri de polo, sâmbăta și 

duminică. La Budapesta cu 
cvartetul de elită al echipelor 
de pe băitrinul continent, în pri
ma mianișă a actului decisiv diin 
competițiile europene intenclu- 
buri. La capătul lor a fost lim
pede pentru toată lumea pre
zenta la eleganta piscină Kotn- 
jadi că finalistele „Cupei cu
pelor" au făcut un joc supe
rior celor mai bune echipe din 
C.C.E....

Sîmbăită, BVSC Budapesta și 
Spandau 04 (Berlinul Occiden
tal) s-au mulțumit cu un joc 
foarte static, o luptă surdă, 
fără virtuți în care doar ungu
rul Doczi, autor a patru din 
cele nouă goluri ale victoriei 
gazdelor, și-a etalat măiestria. 
Pentru ca o seară mai apoi. 
Vasas din orașul de pe Dunăre 
și Dinamo București să arate 
o altă față a polcului, argu

mentiind 
musețea 
care nu 
clișeul

prin evoluția lor fru- 
reală a acestui sport, 
trebuie defel redus la 

exasperantului joc la 
centru. A fost un meci palpi
tant, captivant din prima și 
pină în ultima secundă, cu în
torsături de situații, realizări 
de mare efect, dar și cu ratări 
incredibile, ținând cu sufletul 
la gură numerosul, tempera
mentalul și extrem de zgomoto
sul public prezent.

A câștigat, 12—11, Vasas, e- 
chipă de valoare indiscutabilă, 
nimeni alta decît însăși de țin ă-

Astăzi, la Buzău și Slatina

GLORIA-STEAUA Șl F.C. OLT- UNIVERSITATEA CRAIOVA, 
PARTIDE RESTANTE DIN DIVIZIA „A“ DE FOTBAL

LA PITEȘTI!
toanea (pină sîmbăta următoa
re) Cupei campionilor euro
peni, în care a strălucit cele
brul Budavari, 
cinci goluri, venit 
tru această finală 
Iul său club din
Dinamo nu a fost deloc mai 
prejos ! Ea putea, în orice caz, 
să termine la egalitate, duipă 
cum și victoria i-a stat la înde
mână. Poloiștii pregătiți de Iu- 
liu Capsa șl Dinu Popescu au 
condus cu 1—0, 2—1, 3—2, s-au 
aflat în dezavantaj întâia oară 
abia in mim. 10,10, la 4—5, pen
tru a egala repede și a se „du
ce" Ia două goluri avans în re
priza a treia, 8—6 in min. 17,38. 
Au venit însă acele momente 
de cumpănă din minutele 19 și

Geo RAEȚCHI

realizator a 
special pen- 
de la actua- 
Italia. Dar

(Continuare in pag a 4-a)

Divizia „A" de hochei

S. C. MIERCUREA CIUC STEAUA 2-1

Astăzi, la Buzău si Slatina 
vor avea loc partidele restan
te ale Diviziei .,A“ de fotbal 
Gloria — Steaua și F.C. OU — 
Universitatea Craiova. — 
desfășurarea acestor 
toate cele 18 concurente 
ajunge la același 
partide disputate :

Pe stadionul din 
zătilui vor fi față 
ria (locul 5) și Steaua (1). 
Fiecare dintre cele două com
batante are cite un record de 
invincibilitate : Steaua nu a 
cunoscut înfrîngerea in aceas
tă ediție de campionat, iar 
Gloria nu a înregistrat vreun 
eșec pe teren propriu. Fiecare 
ține, pe bună dreptate la men-

număr
15
Cringul 
în față

Prin 
întîlniri 

vor 
de

CLASAMENTUL
1. STEAUA 14 11 3 0 29- & 25
2. Sportul stud. 15 9 4 2 34-14 22
3. Dinamo 15 8 3 4 23-12 19
4. Univ Craiova 14 8 2 4 17-1£ 18
5. Gloria 14 7 2 5 22-16 16
6. Chimia 15 7 2 6 22-19 16
7. Petrolul 15 4 8 3 12-14 16
8. Corvinul 15 7 1 7 39 22 15
9. ,»U« Cluj-N. 15 6 3 6 19-19 15

10. F.C. Argeș 15 5 4 6 13-18 14
11. ,,Poli“ Timiș. . 15 6 1 8 27-27 13
12. F.C. Olt 14 5 3 6 15-19 13
13. A.S.A. Tg. M. 15 5 3 7 14-20 13
14. S.C. Bacău 15 6 0 9 22-24 12
15. Rapid 15 4 3 8 19-28 11
16. Victoria 15 2 6 7 12-23 10
17. F.C.M. Brașov 15 4 2 9 8-32 10
18. F.C. Bihor 15 2 4 9 11-33 8

tinerea acestor performanțe. 
Ceea oe. sperăm, va duce La 
abordarea, cu toate forțele, a 
întrecerii de astăzi și. deci, la 
înregistrarea unui meci de bu
nă calitate. Bucureștenii nu a- 
nunță indisponibilități în lot. 
buzoienii nu pol conta pe FI. 
Marin (două cartonașe galbe
ne) și Ghizdeanu (accidentat) 
Competentele conduceri tehni
ce — Gh. Constantin și, res
pecți v„ Em. Jenei — sînt și 

• ele o garanție pentru calitatea 
fiartidei de astăzi de la Buzău.
n tihni rea Va fi condusă de 

,,trio“-ul : M. Neșu (Oradea)
— M. Axente (Arad). D. ~ 
oi uman (Timișoara).

La Slatina vor evolua 
Olt (12) șj Universitatea 
iova (4). Fiecare echipă 
stare de spirit 
etapa de duminică : 
C. Oțet și N. Ivan 
un sucoes edificator 
ria) ; cei ai lui M. 
și S. Stănescu după 
gere (0—2), nu prea 
la Chimia. Dorință de confir
mare a reușitei de o parte, 
voința de a atenua din efec
tele eșecului de acum trei zi
le. de cealaltă. Din aceste, 
ambiții sperăm să cîștige fot
balul. spectatorii ce vor urmă
ri partida de pe stadionul din 
Slatina. Întîlnirea Va fi arbi
trată de : A. Gheorghe (P. 
Neamț) — V, Titorov (Drobeta

Tir. Severin). M. Nicolau (Ba
cău).

Ambele partide vor începe la 
ora 14.

GALAȚI, 26 (prin telefon), 
în ultima zi a etapei-tumeu a 
primei grupe valorice din cam
pionatul republican x de hochei 
am asistat la 
teresante.

DINAMO 
PROGRESUL 
(0—1, 3—0, 3—1). Dacă nu ar 
fi această diferență de patru 
goluri, l-am numi „meciul por
tarilor", pentru că Huțan — 
de la învingători, și Varadi — 
de la învinși, au apărat foarte 
bine, evitînd înscrierea de o 
parte și alta a liniuței scorului 
cel puțin 15 goluri. Dinamo a

două meciuri in-

BUCUREȘTI — 
M. CIUC 6—2

început într-un ritm alert de 
la primul angajament, dar, pre
ferind acțiunile individuale, ju
cătorii săi au fost stopați cu 
regularitate în treimea Progre
sului. în ultimă instanță de pa
radele • ■ — —
priza 
tinuă 
insistență presingul, 
tiunile neorganizate pe înain
tare și așezarea defectuoasă în 
fazele de gol o opresc să e-

Mircea COSTEA

lui Varadi. în re- 
secundă Dinamo " con- 

cu și mai multă 
dar ac-

(Continuare în nao 2—3)

Marginalii la campionatul de tenis de masă pe echipe [seniori]

CITEVA „VIRFURI" Șl UN PLUTON RAMAS IN URMA

Bu-

F.C. 
Cra- 

aire o 
dupădiferită 

elevii lui 
vin după 

(cu Glo- 
Rădulescu 
o înf rin - 
așteptată,

TOAMNA BOGATĂ

decit a seniorilor • Ca- 
O formulă competițională

• Juniorii - cotă valorică mai ridicată 
litatea muncii, sub nivelul cerințelor • 
puțin stimulativă • Juventus MILMC IMGB ți Universitatea A.S.A.

Craiova, cluburile-fanion

ÎN SPORTUL DE MASĂ IEȘEAN
Toamnă frumoasă, toamnă de 

aur pe meleagurile lașului, 
ceea oe îi face pe iubitorii de 
sport să-și 
arenele de 
locurile de 
cum aflăm la Consiliul 
team pentru educație fizică și 
sport, in ultima vreme activi
tatea de masă a înregistrat suc
cese notabile, datorită unor ju
dicioase planuri de muncă în
tocmite de consiliile asociații
lor. Să ‘ 
pectivă 
vreme.

poarte pașii spne 
întrecere și spre 
agrement. Duipă 

jude-

facem o scurtă retros- 
a acțiunilor dan ultima 
De un succes deosebit

F estivalul sportiv 
sătesc, aliat la a

s-a bucurat 
ai tineretului
3-a ediție, cu cinci ramuri de 
sport. Etapa județeană a avut 
loc la Podul Iloaiei, cu 360 de 
participant!. De asemenea, de 
mare popularitate s-a bucurat 
și Festivalul sportiv al tinere
tului păișcăuan, Cu participarea 
multor iubitori de sport din lo
calitate, dar și ou invitați din

Dumitru Moraru-SLIVNA

juniorilor, 
unul din-

Campion al 
Vasile Florea, 
tre cei mai buni compo
nent ai formatei Univer
sitatea A.S.A. Craiova in 
actuala edifie a Diviziei 
„A", urmează să-și ape
re, la apropiatele finale 
ale probelor individuale, 
și titlul cucerit anul tre
cut la seniori.

(Continuare in pag 2-3)

Un observator atent al evo
luției tenisului nostru de masă 
în ultimii trei-patru ani are 
la dispoziție o serie de repere 
care, într-un fel sau altul, con
duc spre aceeași concluzie ge
nerală : la nivelul seniorilor — 
și avem, deocamdată, în vedere 
doar campionatul divizionar pe 
echipe — există cîteva „vîrfuri" 
(am fi tentați să ne oprim nu
mai la două : Juventus MILMC 
IMGB și Universitatea A.S.A 
Craiova) și un pluton amorf, 
cu formații alcătuite din jucă
tori cu o destul de scăzută cotă 
valorică. Argumentele sînt nu
meroase : campioanele — alcă
tuite în proporție majoritară 
din juniori — s-au impus fără 
a pierde nici o partidă (în 
unele nici măcar un singur 
set !), între ele și următoarele 
clasate fiind o diferență apre
ciabilă de puncte ; la masculin, 
garnitura secundă a Craiovei 
s-a situat pe locul doi, ceea ce 
spune foarte mult despre va- 
loarep scăzută a celorlalte par
ticipante ; Faimar B. Mare, Hi
drotehnica Buzău (în grupa de 
elită !) și Știința C.S.S. 2, 
IJPIPS Constanța și-au trecut 
la „activ" doar un singur joc 
cîștigat în cele 15 partide sus
ținute ; majoritatea echipelor 
sînt eterogene, dispunînd de 
unul, cel mult doi jucători de 
prim-plan (Liana Mihuț — Fai
mar, Otilia Bădescu, Emilia 
Ciosu — Spartac C.S.S. 1, Kin- 
ga Lohr — înfrățirea Tg. Mu
reș, Rodica Urbanovici — Me
talurgistul Cugir, Maria Alboiu,

Maria Bogoslov — C.S.S. Me
talul Rm. Vilcea, S. Gauri, T. 
Gheorghe — Mecanică fină, 
Șt. Moraru — Progresul IIRUC, 
A. Fejer — C.S.S. Tehnoutila- 
jul Od. Secuiesc, C. Creangă — 
Sticla C.S.S. Bistrița ș.a.), unii 
dintre ei de recunoscută va
loare, dar, să recunoaștem, și 
printre aceștia sînt destui care 
se mai bazează doar pe... foste 
calități. Și exemplele ar putea 
continua...

Privirea de ansamblu asupra 
campionatului ne oferă și o 
altă constatare : în ultima vre
me virsta marii performanțe a 
scăzut vertiginos și, drept ur
mare, juniorii și cadeții au a- 
juns să se impună în compe
tiții ale seniorilor. Desigur, 
aceasta constituie, pe de o par
te, un „plus" în ceea ce priveș
te „generația viitorului", * dar, 
pe de alta, și• un pronunțat 
„minus" in privința valorii ve
ritabililor seniori, care ar tre
bui (nu numai teoretic) să aibă 
cîștig de cauză prin cunoștințe 
și - experiență superioare. Dar, 
deocamdată este invers, o do
vadă în plus constituind-o și 
componența echipelor naționale 
de seniori, alcătuite 
ție covîrșitoare din 
cădeți (V. Florea, C. 
tilia Bădescu, Kinga

O primă cauză — 
cea mai importantă — a aces
tei situații o constituie, desigur, 
munca 
cluburi, 
reștene 
aportul 
precum 
punct de vedere calitativ al an-

Emanuel FANTÂNEANU

în propor- 
juniori și 
Toma, O- 

Lohr etc.). 
• și poate

Insuficientă depusă la 
mai ales la cele bucu- 
(unele beneficiind de 

a cîte 3—4 tehnicieni), 
și nivelul scăzut din

(Continuare in pag 2-3)



A Vil ii ediție a ..Cupei Centrocoop'' la tenis de masă UN MARE CONCURENT (GH. LIXANDRU) 
A COBORIT DIN BOB, DAR NU L-A PĂRĂSIT!O FINALĂ CARE CONFIRMĂ FRUMUSEȚEA 

SPORTULUI PENTRU TOȚI
Dintre toate ramurile de 

sport practicate în cadrul com
petiției naționale „Daciada" de 
către lucrătorii din rețeaua 
Centrocoop, tenisul de masă 
deține întiietatea. Și ca număr 
de amatori, dar și ca valoare a 
competitorilor. Ne-am convins 
de acest lucru, urmărind în 
eleganta Sală a sporturilor din 
municipiul Arad, întrecerea fi
nală a „Cupei Centrocoop'* *,  a- 
nul acesta la a Vil-a ediție.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRE-S de astăzi, miercuri 27 
noiembrie, va avea loc in Bucu
rești, în. sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. cu începere de la 
Ora 15,50. Transmiterea numere
lor cîștigătoare se va face IN 
DIRECT — la radio, pe progra
mul I, la ora 10,05. Numereie ex
trase vor fl radiodifuzate, de a- 
semenea, la ora 19 pe programul 
D, la ora 23 pe programul I, pre
cum șl joi dimineața — reluarea 
lor — la ora 8,55, tot pe progra
mul I.
• ASTAZI șl M1INE slnt ulti

mele zile pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită LOTO 
de vineri 29 noiembrie. Daca do
riți să vă numărați printre marii

Fruntașii competiției — peste 
150 de tineri și tinere din toa- 
te județele țării și din muni- 
cipiul București, exponenții 
miilor de participanți la fa
zele de masă, s-au angajat, 
încă din primele tururi, într-o 
dispută deosebit de atractivă, 
echilibrată și cu multe momen
te de suspens, datorită schim
bărilor de scor ; aceasta și spre 
satisfacția spectatorilor arădeni, 
în mare număr, la fiecare gală 
și mai ales avizați, deoarece 
tenisul de masă și-a statornicit 
în localitate o puternică tra
diție, prin intermediul Clubului 
sportiv Arad, a fetelor în
deosebi. Din păcate, spectatorii 
orașului-gazdă n-au avut sa
tisfacția de a aplauda reușite 
pentru județul lor ; acestea au 
aparținut reprezentanților ju
dețelor Bistrița-Năsăud la fete 
și Călărași la băieți. Absolut 
meritat, fiind „cei mai aproape 
de cerințele unei finale repu
blicane", cum au ținut să re
marce, la încheierea competi
ției, toți arbitrii delegați, în 
frunte cu Constantin Chiriță și 
Theodor Ghega, care au repre
zentat și federația de specia

litate. între aceștia, insă, pres- 
tînd arbitraje de valoarea unor 
tehnicieni consacrați s-a aflat 
un fost... fotbalist, Tiberiu Co
vaci.

Tabloul fruntașilor competi
ției se prezintă astfel :

FETE : 1. Elena Pleșca (Bis
trița-Năsăud), 2. Carmen Olaru 
(lași), 3. Maria Tordai (Bihor),
4. Enise Tamaș (Harghita).

BĂIEȚI: 1. Ștefan Topolo- 
geanu (Călărași), 2. Gheorghe 
Modîlcă (Călărași), 3. Dan An
drei (Neamț), 4. Titus Lupilu 
(Arad).

„A fost o finală căreia orga
nele sportive, * in colaborare cu 
cele ale cooperativei din Arad, 
s-au străduit să îi asigure cadrul 
organizatoric necesar și impli
cit succesul ei", remarca repre
zentantul Centrocoop, Grigore 
Cecan. în calitate de martori 
oculari, subscriem la această 
remarcă, adăugind alte cîteva 
alte specte : Analiștilor li s-a 
oferit prilejul nu numai să poa
tă concura în condiții optime, 
ci și să cunoască cele mai im
portante obiective social-cultu- 
rale ale Aradului, apoi frumoa
sele amenajări sportive de pe 
malurile Mureșului, precum și o 
așezare rurală pe cale de ur
banizare, Pecica, cu foarte 
mulți amatori de sport, în frun
te cu Gh. Sabău. Altfel spus, 
organizatorii s-au străduit ca 
acest moment final al compe
tiției să reprezinte și un bun 
prilej de cunoaștere a unui 
oraș și a unei zone a țării din
tre cele mai frumoase.

Tiberiu- STAMA

Mai întii, „cartea de vi
zită" a polisportivului 
Gheorghe Lixandru. S-a 
născut la 26 martie 1953, la 
București ; este căsătorit cu 
fosta gimnastă Elena Ceani- 
peîea ; are o fetiță — So
rina — în vîrstă de 5 ani și 
un băiat — Alexandru Ni- 
colae de 4 ; a practicat mai 
întîi atletismul, obținînd ih 
proba-probelor — . decatlo
nul — titlul de campion na
țional (in 1976) ; a intrat în 
lumea bobului în anul 1975. 
în urma unui concurs de se
lecție desfășurat în Capita
lă ; a luat parte la edițiile 
de iarnă ale Jocurilor Olim
pice din anii 1976 (Inns
bruck), 1980 (Lake Placid) 
și 1984 (Sarajevo, aici fiind 
purtătorul de drapel al de
legației noastre) ; a parti
cipat la aproape toate cam
pionatele mondiale și euro
pene de bob începînd din 
anul 1976 ; cele mai bune 
performanțe : locul 7 (la 
bob 4) la J.O. 1984 (cu Do
rin Degan-pilot, Cornel Po
pescu și Costel Petrariu- 
echipieri), locul 3 la „Cupa 
Mondială" în 1984 (cu ace
lași echipaj ca la J.O.) și 
locul 4 Ia Campionatul eu
ropean de tineret din 1976 
(pilot : Mihai Secui) ; locul 
I la „Trofeul Carpați" în 
1976 (pilot : Ion Panțuru).

Gheorghe Lixandru, con
siderat în lumea internațio
nală a bobului drept unul 
dintre cei mai valoroși îm- 
pingători din lume, s-a re
tras din activitatea compe- 

tițională, dar aceasta nu în
seamnă că apreciatul spor
tiv a părăsit lumea bobului. 
El va continua să activeze, 
ca antrenor al secției re
cent înființate pe lingă A.S. 
Neptun Cîmpina și ca an
trenor coordonator al lotu
lui național. La retragerea 
din activitatea competițio- 
nală, solicitat să ne răspun
dă ce l-a determinat să re
nunțe la calitatea de con
curent, Lixandru ne-a spus: 
„Oricărui sportiv ii vine 
vremea să lase locul alto
ra mai tineri. Apoi, apre
ciez că de acum pot avea 
un aport mai mare Ia pro
gresul bobului împărtășin- 
du-mi cunoștințele viitoare
lor generații de performeri". 
„Ați fost și pilot, dar nu
mai pentru puțină vreme. 
De ce ?“ „Am participat ca 
pilot chiar și Ia două cam
pionate mondiale, dar cu 
rezultate nesatisfăcătoare, 
ceea ce m-a determinat să 
revin Ia postul de echipier, 
unde m-am dovedit mai 
util". „Ați fost apreciat pen
tru forța și viteza dumnea
voastră, dar nu numai a- 
ceste calități v-au adus re- 
numele de împingător de 
excepție. De fapt, dorim să 
ne precizați : în ce măsură 
și prin ce contribuie împin- 
gătorii la performanța unui 
bob ?“ „Tinpingătorii au un 
aport decisiv in obținerea 
unul start perfect sincroni
zat și de mare eficacitate. 
Apoi, ei contribuie Ia stabi
lizarea bobului Ia intrările 

și ieșirile din viraje, la re
dresarea lui atunci cînd 
există pericolul dezechili
brării ucbieolului". „Care a 
fost cea mai mare satisfac
ție din cariera dumneavoas
tră de bober 7" „Prima par
ticipare la Joeurile Olimpice 
de la Innsbruck, in echipa
jul de 4 persoane clasat pe 
locul 8". „Și cea mai mare 
dezamăgire 7“ „Pierderea lo
cului I Ia Campionatul eu
ropean de tineret din 1976. 
Conduceam după trei man
șe, dar Ia startul celei de 
a patra, unele desincronizări 
la start ne-au aruncat pe 
locul 4". „Care au fost pi- 
loții pe care i-ați apreciat 
cel mai mult ?“ „Din țara 
noastră, Ion Panțuru; de 
peste hotare, elvețianul 
Erich Schârcr".

Proiectele tînărului antre
nor ? Formarea unui colectiv 
puternic la A.S. Neptun 
Cîmpina, capabil, mai întîi, 
să concureze cu succes în 
competițiile interne și, cît 
mai curind, să promoveze 
boberi de valoare lotului 
național. La A.S. Neptun, 
Gh. Lixandru se bucură de 
un sprijin deosebit din par
tea conducerii întreprinderii, 
ceea ce îl face să fie opti
mist.

Să urăm mult sțicces lui 
Gheorghe Lixandru, sportiv 
a cărui ținută morală și ac
tivitate competițională pot - 
servi drept pildă tinerei ge
nerații de boberi !
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(Urmare din pag. 1)

trenamentelor, pentru că nu 
simpla prezență in sală este 
determinantă, ci conținutul *-  
ccstei prezențe. La aceasta s-ar 
mai adăuga, totodată, și inefi
cienta actualei formule com- 
petiționale — cu toate argu
mentele „contra" care susțin că 
cei mai buni jucători au un ca
lendar foarte încărcat, ei fiind 
solicitați deopotrivă și Ia ac
țiunile juniorilor, faptul fiind 
mai mult o „acuză" decît o 
scuză — dare obligă pe ma
joritatea celor 150 de compo
nent! ai echipelor divizionare 
Ia o cvasiinactivitate, la o pre
gătire sterilă, pentru a susține 
cîteva jocuri in ianuarie, mar- 
tie-aprilie și octombrie-noiem- 
brie ! De aici pînă la dezinteres 
și blazare nu mai este decît 
un pas. în fond problema este : 
avCm sau nu nevoie de o di
vizie de seniori ? Dacă da — și

ÎNTRECEREA gimnastelor junioare
(Urmare din rag. I)

doua clasată pe primul loc la 
noi. O cădere la binnă a scos-o 
din cursa pentru totîîetate pe 
favorita principală, Ileana Ște- 
fănescu, ale cărei calități certe 
au fost apreciate atit la para- 
lele, probă pe care a cîștigat-o. 
cît și în finalele de la sărituri 
la sol. La categoria I, o sin
gură valoare autentică : Liliana 
Stanciu, de la C.S.Ș. Triumf.

Acordind, ca și la bătețl, 4. 2 
și un punct pentru locurile I, 
respectiv II și III de pe po- 
dium, rezultatele consemnate la 
Focșani ne dau următorul da- 
eament : 1. C.S.S. Triumf
(8—3—3) 41 p 2. C.S.S. Cetate 
Deva (3—5—7) 29 p, 3. C.SJS. 
2 București (3—1—5) 19 p, 4. 
CJS.S. Focșani (4—1—0) 18 p,
5. C.S.S. Onești (2—2—3) 15 p, 
8. C.S.S. Petrolul (3—0—0) 12 p
7. S.C. Bacău (1—3—2) 12 p, 

în această direcție există una
nimitate de opinii — atunci să 
i se acorde toată atenția și să 
devină cu adevărat viabilă și 
un mijloc de progres. Altfel 
asistăm la eforturi în gol...

Așadar, pe fondul acestor ne- 
îm pliniri, s-au detașat, ca și 
în anii precedenți, Juventus 
MILMC IMGB și Universitatea 
A.S.A. Craiova, cu doi tehni
cieni pricepuți (V. Dumitrescu 
și, respectiv, V. Bălan), ele al
cătuind garnituri omogene, 
Anca Cheler, Carmen Găgeatu, 
Cristina Enulescu, Vasile FIo- 
rea, Călin Toma, Simion Crișan 
numărlndu-se, de asemenea, 
printre jucătorii fruntași. Aces
te două secții-fanion se bucură 
de un sprijin eficient (s-ar im
pune totuși la Juventus un 
spațiu mai adecvat pentru pre
gătire, cele 28 de fete dintre 
care foarte multe de certă 
perspectivă, descurcîndu-se greu 
pe doar 4 mese), care iși gă

8. C.S.M. Baia Mare (0—4—4) 
12 p. Ce comentarii se pot face 
pe marginea acestui clasament 7 
Să spunem, mai întîi, că de 
ci ți va ani la C.S.S. Triumf se 
lucrează cu pasiune și entu
ziasm, competența colectivului 
tehnic de aici fiind mereu evi
dențiată de rezultate deosebite. 
Eliza Stoica, Elena Ccampelea- 
Lixandru și Ștefan Gali alcă
tuiesc o veritabilă „echipă", se 
completează reciproc Ln activi
tatea lor cotidiană și iată că 
acum se bucură de rezultatele 
muncii lor. Pe poziția a doua 
— C.S.S. Cetate Deva, unitate 
de mare performanță din gim
nastica noastră feminină, ale 
cărei rezultate puteau ii însă- 
ou mult mai bune. Antrenorii 
Luda Marcu și Cornel Bălan 
de la C.S.S. nr. 2 au satisfac
ția de a fi dat campioana la 
maestre, Augustina Badea, iar 
noile campioane de la catego
ria a IV-a sînt elevele antre
norilor focșeneni Jenica și Mi-

IOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
cîștigători la tragerile din ultima 
parte a acestui, an, jucați cit 
mal multe bilete la sistemul de 
joc preferat !
• Nu uitați nici de tragerea 

EXCEPȚIONALA LOTO din i de
cembrie (ultima din acest an), 
care atribuie cîștiguri importante 
tn autoturisme „DACIA 1300", 
mari sume de bani, precum și 
excursii în U.R.S.S:
• Pentru jucătorii la concursul 

Pronosport de duminică 1 de
cembrie, publicăm programul a- 
cestei' etape : 1. Avellino — Ata- 
lanta ; 2. Bari — Napoll-; 3. Como 
— Torino ; 4. Juventus — Fioren- 

sește materializarea în întrea
ga activitate și în rezultatele 
obținute in tot cursul anului.

Celelalte echipe (cu puține 
excepții, care trebuie să con
firme : Spartac C.S.Ș. 1, C.S.M. 
Cluj-Napoca, Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — feminin, Meca
nică fină. Progresul IIRUC, 
Tehnoutilaj C.S.S. Od. Secuiesc 
— masculin) se mențin în sfera 
submediocrului, pigmentate ici- 
colo, cum am văzut, de unii 
jucători de valoare izolați. Să 
mai notăm, de asemenea, că 
ambele echipe de la Construc
torul Tg. Mureș au retrogradat 
și că, în continuare, secția fe
minină de la Progresul IIRUC 
nu-și găsește cadența.

Iată, deci suficiente teme de 
dezbatere pentru tehnicieni și 
federație, pentru ca în sezonul 
viitor întrecerea divizionarelor 
de seniori să fie ceea ce, cu 
adevărat, se pretinde de la o 
asemenea competiție.

hai Stănculescu. După cum se 
cuvine subliniată activitatea de 
la clubul Petrolul care, după 
Celestina Popa, iată că lansează 
o nouă gimnastă de mare per
spectivă, Gabriela Gheorghe, 
antrenată de Leana Sima și 
Aurel Lazăr.

Dar nu 'toate aiu fost bune și 
frumoase la Focșani. Să spu
nem, de pildă că în întrecere 
nu au fost prezente decît 104 
gimnaste din 160 care ar fi 
avut dreptul să concureze (câte 
32 la fiecare categorie). La ca
tegoria I au evoluat doar 8 
sportive (! 7). iar la maestre 12. 
Pe bună dreptate, s-a pus în
trebarea : de unde să fie se
lecționate acum viitoare com
ponente ale lotului reprezenta
tiv dacă la aceste categorii su
perioare de rtasificane numărul 
sportivelor este atât de redus 7

E o întrebare care se adre
sează, se înțelege, tuturor an
trenorilor și tehnicienilor care 
lucrează în gimnastica noastră 
feminină, tuturor secțiilor din 
țară.

tina ; 5, Milan — Inter ; 6. Pisa
— Lecce ; 7. Sampdoria — Roma: 
8. Udinese — Verona ; 9. Cagliari
— Catanzaro : 10. Campobasso —
Sambenc-dettese ; 11. Catania —
Palermo ; 12. Empoli — Triestlna; 
13. Lazio — Genoa.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 24 NOIEM
BRIE. Categoria 1 (13 rezultate): 
9 variante 25% a 20.467 lei ; cat. 
2 (12 rezultate) : 5 variante 100% 
a 3.933 lei șl 261 variante 25% a 
933 lei ; cat. 3 <11 rezultate) : 89 
variante 100% a 560 lei șl 2 934 
variante 25% a 140 lei.

DIVIZIA „A" DE HOCHEI
(Urmare din pag 1)

galeze. In min. 26 Peter (P) 
pasează în loc să tragă la poar
tă și irosește o ocazie foarte 
bună. Egalarea vine în min. 
34 : Lukacs, servit de... E. An
tal, care scapă pucul intr-o fază 
oarecare 1 Bcjan ridică scorul 
la 2—1 (min. 35) șutind din a- 
proplere un puc respins de por
tar la un atac, în sfirșit, co
lectiv. în același minut, Cos- 
tea înscrie al treilea gol pen
tru Dinamo, fentîndu-1 pe Va- 
radi, neprotejat de apărare. 
Mai notăm două ocazii ale Pro
gresului prin Buzaș și Sandor, 
blocați curajos de Huțan. în 
repriza a treia, Lukacs (servit 
de Kemenes) înscrie al patru
lea punct al lui Dinamo, profi- 
tînd de o greșeală a apărării. 
Urmează minute bune de joc 
dezordonat, de ambele părți, 
pentru ca în min. 51 Tureanu 
să înscrie cu un șut de la dis
tanță : 5—1. Același Tureanu, 
care urmărește un puc în față 
porții, ridică scorul la 6—1 (min. 
56), pentru ca peste un minut 
E. Antal să tragă imparabil din 
4 m : 6—2. Au arbitrat 
bine Fl. Gubernu — M. Pres- 
neanu și G. Mîcu.

în cea mai animată partidă 
a turneului, urmărită de peste 
1500 spectatori : Sport Club M. 
Ciuc — Steaua 2—1 (0—0, 1—1, 
1—0). Au înscris Gereb (min. 
38), K. Antal (min. 40), B, Na
gy (min. 47). Au arbitrat bine 
I. Becze — M. Dinu și N. E- 
nache.

SPOR

BILETE DE ODIHNĂ PE LITORAL 
PENTRU ÎNTREGUL AN 1986

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU
RANTE BUCUREȘTI informează că s-au pus spre valorificare 
biletele de odihnă pentru tot anul 1986, în stațiunile :
• Mamaia (hotel — pînă la 28 iunie și după 28 august)
• Venus (hotel nenominalizat — pînă ia 14 iunie și după 6 

septembrie ; hotel „Dana" — întreg sezonul)
• Cap Aurora (hotel nenominalizat — pînă la 3 iunie și după 

24 august)
O Eforie Nord (hotel — pînă la 13 iunie și după *29  august)
• Eforie Sud (vile și hotel, iunie septembrie)
• Saturn (căsuțe Delta, iunie — septembrie ; vile Cupidon, 

iunie — septembrie ; hotel „Mureș", iunie — septembrie)
• Jupiter (hotel nenominalizat — pînă la 10 iunie și după 24 

august.: căsuțe „Liliacul*'  — pentru întreg sezonul)
• Neptun (hotel — pînă la î iunie și după 15 septembrie)
De reținut : pe litoral, in lunile mai — Iunie și septembrie 

cazarea 4- masa costă numai 79 leVzi/persoană față de 129 lei/ 
zi/persoană în lunile Iulie și august

Pentru a vă procura locurile preferate slnieți invitați să vă 
adresați din tâmp agențiilor de turism din : str. Luterană nr. 
4 (telefon 14.21.77), str. Tonitza nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd. Re
publicii nr. 68 (telefon 14.08.00), Bd. Bălcescu nr. 35 (telefon 
15.74.1 l),^Bd 1848 nr. 4 (telefon 14.98.81), Calea Moșilor Bl. 55 
(telefon 19.28.50)., Bd. Metalurgiei — Poșta Bercenl (telefon 
83.44.39), Bd. I. B. Tito nr. 41 — Poșta Matei Ambrozie (telefon 
74.50.50), Orașul Buftea, str. 10 Februarie nr. 16 (telefon 909/ 
2.07.48).
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IJĂ SJMPIII I
Ara reținut : finala campio

natului național individual de 
șaîi se va disputa (pentru pri
ma oară !) în „sistem elve
țian". Mai întîi, ce este siste
mul elvețian ? Fiindcă, proba
bil, mulți dintre cititori nu 
cunosc particularitățile aces
tei noi formule de concurs, 
să-i facem o scurtă prezen
tare.

în esență, este vorba de o 
combinație între sistemul cla
sic . turneu" și cel eliminato
riu, numit curent „cupă". Cu 
alte cuvinte, un sistem semi- 

’eliminatoriu, departajînd chiar 
din prima rundă pe jucătorii 
cîștigători de cei perdanți. 
dar dîndu-le acestora din ur
mă posibilitatea de a se reca
lifica pe parcurs. Tragerea la 
sorți a perechilor de jucători 
se face înaintea fiecărei 
runde. Cei egali în puncte 
(sau cu punctaje apropiate) 
trebuie să se întâlnească în
tre ei, pentru ca selecția să 
se facă permanent, obligîn- 
du-i să joace numai la cîș- 
tig. să evite remizele, căci 
altfel cad din plutonul frun
taș. care avansează rapid spre 
maximum de puncte.. Acesta 
este principiul, acesta siste
mul.

Trebuie să precizăm că „el
vețianul" are mulți adepți. îl 
susțin mai ales cei care do
resc activizarea șahului și nu 
„moartea prin remiză" țum 
colorat s-a spus dndva. în 
plus, sistemul are avantajul 
de a permite angrenarea unui 
număr sporit de participanți, 
motiv pentru care el este fo
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La sfîrșitul partidei dintre 
A.S.A. Tg. Mureș și Universita
tea Cluj-Napoca, suporterii e- 
chipei mureșene i 
nemulțumiți. Meci 
în loc de victorie 
totuși foarte mulți 
ceștia, filosofau

' „Nu-i motiv de supărare, deoa
rece, la drept vorbind, n-am 
pierdut un punct acasă ci... 
l-am cîștigat. Dacă, așa cum s-a 
desfășurat jocul înscriau clu
jenii ? Nu !c pierdeam pe a- 
mîndouă

Și este mult adevăr în aceas
tă afirmație întrunit Univer
sitatea a jucat foarte bine în 
ultima parte a pârtiei. Ce șanse 
au avut gazdele ? Au fost mo
mente de adevărat asediu ia 
poarta clujenilor, dar fără re
zultat practic pe tabela de 
marcaj. Motivul ? Cit se poate 
de simplu : s-au aruncat la 
nesfîrșit mingi în careu, pe 
sus — unde „stăpîneau" Cavai, și 
cei doi „îngeri păzitori" ai săi, 
centralii Neamțu și Ciocan. A-

erau firește 
egal (0—0) 

‘ „acasă". Și 
dintre a- 
resemnați.

ceasta pe de o parte. Pe de alta, 
atacanții mureșeni — cu ex
cepția lui Ciorceri — se miș
cau prea incet, fiind deposedați 
iiȚiediat ce primeau mingea de 
Ia mai rapizii apărători adverși. 
Iată și principala cauză a ne
reușitei mureșene explicată 
(fără să știe unul de celălalt) 
de doi martori : observatorul 
federal G. Ene și arbitrul M. 
Constantinescu, amîndoi 
jucători internaționali : . 
lașii mureșeni greșesc 
mental la primirea i 
Stau cu spatele spre

ASTAZI, LA ARAD, PRIMA INTILNIRE
CREAȚIA

Lecția

UNDE

I foști
„inain- 
funda- 
mingii. 

,__ poarta
adversă. Fină preiau, pină se 
întorc să construiască ceva, sini 
deposedați. în asemenea ocazii, 
sarcina apărătorilor este mult 
mai ușoară

Păcat că 
capabilă să 
lege jocul, 
de gol, nu 
în careu și „__ „_____
gățit" zestrea... negativă în cla
samentul adevărului.

Modesto FERRARINI

doi

re
de

DINTRE JUNIORII ROMANI SI BULGARI
j

și mal eficace".
A.S.A. Tg. Mureș, 
paseze frumos, să 

creînd multe faze 
s-a putut descurca 
astfel și-a „îmbo-

contraatacurilor periculoase sau

A FOST MAI BUN RAPIDUL!
s-a disputat unLa Pitești 

meci tipic' pentru campionatul 
nostru, o partidă desfășurată 
după un scenariu arhicunoscut, 
cu o echipă atacînd aproape 
tot timpul, cu cealaltă apărin- 
du-se supranumeric.

Formația care a atacat a fost 
F.C. Argeș, dar acțiunile ei 
ofensive n-au avut dedt de 
puține ori grad mare de peri
culozitate. Piteștenilor le-a lip
sit, indiscutabil, „mintea lim
pede", cea care să le ordoneze 
jocul. Le-a lipsit, credem, Io- 
vănescu. Incomplet refăcut, el 
a jucat, totuși, în medul spe
ranțelor și a marcat unul din
tre cele trei goluri ale echipei 
pregătită anume de Mihai Ia- 
novschi. Poate că apărfnd In 
finalul meciului „mare", Iovă- 
nescu ar fi reușit să semneze 
o acțiune inspirată la poarta 
lui Toader. Poate...

Formația care s-a apărat a 
fost, cum era de așteptat, Ra
pid. Și Rapid s-a apărat foarte 
bine, cu o „pereche" de fundași 
centrali, Rada-Cîrstea, care a 
evoluat fără greșeală. Dar Ra
pid a și contraatacat extrem de

periculos prin Manea și Țîră, 
iuți și inventivi, acestora adău- 
gîndu-li-se în repriza secundă 
și Șt. Popa, mai proaspăt par
că decît toți ceilalți. Aceste 
șarje au descumpănit de fie
care dată apărarea gazdelor și 
numai imprecizia In șut sau 
graba In clipele dnd se cerea 
singe rece au privat pe giuleș- 
teni de goluri ce păreau imi
nente. Rapid a jucat bine la 
Pitești pentru că linia sa de 
mijloc a fost superioară celei 
argeneșe; pentru că, în pri
mul rind, acest atit de... nără
vaș Mario Agiu a pus... osul 
la bătaie ; pentru că, la rindul 
Iui, Croitoru nu șl-a permis 
dedt puține momente de răgaz; 
pentru că Șt. Popa a înțeles 
că fără să alerge... La Pitești, 
Rapid ni s-a înfățișat ca o e- 
chlpă viguroasă, ambițioasă, 
tenace, care a meritat cu pri
sosință punctul obținut. Numai 
de n-ar fi (gîndeau probabil 
suporterii ei) o... înfățișare pa
sageră.
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Laurențiu DUMITRESCU

PLENARA COMISIEI MUNICIPALE DE FOTBAL BUCUREȘTI
Mîine, 28 noiembrie, la ora 

16, în sala I.S.B. (din str. Ber
zei), va avea loc 
misiei municipale 
fotbal. Pe ordinea 
nare! vor figura : 
vității fotbalistice __  ______
piui București și Sectorul agri
col Ilfov în anul 1985, precum 
șl măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea acestei activități 
în anul 1986.

La lucrări vor fi prezenți, pe 
lingă membrii comisiei munici
pale și cei ai comisiilor din 
sectoarele Capitalei, reprezen
tanții cluburilor și asociațiilor 
cu secții de fotbal, delegații, 
antrenorii, instructorii și căpi
tanii echipelor din București și 
Sectorul agricol Ilfov, arbitrii 
și observatorii de meciuri.

Șl RITMUL
îmbucurător — în eta

pa de duminică — a fost 
faptul că linotipiștii zia
rului nostru au cules cu 
litere-mari numele a 
jucători care păreau 
nu de mult — sortiți 
tragerii. Este vorba 
Bălăci și Țicleanu.

De ce atragem atenția 
asupra acestor două nu
me — ieri — in fotbalul 
nostru ? Pentru că am
bele reprezintă încă ju
cători tineri — mai ales 
Țicleanu — și pentru că 
acești doi fotbaliști par 
hotăriți să-și regăsească 
locul în lotul mare al 
tricolorilor.

Bălăci și Țicleanu, care 
au jucat la Stockholm, în 
acea partidă de foarte 
bună calitate, au lipsit 
mult echipei naționale în 
jocurile următoare, in
clusiv în cele ale preli
minariilor Mundialului. 
Bălăci reprezenta creația 
în ultima treime, adică 
acolo unde nimeni nu te 
mai poate învăța nimic, 
iar Țicleanu însemna rit
mul, compresorul, dato
rită insistenței lui deose
bite.

Prin retragerea tempo
rară a lui Bălăci și Ți
cleanu s-a creat un gol 
deseori resimțit 
balul nostru.

E suficient să 
ginăm plusurile 
le-ar fi Înregistrat 
echipa națională cit și 
Universitatea Craiova; 
prin prezența celor doi 
internaționali, aflați as
tăzi — cel puțin teore
tic — la plafonul lor 
maxim.

Si sperăm că veștile 
bune din etapa trecută 
se vor confirma și In 
meciurile care urmează. 
Ascensiunea de formă a 
lui Țicleanu a fost pro
bată — șl urmărită — In 
meciurile Sportului stu
dențesc, echipă în cadrul, 
căreia craioveanul și-a 
asumat, cu mult curaj, 
rolul omului de tempo, 
în ceea ce 11 privește pe 
Bălăci,' nu ne-am îndoit 
nici un moment că re
venirea lui „la 
pinde doar de 
articulației.

Și acum, In 
singură întrebare 
cumva meciurile cu Di
namo Kiev, ar fi fost ju
cate altfel dacă In forma
ția olteană ar fi fost și 
Bălăci și Țicleanu ?

E o simplă întrebare... 
loan CHIRILA
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Prima noastră selecționată de 
juniori a efectuat, cu zece zile 
în urmă, un 
în Bulgaria, 
meciuri cu 
țării gazdă, 
încheiat cu 
bulgari, care au cîștigat cu 2—0. 
Al doilea s-a încheiat la egali
tate, 2—2. Acum este rindul 
tinerilor noștri jucători să-i 
primească pe terenul lor pe cei 
bulgari și tot pentru două par
tide amicale. Iar prima dintre 
ele se va disputa astăzi la 
Arad, pe stadionul Asociației 
sportive U.T.A.

Juniorii noștri se află de luni 
la Arad, unde au efectuat ulti
mele ședințe de pregătire sub 
conducerea antrenorilor lotului 
Gheorghe Staicu și Constantin 
Frățiiă. Componența lotului este 
similară celui care a pregătit 
la Plopeni ultimul meci pe

foarte util turneu 
A susținut două 

echipa similară a 
Primul meci s-a 
victoria juniorilor

teren propriu din cadrul pre
liminariilor Campionatului eu
ropean A, cel cu juniorii turci, 
pe care l-au cîștigat cu 4—0. 
Este vorba de portarii Hristea, 
Prunea și Șerban, fundașii Be- 
jenaru, Stroia, Sedecaru, Po
jar, D. Popescu, Giurgiu, mij
locașii Dumitrașcu, Oloșutean, 
Labu, 
Sava, 
chescu.
tanul echipei, Gică Popescu, el 
fiind reținut de antrenorii Uni
versității Craiova pentru par
tida de astăzi de la Slatina.

Juniorii bulgari au sosit 
ieri în Capitală, continuîndu-și 
apoi drumul spre Arad.

Partida va începe la ora 14 - 
și va fi condusă la centru de 
arbitrul Nicolae Dinescu din 
Rm. Vîlcea. Al doilea meci, 
vineri, 29 noiembrie, tot Ia 
Arad.

•» 
D. Sava, atacanții Cr. 
Nuță, Jercălău, Costă- 
Lipsește din lot căpi-

însemnări

PASIUNEA PENTRU SPORT

NU SE STINGE
Se spune că nu există 

foști sportivi... Toți cei care 
au practicat sportul, fie la 
nivel de mare performanță, 
fie in eșaloanele inferioare, 
rimin pentru tot restul vie
ții legați, intr-un 
altul, de această 
activitate.

Jntr-o asemenea

fel sau 
plăcută

Jntr-o asemenea postură 
de adevărat sportiv se află 
și medicul veterinar de la 
C.A.P. Girbovi (județul Ia
lomița), Ion Poiană. care, 
deși a trecut de 40 de ani 
și are in viața de toate zi
lele o mare răspundere 
profesională, nu a abando
nat activitatea sportivă. Ve
terinarul Ion Poiană a fost 
fotbalist fruntaș. A început 
prin anii ’60, la juniorii lui 
Dinamo Pitești, apei, în 
timpul studenției la Bucu
rești, a jucat la Știința 
Agronomia și și-a încheiat 
cariera de jucător fruntaș, 
ca stoper, la Știința Bucu
rești, divizionara 
care s-a format 
studențesc de azi. 
cu trecerea anilor 
Poiană n-a abandonat viața 
sportivă. Oriunde 
repartizat 
sională, a 
ce fotbal, 
nent, pină 
echipelor 
Unirea Minăstirea și 
rora Urziceni. Numit 
medic veterinar la 
Girbovi. comună 
lingă Urziceni, I. 
nu s-a despărțit

„B“, din 
Sportul 

Dar, nici 
medicul

pe linie 
continuat
A fost 
la 37 de 
de divizia

a fost 
profe- 

să joa- 
cempo- 
ani, al

ca
C.A.P. 
situată 
Poiană 

de sport,

NICIODATĂ...
cu toate că in localitate nu 
exista o echipă de fotbal 
mai acătării... Aici insă. el 
s-a remarcat in postură de 
organizator, inființtnd o 
formație care de trei ori la 
rind a devenit campioană 
județeană și era la un pas 
să promoveze în Divizia 
„C“, dar... alte garnituri cu 
posibilități mai mari decit 
modesta echipă sătească din 
Girbovi i-au luat-o înainte, 
cum au fost Chimpex Con
stanța sau Minerul Filipești.

Insuccesele nu l-au de
zarmai însă pe doctorul 
Poiană. Anul trecut a pre
luat conducerea 
formației Unirea 
după ce aceasta 
gradat din „C“, 
a readus-e in al 
Ion al campionatului.

Orele libere, 1. Poiană le 
petrece 
fotbaliștii 
alcătuiesc 
(media 
ani), toti 
calnici, 
incă elevi. Munca ______
de I. Poiană ca antrenor al 
divizionarei „C“ din Urziceni 
se poate aprecia numai prin 
cuvinte frumoase. Acum, la 
încheierea turului campio
natului, Unirea are în cla
samentul seriei a IV-a • si
tuație mulțumitoare. După 
etapa a 15-a are 20 p, șase 
meciuri ciștigate, ceea ce 
pentru o echipă tinără e 
totuși o performanță.

Toma RABȘAN

tehnică a 
Urziceni, 

a retra
și pe care 
treilea eșa-

pregătindu-i pe 
din Urziceni, care 
o echipă tinără 

de virstă 21 de 
jucătorii fiind lo- 

unii dintre ei sint 
depusă

O Meciul de la Hunedoara a Început cu șase minute 
peste ora ofidală deoarece, în urma verificării făcute 
de arbitru, mal mulțl dintre jucătorii Sportului studen
țesc, precum și dțiva de la Corvinul, au fost nevoiți 
să-și schimbe crâmpoande la ghete, care nu erau ede 
regulamentare. Intrucît terenul de joc se prezenta în 
condiții bune (fără zăpadă, fără gheață), n-am Înțeles 
de ce jucătorii In cauză au recurs inițial la crampoa
nele ascuțite, care puteau pune in pericol pldoarele 
adversarilor. Și dacă, totuși, au făcut-o, de ce antreno
rii respectivi n-au intervenit Ia timp 7 • După ce. In 
min. 83, a apărat lovitura de la 11 metri executată de 
Magi, portarul Ioniță a plonjat cu mingea în brațe pe 
linia careului mie. iar coechipierii lui, de bucurie, s-au 
năpustit peste el, pentru a-I Îmbrățișa și săruta. Toată 
această manifestare de entuziasm s-a prelungit peste 
timpul limită prevăzut de regulament în care portarul 
are voie să rețină mingea. In această situație, arbi
trul I. Crăclunescu a acordat lovitură indiredă în fa
voarea echipei bucureștene de pe locul în care portarul 
Ioniță rămăsese atit de mult cu mingea în brațe. O 
bună parte din public a reacționat și a protestat vehe
ment la decizia arbitrului, acuzîndu-1 de părtinite, dar 
decizia acestuia a fost perfed regulamentară. • După 
un aeddent de mașină, care a necesitat o pauză com- 
petățională de dteva săptămtni, Mateuț șl-a făcut o 
reintrare promițătoare. Este drept că d a ratat o 
imensă ocazie de gol în prima repriză, dar și-a răscum
părat apoi marea ezitare printr-un gol foarte prețios în 
repriza secundă, care a restabilit egalitatea pe tabela de 
marcaj (3—3). > In sedorul rezervat presei la tribuna 
a 11-a a stadionului Corvinul au, din păcate, acces tot 
felul de persoane fără legătură cu activitatea cronica
rilor Șl mai neplăcut e faptul că unele din aceste per
soane tulbură activitatea cronicarilor, a căror îndato
rire este să urmărească, cu multă atenție șl concen
trare, meciul. Mai mult chiar, aceste persoane aduc 
jigniri și chiar insultă echipa adversă, arbitrii, uneori 
și pe delegații oficiali la med. Duminică, de pildă, una

din aceste persoane avea ce avea cu arbitrul Crăciu- 
nescu, ponegrindu-1 cu totul nejustificat dnd scorul 
devenise 3—1 pentru Sportul studențesc. Pentru ca apoi, 
după cele două penaltyuri care au dus la victoria hu- 
nedorenilor, același personaj să rămlnă fără replică. 
Cum ------
stadioane, 
duri să 
la masa _ 
față, doi frați.
Costel Solomon, 
Iul S. C. Bacău, 
frățește totul !**  
gat, semn că...
Costel Solomon __ _ _ ___
duminică, mai bun dedt fratele Iul. • Excelent conți
nutul programului stației de amplificare de pe stadio
nul Steaua. Cu vervă deosebită, crainicul acesteia a 
anunțat cu promptitudine situația existentă pe cele
lalte 8 stadioane, cit șl rezultatele obținute de celelalte 
echipe ale clubului militar in campionatele divizionare 
desfășurate sîmbătă și duminică dimineața. In finalul 
meciului cu F.C.M. Brașov, după „festivalul golurilor" 
steliste oferit tribunelor, publicului 1 s-a mulțumit pen
tru participare și i s-a adresat o nouă invitație — la 
ultimul meci cu Universitatea Craiova. • în min. 54 
al partidei de pe stadionul Ghencea, în urma unul 
atac de deposedare corect făcut de brașoveanul Moldo
van asupra lui Pițurcă, ambii jucători au căzut pe ga
zonul alunecos. Stelistul s-a ridicat, mal repede declt 
adversarul său. surprinzîndu-ne, însă cu un gest nes
portiv (care nu-1 caracterizează) : lovirea lui Moldo
van, pe care arbitrul N. Din eseu trebuia s-o... vadă ! 
• Meciul de la Tg. Mureș (0—0) este al... marilor ra
tări. Campionii au fost : mureșanul Panici — pînâ în 
min. 12 ratase de 3 ori de necrezut, motiv pentru care, 
eăzut pe gazon, a Început să bată cu pumnul nervos 
In pămlnt (deși, cert, gazonul excelent n-avea nld o 
vină) ; clujeanul Cîmpeanu II — in finalul fierbinte 
ai partidei — putea aduce victoria formației «ale. S-a 
pierdut, însă, ratînd trei ocazii mari. O dată a trimis 
pe lingă poarta goală. • „Mutare reușită" Includerea

asemenea fapte se petrec și 
este de datoria organizatorilor 

albă mai mult In grijă 
presei. • Duminică, la Ploiești, 

Ionel Solomon, mijlocașul Petrolului, 
mijlocașul șl căpitanul de echipă al 
„E prima dată cind nu putem împărți 
zicea Ionel Solomon. Petrolul a clștl- 
frate, frate, dar lupta-i pe puncte ! 
a rămas cu satisfacția de a fi fost,

pe alte 
de me- 

accesul 
față în

în lotul Universității Cluj Napoca a portarului Caval. 
El a avut duminică trei Intervenții de mare portar, 
zburtnd pur și simplu pentru apărarea buturilor por
ții sale. El dă mare siguranță tinerilor săi coechipieri.
• La Tg. Mureș a fost prezentă o galerie clujeană. En
tuziastă, bine organizată, decentă. • Publicul mureșan 
șl-a admonestat echipa — care rata într-una — șl a 
aplaudat călduros de mai multe ori pe clujeni. • Ispir 
a fost din nou „stupul" echipei. La începutul meciu
lui, vrînd să ajute, a ieșit de multe ori în atac. In fi-

- nai, însă, dnd „U“ ataca dezlănțuit, a fost permanent
„în spatele" lui Fîșic șl Cîmpeanu n care n-au reușit 
să marcheze — în principal din cauza Iul. • Arbitrul 
V. Htorov, medicul din Drobeta Tr. Severin, a condus 
foarte bine, lăslnd jocul să curgă, aplicînd de multe 
ori legea avantajului. „Prea corect, chiar cu gazdele" 
— afirmau în glumă simpatizanții echipei. • Ca rezerve 
ale echipei Gloria Buzău au fost trecuți pe foaia de 
arbitraj titularii Șumulanschl, Tică și Tulpan. înlo
cuitorii din teren ai primilor doi au încercat și au reușit 
să se comporte la un nivel bun, ca astfel să nu se 
cunoască lipsa titularilor. în schimb, înlocuitorul lui 
Tulpan, Comănescu, n-a putut să-l anihileze pe 
Crișăh. declt, în cele mai dese cazuri, cu prețul 
unor faulturi, pentru care a și primit cartonaș galben.
• Pena — fostul golgeter al Diviziei „B*  pe 
vremea dnd activa la Progresul Vulcan București — a 
jucat duminică 11 de minute. In acest Ump el a făcut 
dteva curse pe extremă șl o dată a ratat o ocazie rară: 
fiind singur la 7 m de poartă, a ezitat dteva clipe să 
șuteze, timp suficient pentru portarul advers să-l iasă 
în față șl jucătorul F.C. Oltului a trimis mingea în 
Laz&r.



Handbalul mereu in oicnsivfi pentru locuri de frunte

RlPllt/LNIAIIVA ROMÂNIEI A PIERDUT SUPER CUPA, 
DAR POATE CÎȘTIGA CAMPIONATUE MONDIAE!
Performanța reprezentativei 

masculine de handbal a 
României la cea de a IV-a e- 
diție a Super Cupei campioni
lor mondiali și olimpici — to
cul 4 — este, fără îndoiala, 
nesatisfăcătoare. sub posibili
tăți. Ea este însă urmarea u- 
nor condiții speciale. _ în pri
mul rînd. faptul că din lot au 
lipsit, fiind accidentați. trei 
dintre „tricolori": Marian Du
mitru Dumitru Berbece și A- 
drian Ghimeș. Din această 
cauză partea dreaptă a echipei 
a slăbit considerabil, iar con
ducătorul de joc Iosif Boroș 
n-a avut. în momentele _ de 
epuizare fizică, om de schimb 
pe măsura necesităților. Apoi, 
făcînd parte din grupa A a 
Super Cupei, echipa noastră — 
pretendentă la primul loc — a 
avut un program foarte greu, 
cu deplasări obositoare. Spre 
exemplificare : vineri — ro
mânii au călătorit patru ore cu 
autocarul, pe viscol, pînă la 
Hanovra, au jucat cu o oră 
mai tîrziu față de program din 
cauza întârzierii și au plecat 
apoi după miezul nopții. îna
poi la Dortmund unde au a- 
juns în zori ; după 4—5 ore de 
odihnă au făcut deplasarea la 
Unna și au susținut semifinala 
cu U.R.S.S.. meci de 80 de 
minute de joc efectiv și de 
peste două ore- de încordare ; 
sovieticii au evoluat — tot vi
neri — la Dortmund, au pier
dut deliberat la scor meciul cu 
R.F. Germania pentru a se 
clasa pe locul II în grupă și 
a juca la Unna (localitate a- 
propiată de Dortmund) și nu 
la Bremerhaven. prezentîndu- 
se la întîlnirea cu „tricolorii" 
odihniți... Toate acestea — co
roborate — au scăzut cota po
tențialului echipei noastre și 
au condus la rezultatul final 
amintit. De altfel, este evi
dent și din faptul că R. D. 
Germană. învinsa selecționatei 
noastre, echipă pe care hand- 
baliștii români au condus-o 
copios dominînd-o tactic. s-a 
clasat pe locul II.

Sigur, nu se poate spune că 
reprezentativa noastră mascu
lină a atins la Super Cupă a- 
pogeul formei sale sportive. în 
afara condițiilor amintite, care 
i-au diminuat potențialul, „tri
colorii" au dovedit în evodutia 
Iar în compania elitei handba
lului mondial și unele lacune 
de care antrenorii Lascăr Pa
nă și Cezar Nica trebuie să 
țină seama. Apărarea este evi
dent superioară atacului. Chiar

ÎN CĂUTAREA

MARILOR VITEZE...
După Isabelle Nicoloso 

și Jeanna Longo, iată, și 
elvețianca Barbara Ganz 
(nou record mondial al o- 
rei, ieri, la ztirich : 42,319 
km ; v.r. 41,087 km, al so
vieticei Sidorenco, din 
1982) completează dosarul 
progresului substanțial al 
ciclismului feminin de as
tăzi, în probele neclasice. 
Sigur, în sprijinul drăgă
lașelor noastre tovarășe de 
viață vine tehnica de ul
timă oră : Ganz a utilizat, 
în tentativa sa reușită, un 
,,velo“ special, în greutate 
de numai 7,425 kg, cu 
două roți cu discuri de un 
diametru de 56,2 cm (în 
față) și. respectiv, 61,8 cm, 
și un ghidon „corn de 
vacă". Oricum însă, ela
nul performerelor ciclis
mului se manifestă din 
plin, și el se măsoară atît 
în numărul mare al recor
durilor mondiale care 
cad... săptămînal în ultima 
vreme, cit și în cel — ridi
cat și el — al kilometrilor 
pe care rutierele se arată 
capabile să-1 parcurgă pe 
șosele, în Turul Franței 
sau în Cursele de 6 zile, 
bunăoară. Pentru a mai 
stăvili... elanul prea spor
tiv al fetelor, Comisia fe
minină a. Federației inter
naționale de ciclism ama
tor, reunită luni la Roma, 
a stabilit ca etapele din 
cursele feminine de șosea 
să nu depășească o medie 
de 80 km, cele de munte 
să „urce“ doar pînă al a- 
proximativ 50 km, iar nu
mărul etapelor să fie de 
maximum 12. atîtea cîte 
va avea Marea Buclă fe
minină de anul vitor.

Cum va arăta, oare, ci
clismul feminin peste, să 
zicem. 20 de ani ?

Radu TIMOFTE 

și prin revenirea celor trei ia 
lot se impun totuși unele îm
bunătățiri. Este vorba. în pri
mul rând. de mărirea ritmului 
de pasare. de dinamizarea 
ofensivei, de pregătirea _ ma> 
atentă a pivoților. de mărirea 
eficienței extremelor. Adese
ori. în meciurile importante, 
s-a observat necesitatea pluri
valentei atacului. Mai toată 
ofensiva s-a bazat pe excep
ționalele realizări ale lui Vi
sile Stingă, pe posibilitățile lui 
Măricel Voinea și arareori, nu 
mai mult de odată în întreg 
turneul, pe cele ale lui Gra- 
bovschi sau Folker. tn ceea ce 
privește valoarea de înalt ni
vel exprimată în timpul Super 
Cupei alături de Vasile Stingă 
și Măricel Voinea trebuie așe
zat portarul Alexandru Huli
gan.

De-a lungul celor 5 meciuri 
susținute la Dortmund. Mun
ster. Hainova. Unna (este ade
vărat mai puțin) și Dortmund 
s-a reliefat și lipsa de putere, 
de rezistentă fizică, accentuată 
îndeosebi în finalul înitîlnirilor. 
După realizări tehnico-tactice 
de excepție, furtunos aplauda
te de tribune excelent cotate 
de presă și de tehnicieni, echi
pa noastră scădea simțitor rit
mul, permițind astfel adversa
rului deconcertat să-și revină 
și chiar să încerce schimbarea 
soartei partidei. S-a trecut ast
fel prin momente de mare în
cordare, s-a pierdut un punct 
in meciul cu Iugoslavia, s-a a- 
juns la o victorie in extremis 
cu R.D. Germană și la emoții 
în partida cu Suedia. Este, 
deci, nevoie ca antrenorii și 
sportivii să muncească încă șl 
mai mult în pregătire. să-și 
îmbunătățească serios rezisten
ta fizică, să ajungă la acel 
nivel care să le permită un 
ritm alert de la începutul și 
pînă la sfîrșitul întîlnlrilor.

Subliniind faptul că Vasile 
Stingă a fost — cu 38 de go
luri înscrise — golgeterul Su
per Cupei (așa cum Măricel 
Voinea cu 42 de goluri a fost 
golgeterul „Trofeului Elveți
ei") vom susține cu toată tăria 
că echipa României avea drep
tul la repetarea performanței 
din 1983, la cîștigarea Super 
Cupei. Pregătirea el tehnico- 
tactică dăruirea majorității 
sportivilor și iscusința cu care 
a fost condusă formația de pe 
banca tehnică îi permiteau a- 
oeasta. îmbunătățindu-și pre
gătirea fizică, recuperindu-i pe 
cei trei sportivi și mărind u-și 
ritmul de joc. reprezentativa 
masculină de handbal a Româ
niei își poate îndeplini cel mai 
important obiectiv : câștigarea 
campionatului lumii. La Super 
Cupă a fost clar acest lujțru și 
el trebuie avut în vedere pe 
întreg parcursul celor aproape 
trei luni de pregătire care au 
mai rămas.

Hristache NAUM
P.S. Spectatorii prezenți in 

Westfalenhalle din Dortmund, 
ziariștii și tehnicienii au apre
ciat drept excelentă prestația 
arbitrilor români Marin Ma
rin și Romeo Iamandi în fi
nala Super Cupei, dintre re
prezentativele U.ftSS. și R D 
Germane.

PRIMA MANȘĂ A FINALEI
(Urmare din pag I)

22,45, descrise în cronica trans
misă de la fața locului și, în 
locul desprinderii hotărîtoare a 
bucureșteinilor au urmat egala- 
rea, respectiv preluarea „desti
nelor" întâlnirii de către puter
nica parteneră. Păcat, intr-ade
văr... Iar aceasta pentru oâ Di
namo a demonstrat înaltă com
petitivitate, reală forță colecti
vă, argumentată, dacă vreți — 
o dată în plus după Pescara — 
de Înscrierea pe lista marcato
rilor a șase nume, compensîn- 
du-se astfel ineficacitatea goi- 
geterului său, Hagiu, pentru 
anihilarea căruia Vasas a luat, 
se înțelege, măsuri speciale. 
Băieții noștri au muncit mult, 
dăruit, arătînd un moral deose
bit, jucînd variat, cu contra
atacuri, „intrări", cu o apărare 
funcționând remarcabil in situa
țiile de om în minus, valorifi
când inventiv și energic supe
rioritățile numerice (una singu
ră a fost irosită, in acel ghi
nionist minut 22,45...). Au fost, 
desigur, și erori, pentru returul 
de la Pitești impunindu-se o 
atenție sporită la finalizare, 
marcarea mai strictă a princi
palilor realizatori adverși (Bu-

„CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH 
Înaintea ultimei runde

& Echipa U.R.S.S., wîrțuală cîștigătoare 3 Șahiștii 
români își mențin șansele pentru locul 4 ® O nouă 

formulă de disputare la viitoarea ediție ?
Cu o rundă înainte de sfîrșit 

și după ultima zi consacrată 
partidelor întrerupte, clasamen
tul „Cupei Mondiale" la șah 
prezintă încă multe incertitu
dini, Totuși, campioană proba
bilă este cunoscută, echipa 
UJR.S.S. luînd un ’avans sub
stanțial de puncte asupra ur
mătoarelor clasate, Ungaria și 
Anglia. - Deschisă rămâne, însă, 
lupta pentru următoarele locuri 
fruntașe, unde reprezentativa 
României menține un avans 
minin asupra Franței și R.P. 
Chineze, cele trei echipe fiind 
separate de numai cite o ju
mătate de punct. întâlnirile 
România — Argentina si R.P. 
Chineză — Franța din ultima 
rundă vor fi decisive pentru 
stabilirea ordine! finale. Impor
tant de menționat este că, ur
mând prevederile regulamentare 
în vigoare, primele cinci cla
sate își asigură calificarea di
rectă pentru ediția viitoare a 
competiției mondiale. Se pare, 
însă, că formula de disputare a 
următoarei ediții nu este încă 
definitivă fiind posibil ca a- 
ceasta să fie organizată. în a- 
nul 1987, pe baze cu totul noi.

Iată rezultatele finale ale u-

CAMP1ONATE
PORTUGALIA (et. 11). Penafiel

— Aves 1—0, Salgueiros — Cha
ves 3—0, Benfica — Braga 1—0, 
Covilha — Coimbra 0—1, Setubal
— Belenenses 0—2, Guimaraes — 
Sporting Lisabona 4—3, Portlmo- 
nense — F.C. Porto 1—0, Fundal
— Boa vista 0—1. Pe primele 
locuri : F. C. Porto 18 p, Sporting 
și Benfica, cu cîte 17 p ; pe ul
timele : 14—16. Aves, Covilha șl 
Penafiel cu cîte 6 p.

UNGARIA (et. 19). Siofok — 
Zalaegerszeg 0—0, Bekescsaba — 
Csepel 1—1, M.T.K. — Volan 3—0. 
Szombathely — Uj pești Dozsa 
1—1, Pecs — Ferencvaros 1—1, 
Debrețin — Vasas 1—0, Gydr — 
Videoton 1—0, Tatabanya — Hon- 
ved 2—2. Pe primele locuri : 
Honved 29 p, Pecs 25 p, Gyor 
22 p ; ultimele : 14—15. Siofok șt 
Volan cu cîte 14 p, 16. Csepel 
10 p.

GRECIA (et. 10). Panathinaikos
— Kalamaria 2—2, A.E.K. — Pa- 
nahalki 3—0, Panionlos — Apol
lon 1—0, Larissa — Heraklis 2—0, 
Aris — Olympiakos 1—0, Yannina
— Ethnikos 1—2, P.A.O.K. -r 
DoSa 1—0, Serres — O.F.L 1—1. 
Pe primele locuri : Panathinaikos 
16 p. Panionlos 15 p, Larissa, 
Aris, cu cite 14 p ; pe ultimele : 
15—46. Panahaiki și Apollon cu 
cîte 4 p.

SCOȚIA (et. 16). St. Mirren — 
Aberdeen 1—0, Celtic Glasgow — 
Hibernian 1—1, F.C. Dundee — 
Glasgow Rangers 1—2, Clydebank
— Dundee United 1—2, Midlothian
— Motherwell 3—0. Pe primele
locuri : Aberdeen 21 p, Celtic 19 
p, Dundee United și Midlothian 
ou cîte 18 p ; pe ultimele : 9.
Clydebank 10 p, 10. Motherwell 
3 p.

„CUPEI CUPELOR^ LA POLO 
davari, Kuncz. Kenez), îmbună
tățirea jocului portarului la șu
turile de la semidistanță, unde 
s-a dovedit vulnerabil, crește
rea eficacității lui Hagiu, care 
rămîne un atacant de temut, 
nevalorificat la Budapesta.

Dintre jucători, -„bătriniul" 
Viorel Rus a evoluat cu o im
presionantă vigoare tinerească, 
punctînd chfer și din situație 
ce părea imposibilă, făcînd cel 
mai bun meci al său din ultima 
vreme (fostul său coleg de e- 
chipă, antrenorul secund de azî 
D. Popescu vorbea chiar de 
„meciul vieții" lui Rus). Cătă
lin Moiceanu a fost, de aseme
nea, unul dintre protagoniști, 
înotând mult și cu folos, arătînd 
și lă Komjadi deosebita-i com
petitivitate. După două șuturi 
neinspirate la început, foarte 
inimosul Vasile Ungureanu, 
trăind total jocul, a depus un 
travaliu admirabil, reușind două 
goluri de toată frumusețea. 
Liviu Răducanu — aceiași po- 
loist cerebral, apărător viguros, 
calm in atac, el primind ușor 
a treia „sahcțlune", ce l-a scos 
din apă, din partea unor arbi
tri, iugoslavul Klisovici și ita
lianul De Stefano, aproape ire
proșabili în rest. Viorel Șerban 
a realizat, între altele, un gol

nor intîlniri întrerupte, așa cum 
au fost transmise din Lucerna 
de agențiile internaționale de 
presă: R.F.G. — Franța 2,5—3,5: 
U.R.S-S.— Anglia 4—2; U.R.S.S. 
— Africa 6—0 ; Argentina — 
Africa 5,5—0,5 ; Elveția — Un
garia 2—4 ; Clasament: U.R.S.S. 
'M p, Ungaria 29 5 p, Anglia 
28 p (1), ROMÂNIA 25,5 p 
Franța 25 p, R.P. Chineză 24,5 
p. Elveția 23,5 -p, Argentina 
22 p (1), R.F.G. 21 p, Selecțio
nata Africii 6 p. •

PERFORMER LA 54 DE ANI!
La Goteborg s-au desfășurat

Campionatele mondiale de cul
turism pentru amatori, iar la 
Bruxelles, concursul „Mister 
Olympia", cea mai importantă 
competiție rezervată culturiști- 
lor profesioniști.

La „mondiale", reprezentan
ții R.F.G. au cucerit trei din 
cede patru titluri în timp ce 
sportivii din S.U.A. și-au ad
judecat o medalie de aur, două 
de argint și una de bronz.

Iată primii clasați pe cate
gorii : 70 kg — 1. H. Hoffend 
(R.F.G.); 80 kg — 1. L. La-

CEHOSLOVACIA (et. 13). Vit- 
kovlce — Bohemians 3—1, Dukla 
Braga — ZUlna 7—2 !, Slavia 
Praga — Spartak Trnava 2—0. 
Dukla Banska Bystrica — Banlk 
Ostrava 0—1, Preșov — Olomouc 
1—0, Kosice — Dunajska Slreda 
0—0. Cheb — Ceske Budejovice 
4—1, Inter Bratislava — Sparta 
Praga o—5. Pe primele locuri : 
Vitkovice 19 p, Slavia Praga 17 p, 
Sparta Praga 16 p ; pe ultimul 
loc : 18. Inter Bratislava 7 p.

ȘTIRI • REZULTATE
• Astăzi are loc prima manșă 

din optimile de finală ale „Cupei 
U.E.F.A.*.  Returul va avea loc 
la 11 decembrie. Dintre meciu
rile cele mai importante mențio
năm pe cele dintre Borussia 
MSnchengladbach — Real Madrid, 
Spartak Moscova — Nantes, 
Dnlepr — Hajduk Split, Interna- 
zionale — Legia Varșovia, Athle
tic Bilbao — Sporting Lisabona.
• Au fost stabiliți „capii de 

serie" al turneului final al C.M.: 
Italia, Mexic, R.F. Germania, 
Brazilia, Polonia șl Franța. Cele 
24 de formații vor juca tn 6 grupe 
(cite 4 de fiecare).
• Singurele echipe neînvinse In 

actualul sezon în campionate na
ționale slnt Steaua București (in 
15 etape) șl Paris St. Germain 
(în 20 de etape). Meciul dintre 
Lille și Paris St. Germain s-a 
întrerupt din cauza unei pene 
de curent tn min. 86, la scorul 
de 1—1.
• Celebrul Maradona de la Na

poli a înscris un gol superb (con
siderat cel mal frumos din ac-

de zale mari, cu bara, fiind un 
bun om de echipă, un cîștig 
real pentru Dinamo, deși l-am 
fi vrut mai curajos în duelurile 
din apărare cu masivii adver
sari. Portarul Doru Spînu a 
avut o seamă de intervenții 
foarte inspirate, sigure, inhi- 
bîndu-1 pe Kuncz scăpat singur, 
dar primind două-trei goluri, 
parabrle, de la distanță. Mun
cind parcă mai mult ca oricând 
Vlad Hagiu a acuzat jocul tare 
ale ungurilor, neizbutind să 
înscrie. Ratînd decisiv, promite 
revanșa la Pitești 1 Atît cit a 
jucat, Cristian Dan s-a dovedit 
util, înscriind intr-un moment 
important și bucuri ndu-se ca 
un copil pentru reușită. Florin 
Ardelean a valorificat o supe
rioritate, a vrut mult, dar a 
greșit, o dată decisiv, lăsîndu-se 
prea ușor păcălit de Budavari 
când mai erau trei secunde pe 
abacul (în inferioritate !) al lui 
Vasas. A mai fost întrebuințat, 
insă puțin, nesemnificativ Do- 
rel Ciobăniuc (au mai făcut de
plasarea tinerii Diâconu și Za- 
haria).

La Budapesta, șansa s-a ară
tat de partea budapestanilar. 
„Pentru retur, pentru soarta 
trofeului, șansa este tic partea 
excelentei echipe române !“, ex
clamau gazde și neutri Sub
scriem...

SPORTIVI ROMANI

PESTE HOTARE
TURNEUL femmn de șah 

de la Smederevska Palanka a 
continuat cu runda a 8-a. Da
na Nuțu a dispus de Mirjana 
Măriei, în timp ce Elisabeta 
Polihroniade a remizat ou Nana 
Aleksandria. Alte rezultate : 
Gramling — Markovicj 1—0, 
Nikolin — Maximovici 0,5—0.5. 
In clasament conduce Hana 
Erenska cu 5 p (2) urinată de 
Gramling 5 p (1), Maximovici 
4,5 p. Dana Nuțu și Elisabeta 
Polihroniade 4 p. Veroczi 3.5 
P (1).

„CUPA ȘILEZIEI" la hand
bal feminin. La Chorzow : 
România — Polonia 22—22 
(10—12). Tot cu un rezuittat 
egal s-a încheiat și partida 
dintre echipele Bulgariei și 
Poloniei (tineret): 26—26 (9—9).

brada (S.U.A.); 90 kg — 1. J. 
Gromulus (R.F.G.1: +90 kg — 
1. P. Hansel (R.F.G.).

Ca și anul trecut, la „Mister 
Olympia", a cîștigat america
nul Lee Haney, urmat de Al
bert Beckles (Anglia) în vîrstă 
de 54 de ani (!), ceea ce do
vedește că. în culturism înalta 
performantă poate fi aooesibi- 
lă și sportivilor ajunși la o.„ 
oarecare vîrstă. Căci printre 
învinșii lui A. Beckles se nu
mără mari campioni care ar 
fi putut să-i fie copii...

tualul sezon, în campionatul Ita
lian) tn meciul cu Udinese (1—1), 
desfășurat duminică. In ce pri
vește oomportarea sa sportivă a 
lăsat Insă de dorit : pentru o 
intervenție brutală, după gol. el 
a fost eliminat din joc !
• Intre 7 și 14 decembrie se 

va organiza în Mexic un turneu 
la care vor participa următoarele 
reprezentative : Algeria, Ungaria, 
Coreea de Sud șl Mexic.
• Recent s-a încheiat la Mo

naco, un turneu de juniori, ciști- 
gat de reprezentativa Angliei 4 p 
(golaveraj 6—4), urmată de R.F. 
Germania 4 p (4—5), Franța 3 p 
(5—4), Italia 1 p (5—7). Cîteva re
zultate sînt notabile : Franța — 
R.F.G. 3—0, R.F.G. — Anglia 2—1, 
Anglia —Franța 2—0 și R.F.G. — 
Italia 2—1.

• TELEX • TELEX 9
ATLETISM > în Campionatele 

Universitare ale S.U.A. : mascu
lin, 10 km : 1. Tim Hacker
(S.U.A.) 29:18 ; 2. Y. Ondieki 
(Kenya) 29:29 ; 3. K. Hanson 
(S.U.A.) ; feminin, 5 km : 1. su- 
zie Tuffey (S.U.A.) 16:22 ; 2. Re
gina Jacobs (S.U.A.) 16:28 ; 3.
Christine McMiken (S.U.A.) 16:29.

AUTOMOBILISM • Clasamen
tul general Ia sfîrșitul primei e- 
tape in Raliul Rac : 1. Markku 
Alen — Illka Kivimaki (Lancia 
Martini Delta) ; 2. Tony Pond — 
Rob Arthur (Austin-Rover Me
tro) ; 3. Henri Toivonen — Nail 
Wilson (Lancia Martini Delta) 
Principalul favorit, finlandezul 
Hannu Mikkola, a abandonat, a- 
vînd o pană de motor.

CICLISM • Frații_ .Roman și
Sigmund Hermann (Liechten
stein) conduc în „Cursa de 6 
zile" de la Zurich.

HOCHEI PE IARBA > „Trofeul 
campionilor" de la Perth s-a în
cheiat cu .victoria selecționatei 
Australiei, urmată de echipele 
Angliei, R. F. Germania, Pakis
tanului, Olandei și Indiei.

HOCHEI PE GHEAȚĂ • în 
„Cupa Prietenia" de la Donețk ; 
România — Bulgaria 7—4 șl 
U.R.S.S. — R.D.G. 10—1.

PATINAJ VITEZA • La Kart 
Marx Stadt în meciul dintre 
R.D.G. și U.R.S.S. : 159—137 p.

SCHI FOND • Gunde Svan 
(Suedia) a cîștigat proba de 16 
km în concursul de la Beitosto- 
len, iar Anette Boe (Norvegia) 
s-a clasat prima în proba de 
6 km.

SCRIMA • £»roba feminină de 
floretă de Ia Bratislava a fost 
cîștigată de cehoslovaca Olga 
Farkasova. La' spadă, învingător
— Marek Drejkowski (Polonia).

TENIS • La Melbourne. tn 
..Internaționalele" Australiei Do- 
ohan — Cesnokov 6—0, 6—1, 6—2; 
Nelson — Hashed 6—4, 6—1, 6—3 
la masculin ; Lindquist — Marsi- 
kova 7—5, 6—2 , Katerina Maleeva
— Walsch 7—5. 6—4, Potter — 
Norton 6—3. 6—3, la feminin B 
Finala de la Rosario: Dangoechea
— Arraya 6—3, 6—0.
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