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Astăzi, „16“-imile „Cupei României“ la fotbal

ÎN PERSPECTIVĂ, MECIURI FRUMOASE, 
DESCHISE ORICĂRUI REZULTAT

„Cupa României** la fotbal — ediția 1985—1986, 
populara competiție care Se desfășoară sub ge
nericul „Daciadei**, a pășit într-o fază superioară. 
Astăzi, de 1* ora 13, au loc partidele din cadrul 
,,16**-imHor, prilej cu care își fac debutul in În
trecere și cele 18 divizionare „A". O paletă lar
gă tn privința participantelor, in care sint cu-

-i.se toate eșaloanele fotbalistice, de la echipa 
„de județ" — Victoria Ineu — pînă la campioana 
țării — Steaua, specialista nr. 1 a competiției, cu 
cele 14 trofee. Să... poposim, cu eîteva ore mai 
Înainte de primul fluier al arbitrilor, pe cde 
16 terenuri ale „Cupei". într-o avancronică „med 
cu meci".

MINERUL BĂIUT — STEAUA. 
Prima bilă scoasă din urnă a 
fosț aceea care purta numele 
echipei minerilor din mica lo
calitate maramureșană Bătut. 
Și tot sorții i-aiu decis o ad
versară. parcă, peste puteri. 
Steaua, nu alta decit campioana 
țării, liderul atât de autoritar, 
al Diviziei „A“. Nu știm dacă 
divizionara „C“ va face mal 
mult decit F.C.M Brașov, Glo
ria, Buzău sau S.C. Bacău, dar 
pentru ea e o onoare să joace 
cu mvingătoarea lui Honvel (șl 
va înoerca să arate ce poate), 
iar pentru public, o șansă s-o 
vadă pe. Steaua la Băiuț.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
GLORIA BUZĂU. Am văzut-o 
de aurind Pe formația din Pia
tra Neamț într-un med din 
campionat și divizionara ,.B“ de 
la poalele Ceahlăului ne-a lă
sat o frumoasă impresie. E 
capabilă de un rezultat bun, iar 
Gloria, ca să mai uite de ne
cazurile meciurilor cu Steaua și 
Dinamo, trebuie să se întrebu
ințeze serios pentru a cîștiga.

VICTORIA INEU — F.C. OLT. 
„Acasă" la marea performeră a 
fazelor de pînă acum ale „Cu
pei**, Victoria Ineu evoluează în 
campionatul județean al Ara

dului și de jos. lat-o pînă unde 
a urcat, ca să se întîlnească cu 
Bataci Si Crișan, cei care jucau 
mal ieri cu reprezentativele 
Angliei și Spaniei.

UNIREA DINAMO FOCSANI 
— CHIMIA RM. VÎLCEA. Cu 
echipa din Focșani ne obișnui
sem în Divizia „B“. dar acum 
ea joacă în „C“. CJa o consola
re. a ajuns în „Cupă" să se 
întîlnească cu recenta învingă
toare a Universității Craiova.

Constantin ALEXE

E iarnă, pe la 
Urziceni ninge slab, 
dar la Galați bur
nița și era frig. 
Slmbăti dupi- 
amiază întrebăm la 
Consiliul județean 
al «portului daci 
duminici diminea

ță am avea ceva de văzut pe 
bazele municipiului. Făcută cu o 
jumătate de gură, pentru eă 
burnițează și , frig, întrebarea 
primește un răspuns prompt S 
„Da, cu condiția să avem destul 
timp «i.„ rezistență In regim de 
viteză, pentru că — ne asiguri 
președintele CJ.E.FJS^ prof. 
Florin Balaiș — tint multe de 
văzut".

Duminică la ora 8 (nu e cam 
devreme 7) pornim împreună 
cu prof. Tema Badiu, inspec
tor școlar județean, spre sta
dionul „Dunărea", Pe pista

virstă, „trag" serii de alergări, 
cronometrele țăcăne, dar daci 
ele stabilesc ierarhii, ca orice 
cronometra, observăm din co
municările profesorilor de la 
„sosire" ei nu numai timpii 
contează. „Fetița In albastru 1 
Băiatul cu ciorapii albi!". Și 
li se notează numele alături 
de cele ale clștlgătorilor, pen
tru că se intuiesc In alergarea 
lor calitățile urmărite de spe
cialiști : viteza și rezistența.

Sport de masă 7 Da, pentru 
ci angrenează masa elevilor, 
duminici de duminică, chiar 
daci e frig și burniță. Dar nu 
numai atit, pentru că cele două 
comisii metodice de aici, con
duse de profesorii N. Hlncu și 
N. Patamarciuc (sint peste 20, 
pe grupe de școli, pe cartiere 
rt pe ramuri de sport), selec
ționează viitori performeri, la

(Continuare in pag. 2—3)

Timp de două zile. pc arena Voința din Capitală

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE AMICALĂ
HANDBAU$TII OIWVIȘTI
ÎNVINGĂTORI LA FRAGA

Pe stadionul Dunărea, in căutarea viitorilor a tie țiROMANIA - UNGARIA LA POPICE
Reprezentativele naționale de 

popice, aflate în pregătire pen
tru Campionatele mondiale din 
primăvara viitoare, susțin azi 
și mîine, în Caipttală, o dublă 
în-tilnjre internațională amical ă 
cu puternicele selecționate si
milare ale Ungariei, aflate și 
ele în pregătire pentru C.M. 
Echipele noastre vor fi alcătuite 
din jucători și jucătoare, care 
la începutul lunii trecute au în
trecut cu 4—0 la București, tot 
în partide amicale, reprezentati
vele R.D. Germane. Sexteturile 
noastre vor fi' alcătuite din ur
mătoarele loturi : Elena An- 
dreescu, Margareta Cătineanu,

Doina Tegean, Nineta Badea, 
Maria Zsizsik, Elena Pană, Oc
tavia Ciocirlan și Iboiya Mathe, 
respectiv I. Bice, I. Tismănar, 
I. Hosu, Gh. Silvestru, St. Boa- 
riu, V. Dnnos, M. Andrei și Al. 
Szekeîy. Cele mai multe selec
ționări in echipele naționale le 
au : Margareta Cătineanu — 
112, Elena Andreescu — 102,
Elena Pană — 95. Iosif Tismă
nar — 195, Gheorghe Silvestru 
— 171, Iuliu Bice — 103 și Ilie 
Hosu — 61.

Meciurile cu reprezentativele 
Ungariei vor avea loc pe arena 
Voința azi de la ora 13 și mîine 
de la ora 9.

FRAGA, 3 (Agerpres). — Tra
diționalul turneu internațional 
de handbal masculin de la
Bratislava s-a încheiat cu vic
toria echipei Dinamo Bucu
rești. oare a întrecut în ulti
mele meciuri ou 24—19 (13—9)
formația Topolcany (Cehoslova
cia) și’cu 21—14 (9—10) „Steaua 
roșie" Bratislava.

La feminin, primul loc a fost 
ocupat de Inter Bratislava.

de atletism, cam 80 de școlari 
din clasele V—VIII ale școlilor 
generale 7, 13, 18, 30, 34 și 37 
iji dispută cea de a S-a etapă 
a Concursului municipal școlar 
de atletism. Numai noi și pro
fesorii (de educație fizici sau 
antrenori la cluburile școlare) 
sintem fără echipament, copiii, 
concurența, sint in tricouri sau 
în treninguri. Pe categorii de

atletism și la alte discipline. 
Da Școala generali 29, pentru 
gazde ți pentru cei de la 
Școala generală 17, acționează 
comisia metodică nr. 21, con
dusă de profesoara Angela 
Carp, ajutată de numeroși co
legi. tn program — handbal și

Mircea COSTEA

(Continuare tn pag. 2-3)

CUVINTELOR FRUMOASE SĂ LE
© Lotul reprezentativ da hochei, chemat, le curlnd, la

Obiectivul de performanță ai 
hocheiului nostru în acest se
zon este cîștigarea grupei „C" 
(Spania, 22 martie — 2 apri
lie 1986) și revenirea primei 
reprezentative de seniori în 
grupa „B“ a Campionatului 
mondial. Acestui obiectiv îi 
sint subordonate toate acțiuni
le internaționale, socotite „trep
te" spre Îndeplinirea lui. Așa a 
fost „Turneul Sovietski Sport", 
din toamnă, de la Riga — o 
primă (și eficientă) luare da 
contact cu parteneri de bună 
calitate, așa au fost partidele 
recent susținute, în Capitală, cu 
Dynamo Weisswasser — care 
au scos In evidență o serie da 
lacune ce mai persistă în pre
gătirea hochelștilor noștri frun
tași, așa sînt considerate vi
itoarele apariții ale primei re

In recentul turneu britanic întreprins de campioana noastră la rugby (5 meciuri, 5 victorii)

STEAUA S A DOVEDIT 0 ECHIPĂ REDUTABILĂ
Contactele eu rugbyul de 

mare valoare de dincolo de 
Canalul Mînecii s-au intensifi
cat (ne despart mai puțin de 
patru luni pînă la un nou 
meci-test între reprezentativele 
României și Scoției, de la 
București). în acest cadru s-a 
înscris și recentul turneu bri
tanic al echipei Steaua. Cam
pioana noastră a susținut cinci

Doi dintre componența lotului 
lărgit, portarul Fekete (nr. 2) 
și atacantul Lukacs (nr. 12), 
față în față cu prilejul unui 
meci de campionat dintre Di
namo și Sport Club Miercurea- 
Ciuc Foto : Aurel D. NEAGU

URMEZE FAPTELE

prezentative, cele mal apro
piate fiind „Cupa Otecestven 
Front", care va începe la 7 

■ decembrie la Sofia, și la care 
vor mai fi prezente echipele 
Ungariei, Iugoslaviei și Bulga
riei, ca și „Turneul celor 4 na
țiuni", la finele anului, în 
Franța, unde, în afara repre
zentativei tării gazdă, la start 
se vor mal alinia Olanda și 
Elveția tn vederea acestor 
participări internaționale, ho- 
cheiștii noștri se pregătesc cu 
asiduitate, la București, sub 
conducerea antrenorilor Ale
xandru Kalamar și Ion Tiran. 
Aceștia au precizat că este 
vorba de un lot (lărgit) mult 
întinerit (media de vîrStă a 
scăzut la 24 de ani), în care 
au fost promovați hocheiștl cu, 
e drept, mai puțini ani de ac-

noi confruntări internaționale
tivitate pe gheată, dar talen- 
tați, sîrguincioși, dornici de a- 
firmare, cu calități tehnico- 
tactice. „Dar — a continuat Al. 
Kalamar — mai avem mult de 
muncit pentru a ajunge la va
loarea care să ne impună in 
fruntea grupei «C-. Primele 
rezultate ale controalelor efec
tuate nu au fost pe de-a În
tregul mulțumitoare, ceea ce 
obligă la o muncă și mai asi
duă, șl mai eficientă". Drept 
pentru care lotul efectuează 
zilnic cite două antrenamente 
pe gheață, avînd ca scop o- 
mogenizarea echipei șl a li
niilor, verificarea șl perfecțio
narea concepției de joc, forma-

Mircec TUDORAN

(Continuare Bl pag. 3-3)

partide, inregistrlnd tot atîtea 
victorii I

Cîteva amănunte asupra tur
neului ne sint oferite de an
trenorul emerit Theodor Ră- 
dulescu : „Am susținut aceste 
partide la interval foarte scurt, 
de cite două zile între ele. tn 
prima întâlnire (desfășurată pe 
o ploaie torențială, urmărită, 
între alții, de Martin Green, 
antrenorul echipei Angliei, care 
a avut cuvinte de apreciere 
pentru rugbyștii români) am 
învins cu 25—3 pe Leamington, 
după o excelentă repriză se
cundă, prin eseurile lui Fulcu 
2, Giucăl, Vărzaru, trei trans
formate de Codoi, care a mai
marcat din lovitură de pe
deapsă. Următorul joc, la Col
wyn Bay, cu o selecționată, s-a 
încheiat cu 17—12 pentru noi,
punctînd Hodorcă — două e-

seuri, Codoi — 3 l.p., pachetul 
nostru de Înaintași impunin- 
du-se intr-o dispută intere
santă, pe un teren foarte difi
cil. Cel mai greu meci a fost 
cel cu Lidney, echipă puter
nică, care a atacat tot timpul 
(cînd a avut balonul, se Înțe
lege), fiind stopată insă de pla
caje mai sigure ca orieînd. Am 
ciștigat cu 12—9, Vărzaru — e- 
seu, Codoi — 2 Lp. + trans
formare fiind autorii punctelor 
Stelei. După această solicitantă 
intîlnire am avut ca adversare 
formațiile Buckingham și Broad 
Street, pe care le-am depășit 
clar, cu 24—6 (C. Florea, Mun- 
teanu, David — eseuri, Codoi 
— 3 l.p. + 3 transformări).

Geo RAETCH1

(Continuare In pag 2—3)

„CUPA MONDIALĂ' LA RUGBY 
A DEVENIT REALITATE!

• Echipa României va evolua in grupa ,,D“, alâturl 
de reprezentativele Trântei, scoliei șl Zimbabwe

La Londra a avut loc, ieri, 
o reuniune extraordinară a In
ternational Board-ulul, eu care 
ocazie a-a procedat la tragerea 
la sorți a grupelor primei edi
ții a „Cupei Mondiale" la 
rugby. Echipa României — care 
se află printre cele 16 invi
tate — face parte din grapa 
„D", alături de Franța, Scoția 
și Zimbabwe.

Iată șl componența celorlalte 
3 grupe : grupa „A“ ; Austra
lia, Anglia, Japonia, S.U.A. 5 
grupa „B“ : Țara Galilor, Ir
landa, Canada, Tonga ; grapa 
„C" 1 Noua Zeelandă, Argen
tina, Italia, Insulele Fidji.

Turneul va avea loc în Noua 
Zeelandă șl Australia, Intre 24 
mal șl 21 Iunie 1987. Datele 
meciurilor urmează a fi defi
nitivate.



CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI
ȘI- VIITORUL SĂU APROPIAT

Intizlndu-se intre Sala spor
turilor (unde se pregătesc, de 
regulă, luptătorii) $1 stadionul 
municipal (pe pista căruia se 
antrenează atlețil si atletele), 
perimetrul Clubului sportiv Vi
itorul din Vaslui nu se vădeș
te a fl prea mare. Dacă adu
cem, însă, ta prim plan een- 
trele-satelit de depistare șl 
formare Incipientă a tinerilor 
luptători, de la Liceul indus
trial nr. 1 și Școala nr. 3, pre
cum $1 tradiționalele sale pe
piniere atletice — Liceul in
dustrial nr. î si Școala nr. 4, 
acest perimetru capătă noi di
mensiuni. Șl dacă mai subli
niem si faptul — definitoriu, 
după părerea noastră — că a- 
eeastă unitate sportivă vaslu
iana a Început in ultimii ani 
să ridice tineri sportivi la ni
velul loturilor reprezentative, 
atunci apare și cealaltă dimen
siune, deosebit de importantă 
— a perspectivei.

Prin această prismă am so
licitat un interviu președinte
lui Clubul ri sportiv Viitorul 
Vaslui, Viorel Țonea.

— Avem, intr-adevăr, doar 
două secții: atletism și lupte 
libere, dar ambele sînt consi
derate de nivel internațional 
prin rezultatele actuale șl vîrs- 
ta sportivilor. deci prin per
spectiva acestora. De pildă, 
media de vîrstă a performeri
lor noștri din secția de atle
tism (profilată pe probele de 
alergări pe distanțe lungi și 
marș) este de 19 ani. Iar la 
lupte libere, pe lingă echipa 
divizionară „A" (locul 5 in re
cent încheiatul campionat), mai 
avem o echipă de speranțe o- 
limpice (17—21 ani) și una de 
cădeți-juniori (14—17 ani).

— In această vară am vă
zut-o concur! nd cu succes, la 
„Concursul Prietenia", de la 
Pitești, și la Campionatele eu
ropene de juniori, de la Cott
bus, pe tînăra dv. atletă Le- 
nuța Ignat, titulară in echipa 
națională de juniori la 5 km 
marș. Cine mai intră dintre ti
nerii atlețl al clubului Viitorul 
Vaslui în atenția selecționeri
lor 7

— Ștefănel Tipa (5 000 m) și

Georgeta State (3 000 m), pri
mul fiind antrenat de Vasile 
Onuț, cealaltă (ca și Lenuța 
Ignat) de Vasile Ursanu. Și 
sint sigur că pe această „pîrtic" 
a selecției tn loturile repre
zentative vor urma in curind 
șl tinerii luptători Constantin 
Ninu (57 kg), Claudia Luca 
(62 kg) și Florin Petre (+87 
kg), toți tn virstă de 17 ani 
(ultimul avînd de-acum un ga
barit impresionant — peste 110 
kg), antrenați de Dumitru Ig
nat șl loan Nica.

— Cine sînt animatorii pe
pinierelor de care ați amin
tit 7

— Profesorii Ghcorghe și E- 
lena Andrea, Paul Trofin — la 
lupte, profesorii Anușca Elena 
Dogian, Gheorghe Bistriceanu 
— la atletism. Deci, o profe
soară Ia... lupte, Iar alta, fostă 
handbalisiă, la... atletism. Pa
siunea pentru meserie și sport 
le unește însă eforturile. Iar 
sprijinul permanent ai organi
zațiilor locale ne mobilizează 
pe toți.

Paul SLAVESCU

De /oi pinâ duminică, la lași

TURNEUL INAUGURAL AL RETURULUI
DIVIZIEI „A" DE BASCHET (m)

, Echipele participante la Di
vizia „A" de baschet masculin 
susțin, de joi pînă duminică, 
în Sala sporturilor din Iași, 
întrecerile primului turneu din 
cadrul returului competiției. 
Programul cuprinde cîteva 
jocuri de real interes, printre 
care : Farul — Rapid, Acade
mia Militară — I.C.E.D. (joi), 
Politehnica Iași — Universita
tea Cluj-Napoca, C.S.U. Sibiu
— Farul, Rapid — I.C.E.D. (vi
neri), I.C.E.D. — C.S.U. Sibiu, 
Politehnica Iași — Dinamo 
Oradea (sîmbătă), C.S.U. Sibiu
— Rapid (duminică).

în ziua inaugurală a turneu
lui vor avea Ioc partidele : 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca — C.S.U. Oțelul 
Galați (în tur: 105—79), Di
namo Oradea — Steaua (2—0), 
Farul C.S.Ș. 2 Constanța — 
Rapid București (80—91), Aca
demia Militară Mecanica Fină 

"București — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București (80—82), Dinamo

București — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași (102—58).

Clasamentul înaintea acestor 
meciuri : 1. Dinamo Buc. 19 p, 
2. Steaua 18 p, X Dinamo O- 
radea 18 p, 4. Rapid 16 p, 5. 
I.C.E.D. 16 p, 6. Farul 15 p, 
7. C.S.U. Sibiu 13 p, 8. Poli
tehnica Iași 13 p, 8. Academia 
Militară 13 p, 10. „U“ Cluj- 
Napoca 12 p, 11. C.S.U. Galați 
10 p.

★
Tradiționala acțiune de se

lecție pentru loturile naționale, 
a celor mai valoroși juniori și 
junioare din țară, organizată 
anual de federație, se va des
fășura in zilele de 20 și 21 
ianuarie, în sala Floreasca. 
Pînă atunci, antrenorii au ră
gazul necesar preselecției ce
lor mai valoroase produse ale 
muncii lor, de fapt adevăratul 
rod al activității de instruire 
a tinerilor baschetbaliști. Se
lecția este deschisă băieților 
născuți în 1969 și fetelor năs
cute în 1970.
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SUB EGIDA „DACIADEI1*
(Urmare din pag. 1)

volei, cile patru echipe, bas
chet băieți (3), croi cu peste 
280 de fete ți băieți, fotbal, 
gimnastică ți tenis de masă. O 
mică olimpiadă...

Comisia nr. 22 reunește șco
lile generale 22 ți 43. Profe
soara Elena Chiriei coordo
nează întreceri de cros dotate 
cu „Cupa de toamnă", cei de 
la „43" ocupind „tn serie" locu
rile pe podium la trei categorii 
de vtrsti — ți la eleve ți la 
elevi —, abia la clasele VIII 
răzbind pe locurile II—Iii cei 
de la „22". La handbal fete 
a ciștigat echipa asistată de 
profesoara Veronica Vișan, la 
băieți — formația prof. Vasile 
Chirilă. Fotbaliștii de la „22" 
au ciștigat la limită (4—3) in 
fața colegilor de la „43". Au 
mai fost întreceri de baschet, 
iar la șah ți tenis de masă 
s-au făcut antrenamente pen
tru etapa pe municipiu.

In concursurile săptăminale 
de atletism, organizate in no
iembrie de C.S.Ș. nr. 1, au luat 
parte, cu cei din duminica res
pectivă, peste 2 000 de elevi, 
victoriile fiind împărțite intre 
cei de la școlile generale 10, 
34, 6 și 29.

Pe stadionul Ancora au fost 
chemați din județ pentru mă
surători și vizita medicală 91 
de fete și băieți din comunele 
Ivești, Țepu, Vasile Roaită, 
Fundeanu, Barcea, Movileni ?i 
Furcenii Vechi. Sînt candidați 
la un loc tn caiac sau canoe, 
selecționați de antrenorul Isac 
Totolici, care a 
școlile generale 
ral, in vederea 
lot-perspectivă „ytgunți .
Pentru început au fost reținuți 
In evidență 63, dar numărul 
t-ar putea nu numai să scadă, 
prin aplicarea altor baterii de 
teste, ci să mai și crească, cu 
unii dintre cei pe care i-am 
Intîlnit în oraș supărați că, scă-

pînd trenul de dimineață, au 
sosit " ‘

Ce mai avem tn plan 7 Șahul 
de la clubul specializat al C.S. 
OțeluL Mai e timp 7 Dacă nu, 
putem merge tn altă duminică. 
Nu e o problemă. La Oțelul, 
duminica e plin și vara și iama. 
Mergem ți găsim un adevărat 
paradis al șahului, plin ca un 
rai de albine, deși are 4 încă
peri cu 35 de mese. Președin
tele secției de șah, ing. Carol 
Mangiurea, asemenea unui că
pitan de vapor, dirijează ope
rațiunea, treabă deloc ușoară 
daci ne gindim la cei peste 
250 de copii („și mai vin !“). 
Competiția este bine organizată. 
Președintele are ajutoare com
petente ți de nădejde, ca 
Mihai Tufă — candidat 
maestru, Cezar Andone — 
ședințele comisiei județene, 
planifică jucătorii la mese, 
Romeo Ioan — '
tegoria a Il-a, 
roftei și prof.
— maeștri.

Concurența, 
copii, juniorii 
dispută ultima 
Pe localitate a 
publican individual școlar, 349 
băieți și fete, din 30 școli, ge
nerale, luînd inițial startul. Pri
mele locuri sînt cîștigate — în 
ordine — de reprezentanții șco
lilor nr. 10, 41, 13, 16, 7 și 28, 
după o 
nimeni 
timp", 
pentru

tirziu.

ing. 
de 

pre
care 
ing. 

- jucător de ca- 
ing. Nicolae Do- 
Cristian Palamar

din categoriile 
III ți II, iți 
etapă din faza 
Concursului re-

lupiă indirjită, in care 
n-a ajuns tn „criză de 
Cineva îți spune, ca 
sine : „Șahul ăsta a-

fost prin toate 
din mediul ru- 
alcătuirii unui 
de „giganți". STEAUA S-A DOVEDIT

(Urmare din pag. I)

Micii șahiști, la clubul Oțelul

trage cam prea mulfi copii 
care ne-ar mai trebui și la 
alte sporturi...", dar credem că 
îngrijorarea nu are temei, 
fiindcă am intîlnit mulfi copii 
și la alte discipline, pentru o 
zi cu frig și burniță. Este re
zultatul dorinței copiilor de 
mișcare, plăcerii de a practica 
sporturile preferate, în întîm- 
pinarea cărora vin, cu capaci
tatea lor organizatorică și ma
terială, Consiliul județean pen
tru educație fizică și sport, 
Inspectoratul școlar județean, 
Consiliul județean al Organiza
ției Pionierilor și un mare nu
măr de activiști voluntari și, 
mai ales, de profesori care se 
consideră și duminica la ca
tedră.

0 ECHIPĂ REDUTABILĂ

„CUPA ROMÂNIEI" L
C. S. M. SIBIU, IN

O nouă etapă in „Cupa Româ
niei" a reținut atenția rugbyști- 
lor. La întrecere iau parte e- 
chipele divizionare „A" fără 
sportivii care participă la pre
gătirile lotului național în ve
derea meciului cu Italia, 
rezultatele comunicate de 
respondenții noștri.

C.S.M. SIBIU — SPORTUL 
STUDENȚESC CONSTRUCȚII 
11—6 (8—6). Sibienii — buni in 
campionat, buni și în Cupă — 
își confirmă invincibilitatea pe 
teren propriu. Ei au ciștigat 
prin eseurile lui Burdușel și 
Henteș, cărora li s-a- adăugat 
o.l. p, al lui Ignat ; pentru

iBUBSBESSEKEZi-ri'

Iată 
co-

AZI, LA GALAȚI, ECHIPELE DE HOCHEI
DIN EȘALONUL SECUND,

Azi începe la Galați al doilea 
turneu al grupei valorice secun
de a campionatului republican, 
ta prima zi stat programate ur
mătoarele partide: Lotul de ju
niori — Lotul de tineret (ora 10), 
MASA Sf. Gheorghe — Metalul 
Rădăuți (ora 13) și Dunărea Ga
lați — Viitorul Ghcorgheni (ora 
15,30). înaintea acestor jocuri, 
reamintim că pe locul 1 se află

CUVINTELOR FRUMOASE
(Urmare din pag 1)

DIN NOU LA START
Dunărea Galați (8 p), urmată de 
IMASA (7 p), Viitorul (5 p). Lo
tul 18 ani (4 p), Metalul (3 p) și 
Lotul 20 ani <3 p). Pe primul loc 
in clasamentul golgeterilor 
L. Gergely (Viitorul) cu 11 
(9+2); pe locurile următoare 
L. Tcike (Viitorul) 9 p (8+1), 
Dinu (Dunărea) 9 p (6+3), 
Alexe (Lotul de 20) 9 p (4+5).

este
P
I. 
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. oaspeți au 
Jipa — tr. 
— Buc. (I

POLIȚEI 
DROTEHN 
ȘANI 34— 
creția gaz< 
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 1 DECEM
BRIE 1985. Cat. 1 (13 rezultate): 
5 variante 25% a 42.409 lei; Cat. 2 
(12 rezultate): 7 variante 100% a 
8.714 lei și 118 variante 25% a 
8.179 Iei; Cat. 8 (11 rezultate): 71 
variante 100% a 1.244 lei și 1.420 variante 25% a 311 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 4 de
cembrie, va avea loc în Bucu
rești, In sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 15,50. Transmiterea nume
relor cîștigătoare se va face TN 
DIRECT — la radio, pe progra
mul I, la ora 16,05. Numerele ex
trase vor fl radiodifuzate, de a- 
semenea, la ora 19 pe progra-- 
mul n, la ora 23 pe programul 
T, precum și joi dimineața — re
luarea lor — la ora 8,55, tot pe 
programul I.
• ASTĂZI și MtINE stat ulti

mele zile pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită LOTO 
de vineri 6 decembrie. Jucați din 
timp numerele dv. preferate 1
• Pentru jucătorii pronospor- 

tlști, publicăm programul con
cursului Pronosport de duminică 
8 decembrie a.o.: 1. Atalanta — 
Udlnese; 2. Florentina — Avelli- 
no; 3. Inter — Torino; 4. Juven
tus — Sampdorla; 5. Lecce — Co
mo; 8. Napoli — Milan; 7. Roma 
— Pisa; 8. Cagliari — Catania; 
9. cremonese — Ascoll; io. Pa
lermo — Brescia; 11. Perugia — 
Lazio: 12. Pescara — Campobasso; 
18. Triestina — Lanerossi

respectiv 21—10 (Hodorcă — 
eseu, Codoi — 4 l.p., drop + 
transformare)". Cum apreciați 
valoarea echipelor intilnite 7 
„La Colwyn Bay și Lidney — 
o valoare ridicată, celelalte 
partenere, chiar dacă nu au 
fost de un nivel deosebit, au 
prezentat multe din binecunos
cutele calități ale puternicului 
și complexului rugby britanic". 
Reprezintă un cîștig pentru 
Steaua acest turneu ? „Fără 
îndoială. Steaua a dovedit că 
e o ECHIPA, un colectiv în 
care experiența majorității ju
cătorilor se îmbină cu tinerețea

celorlalți, intre care acest tînăr 
de 19 ani numit Moțoc, îna
intaș din linia a doua, un real 
cîștig — ca să răspund con
cret la întrebare". Formația în
trebuințată ? „Aceeași în pri
mele trei partide : Hodorcă — 
Fuicu, David, Enache, Văr- 
zaru — Codoi, T. Coman* — 
C. Florea, JSiucăl, Rădulescu 
— L. Constantin, Moțoc — 
Leonte, Munteanu, Dumitrescu. 
O remarc in corpore. Schim
bări am efectuat în ultimele 
două jocuri n mai Ia nevoie, 
intrînd M. Ionescu, Moț, Căi- 
naru, Șimonca (au mai făcut 
deplasarea Alexandru și Mu- 
rariu)“.

CUPA C.J.E.F.S.-MUREȘ LA CULTURISM
în organizarea C.J.E.F.S. 

Mureș, în Sala sporturilor din 
Tîrgu Mureș, în prezența unui 
numeros public, s-a desfășurat 
un concurs republican de cul
turism pentru juniori mari și 
seriiori, penultima competiție 
din acest an. (Ultimul concurs 
al anului va avea loc la Con
stanța pe 15 decembrie.) Cu 
această ocazie a fost organizat, 
totodată, un concurs pentru 
fete și perechi.

Cîștigătorii categoriilor : ju
niori mari (25 de concurenți) : 
65 kg — I. Pali (Matrița- O- 
dorheiu Secuiesc), 70 kg — S. 
Szava (Liceul industrial „Spiru 
Haret" București), 75 kg — FL 
Moldovan (Metalotehnica Tg.

Mureș), 80 kg — I. Dcnes 
(A.S.A. Tg. Mureș), peste 80 kg 
— E. Dunca (Metalotehnica Tg. 
Mureș) ; seniori (24. de parti
cipant) : 70 kg — M. Petre 
(Liceul industrial „Spiru Ha
ret" București), 76 kg — Fl. 
Moldovan (Metalotehnica Tg. 
Mureș), 82 kg — N. Giurgi 
(Metalotehnica Tg. Mureș), 88 
kg — FI. Uceanu (Liceul in
dustrial „Spiru Haret" Bucu
rești), peste 88 kg — P. Ciorbă 
(C.F.R. Iași) ; fete (7 partici
pante) : 52 kg — E. Gliga (Me
talotehnica Tg. Mureș), peste 
52 kg — I. Diaconescu (Liceul 
industrial „Spiru Haret" Bucu
rești) ; perechi : I. Diaconescu, 
Fl. Uceanu (Liceul industrial 
„Spiru Haret" București).

ția aliniindu-se la startul tur
neului de la Sofia cu gîndul 
cîștigării lui, deși la întrecere 
participă și o formație (Iugo
slavia) din grupa „B“. care îh 
primăvară ne-a învins și a 
promovat în grupa valorică su
perioară. ceea ce mărește mo
tivația hocheiștilor noștri de 
a-și dovedi valoarea, de a-și 
lua revanșa.

Dintre tinerii jucători promo
vați se remarcă linia Daia — 
Heriea — Gliga — Sofron — 
K. Antal, de la Steaua, în care 
primii doi (fundași) au cite 
18 ani, ceilalți trei (înaintași), 
cîte 19 ani. Alături de ei, J. 
Bartalis (23), Baricz (23), Hor
vath (18), BedS (19), din „gar
da veche" făcînd parte porta
rii Netedu și Huțan, jucătorii 
de cîmp Cazacu, Tureanu, Hă- 
lăucă, E. Antal, Gerczuj, Ge- 
reb, L Antal, Chiriță etc. în 
afara amintitei linii, se mai 
contează pe portarii Fekete și 
Barta, pe Popescu — Tureanu 
— Ilălăucă — Solyom — Ca
zacu. E Antal — I. Antal — 
Baricz — J. Bartalis — Gereb 
și Keresztes — Horvath — 
Chiriță — Lukacs — Gerczuj. 
„Toți jucătorii de la Iot răs
pund bine solicitărilor ; ei au 
înțeles că hocheiul nostru nu 
se poale complace in grupa 
«C» și manifestă dorința de a 
se pregăti cît mai bine pen
tru îndeplinirea obiectivului 
propus", ne spunea AL Kala- 
mar, vorbind si în numele ad
junctului său I. Tiron. Și Ia 
fel gîndesc si jucătorii după 
cum ne-a spus vechiul in
ternațional Doru Tureanu : 
„Ne pregătim cu multă serio
zitate pentru ca Ia sfîrșitul se
zonului să privim lumea cu

fruntea sus. Dar asta presupu
ne muncă atentă, eficientă și 
multă atenție acordată pregă
tirii din partea tuturor jucăto
rilor. ' Performanța presupune 
sacrificii. Iar antrenamentele 
de pînă acum, bine concepute, 
ie dau dreptul să abordăm a- 
propiatele turnee internaționa
le cu gîndul la victorii. Tine
rii noștri coechipieri sînt ta- 
lenlați, s-au încadrat în at
mosfera de muncă de Ia lot, 
sînt dornici de afirmare. Să ne 
ajutăm unii pe alții, cu toată 
diferența de vîrstă și de ex
periență, ceea ce este foarte 
important". Elod Antal ne-a 
vorbit și el despre tinerii ju
cători promovați, a căror ve
nire la lot „i-a ambiționat pe 
cei en mai multe sezoane de 
activitate în lotul reprezenta
tiv, printre care mă număr și 
eu. Cît despre ciștigarea gru
pei «C», țelul poate fi atins 
doar prin muncă dublată de 
disciplină tactică". Un repre
zentant al „noului val" este 
tînărul hocheist Marius Gliga, 
adevărat purtător de cuvînt al 
noilor promovați în lotul na
țional : „Noi. cei tineri, ne-am 
bucurat de multă înțelegere din 
partea celor cu un mai înde
lung stagiu de activitate în 
Iot. Argumentul nostru este 
ambiția de a demonstra că nu 
s-a greșit se!ecționîndu-ne. Și 
de aceea. Ia antrenamente ’ în
cercăm să acumulăm cit mai 
mult. Și cred că pînă acum am 
reușii. Desigur, una e la antre
namente si alia în jocuri, mai 
ales in ceie internaționale, 
unde intervine și o altă stare 
de spirit. Doresc ca apropia
tele confruntări internaționale 
să confirme munca depusă la 
antrenamente".

Cuvinte care cer, însă, aco
perire prin fapte.

Iubitori 
din Capii 
să urm? 
mîine ț 
Club, din 
ediție, a 
box „Rit 
vor avea 
program 
— ora 14

REZOL
Duminii 

ciurile ei 
țului rep 
tineret. 
NIN, Ser 
— Ceahl 
3—0; AS! 
nica Fc 
Constanți 
0—3; Bra 
țelul Tir 
Măgurele 
CP Buci 
stanța 3- 
tura Zai 
Buc. 3—9 
ratex B. 
Caranseb 
3—0; P- 
Electra - i 
Universit 
Metalotei 
ința Bu< 
ria I: V’

VEȘTI
O As ti 

meciul c 
tre C.S.L 
rești, cai
• Du; 

etape ta 
nale .A' 
(grupele 
urmează 
na dece 
nee la f 
lin, pro( 
feminin 
rești (o 
șie), tat 
neul n, 
C.S.M. 1 
decembr 
Pentru <



Rl
ătorii 
urcă 
con- 

trun- 
?ipli- 
aciu, 
coin, 
Inter

I
I
I

au

IN PERSPECTIVA, MECIURI FRUMOASE
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(Urmare din pag. 1)

intr-o partidă mult mai echi
librată dedt o recomandă di
ferența de categorie.

ȘOIMII I.F.A. SIBIU — 
„POLI" TIMIȘOARA. Formația 
sibiană, mereu o bună echipă 
de Divizia ,.B*. întâlnește o 
revelație a ultimelor etape ale 
Diviziei „A*. o formație cu 
altă față, care de patru jocuri 
nu știe ce e înfrângerea sau... 
remiza.

MINERUL BARAOLT — RA
PID BUCUREȘTI. Rapidiștii au 
trebuit să se uite mai Intîi pe 
hartă ca să vadă încotro e 
BaraoltuL O harnică echipă de 
aid. pe nume Minerul, din Di
vizia „C“. joacă cu Rapid un 
med Pe care rapidiștii. pățiți 
de atîtea ori In „Cupă* (ah 
Arieșule !), trebuie să-1 trateze 
cu toată seriozitatea.

GLORIA BISTRIȚA — F.C. 
BIHOR. Un med în care dife
rența de... categorie cam dis
pare dacă avem In vedere lo
cui ocupat de orădeni în cam
pionat și veleitățile de „A* ale

Gloriei, oare beneficiază 
avantajul terenului.

PROGRESUL VULCAN
— S.C. BACAU. AM meci 
Hbrat. mal ales după *Vecentul 
8—0 al Progresului, eu Avântul 
Reghin, la campionat, care ne 
arată că „bancarii* vor, în- 
tr-adevăr. să revină In „A*. 
Soșn, Avădanei, C, Solomon șl 
colegii lor se află în fața unul 
examen dificil

EXPLORĂRI C-LUNG MOLD.
— VICTORIA BUCUREȘTI. 
Noua promovată tn Divizia „A* 
evoluează la Câmpulung Moldo
venesc în fața unei divizionare 
„C, Intr-un med cu destule 
necunoscute (teren, adversari) 
M ea trebuie să depună eforturi 
pentru a se feri de o surpriză.

METALUL BOCȘA — F.C.M. 
BRAȘOV. De Metalul știm că 
este echipa foștilor divizionari 
„A* Roșea șl Anghel, de la Ti
mișoara, azi jucători și antre
nori. Anghel e originar din 
Brașov și reântfflnirea cu echipa 
care l-a lansat e interesantă și 
deloc ușoară pentru Bența și 
Cramer.

si de

BUC. 
echl-

Dilant al Politehnicii Timișoara in ultimele șapte meciuri

12 PUNCTE DIN 14 POSIBILE!

C. S. TÎRGOVIȘȚE — DINA
MO. Ce poate fi mai interesant 
decât Cornel Dinu contra Mir
cea Lucescu ? Meci de ambiții 
și orgoliu. în care foștii cam
pioni trebuie să depășească 
avantajul terenului de care be
neficiază echipa din Tîrgoviș- 
te, candidată la promovare în

JIUL 
VINUL, 
nedoara. 
și Mulțescu 
„B“. 
celor două echipe in „Cupă", 
intr-un moment cînd Corvinul 
e liderul eficacității mai ales 
pe terenul din Hunedoara. Să 
vedem la Petroșani...

SPORTUL MUNCITORESC 
CARACAL — PETROLUL. O 
altă divizionară „C“ în fața unei 
echipei de „A*. Petrolul, nu 
alta decât o fostă câștigătoare 
de „Cupă" și campioană, care 
încearcă, la revenirea în .,A“, 
să reamintească de frumușele 
campionate de altădată. Inefi
cacitatea. insă, o cam ține pe 
loc, deși in Divizia „A* ocupă 
o poziție onorantă. In „Cupă* 
e altceva...

OȚELUL GALAȚI — SPOR
TUL STUDENȚESC. Oțelul vrea 
să promoveze și ține să-și de
monstreze valoarea și în „Cu
pă*. Hagi va fi insă un sever 
examinator, deși ei și colegii 
lui trebuie să se întrebuințeze 
serios să dștlge un mecj ce 
ie prezintă, teoretic destul de 
echilibrat.

PETROȘANI — COR-
Derbyul județului Hu
lo anul in care Jiul 

joacă in Divizia 
sortii le-au dat intilnire

rc 
[C.

)

Liși 
iul 
de 
in- 
uă 
de 
ile 
nil 
eri 
10.

Timișorenilor le-a fost teamă 
de replica pe care o vor primi 
din partea echipei A.S.A. In 
campionatul trecut, mureșenii 
izbutiseră să câștige un punct 
extrem de prețioe pe Bega fin 
fața unor gazde aflate în zona 
retrogradării), reușiseră să joa
ce bine. Mai mult, echipa oas
pete era avizată de isprăvile 
lăudabile ale pregătii
de R. Cosmoc și O. Foaie, de 
forța de joc a acestuia după 
ce a început să interpreteze par
titura pe care antrenorii i-au 
scris-o în funcție de posibiliiă- 

Ițile jucătorilor care-1 compun.
Dar, primele 45 de minute au 
arătat o echipă „Poli* fără vla
gă, neputincioasă, incapabilă să 
spargă apărarea bine 
condusă de „bătrânul" 
fost, afirma Romulus 
cea mai slabă repriză 
de „Poli" de cînd 
preluat conducerea 
în min. 42, Oancea 
totuși scorul, cu un 
floare rară a primei reprize.

La pauză, timișorenii au pri
mit cu capetele plecate toate 
critidle antrenorului principat 
După pauză, pe teren a apărut 
o eltă echipă „Poli*, una care 
a început SA JOACE CU TOA
TE MOTOARELE LA TURAȚIE 
MAXIMA, să joace un fotbal ta

I
I
I
I
I
î

VALOAREA... AȘTEAPTĂa

NUMĂRUL ANILOR
Nu, nu-i o greșeală 

transcrierea unei celebre 
xime. ci o realitate a 
balului actual. Ne vom 
plica imediat. Intr-o 
rioadă cînd alte sporturi, 
vezi cazul gimnasticii, al 
natației, sau al tenisului, ca 
să luăm exemplele cele mai 
elocvente, au coborît limita 
de virstă a marii performan
te la cotele junioratului (sau 
chiar sub ele), fotbalul își 
lărgește considerabil aria de 
cuprindere a performantei. 
Și ca să nu vorbim in gol, 
iată și argumentele-exemplu. 
Nimeni și nimic nu Împie
dică titularizări In primele 
reprezentative ale unor veri
tabili copii ai fot
balului, precum Ma
radona, Laudrup, 
Seif o sau Hagi al 
tot așa, sportivi pe 
mărul anilor îi indică drept 
ex-fotbaliști de performantă 
sînt în plină vigoare, cunosc 
succesele vîrfului de biogra
fie sportivă : trioul brazilian 
da care nimeni nu 
rajul să renunțe 
Mundialul Mexican) 
Falcao — Socrates, 
sul Passarella.

in 
ma- 
fot- 
ex- 
pe-

Spirale...
nostru ; 
care nu

grupată 
Isplr. „A 
Petrescu, 
realizată 

Cosmoc a 
ei tehnică", 
a deschis 
șut frumos,

viteză, eficaoe, ipectacuJos. In
teresant este iaptiM ei doi ju
cători, altădată foarte™ dificili, 
au luptat cu dlrzenle până in 
final. Erau Giuchid fi Vlătănes- 
cu. Amlndoi, cărora 11 s au alătu
rat Bolba și Oancea, au dat șl cu
loare fazelor ofensive. echipa 
părăsind terenul In aplauzele 
generoase ale publicului care a 
REGRETAT că jocul a-a termi
nat, că pentru acest public tu
rul a-a terminat Si s-a termi
nat cum nu mai visa nimeni 
după etapa a 9-a, când echipa 
avea doar 3 puncte (0 ; etapă 
după care, acasă JPoli* a Înscris 
14 goluri și n-a primit niciunul, 
iar in deplasare a marcat 6 si 
a primit 6 (2—4 cu Steaua, 4—2 
cu Victoria).

Lcurențiu DUMITRESCU

UNIV. CRAIOVA — A-S.A. 
TG. MUREȘ. Am ajuns la me
ciurile dintre divizionarele „A“, 
care se dispută pe teren neu
tru. La Deva, craiovenii cane 
in această toamnă au jucat In 
Gupa cupelor, au un mecj di
ficil cu A.S.A., echipa rezulta
telor imprevizibile : egal pe 
Dinamo, egal, acasă, cu Petrolul.

F.C. ARGEȘ — »U" CLUJ- 
NAPOCA. Meci interesant pe 
stadionul Automatica din Ca
pitală. Un meci intre două 
echipe capabile de frumoase 
comportări, care nu uită că în 
campionat au plecat cu puncte 
din București (mai ales F.C. 
Argeș) și care doresc victoria 
acum. în „Cupă";

Toate meciurile vor începe 
la ora 13. In caz de egalitate, 
vOr urma prelungiri. Dacă ega
litatea persistă, pentru depar
tajare se vor executa lovituri 
de la 11 m.

are cu- 
pentru 

Zico — 
ambițio- 
tenacele 

McIHroy vivacele Blohin și. 
iarăși nume de la noi. Ste- 
fănescu și Boloni.

Comentând, mai de demult, 
acest subiect, afirmam că. 
vorba dntecului, „Nu-i ni
ciodată prea târziu...*. Si 
reluăm astăzi refrenul fiind
că iată, viața, faptele, rea
litatea ne demonstrează ia
răși că în fotbal na trebuie 
că dezarmezi niciodată, să 
na disperi, să no abando
nezi ! Vom încerca o mică 
incursiune în grupul u- 
nor .explozii întârzia
te* Incept nd chiar cu 
Iotul celei mai bune forma
ții actuale a fotbalului nos
tru, Steaua. Iată-1 pe Băr- 
bulescu. Jucător care înce
puse veritabile colindări în 
derivă, după plecarea din 
clubul care l-a descoperit, 
format și afirmat — F.C. Ar
geș. Si nu erau puțini cei 
care pronosticau finalul ca
rierei sale. Dar Die a strîns 
din dinți eu o incăpățînarc 
frumoasă și. avînd șansa de 
a intra într-o grapă de ade
vărată performanță. Steaua, 
ande își regăsește echilibrai, 
redevine el. fotbalistul do
tat, plurivalent, și se reîn- 
tîlnește eu treapta cea mai 
înaltă a performanței : se
lecționarea în echipa națîo-

nală după ce a repurtat 
succes după succes sub tri
coul roș-albastru. Asemănă
toare ni se pare 
diționarca" lui 
ajuns om de Iot 
dispăruse în grosul plutonu
lui virfurilor de atac. Bicu, 
devenit în acest sezon ata
cant de bază al Universită
ții Craiova, are... 25 de ani. 
Cifre care ne amintesc de 
momentul lansării 
jucător de clasă 
trenor apreciat. 
Constantin. Bicu _ 
în a doua parte a carierei. 
Cauzele ? Poate chiar linia 
carierei lui sportive. poate 
chiar obiectiva clipă a ivirii 

ocaziei de a ieși 
din anonimat. Cî- 
teva explicații ale 

veritabilului descoperitor de 
talente craiovean N. Zamfir, 
lămuresc și mai bine cazul 
Bicu. Să le ascultăm : „11
urmăream pe Bicu de cînd 
juca la Electroputere. 2__
dădeam seama că are ceea 
ce numim simțul golului. 
Că apare cînd și unde tre
buie pentru a marca. Pro
gresa considerabil. Și cînd 
s-a ivit ocazia unui schimb 
de jucători cu asociația cra- 
ioveană l-am cerut și pe 
Bîcu. Și-a dat drumul și mai 
mult în echipa de speranțe. 
Promovarea în prima echipă 
a fost un succes. Sper, pe 
mai departe. în ascensiunea 
Iui". Dacă vorbim și de 
etape de „reluare a reușite
lor performanței" să-j rea
mintim pe de curînd citații, 
tot la această rubrică. Bă
lăci și Țicleanu care au de
pășit cu bine grele momente, 
determinate de accidentări, 
ale unor cariere atît de bo
gate în satisfacții.

Cazurile asupra cărora am 
stăruit, situații de pe o lis
tă mult mai lungă unde îi 
aflăm și pe Varga (Dinamo), 
și pe Șoșu (S.C. Bacău), și pe 
I. Petcu (Corvinul), și pe Mar- 
cu sau D Georgescu (Glo
ria) etc., duc la ideea din 
primele rînduri : nu-i ni
ciodată nici prea devreme, 
dar... nici prea tirziu să 
încerci să ajungi sus, pe 
treapta consacrării. Fotbalul 
ii oferă aceeași șansă și in
ternaționalului junior. să 
zicem Nuță, și altuia peste 
care au trecut anii, dar nu 
și-a pierdut încrederea în 
forțele lui să zicem Aurel 
Țicleanu.

Eftimie IONESCU

si ..recon-
Pițurcă, 

după ce

altui fost 
acum an- 
Gheorghe 

a s prin ta t

îmi
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Tulcea 3—1; Calculatorul n Buc. 
— Prahova Ploiești 2—3; SARO
Tlrgoviște — CSU Galați 3—0; 
IATSA Dacia Pitești ■ — Gloria 
Tulcea 3—1; ITB Electra Buc. — 
Viitorul Bacău 3—2; “
Brăila — ASA Buzău 
ria a n-a: Explorări 
B. Mare — ASA Sibiu 
lui Dr. Petru Groza 
zalău 3—1; Metalul Hunedoara — 
Tractorul n Brașov 3—0; Oltul 
Rm. Vîlcea — PECO Ploiești 3—2; 
IOR Buc. — CSM Caransebeș 
3—0; Rapid Buc. — Voința Alba 
Iulia 3—1; (corespondenți: N. Ma- teescu, Gh, Lazăr, O. Guțn, -A.
Lungu, Vasilica Toader, Narcisa 
Fețeanu, C. Gruia, C. Crețu, A. 
Crișan, Șt Gurgui, L Domuța,
M. Avanu, A. Szabo, I. Plaștîn, 
Gr. RIzu, I. Baltag, Gh. Drăgan,
N. Magda, I. Vlad, P. Geornolu).

Dr.

Spartacus
1—3; Se- 
ștUnța n 
3—0; Oțe- 
— Voința

ie VEȘTI • VEȘTI e VEȘTI
tă 
n- 
u-

7—12, turneul I se va desfășura 
la Iași (organizat de Penicilina), 
Intre 10—14 decembrie. Iar turneul 
II, la Pitești (organizat de Dacia 
Pitești), Intre 24 și 28 decembrie.

La masculin, doar 
turneu în decembrie, 
care grupă valorică: 
ceava (organizat de 
iar celălalt la Piatra , __
ganlzat de Relonul Săvlnești) In
tre 17—21 decembrie.
• s-a retras din activitate ar

bitrul craiovean Ion Amărăștea- 
nu — exemplu de competență și 
corectitudine. în 36 ani de acti
vitate a arbitrat peste 650 partide 
in campionatele republicane In
terne șl peste 50 Jocuri Interna
ționale.

un singur 
pentru fie- 

1—6, la Su- 
C.S.M.U.), 

Neamț (or- I
* înaintea meciului Rapid — Chimia, 
Beldeanu, mijlocașul ofensiv al vîlcenilor, 
declara: „De cînd joc fotbal, n-am marcat 
un gol pe Glulești i Sper să-1 Înscriu 
astăzi !*. Cum a jucat Chimia ta atac, mal 
puteam aștepta clteva etape... • Șl de data 
aceasta excellent programul editat de clu
bul Rapid. „Cînd și echipa se va ridica la 
nivelul programului, dștigăm campiona
tul !“, glumea un suporter... • Bucuria 
antrenorului rapidist N. Lupescu Înaintea 
jocului cu Chimia: „De trei etape putem 
spune că avem șl noi Iotul valid. Păcat că 
Țtră a acumulat două cartonașe galbene !“. 
Șl cu lotul complet. Rapid a reușit ta ul
timele două etape trei puncte prețioase. 
Greu, greu, dar meritat 1 • Galeria giu- 
leșteană a găsit Înțelegere pentru Cioacă. 
El a reapărut oa titular ta echipa fero
viară, după o lungă absență. Mal exact, 
de la 16 martie. Șl o absență atlt de lungă 
nu putea rămtae fără urmări. Important 
este că Cloacă a Început să joace.

• Spectatorii de pe „Centralul" din Cra
iova l-au Întâmpinat pe conducătorul me
dului Universitatea Craiova — F.C. Bi
hor, Alexandru Mustățea, nu prea... ospi
talier. Din aceste motive, el a fluierat tn- 
ceputul partidei cu o ridicată stare emo
țională, ceea ce a făcut ca arbitrajul pres
tat să se situeze la o cotă scăzută • Sur
prinzător de bine s-a prezentat gazonul 
stadionului Central din Craiova pentru a- 
ceastă perioadă. Un dreptunghi verde, ca 
vara, care te Îmbla să jod fotbal. • Ro
dion Cămătaru, Indisponibil de mal multă 
vreme, este apt de joc. El s-a pregătit cu 
multă seriozitate, uneori și de unul sin
gur, cum se spune, peste program, șl lată-1 
gata să-și reia locul ta atacul craiovean. 
„Abia aștept să reapar ta formație. Aș f! 
putut s-o fac mal de mult, dar m-ara gîn- 
dlt că nu e bine să rise pe terenuri foarte 
alunecoase. Sper s-o fac Insă miercuri (n.n. 
astăzi) In meciul de „Cupă* de la Deva, cu 
A.S.A. Tg. Mureș*. • Un med de zile 
mari a făcut Lăzăreanu, portarul echipei 
F.C. Bihor, ta medul de la Craiova, cu 
Universitatea. El s-a opus ta 4—5 rinduri 
unor mingi de gol. amtotad deschiderea 
scorului plnă ta min. 55. ctad, prins pe 
pidor greșit, nu a putut reține balonul 
expediat de Ad. Popescu.
• Clțlva spectatori dujenl au aruncat cu 

bulgări de zăpadă la Ieșirea echipelor și 
arbitrilor după prima repriză. Motiv pen- 

j tru care publicul dujean a primit nota > 
i1 la Trofeul Petschovschi 1 Păcat pentru un 
11 stadion pe care publicul s-a comportat tot- 
11 deauns frumos. Tocmai de aceea credem 
J i că atitudinea celor dțiva spectatori eer- 

tați eu sportivitatea reprezintă un simplu

accident. • Biro I și t>. Moldovan, de mal 
multă vreme accidentați, nu au apărut, fi
rește, In jocul lui „U“ Cluj-Napoca cu F.C. 
Olt. Duminică s-au accidentat șl Ciocan șl 
Bucur (autoaccidentări, nefilnd vorba de 
vreun atac incorect al adversarului), astfel 
că antrenorul R. Vlad a anunțat utilizarea, 
printre alții, a juniorului Pojar In ulti
mele partide ale sezonului. • Portarul An- 
ghel a trăit, duminică, clipe de mare sa
tisfacție, urmate de unele de puternică 
amărăciune. El a apărat, printr-o inter
venție spectaculoasă, lovitura de la 11 m 
executată de Cîmpeanu n, pentru ca la 
ambele faze in care clujenii au înscris, să 
comită greșeli mari. Greu și de mare res
ponsabilitate rămtne rolul portarului !
• In noaptea de sîmbătă spre duminică,

la Brașov a nins abundent. Duminică di
mineața, stadionul Tineretului, ca de altfel 
tntregu) oraș, era acoperit cu un strat de 
zăpadă de aproximativ 30 de centimetri. 
Organizatorii partidei F.C.M. Brașov — Vlo- 
toria București, respectiv conducerea clu
bului brașovean, au luat imediat măsuri 
corespunzătoare pentru curățirea terenu
lui de Joo. Cu sprijinul organelor locale, 
organizatorii au făcut apel la suporterii 
echipei, care au răspuns In număr mare 
și astfel, la ora oficială de începere a me
dului, terenul era complet curățat de ză
padă. • După Înscrierea unicului gol la 
Brașov. Victoria București a renunțat la 
defensivă și la sporadicele contraatacuri, a 
luat jocul pe cont propriu, construind o 
sultă de acțiuni ofensive la poarta lui 
Șanta. Doar neșansa sau intervențiile de 
ultim moment ale portarului brașovean au făcut " r: ------ - ■—
După cura se vede, bucureștenil au destule 
resurse pentru a juca de la egal la egal 
pe oricare stadion.
• Deși a jucat foarte puțin, jocul lui

Bozeșan n după meciul cu A.S.A. a fost a- 
predat. ' " ' ‘ "
zinvolt 
gravul 
mă — .. ___ ,___ ____ „_________ _______
iar in min. 80 a centrat ea la carte șl 
Giuchid a marcat al treilea gol. Așadar, 
ea la hochei, ooautor Claudlu Bozeșan. 
• „Dacă Botezan înscria la 0—0, cred că 
n-am fi părăsit terenul învinși* — afirma 
supărat Cornel Cacovean, președintele du
hului din Tg. Mureș. Posibil, pentru că 
pină atund A.S.A. a Jucat foarte bine, 
mal bine dedt toate echipele învinse de 
„Poli* In a doua parte a turului. Această 
ultimă opinie aparține Învingătorilor, con
ducători șl antrenori ai timișorenilor.
• Duminică, tribunele stadionului din 

Bacău au fost aproape pline de spectatori. 
Ceea ce, din păcate se tatîmplă destul de 
rar la meciurile susținute de echipa lo
cală pe propriul teren. Sigur că Steaua 
vine doar o dată Intr-un an competlțlonal 
Ia Bacău, dar divizionara „A* din acest 
oraș dispută acasă Intr-o ediție de cam-

să nu se restabilească egalitatea.

Tînărul Jucător s-a mișcat de- 
— surprinzător de ușor după 
accident suferit eu un an In ur- 
a recuperat mingi, a pasat precis,

pionat, 17 jocuri. Și ea are nevoie de cit 
mal mulțl spectatori la jocurile sale pen- ■ ' 
tru a o susține atît moral cit șl financiar, 
capitol foarte important — esențial am pu- |i 
tea spune — în viața unei echipe de fot- 
bal. Iată, dec*, o temă de reflecție pen- i' 
tru iutitorii fotbalului din Bacău, care tre- ], 
bule aâ-i determine să ia mai des drumul ]i 
staolcnulul local la mș'lurile echipei lor 
favorite
• Moment mal puțin Intîlnit pe terenu- 

rile noastre de fotbal: Gloria Buzău a re- J i 
luat jocul după pauză în numai 9 jucători 1 ■' 
Nld unul dintre el nu fusese eliminat ci... 
au întîrziat să intre pe gazon. Și arbitrul 
(aid a procedat conform regulamentului, ,' 
ceea ce mulți spectatori au dovedit că i| 
nu-1 cunosc) a început jocul ou fotbaliștii 
prezențl pe teren: 11 la Dinamo, 9 la Glo- ]i 
ria. Abia după aceea s-a văzut că buzo- 
lenii tăcuseră două înlocuiri. Și astfel, 
Năstase șl Julls nu au putut intra în joo 
decît după ce s-a oprit meciul, tn min. 47... ,i
• Noi nume pe rampa de lansare a fot- i'

balului hunedorean. într-o echipă ou un <; 
procentaj excelent de elemente autohtone 
(doar ionlță și Mărginean provin din alte ,i 
centre fotbalistice), alți cîțlva juniori aș- 
teaptă, cu încredere, pe banca de rezerve, ■, 
titularizarea deplină. E vorba de Bejenaru, [i 
Stroia, Bozga și Badea, cărora antreno- ? 
rul Ion V. Ionescu este decis să le dea ij 
„undă verde* pentru marele fotbal, tn ul- % 
tlmul med, disputat împotriva Petrolului, 5 
Badea a juoat două treimi din joo, figu- 
rând tn primii 11, părăsind terenul nu i, 
înainte de a marca și un gol, Stroia și ' i 
Bozga au intrat șl ei tn teren, în a doua ,i 
repriză. „Meșterul" Dumitru Pătrașcu și i ■ 
Carol Gal, antrenorii de la Centrul de oo- 1, 
pil șl juniori au. In continuare, cu oe se [ , 
mlndri. • Arbitrul F.I.F.A.. Radu Petres- , i 
cu, din Brașov, a ajuns la o cifră Iubi- i[ 
Ilară In prestațiile sale la centru, to cadrul 
Diviziei noastre naționale „A*. Partida ,i 
Corvlnul — PetroUÎl din cadrul etapei a 
16-a, a însemnat pentru el a tOO-a apariție i. 
In teren. ' i
• Duminică, ta „Regie", paralel cu Intre- ,i

cerea din teren, a mal fost și disputa ga- .' 
lerlllor în tribune. Dacă medul s-a tnche- i, 
lat la egalitate, ta schimb „dialogul* celor ], 
două galerii a revenit susținătorilor echipei ,i 
plteștene, mica dar activa galerie aflată la ,' 
tribuna a doua fiind mal tot timpul în ', 
„priză*. • Pe lîngă unele restanțe ta pla- ' i 
nul exprimării ta joo, unii jucători al echl- ,1 
pei Sportul studențesc s-au „remarcat" șl 
prin vociferări, „tn cor*, la unele decizii ', 
ale arbitrului, lider fiind Hagi. care a „dia- 
logat* In unele momente și cu spectatorii. ,' 
II așteptam pe Internaționalul bucureștean i, 
în altă postură de lider... ',
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In dribling Gabriela Mărginean, cea mai in formă conducătoare 
de joe a echipei „U". Se mai ta <?« culoare inehtid,
Magdalena Jerebie fi Aurora Dragoș. (Fazd din meciul „U — 
WunțjSTdYn) Foto : Ioan DESPUC — Cluj-Napoca

Mline, la Sofia, la „sferturile" C.C.E. la baschet feminin

„U“ JOACĂ CD lEVSKI-SPARTAK,
ECHIPĂ CU PALMARES REDUTABIL

baschet 
Viitorul 
în sfer- 

edițiel 
juclnd.

Echipa feminină de 
Universitatea C.S.Ș. 
Cluj-Napoca debutează 
turile de 
1985—1986 
mîine, la 
redutabilei 
Bpartak, creditată 
manțe deosebite în cupele eu
ropene intercluburi. Astfel, 
Levski-Spartak a cîștigat „Cupa 
Liliana Ronchetti" în anii 1978 
și 1979 și a fost finalistă a 
aceleiași competiții în 1975 șl 
1977 ; s-a calificat in semifi
nalele ediției 1984—1985 a C.C.E. 
(fiind eliminată de T.T.T. Dau
gava Riga). Din lotul echipei 
sofiote fac parte, printre al
tele, internaționalele Pctkana 
Makaveeva, 
Kostadinka
Hadjiankova, Krasimirs Banova 
și Silvia Ghermanova.

Reprezentanta Universității 
din Cluj-Napoca are, desigur,

finală ale
a C.C.E., .

Sofia, in compania 
formații Levski- 

cu perfor-

Nadka Golceva, 
Radkova, Nina

o misiune dificilă, pe care se 
va strădui să o ducă la bun 
sfirșit, in așa fel incit să-și 
mențină șansele de a se clasa 
pe unul din primele două locuri 
ale grupei (care aduc califi
carea tn semifinale). Buna com
portare din returul partidei 
anterioare (încheiată cu elimi
narea echipei Tungsram Buda
pesta) constituie o premisă 
pentru o evoluție fericită șl in 
„sferturile" C.C.E. Arbitrii in- 
tîlnlrli de mîlne : J. Storpirtkls 
(TJ.R.S.S.) șt N. Kalapodas 
(Grecia).

în cadrul aceleiași grupe »A“, 
Partizan joacă, la Belgrad, cu 
Primigi Vicenza (deținătoarea 
trofeului). Din grupa „B“ fac

^UNIVERSIADELE'1 DIN 1987
IN ATENȚIA F.l.S.B.

PRAGA, 3 (Agerpres). — în
trunit la Bratislava, Comitetul 
Executiv al Federației Interna
tionale a sportului universitar 
(F.I.S.U.) a examinat stadiul 
pregătirilor Universiadei de va
ră din 1987, de la Zagreb, pre
cum și a celei de iarnă <fin 
același an, care va avea loc 
In Cehoslovacia. în regiunea 
sudică a Mumiilor Tatra.

GiMNASIf Șl GIMliAȘTI ROMĂĂI
LA BALCANIADA DE JUNIORI DE LA ALENA
La finele acestei săptămîni, 

va avea loc, la Atena, Balca
niada de gimnastică pentru ju
nioare șl juniori, la care vor 
fi prezente șl echipele repre
zentative ale tării noastre, care 
au plecat ieri dimineață spre 
capitala Greciei. Au făcut de
plasarea : Aurelia Dobre. M&- 
dălina T&nase Augustima Ba
dea, Mlrela Sidon, Uliana Stan- 
eiu, Cătălina Bucur, Gabriela 
Potorac, Diana Bostan, respec-

tiv Marius Tobă Nicoiae Be- 
jenam, Marian Stoican. Marian 
Teodoreseu, Adrian Gali, Clau- 
diu Vinerean, Radu Bora șl 
Radu Sideris. In întrecerile de 
ritmică vor fi prezente Floren
tina Butera, Adriana Stoeneseu. 
Valentina Sălăgean, Francisca 
Dumitrescu, Petrufa Dumitres
cu, Monica Bițu. Gimnastele și 
gimnaștil rom&ni stat Însoți ți 
de antrenori și arbitri.

SOfDEZII St REMARCĂ LA ,,l!HERNATIOflALElE“ AUSTRALIEI
Doi suedezi (din 3 !) s-au 

calificat pentru sferturile de 
finală ale „Internaționalelor" 
australiene, care se desfășoară, 
pe iarbă, la Melbourne : Mats 
Wilander (nr. 3), ctștigător in 
’83 și •84, și Stefan Edberg, 
marea speranță a tenisului 
suedez. El i-au învins pe Tlm 
Wilkinson cu 7—6, 6—3, 6—3 și, 
respectiv, pe australianul Wally 
Masur, foarte greu (după ce 
ultimul avusese 2 mingi de 
med), cu 6—7, 2—6, 7—6, 6 4, 
6—2. Al treilea nordic se nu
mește Joachim NystrSm (nr. 
7), care a mai adăugat o sur
priză la... seria acestei ediții, 
pierzlnd la John Lloyd, in 5 
seturi : 2—6, 6—1, 4—6, 7—8, 
4—6. Să nu uităm, Insă, că

———.....
parte : ȚJ3.K.A. Moscova, Agon °\Lx.
Dflsseldorf, Vysoke Prag* și 
Stade Franțaia Versailles.

FINAL LA SMEDEREVSKA PALANKA
Turneul internațional feminin 

de șah de la Smederevska Pă
ianjen s-a Încheiat cu victoria 
marii maestre Pis Cramllng (Sue
dia), care a totalizat 9 puncte din 
12 posibile, fiind urmată In cla
sament de poloneza nana Erene- 
ka — 7.5 p șl de iugoslava Su- 
zana Maximcvtel — 7 p. Dana 
Nnțn și Mlrabeta Pollhronlade 
au ocupat locurile 7—8, cu ctte 
* ■ p. la tttttma rundă, PoUhro- 
___ — a remizat eu Cramllng, tar 
Nuțu a pierdut la Hojberg (Da
nemarca).

iarba este suprafața preferată 
a lui LloydL- Ar mai fi de 
notat pătrunderea pină In sfer
turi a revelației Michiel Scha
pers, ctștigător la Ttan ~ 
son, după abandonul 
(7—6, ab.).

Tabloul feminin se 
faza semifinalelor. Nu 
consemnate rezultate-surpriză 
(eu excepția ieșirii premature 
din cursă a americancei Pam 
Shriver), favoritele tmpunin- 
du-se, de regulă. Oră pro
bleme. Iată rezultatele din 
„sferturi" : Martina Navratilova 
(nr. 2) — Helena Sukova (nr. 
8) 8—2, 8—2 ț Claudia Kohde- 
Kilseh (nr. 5) 
qulst (nr. 10) 8—4, 
Evert-Lloyd (nr. 1) 
Maleeva (nr. 7) 
Hana Mandltkova
Zina Garrison (nr. 8) 3—6, 6—3, 
8—S.

Gulllk- 
acestuia

afli In 
an fost

Catarina Llnd-
6—0 ; Chris 
— Manuela 
6—3, 6—3 ;
(nr. 3) —

INEDIT DE

Din

„CURSA PACII“ 1986
(Agerpres). — Cea 

ediție a tradiționalei 
cicliste internaționala 

11“ m va desfășura a-

țările socialiste

R.P. UNGARA: „PENTATLONUL OLIMPIC' UN NOU SPORT... DE MASĂ!
Se poate afirma ci, in de

ceniul sportului de masă, ta- 
deesebi țările socialiste se preo
cupă intens de găsirea unor noi 
forme de a atrage oamenii de 
toate virstele in practicarea 
continui a mișcării de orice fel. 
„Daciada" în România ji Spar- 
tachiadele din U.R.S.S., R. D. 
Germană. Bulgaria ș.a., se 
bucură de • mare popularitate. 
Același lucru se poate afirma 
și despre o competiție de mare 
răsunet în privinfa sportului de 
masă, pentru oamenii de toate 
virstele din Ungaria. Despre a- 
cest aspect mă voi ofupa tn 
rindurile de mai jos. Este vorba 
de ..pentatlonul olimpic". Re
cent înființată, această întrecere 
are o aderență deosebită tn 
rîndul maselor. Care sînt dis
ciplinele incluse în „pentatlo
nul olimpic" ? Organizatorii 
s-au gîndit, in primul rînd, la 
acele sporturi olimpice, acce
sibile unui număr cit mai mare 
de cetățeni : marșul, alergarea, 
ciclismul, înotul și sporturile 
nautice. De fapt, ele sînt deo
sebit de eficiente, pentru că se 
pot practica aproape tot timpul 
anului. în plus, în întreceri pot 
fi depistate, desigur, multe e-

lemente tinere (cine știe ? poate 
chiar viitori campioni olimpici). 
Dar, si trecem in revistă unele 
amănunte.

MARȘUL (mersul pe jos, 
cîțiva kilometri. In pas forțat 
sov lejer), organizat tn zone 
deluroase, măcar o dată pe

Corespondență din Budapesta

săptămină. în acest an, tn spe
cial tn zonele munților Matra, 
s-au prezentat la start aproape 
40 000 de participant! I

CROSUL cuprinde distante 
care ajung, săptimlnal, la 30— 
40 km și de aceea se spune ci 
aceia care reușesc această per
formantă pot avea „ștampila" 
unui viitor candidat olimpic.

CICLISMUL se organizează 
pe diferite distanțe, cu medii 
orare din ce tn ce mai mari, 
in funcție de rezistenta și an
trenamentul participanfUor. El 
este, poate, sportul cel mai 
popular, dacă ne gindim la 
faptul că aproape în fiecare 
casă există o bicicletă.

ÎNOTUL se bucură de o ve
che tradiție. Numeroși campi
oni confirmi popularitatea a- 
cestui sport atit de. complex, 
tn această vară, mii de oameni 
au participat la concursuri pe 
numeroase lacuri, îndeosebi pe 
cunoscutul „Balaton". Pe bună 
dreptate, specialiștii apreciază 
ca deosebit de utili introduce
rea tn program a acestei dis
cipline. Unul dintre antrenorii 
care se ocupă de depistarea ta
lentelor este Imre Szenasi, care, 
cu ani tn urmi, a traversat 
Canalul Mlnecii.

SPORTURILE NAUTICE (ca
notajul, caiacul-canoea) se des
fășoară pe cursurile de apă „a- 
monte", îndeosebi pe Dunăre și 
Tisa.

Cei care, pe parcursul unui 
an, participă la toate cele cinci 
probe și obțin punctajele ma
xime devin iaureații „pentatlo
nului olimpic". Celorlalfi (în 
acest an aproape 30 000) li s-au 
acordat diplome...

L Horvath - SOPRONI 
redactor la „Neipsport”

ATLETISM • In maratonul da 
la Macao, s-a impus Antonio E- 
rovato (Italia) 2h20:18; urmat de 
Paul Spowagl (Hong Kong) 
2h24:16. • Tanzanlanul Agapius 
Masong a cîștigat maratonul de 
la San Diego (California) în 
2hl6:56. Pe locurile următoare : 
Leodgard Martin (Tanzania) șl 
Kevin McCarrey (S.U.A.). Proba 
feminină a revenit elvețiencel 
Gabriela Schiess-Andersen, 2b 
42:27.

BIATLON • Cursa de 20 km 
de la Soumussalml (Finlanda) a 
rost clștlgată de finlandezul Tap- 
plo Pllponen 53:29, urmat de Dmi
tri Vasillev 54:26 șl Andrei Sen- 
kov 54:43.

BOX 
neulul _ ___
teașko (U.R.S.S.) l-a întrecut la 
puncte . -- - ' (. *
mlgrea), Ivallo Marinov (Bulga
ria) a dispus, tot Ia puncte, de 
Victor Espinoza (Cuba) (cat. se- 
mlmuscă), Metodl Gilibov (Bul
garia) l-a Învins prin k.o. In 
prima repriză pe oubanezul Jullo 
Rodriguez (cat. semimijlocie).

GIMNASTICA • La Radlin (Po
lonia), lnttlntrea amicală mascu
lină dintre eohlpa locală șl for
mația S.C. Cottbus s-a Încheiat 
cu victoria sportivilor din R.D.G. 
La Individual campus a ciștlgat 
Torsten Schultze, cu 55,55 p.

HANDBAL • Al doilea amical 
feminin, la Pardubice: Cehoslo
vacia — Polonia 20—20.

HOCHEI PB IARBA o Semifi
nale la Ipoh (m): Malayeria — 
spania 3—2 (după prelungiri) șl 
India — Pakistan 1—0.

ȘAH • l» Montpellier (Fran
ța), prima partidă dintre pre- 
tendențll la titlul mondial de Șah. 
Mihail Tal șt Ian Timman, s-a 
Încheiat remiză la mutarea a 22-a.

TENIS DE MASA • Finale la 
„Internaționalele" Suediei, mas
culin: Andrzej Grubba (Polonia) 
— Erik Llndh (Suedia) 3—1 
(16—21, 22—20, M—15, 21—8): femi
nin: He Shffi (R.P. Chineză) — 
Chen Ziha (R.P. Chineză) 3—1 
(21—10, 21—11, 20—22. 21—1B) ; du
biu mixt: Huang Wanguan, Zhu 
Juan (R.P. Chineză) — Zoran Ka- 
linlci, Bnanka Batinlcl (Iugosla
via) 2—0 (21—18, 22—20).

TENIS • Primul tur la Rio da 
Janeiro (m): Guerrero — Inlan
der 6—4, 6—0; Perez — Riglewski
5— 2. 6—1; Pils — Goes 4—6, 7—6, 
7—5; Brown — Avendano 6—0,
6— 0; Lopez-Maezzo — Vlver 4—6, 
6—2, 6—4.

• In gala finală a tur- 
„Rtog Sofia", Dmitri Pe-
pe Marcel Marcu (cat. se-

NOIEMBRIE PE SENA

(Sene- 
la New 
treci nd

prin Antilele franceze. Marea 
Caraibilor și Florida.

Telefoto : A.P. AGERPRES

Fetbel meridiane
ASTĂZI SE VA CUNOAȘTE A 24-a 

PARTICIPANTA LA „MUNDIALUL“ MEXICAN
Axi, la MeUaourrie, are loc 

returul medului da baraj din 
cadnfl preliminariilor CJML, din
tre reprezentativde Australiei și 
Scoției. Cu acest prficj va fi de- 
semnatA eea de a 24-a partici
pants CuTttma) la turneul final

u

din Mexic. Reamintim că primul 
joc, desfășurat la Gal&gow, a fost 
cîștigat de scoțieni cu >—0. Nu
mai o victorie 1a trei puncte di
ferență^ repurtată de gazde ar 
putea califica echipa Australiei^.

CAMPIONATE
• Etapa a 14-a din campiona

tul Cehoslovaciei: Ceske Budejo- 
vlce — Kosice 3—8, Slavia Praga
— Banska Bystrica 1—6, Ostrava
— Inter Bratislava 1—0. Dunajska 
Streda — Tatran Preșov 2—0. Zl- 
Ilna — VMfcovice 1—1, Olomouo
— Dukla Praga 1—0, Sparta Pra- 
ga — Cheb 9—2. Pe primele lo
curi: VItkovice 20 p, Slavia Fra
ga W p, Sparta Fraga 18 p; pe 
ultimele: 12—IS. Ostrava, Trnava, 
Banska Bystrica. Ceske Budejo- 
vice, eu cite M p. 16. Inter Bra
tislava 7 p.
• în clasamentul golgeterilor 

campionatului englez conduce 
Frank McAvennie (West Ham

, ȘTIRI
United), cu 17 g, urmat de Kerry 
Dixon (Chelsea) — 16 g șl Gary 
Lineker (Everton) — 14 g.

O După 20 de etape, in cam
pionatul de fotbal al Argentinei 
conduce echipa River Plate, cu 
îl puncte, urmată de formațiile 
Deportlvo — 27 puncte și Argen
tines Juniors — 24 puncte.
• Se anunță că, in 1988, se va 

desfășura primul campionat mon
dial în sală, la care vor parti
cipa 24 de echipe. Știrea a fost 
dată de Joao Havelange, pre
ședintele F.I.F.A., cu prilejul unei 
conferințe de presă, organizată tn 
Brazilia.


