
PITEȘTIUL-LA ORA FINALEI EUROPENE,
ORA LOCALA

ultima zi a lui 
Piteștiul a in-

Sîmbătă, in 
noiembrie '85. 
trat in circuitul orașeior-gazdâ 
de finale europene. Și s-a pre
zentat la înălțime. Două pa
nouri mari, in centrul orașu
lui. anunțau evenimentul, me
ciul decisiv din „Cupa cupelor" 
la polo stîrnind 
realmente deosebit 
modernului bazin 
unde arunca un 
piscinei o mulțime de iubitori 
de sport mai sperau în noro
cosul bilet în plus. Spectatorii 
au încurajat continuu echipa 
noastră, iar în final — deși 
vădit afectați de ratarea unei 
mari performanțe — au găsit 
puterea să-i aplaude, sportiv, 
pe cîștigătorii trofeului și, 
deopotrivă, pe finaliști. Dinamo 
rămîne, în fond, 
o performeră a SECVENȚE 
acestei „toam- ■
ne a cupelor eu
ropene". • DO
MINAT DE SPOR
TUL 
afișul 
mină 
mai 
alte | 
dacă 
geș 
nare 
în Capitală (primii, se 
scos un „punct mare" 
dionul din „Regie"), (ț 
FOST, astfel, sîmbătă 
amiază, o întilnire internațio
nală amicală. între o echipă 
locală, L.C. Dacia Pitești, 
G.K.S. Katowice — 
greco-romane, tineret 
ția oaspete fiind chiar campi
oana Poloniei la această cate
gorie de vîrstă). Rezultatul : 
5—5. Printre* învingători, Anton 
Arghira, la categoria 74 kg, și 
Nicolae Marinei, la „62". Cel 
dinții reprezintă numele unei 
veritabile... speranțe (posibilul 
succesor al marelui sportiv 
Ștefan Rusu) din acest cen
tru de tradiție al luptelor, 
L.C. Dacia clasîndu-se a șasea 
oară pe locul trei in divizie, 
după puternicele cluburi Di
namo și Sțeaua. Secretarul 
C.J.E.F.S., N. Mihăilescu, 
bește despre o frumoasă, 
nică colaborare cu C.S.Ș. 
torul, intre antrenorii Emil

un interes 
: în tribuna 

nu aveai 
ac, în fața

ARGESENE»

CU MINGEA PE APA, 
sfîrșitului de săptă- 
sportivă in Pitești a 

fuprins, firește, destule 
puncte de interes, chiar 
fotbaliștii de la F.C. Ar- 

sau voleibalistele 
„A" de la Dacia

divizio- 
evoluau 
știe, au 
pe sta- 
A MAI 

după-

i, și 
la lupte 

(forma-

vor- 
rod- 
Vii- 
Bă-

lănescu și Cornel Petrescu, de 
o parte. Ovidiu Balea și Mihai 
Boțilă, de cealaltă. 0 DERBY 
LA VOLEI, duminică dimi
neață, in Divizia „B“, seria I. 
Băieții de la I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești au primit replica Glo
riei Tulcea. 1200 de spectatori 
au aplaudat, în final, victoria 
echipei antrenate de Traian 
Marinescu, cu 3—1 (11, —14,
9, 14). Ei, suporterii, sînt con
vinși că Piteștiul va fi la anul 
pe prima scenă voleibalistică și 
la masculin... • MUGURII 
PERFORMANȚEI ATLETICE 
din Argeș și alte patru județe 
s-au reunit la Cîmpulung (unde 
fotbaliștii de la Muscelul s-au 
impus duminică la scor), în 
etapa de zonă a campionatului 
republican de sală pentru ju

niori I și III. 
SPORTIVE Dintre cîștigători 

s-au remarcat Ca
melia 
(Dacia 
Ionica

nu (C.S.Ș. Cîmpulung) 
pentatlon, Mihaela 
Paul Geantă
Pitești) — 50
la Gheorghe 
pulung) 
Iancu 
înălțime, 
(C.S.Ș. Aripi) 
gime. • CHIAR DACA TIM
PUL nu mai permite ieșirea 
pe apă, caiaciștii și canoiștii 
nu stau cu brațele încrucișate, 
lucrînd acum pentru forță în 
sală, înotînd (în atît de primi
toarea piscină olimpică), aler
gi nd de zor in jurul lacului 
Prundu, mergînd la stadionul 
Ștrand pentru reprizele isto
vitoare, dar indispensabile, la 
bac. Interesant că secția C.S.M. 
Pitești a urcat, in ierarhia na
țională a speranțelor, 19 trepte 
într-un an. Patru 
tivii săi sînt, de 
ponenți ai lotului 
Dorin Miheșan, 
peanu, Constantin
Constantin Lupu. 0 ÎNGEMĂ
NATA CU INSPIRATA, MO
DERNA CONSTRUCȚIE a ba
zinului, noua arenă de popice,

Geo RAEȚCHI

Cornâțeanu 
Pitești), 

Domnițea- 
' la 

Dumitru, 
Aripi 

Danie- 
Cîm- 

— greutate, Ortansia 
(C.S.Ș. Cîmpulung) — 

Aurelia Vătășoiu 
50 m șl lun-

(C.S.Ș. 
m,

(C.S.Ș.

dintre spor- 
altfel, com- 
de juniori : 
Elena Plo- 

Țintoacă,

(Continuare In pag. 2—3)
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Ieri, In ,.16‘,-imile „Cupei României" la fotbal ȘAPTE ECHIPE DE „A“,
ÎN FRUNTE CU SPORTUL STUDENȚESC, 

ELIMINATE DE DIVIZIONARE „D !

A?a a deschis Progresul-Vulcan scorul in partida de ieri cu
S.C. Bacău Foto : Iorgu BĂNICĂ

Ieri s-a disputat etapa „16“- 
imilor din „Cupa României", 
populara întrecere fotbalistică 
care se desfășoară In cadrul 
grandioasei competiții naționale 
„Daclada".

Și, iată că, în duelul din
tre Diviziile „A" și „B“, eșa
lonul secund a înregistrat șapte 
victorii față de o singură în-

frîngere, cea a lui C.S. Tîr- 
goviște ! Victoria Ineu a con
firmat în bună măsură traseul 
ei remarcabil în Cupă, ținînd 
în șah timp de mai bine de 
o oră pe divizionara „A" F.C. 
Olt. O replică remarcabilă au 
dat și divizionarele „C“ Spor
tul muncitoresc Caracal, Uni
rea Dinamo Focșani și Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc. 
In acest fel se demonstrează

lent pentru formațiile din ca
tegoriile inferioare.

Iată rezultatele :

• MINERUL BĂIUȚ — STEAUA 
1—8 (1—6)

© CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ— 
GLORIA BUZĂU 2—0 (1—0)

• VICTORIA INEU — F. C. OLT 
0—3 (0—0)

• UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CHIMIA RM. VILCEA 1—2 (0—1)

• ȘOIMII I.P.A. SIBIU — ..POLI* 
TIMIȘOARA 3—0 (3—0)

© MINERUL BARAOLT — RA
PID 0—3 (0—0)

® GLORIA BISTRIȚA — F.C. BI
HOR 2—1 (2—0)

• PROGRESUL VULCAN — S.C. 
BAC AU 2—0 (0—0)

© EXPLORĂRI CÎMPULUNG
MOLDOVENESC — VICTORIA 

BUCUREȘTI 0—1 (0—1)
O METALUL BOCȘA — F.C.M. 

BRAȘOV 1—0 (1—0)
O C.S. TIRGOVIȘTE — DINAMO 

0—2 (0—1)
O JIUL PETROȘANI — CORVI- 

NUL HUNEDOARA 3—1 (2—0)
® SPORTUL MUNCITORESC CA

RACAL — PETROLUL PLO
IEȘTI 2—3 (2—1. 2—2)

• OTELUL GALATI — SPORTUL 
STUDENȚESC 4—1 (1—0, 1—1)

e UNTV. CRAIOVA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—0 (1—0):

O F.C. ARGEȘ — ,.U“ CLUJ-NA- 
POCA 6—7 (0—0, 0—0. 0—0)

GIMNASTICA CLUJEANĂ ÎȘI PROPUNE OBIECTIVE ÎNDRĂZNEȚE
importantul rol al competiției 
gen cupă, un veritabil stimu-

(In pag. 2—3 cronicile celor
16 partide)

Cluj-Napoca este unul din 
puținele orașe ale țării unde 
gimnastica are o veche și fru
moasă tradiție, atît în domeniul 
activității de mare performan
tă, cit și în cel de masă, de a- 
firmare a utilității și necesită
ții practicării sistematice a e- 
xercițiilor specifice gimnasticii. 
Orașul de pe Someș a dat ade
sea loturilor noastre reprezen
tative tinere și tineri talentați 
care și-au adus o valoroasă 
contribuție la afirmarea școlii 
românești de gimnastică. Cris
tina Itu-Pop și Gheorghe Iu- 
șan, selecționați în mai multe 
rînduri în echipe ale țării, cu 
participări remarcabile în' acti
vitatea de performanță, s-au 
dedicat azi muncii de antre
nori, iar la Cluj-Napoca își 
desfășoară activitatea, de peste 
opt ani, și o altă fostă com
ponentă a echipei feminine a 
țării, Mariana Rusu-Radvani.

Din dorința firească și sin
ceră ca rezultatele muncii 
depuse să fie mai bune, acti
vitatea mai eficientă, și por- 
nindu-se de la un oarecare pa
ralelism existent pe plan local 
în preocupările celor două sec
ții, Consiliul județean pentru 
educație fizîcă și sport și In
spectoratul școlar județean au 
elaborat recent un plan de mă
suri care pornește de la ideea 
de bază ca activitatea gimnasti
cii să fie concentrată, cadrele 
tehnice și cele sportive să lu
creze împreună. Sînt preconi
zate, de asemenea, măsuri pen

ECHIPA DE RUGBY
Ieri a plecat în Italia echipa 

noastră națională de rugby 
pentru a susține — sîmbătă — 
o importantă partidă în cadrul 
Campionatului european. A- 
quila, oraș situat la circa 120 
km de Roma, unul dintre pu
ternicele centre ale balonului 
oval din peninsulă, îi va primi 
pentru a patra oară pe rug- 
byștii noștri tricolori, care au 
mai susținut aici meciuri în 
cadrul campionatului F.I.R.A. 
în anii 1964, 1980 șl 1384.

Delegația țării noastre cu
prinde 22 de rugbyști, mulți 

tru asigurarea unei școlarizări 
corespunzătoare, la școala ge
nerală „Mihai Eminescu" și la 
Școala generală nr. 15, înființa
rea unui internat și a unei can
tine, crearea unor condiții opti
me pentru refacere, absolut ne
cesare în marea performanță.

! ® O idee 

să menită

generoa

să stimu

leze afirmarea unor 

noi talente ® Coezi-

unea colectivului teh- ;! 

; nic, condiție esențială I; 

i pentru realizarea pro- 

gramului propus *

Există un plan judicios alcă
tuit, cu măsuri complexe, a că
ror aplicare integrală ar avea, 
cu siguranță, o înrîurire consi
derabilă asupra afirmării pe 
mai departe a gimnasticii clu
jene. Dar, la aproape patru 
luni de Ia lansarea acțiunii de 
unificare a celor două secții, 
din planul stabilit s-a realizat 
doar un singur punct, și anume 

A ROMÂNIEI JOACA SlMBĂTĂ IN ITALIA
dintre ei foarte tineri, Voinov, 
Giuglea, Răducanu, Stroe și 
Petru fiind debutanți, iar Co
pil, Tofan, Coman, Galan, 
Csoma și Tufă avînd doar cite 
o singură selecție ('). Sigur, 
echipa cuprinde și cîțiva ex
perimentați internaționali. Iată 
componența lotului reprezen
tativ : fundaș : Al. Marin (Gri- 
vița Roșie) ; aripi : R. Voinov 
(Univ. Timișoara) și N. Copil 
(Univ. ,Cluj-Napoca) ; centri : 
A. Lungu și Șt. Tofan (ambii 
Dinamo) ; mijlocași la deschi
dere : Șt. Podărescu (Dinamo), 

cel privind concentrarea între
gii activități într-o singură sa
lă, cea a C.S.M.-ului. Am vizi
tat această încăpere într-o di
mineață. cînd activitatea cu
noștea aici o perioadă obișnui
tă. Pe. un spațiu relativ redus 
se aflau răspîndite patru bîr- 
ne, trei paralele pentru fete, 
două bare fixe, paralele pen
tru băieți, un cal cu minere, 
precum și alte numeroase apa
rate ajutătoare, iar pe covorul 
pentru sol era amenajată o 
pîrtie acrobatică. în sală lucrau 
mai bine de 50 de sportivi și 
sportive sub supravegherea a 
nouă tehnicieni. Era o mare a- 
glomerare de aparate, gimnaști 
și antrenori, fiecare tehnician 
lucrînd cu grupa sa și dorind 
să facă cît mai mult posibil 
pentru perfecționarea măiestriei. 
Ne-am dat seama că e nevoie 
de multă răbdare și iscusință 
atît din partea sportivilor, cît 
și a antrenorilor pentru ca, în 
condițiile date, să-și poată des
fășura în mod corespunzător 
activitatea.

Dacă aspectele de cantitate 
și-au găsit rezolvarea (peste 
100 de gimnaste și gimnaști 
sînt încadrați în activitatea de 
performanță, iar aproape 200 
fac parte din grupele de înce
pători), cele calitative nu se si
tuează încă la nivelul dorit. în 

Țnăsura în care se vor găsi so-
Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2—3)

V. Ion (Farul) ; mijlocași la 
grămadă : M. Paraschiv (Di
namo), T. Coman (Steaua) ; 
înaintași linia a treia : V. Giu
glea, S. Galan ' (ambii Farul), 
O. Moraru (Grlvița Roșie) ; li
nia a doua și nr. 8 : L. Con
stantin și M. Giucăl (ambii 
Steaua), Cr. Răducanu (Di
namo), I. Stroe (Grivița Ro
șie) ; pilieri : I. Bucan și V. 
Pașcu (ambii Dinamo), Al. 
Csoma (Știința Cemin Baia 
Mare), P. Petru (Politehnica 
Iași) ; taloneri : M. Moț (Steaua) 
și V. Tufă (Dinamo).

Azi începe in Sala sporturilor din Bacău

DINAMOVIADA" DE JUDOD
în Sala sporturilor din Bacău 

va începe, azi, o mare compe
tiție de judo — „Dinamoviada". 
Tradiționala întrecere, care se 
va desfășura sub însemnele 
„Daciadei", reunește și de astă 
dată numeroși militari și cadre 
din unități ale Ministerului de 
Interne. Mulți dintre concurenți 
și-au înscris numele printre 
cîștigători la edițlî anterioare. 
De altfel, unii finaliști au par
ticipat, cu ani în urmă, la cam

Frumoasă evoluție a sportivilor noștri

in partidele amicale de popice

ROMANIA - UNGARIA 2-0
Reprezentativele naționale 

de popice, care se pregătesc 
pentru Campionatele mon
diale din primăvara anului 
viitor, au susținut ieri, pe are
na Voința din Capitală, o du
blă întîlnire amicală inter
națională de verificare în com
pania selecționatelor Unga
riei. Atît la femei, cît și la 
bărbați, sportivii români au 
obținut victorii concludente, 
intrecînd la scor puter
nicele formații ungare (re
prezentativa feminină a 
oaspeților fiind campioană 
mondială la echipe). Repre
zentanții noștri au evoluat cu 
multă precizie, ei reușind să 
obțină rezultate mari, ca de 
pildă, băieții, care cu 5606 p.d. 
au stabilit un nou record 
al arenei, Intrecînd la o dife
rență mare echipa ungară. Dar 
iată rezultatele acestei du
ble întâlniri care arată 
forma bună în care se află 
majoritatea selecționaților : la 
bărbați, ROMANIA — UNGA
RIA 5606 — 5388 p.d. ; la fe
mei. ROMANIA — UNGARIA 
2542 — 2393 p.d. Superiorita

pionate republicane indivi
duale și pe echipe. Așadar, 
se așteaptă dispute interesante 
pe cele două „tatami" din sala 
băcăuană.

în primele două zile, joi și 
vineri, sînt programate între
cerile din cadrul grupelor, se
riilor și recalificărilor, iar sîm
bătă vor avea loc finalele la 
toate categoriile. Federația de 
specialitate a desemnat pe cei 
mai buni arbitri republicani.

tea jucătorilor noștri oglin
dește și faptul că ei au cîști- 
gat în cite cinci meciuri indi
viduale, oaspeții reușind nu
mai în cite un singur joc. în 
ambele partide sportivii români 
au avut medii ridicate — la 
bărbați 934, iar la femei 424, 
ceea ce constituie cifre de va
loare internațională. La lovi
turi ratate (bile goale), cifre
le sînt net favorabile sportivi
lor noștri : la bărbați 6—10, iar 
la femei 5—17 !

Cele mai mari rezultate în 
echipele noastre le-au avut i 
I. Bice 953 (2 bile in gol), St. 
Boarlu 944 (0), I. Tismănar
935 (2), V. Donos 930 (0), res
pectiv Elena Andreescu 437 
(2), Elena Pană 436 (0), Doina 
Țegean 433 (0) și Margareta 
Cătineanu 424 (0). De la oas
peți s-au impus : B. Csanyi 
963 (0), J. Meszaros 906 (0), 
respectiv, Erika Kovacs 420 (2) 
și Zsuzsana Szoke 414 (1).

Azi, de la ora 9, tot pe are
na ' Voința, va avea loc a doua 
dublă partidă între cele două 
selecționate.

Toma RĂBȘAN



Finala campionatului de box pe echipe I

SPORTIVII DE LA STEAUA MUNCESC DE ZOR I
Șl SPERA IN VICTORIE ori, 

pînă

Sîntem in ultima lună a a- 
nulul. Vreme Închisă, ploaie. 
La Intrarea din Calea Plevnei 
a clubului Steaua ni se spune 
că boxerii se află în sala lor 
de antrenamente. Urmăm dru
mul pe care l-am străbătut de 
atîtca ori și intrăm, aproape 
noobservați. Băieții muncesc de 
zor și transpiră din belșug, 
deși afară 
trelor nu 
mult de 0 
pe grupe, 
sună sub 
unii fac „box cu umbra", alții 
gimnastică, iar pe ring pere
chile se succed, fără a se ține 
prea mult seama de categoriile 
în care evoluează

mercurul term om e- 
se depărtează prea 
grade. Se lucrează 
sacii cu nisip ră- 
loviturile puternice,

de obicei 
sportivii. Antrenorul coordona
tor al secției. Dumitru Ion, ne 
dă amănunte : „Știu de ce ați 
venit. Finala campionatului na
țional pe echipe este foarte a- 
proape. Vreau să vă asigur că 
pentru noi este un obiectiv im
portant și de aceea vedeți a- 
ceastă activitate aproape non
stop în sala de box. Să nu-mi 
cereți să vă comunic echipa 
deoarece încă nu am stabilit-o 
și apoi nici nu doresc să dez
vălui unele surprize pe care 
vrem să le facem adversarilor 
noștri de duminică. Sper că mă 
înțelegeți...".

Reporterul 
tras într-un 
să noteze...

In sală se 
boxeri; mulți 
lupte grele, laureați ai turnee
lor internaționale, campioni ai 
țării : Dumitru Șchiopu. Relu 
Nistor, 
ghe Preda,
Ion

O prezență inedită

din 
Teodor Pîrjol.
tul să boxeze în echipa noas
tră**, ne spune Alee Năstac, 
care, împreună cu Constantin 
Ciucă, supraveghează lucrul 
sportivilor. Remarc mulți ti
neri, unii cunoscuți în lumea 
boxului, alții mai puțin, 
cum se „mișcă** în ring, 
convinși că vom 
lucruri 
Amzer, 
Iancu, 
Dănuț, 
giu, Ionel Caraman, 
Stancu, Viorel Mihăilă 
Mustafa Calu.

Grupele se rotează la fie
care trei minute. După cele 60 
de secunde de pauză, comen
zile celor trei antrenori răsună 
scurt și repetările se reiau de

Calea Plevnei, supergreul 
,Da, are drep-

di- 
rîn- 
cal-

a înțeles, s-a re- 
colț și a început

aflau peste 20 de 
dintre ei căliți in

Florian Vasile, 
Dumitru 

Cernat.

Gheor- 
Senciuc,

în sala

In meci restanță la volei (f)

C.S.l) OAIATI ÎNVINGE

CLAR PE DINAM O

4 (prin r. _
peste 2000 de specta-

I
I

PROGRtSOl VULCAN - S. C.

auzi 
bune despre 
Toma Șerban, 

Dumitru Boțe, 
Ion Pal, Mircea 

Ionel

... După 
sîntem 
numai 

Adrian 
Nicolae 
Nicolae 
Pasma- 
Cristian 

sau

zeci, de sute, de mii de 
totul pînă la automatizare, 
la perfecțiune.

Cu siguranță, antrenorii 
namoviști vor citi aceste 
duri și vor face, desigur,
cule. Nu le rămîne decît să le 
facă cit mai precise, mai 
proape de realitatea pe care 
le-o vor prezenta duminică di
mineața, în ring, antrenorii 
steliști Dumitru Ion, Alee 
Năslac și Constantin Ciucă. De 
altfel, cite ceva din aceste cal
cule vom consemna și în 
portajul nostru asupra pregă
tirilor dinamoviștilor. ~ 
afle, la rîndul lor, și tehnicienii 
de la Steaua...

In sala din Calea 
s-a muncit intens în 
perioadă și speranțele 
rilor în victoria finală 
suport material demn de luat 
în seamă.

a-

re-

Ca să

Plevnei 
ultima 
milita- 
au un

I
I
I
I
I
I

Pau! IOVAN

Un instantaneu in sala boxerilor de la Steaua. Pugiliștii mili
tari pregătesc marea finală cu Dinamo, pentru titlul de echipă 
campioană a țării Foto : Iorgu BÂNICA I

TURNEUL GRUPEI SECUNDE

A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

î

GALAȚI, 
prezența a _ _____ _
tori, în Sala sporturilor din Ga
lați s-a desfășurat partida restan
tă din grupa I valorică a cam
pionatului feminin al Diviziei 
„A" de volei dintre C.S.U. Ga
lați și Dinamo București. După 
o partidă atractivă, cu evoluție 
spectaculoasă a scorului, gălățen- 
cele, cu o apărare foarte bună 
in linia a doua, și un atac in
ventiv s-au impus in fata unei 
echipe — Dinamo, care s-a stră
duit să riposteze cit mal dlrz. 
greșind, însă. In apărare. Scor 
final: C.S.U. GALATI - DINA
MO BUCUREȘTI 3—1 (12, —11, 10, 
8). Remarcări: Daniela Dinică, 
Gabriela Cojocaru, Maria Miti- 
telu. Speranța Găman (C.S.U.) 
respectiv Doina Moroșanu și Ma 
ria Chitic. Foarte bun arbitra
jul cuplului V. Ferariu (Brașov) 
și c. șovăială (Plodești).

telefon). In

GALAȚI, 4 (prin telefon). Pe 
patinoarul artificial din locali
tate a început întrecerea echi
pelor din gruipa a doua valo
rică a campionatului republi
can de hochei, tn prima partidă. 
Lotul de tineret s-a impus cu 

fata 
meci 

(3—0. 
joc

Telemac S1HTOPOL — coresp.

relativă ușurință, în 
Selecționatei de juniori, 
cîștigat finalmente cu 8—2 
1—1, 4—1) în urma unui 
interesant, cu multe faze de ho
chei bum. Au marcait : Hunceac 
2, Cs. Antal 2, Madarasz, Csata. 
Szvitlak, Alexe pentru „tineret", 
N. Andras și Dima pentru ju
niori. Au arbitrat 
che — ȘL Encău, 
următorul meci al 
tîinit IMASA St.
Metalul Rădăuți. La Binele urnii 
joc de slabă factură tehnică și 
spectaculară. hocheiștii de la

bine N. Ena- 
S. Dinu. în 
zilei s-au în- 
Gheorghe și

SECVENȚE sportive argeșene
(Urmare din pap. I)

cu șase piste, cu instalație de 
ridicare automată (concepută 
de același pasionat arhitect 
Mihail Naum Teodor eseu) se 
află în stadiu de finisare. Se 
leagă multe speranțe de darea 
ei în folosință, arenele Voința 
și Progresul — care au găz
duit sîmbătă și duminică în
treceri din cadrul campionatu
lui județean — neputînd a-lui județean 
sigura cadrul cei mai nimerit, 
deocamdată,
de divizie, ____ ____ ,______
să ajungă, cit de eurînd, frun
tașele celor opt echipe mascu
line și patru feminine. Poate 
Autotransport Pitești (cu Mir
cea Oprescu și Ion Condunas 
in formație ; 1______... .
Sfamatopol), poate Voința Pi
tești, Voința Cîmpulung, _ 
resta Curtea de Argeș sau. Ia 
fete, Foresta Pitești. • 
PROPO DORINȚE

pentru întîlniri 
unde nădăjduiesc

instructor : Gh.

Fo-

A- 
DE

VIOREL TONCEANU

PROMOVARE : handbaliștii de 
Ia Dacia conduc autoritar, după 
prima jumătate a campionatu
lui, în clasamentul seriei I a 
Diviziei „B“. Rugby știi de la 
Petrochimistul aspiră, din nou, 
viguros la prima scenă. Mai 
veche candidată la divizie, e- 
chipa de fotbal Metalul Bere- 
voiești a încheiat în 
rul campionatului 
după cum „banda 
Pitești, juniorii de 
Aripi terminînd neînvinși și
rul meciurilor
Foarte tînărul centru de înot 
din municipiul reședință 
județ promite să scoată, 
tr-un viitor apropiat, „capul*4 
în lumea performanței. Și mai 
sînt, desigur, atîtea altele (box. 
judo — cu o recentă campioană 
națională, Simona Dică —, șah, 
baschet ș.a.), viața sportivă a 
Piteștiului, a 
dueîndu-sp la 
tograme din

frunte tu- 
judetean, 

merge" în 
la C.S.S.

din toamnă.

de 
în-

Argeșului, nere- 
aceste cîteva „fo- 
realitate**...

S-a stins prematur din viață bunul nostru coleg VIOREL 
TONCEANU, ziarist harnic și talentat, care timp de trei decenii 
a slujit cu pasiune activitatea sportivă.

Colectivul redacției ziarului .Sportul" aduce un ultim omagiu 
celui care a fost VIOREL TONCEANU a cărui dispariție a 
produs o mare durere tuturor celor care l-au cunoscut.

Cam 6 000 de bucureșteni bucu
roși, ieri, în parcul cu platani, 
într-o veritabilă zi de primăvară. 
Fericiți pentru calificarea echipei 
lor favorite în dauna unei divi
zionare ,,A“ și, mal ales, pentru 
dezinvoltura și rafinamentul din 
repriza secundă, cînd Frogresul- 
Vulcan a jucat de parcă ea ar fi 
fost formația din eșalonul de eli
tă. Meciul începuse cu destul^ 
emoții pentru gazde, mai ales că 
băcăuanii, mai deciși în prima 
repriză, vor avea trei mari oca
zii (min. 20 „ghiulea" Avădanei, 
la „vinclu", scoasă dc Gîrjoabă ; 
min. 28 pătrundere Mangalagiu, 
care nu mai are forță de șut ; 
min. 35, ocazie Avădanei). Echi
pa antrenată de P. Popescu și M. 
Moraru nu va avea decît două 
ocazii (min. 37 Stoica ; min. 41, 
cînd după un ofsaid/ nesemnali
zat de D. Busuioc, numai Bojrcea 
a scos șutul de gol al gazdelor). 
După pauză însă, Progresul-Vul- 
can va oferi un veritabil recital, 
dominînd cu autoritate. Joc de 
elan, completat cu combinații de 
mare tehnicitate pe un teren ex
celent, 
salva 
(min. 
ca și

I
I
I

IMASA și-au adjudecat o vic
torie comodă : 8—1 (4—0, 1—0, 
3—1). Au marcat : Ielciu, A. 
Szabo, Mihăescu, Sandor, Ugro-n 
Dutmitrache, Divoiu, Vișan pen
tru învingători, respectiv Ha- , 
lus. Au arbitrat : Șt. Eneiu — I 
Gh. Mîcu, D. Trandalir. •

In cea maa importantă parti
dă a : 
narea a obținut o victorie pre
țioasă. greu conturată, deoarece 
hocheiștii de la Viitorul Gheor- 
gheni și-au... „vîndut scump 
pielea". Așa se explică și făp
tui] că aceștia au condus in fi
nalul reprizei secunde cu 4—3. 
In ultima treime a jocului, gă- 
lățenii s-au impus, obținind vic
toria cu 6—5 (3—3, 0—1, 3—1). 
Au marcat : Berdaiă 2, Marcu 
2, Bujoreanu și Dinu, respectiv 
A. Tibor 2, Toke 2, S. Andras. 
Au arbitrat : Em. Both — S. 
Hajdu, D. Trandafir.

Jd sînt programate partidele : 
IMASA — Lotul de tineret. Vi
itorul — Metalul Rădăuți și 
Dunărea — Lotul de junio?l.

JUlJUp'UU LcUăLct pctl'UL- - 
zilei, formația locală Du- I 
a obținut o victorie ore- ■

Telemac SIR1OPOL — cocesp.
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IERI, ÎN
57, ta veni și golul meritat : 
min. 62, ia al șaselea corner al 

’ “ . - pe
fundașul D. POPESCU va

Și după ce Mangeac -va 
miraculos în trei ‘situații 
47, 56 și 58), după ce Stoi- 
Beldie vor 'rata în min. 51

Și 
in 
bucureștenilor, executat de 
stingă, - ------ — -- ——
veni în forță pe dreapta și va 
înscrie plasat. Replica băcăuană 
n-are „cheag", pentru că, la șu
tul lui Mangalagiu, respins de 
Gîrjoabă (min. 66), Viscreanu se 
grăbește. Va mai îl faultat Avă
danei, la 17 m și nu se va acor
da nimic (min. 73), după care 
iureșul bucureștean continuă. Se 
ratează (Petrescu — min. 74 ; 
Niță — min. 79), dar se înscrie 
și un al doilea gol foarte frumos 
în min. 81 : Stoichiță centrează 
de pe stînga, Duna „ia fața** unui 
apărător și ZAMFIR marchează 
din 8 m.

Arbitrul craiovean I. Velea a 
condus în general bine formațiile: 
PROGRESUL-VULCAN : GÎRJOA- 
BA — D. POPESCU. Purdea. BEL
DIE, RADU — NIȚA. Bolborea. 
STOICA, Ene (min, 66 ZAMFIR) 
— Petrescu (min. 80 Duna), STOI- 
CHITA. S.C. BACAU: MANGEAC— 
Andrieș, BORCEA, C. SOLOMON, 
Elisei — Iancu, Avădanei, Vis
creanu — Trîmbițaș, Mangalagiu, 
Bișcâ (min. 71 Togan).

M. 1ONESCU

GUO BIS1RITA - F. C.
(prin telefon), 

a
BISTRIȚA, 4 ..

Ceață deasă (startul partidei 
fost incert), teren foarte greu, a- 
lunecos (înmuiat de stratul de 
zăpadă topită), 12 000 de specta
tori — iată cadrul, acestui meci 
de mare angajament, încheiat cu 
calificarea absolut meritată a e- 
chipei locale care încheie exce
lent un sezon de toamnă fericit 
pentru ea. Gloria a început jo
cul în stilul său caracteristic, ~ 
gresiv, supunînd pe 
„A“ din Oradea la o 
siune. Golul a plutit 
poarta lui Lăzareanu 
12 (o mare ocazie — „ ..
șl 26, el fiind realizat, totuși, în 
min. 29 : la o acțiune de atac 
foarte spectaculoasă a Gloriei, 
Doru Nicolae a „întors" o minge 
de pe dreapta în careu și CO- 
MAN a trimis cu capul în plasă: 
1—0. ^Alb-albaștrii** joacă rapid, 
variat, F.C. Bihor pare ca un bo
xer în corzi și 10 minute mai tîr- 
ziu va fi 2—0 : fundașul GH. 
RADU, fostă extremă,, expediază 
cu dezinvoltura unui înaintaș o 
„ghiulea" de la aproximativ 25 m 
direct la vinclu ! Bihorenii fac 
cu greu față asaltului Gloriei, 
care în min. 43 este la un păs de 
3—0 (ratează pe rînd Ivan și 
Moga). în min.

a-
divizionara 
mare pre- 

în aer 
în min.
Moga’), 18

la
4.

Ivan
45, la o lovitură

Mirceo

BIHOR 21 (2-0)
de Kiss, lieliberă executată

Dumitrescu se încurcă reciproc 
intr-o situație favorabilă. La în
ceputul reprizei secunde, divizio
nara ,,B“ realizează o suită de 
acțiuni «foarte periculoase, dar și 
ratează cu ușurință în min. 47. 52 
și 59 (,,bară“ — Moga), iar in 
min. 61, la o greșeală a apărării 
formației locale, DIANU reduce 
din scor în urma unei lovituri 
libere executată de orădeni. Jocul 
se încinge, apar și cîteva carto
nașe galbene (Bruckenthal, Flo- 
rea, Cervenschi), dar scorul nu 
se va mai modifica, deși harnica 
echipă a antrenorului VI. Marica 
termină în forță, trecînd de încă 
patru ori pe lîngă majorarea 
scorului.

Arbitrul clujean ML Salomir a 
condus foarte bine formațiile : 
GLORIA: Nalaț — Roman. CER
VENSCHI Hurloi, GH. RADU — 
COMAN. Tvan (min. 82 I. Nicolae), 
FLORE A. Dă nil ă 
— D. NICOLAE,

(min. 72 Clipotă) 
Moga.
lAzAreanuF. C. BIHOR:

DIANU, Dumitrescu, Tămaș. Ni- 
țu — I. Marin fmin. 63 Brucken- 
th.nl), Cigan. Biszok, Harșani — 
KISS, ne (min. 68 Lazăr).

Stelian TRANDAFIRESCU

CEAHLĂUL
(prin telefon). Se 

încercare de reabi-
P. NEAMȚ, 4 

conta pe o 
litare a formației buzoiene, ve
nita după trei Infringed conse
cutive. Dar cei 7 008 entuziaști 
spectatori au asistat la un meci 
interesant, aprig disputat, domi
nat copios de gazde, care, ani
mate de o mare dorință de 
victorie, au atacat în valuri, și-au 
creat numeroase ocazii de gol, 
mai cu seamă în finalul parti
dei. Ele au reușit să transforme 
două dintre ele, în urma unor 
frumoase faze : in min. 19. Iva
nov șutează de la 10 m. Cris
tian II respinge și BERCEANU, 
pe fază, împinge, de la 8 ra, 
balonul in plasă ; min. 90 : cen
trare Catană și VAMANU de
viază balonul cu capul în poar
tă. De cealaltă parte. Gloria, 
fără mulți titulari în teren și 
aliniind șase dintre juniorii el... 
n-a fost Gloria, 
contat în atac și 
șuturi la poartă 
spațiul acesteia) 
emite pretenții.

Buzoienii n-au 
— doar cu trei 
(nici unul pe 
— nu puteau 

Cum spuneam.

Ceahlăul (antrenor D. Dumitriu 
111) a reușit să se impună și 
prin dominarea din finalul în- 
tilnirii cînd și-a justificat și 
mai elocvent avantajul de pe ta
bela de marcaj prin numeroasele 
acțiuni la poarta lui Cristian II. 
Astfel, m min. 81, portarul bu- 

se remarcă la șutul lui 
(din 3 m), respingînd 
patru minute mai tîr- 

respinge mingea trimisă

zoian 
Vamanu 
uimitor ; 
ziu el _ _
printr-un șut violent de Mironaș, 
iar în min. 87, Cristian II se a- 
flă din nou la post reușind să 
apere la șutul lui Amarghioalei.

Arbitrul M. Stănescu (Iași) a 
condus foarte bine. Formații :

CEAHLĂUL : Brețcanu — Ca- 
lană, Covrig, Ivanov, MIRONAȘ 
— VĂ1WANU, VAS IL ACHE, BER- 
CEANU — AMARGHIOALEI, Roș
ea, Murariu (min. 72 Giroveanu). 
GLORIA : CRISTIAN U — Năs- 
tase, FL. MARIN, Mircea, Gheor
ghe — Teodorescu. Julis. Stan — 
I. Viorel, Profir, Timiș (min. 73 
Alexandrescu).

Paul ZAHARIA

GIMNASTICA CLUJEANĂ ÎȘI PROPUNE OBIECTIVE ÎNDRĂZNEȚE 
unele discuții, mai ales în con
dițiile improprii de lucru de 
la sală.

Mai presus de aceste neajun-4 
suri, este faptul că Mariana 
Radvani, Gheorghe Itișan, Cris
tina Pop, Mihai La jos, Doina 
Mureșan, loan Pașcan, Iudita 
Molnar, antrenori care lucrează 
cu grupele de performanță, do
resc cu toții ca gimnastica clu
jeană sa se înscrie pe orbita 
progresului și a afirmării. Pri
mele care pot păși pe urmele 
Ramonei Olteanu și Ioanei Dar- 
vai, deja consacrate, sînt Van
da Hadar can, Mariana ~ 
Adelina Pușcaș 
dar ele nu sînt 
portant este ca, 
baza unui plan 
guros respectat, 
sală să fie foarte bine organi
zată, antrenorii să colaboreze 
în spiritul celui mai desăvîrșii 
fair-play în toate etapele in
struirii și educării celor peste 
300 de gimnaste și gimnaști clu
jeni, căci numai astfel se vor 
crea condițiile transpunerii în 
viață a recentului plan de ac
tivitate unificată a gimnasticii 
de la C.S.M. și C.S.Ș. Viitorul 
din Cluj-Napoca.

(Urmare din pag 1)

iuții ca fetele și băieții să lu
creze in săli separate se va 
face un pas mare — care e 
foarte necesar, de altfel — pen
tru îmbunătățirea laturii calita
tive a activității gimnasticii clu
jene. Unificarea secțiilor de 
gimnastică de la C.S.M. și

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
4 DECEMBRIE 1985. Extragerea I: 
13 34 18 2f 29 28; extragerea a 
n-a: 35 41 15 43 n 2. “ 
de cîștig: 816 870 lei.

Fond total

TRAGERII
24 NOIEM-

C.S.Ș. Viitorul a dus, 
firesc, și la unificarea 
velor tehnice din cele 
nități de performanță, 
secuția faptelor, s-a 
că trebuie să se alcătuiască și 
cupluri noi de antrenori, cile 
un specialist din fiecare club, 
dar măsura nu-și dovedește 
deocamdată eficiența și crează

9 C1ȘT1GURILE 
MULTIPLE LOTO DIN 
BRIE 1985. FAZA 1: Cat. 2: 3 va
riante 100% a 8 586 lei și 6 va
riante 25% a 7 7? 
variante 25% a 1 332 lei 
19,75 a 1 956 '
452 lei 
cat. X 
Ii-a: < 
Autoturisme Dacia 1300 (70 000 lei) : 
cat. B: 2 variante 100% a 31812 
lei în cadrul căreia o excursie de 
2 locuri în R. P. Bulgaria și di
ferența In numerar; și 12 va-loc o nouă

2 146 lei; cat. 3: 29 
cat. 4: 

lei; cat. 5: 85,50 a 
6: 193,50 a 2.00 lei;i; cat.

:: 874,75 a 100 lei. FAZA Ă
Cat. A: 2 variante 25% =

absolut 
colecti- 

două u- 
în con- 
apreciat

C:
D:

a

riante 25% a 7 953 lei;
20,50 variante a 7 294 lei; 
49,25 a 3 036 lei; cat. E: 
913 lei; cat. F: 345,75 a 
cat. G: 1 801,50 a 100 lei.
la cat. 1: 274 310 lei. Autoturismele 
Dacia 1300 (70 000 lei), de Ia cat. 
A, au fost obținute de partici
pantele: Viorica Caragea din Tur- 
nu Măgurele și respectiv Con
stanța Ștefănescu din București.

• ASTAZI este 
pentru procurarea 
tragerea obișnuită LOTO 
ne vineri 6 decembrie, 
ți-vă șansele în ultima 
acestui an participind 
mai multe variante la 
tragere.

• După 
duminică

cat. 
cat.
163,75
432 lei ;
Report

ULTIMA ZI 
biletelor la 

de mîi- 
încerca- 
lună a. 
cu cît 
această

cum am mai
8 decembrie, 
tragere LpTO

informat, 
va avea
2.

Szabo, 
și Sanda Pop, 
singurele, Im- 
deocamdală pe 
judicios și ri- 
aetivitatea la
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nu ș 
comp 
din 1 
Udă 
circm 
du-și 
penul 
seriei 
calnic 
scorn 
care 
centr 
două 
min. 
min. 
șutat 
conții 
scoru 
COLE 
ge ® 
o pai 
sfanți 
stabil 
NEA!

BO 
da n 
ti ce, 
cu c 
apăr* 
gazdt 
tinuu 
după 
Luch 
(min, 
fortu 
țu se 
centr 
cesta 
din 
După 
mult 
tuați: 
(min 
43) j 
pauz 
bă, 
de t 
joc, 
o ap 
ciul

BA 
Stea 
Lăpi 
km 
vizic 
zențj 
cu ' 
loct,. 
golu 
unui 
un ! 
care 
ren 
tiva 
care 
nalit 
marc 
descl 
(min 
sting 
și g< 
gines 
survi 
cînd 
preia 
TUR' 
prin! 
mir 
sur

w
Dl 

ral 
litat 
spec 
urm 
divi' 
inso 
ioc 
rit <

ceas 
cu < 
tehn 
astfe 
avea 
ocaz 
veni 
el b 
scris 
dem 
prin 
prin 
minj 
1—0. 
com 
•nici

Re

SPO
CA 

Diviî 
i-a t 
repri 
term 
echiț 
bițio; 
încă 
ni ei. 
chilii 
egale 
sant£ 
listii 
min. 
plasă 
turi 
resta 
min.
exce 
gacit 
O1 pe 
min.

a in 
2—1.
a Ie: 
în ie



E „CUPEI ROMÂNIEI-
SIBIU - „PDLi“ TIMIȘOARA 3-11 (3 0) JIOL - CORVINUL 31 (2-0)
efon). Nici

României- 
numirea de 
>nara „B- 
azi o par- 
ită de cei 
4, depășin- 
icupantă a 
?lasamentuJ 
;i „B“. Lo- 
,iv repede 
i COLDEA, 
tpul« Ia o 
i. Urmează 
lui „Poli": 
seu și. în 

ultimul a 
portar. In 
majorează 
In același 
t“ o min- 
mășan, Ia 
să de Con- 
)rfaît este 
e MARGT- 
ucrată" de

Coldea. Ar mai Xi de consem
nat ocaziile Iul Coldea (min. 30) 
și Constantin (min. 41).

în repriza secundă, . jocul se 
desfășoară intre cele două su
prafețe de pedeapsă și în final, 
se consfințește victoria pe de
plin meritată a echipei locale 
care a făcut unul din cele mai 
bune jocuri din sezonul de 
toamnă.

A arbitrat foarte bine Mircea 
Stoenescu (București), următoa
rele formații :

ȘOIMII, I.P.A. : Călinescu — 
Mihăilă, Rotar, BARNA, CURTEAN 
— Constantin (min. 67 Rusu), 
GIUGIUMICA, MĂRGINEAN — 
COLDEA, Pusta! (min. 73 Mo- 
romete), Ucidău. POLITEHNICA: 
Almășan — Andreaș, Ionuț, Șu- 
lea, Șunda — SABOU, Vlătănes- 
cu, Giuchici. ROTARTU — Oan- 
cea (min. 59 Mureșan), Bolba 
(min. 38 Bozeșan II).

Ștefan DUMITRU

!A - F. C. M. BRAȘOV 10 (1-0)
on). Parti- 
3Ilnico-tac- 

dîrzenia 
iții și-au 
lin start 
atacă con- 
enilor și, 
i ale lui 
) și Radu 
munate e- 
dărginean- 
a dreaptă, 
ȘCA și a-
i «n șut
ii •: 1—0.
ies mai

i bune si-
Cramer 

>van (min. 
nta. După 
se schim- 

plu.su] ui 
I pini re pe 
gazdă la 
ă. Pc fon- 
ipeții au

din nou cîteva ocazii de a înscrie, 
dar șuturile expediate de Cîmpea- 
nu (min. 55 și 72) sînt apărate, 
in extremis, de excelentul Focșe- 
neanu. Gazdele ies din strîn- 
soare, declanșează cîteva contra
atacuri tăioase și puțin a lipsit 
să nu fie 2—0 în min. 82 cînd 
mingea șutată de Roșea a lovit 
bara. Victoria metalurgiștilor este 
pe deplin meritată.

A arbitrat foarte bine D. Bu- 
ciuman (Timișoara).

METALUL : FOCȘENEANU — 
I. Alexandru, Sculici, TALPEȘ, 
Ormenișan — Luchian, OTIMAN, 
Radu (min. 72 Costescu) — Măr- 
gineanțu, ROȘCA, Plăvițu (min. 
55 Sandu). F.C.M. BRAȘOV: POL- 
GAR — Dragomir, MOLDOVAN, 
LUNGU, Gydrfi — Cadar, Spirea 
(min. 46 Cîmpeanu), Barbu — 
Țălnar (min. 46 Bențea), CRA- 
MER, Mărgărit.

Florin SANDU

DĂIDJ - STTADA 18 (l-fi)
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scorul la 3—1. Urmează alte două 
goluri semnate de același în ver
vă pițurcA : min. 31 — relua
re dintr-o aglomerare în careul 
mic ; min. 37 — șut din apropie
re. în min. 41 înscrie frumos, 
din întoarcere, de la circa 20 m, 
MAJARU și Steaua ridică scorul 
reprizei la 6—1. După pauză, gaz
dele ratează două ocazii prin Tu
liți și T. Pop, după care urcă 
în prim-plan RADU II care în
scrie și el de două ori, (min. 61 
și 74) stabilind scorul la 8—1 în 
favoarea Stelei.

Competent arbitrajul lui O. 
Ștreng (Oradea).

MINERUL : Jagăru (min. 38 Dă- 
răbus) — Buda, Duma, Al. Per- 
șa, N. Perșa — TULICI, Găvruță, 
T. POP, — Coc (min. 46 Giurgi), 
SÎNDREȘTEAN, Danci. STEAUA 5 
Ducadam — IOVAN, Bumbescu 
(min. 46 Weisenbacher), Belode- 
dici, Bărbulescu — T. STOICA, 
Majaru, BALINT, BALAN — Lă
cătuș, PIȚURCA (min. 46 
RADU D).

Tiberiu STAMA

PETROȘANI. 4 (prin telefon). 
Mari ambiții, In ambele tabere, 
Înaintea acestui atractiv derby, 
fiecare vrînd să demonstreze că 
„noi sîntem mai buni In Județ !“ 
Finalmente, cîștig de cauză a 
avut Jiul, superioară. In primul 
rtnd, la capitolul mobilizare, cu 
un plus evident In privința anga
jamentului In Joc. Secunda 29 11 
găsește pe Mulțescu față in față 
cu Rudlsull, șut cu efect, dar 
mingea trece de puțin pe lingă 
bară. La faza următoare, Klein 
11 pune la Încercare pe Honian 
cu un șut violent. Petroșenenli 
trec treptat la cîrma Jocului, se 
descurcă mal bine pe terenul a- 
lunecos șl in min. 11 deschid sco
rul: centrare Sălăjan și PACHI- 
ȚEANU deviază mingea in plasă. 
Acțiunile Jiului slnt mult mal 
consistente șl periculoase, Mul
țescu „vămuiește” mal eficient 
declt Kleln. Ratează Dosan (min. 
15), P. Grigore (min. 19), in am
bele cazuri o’punîndu-se Rudisuli, 
care, In min. 38, n-a mai avut 
replică la șutul Iul SALAJAN,

OTELUL GALAțl - SPORTUL
galați, 4 (prin telefon). Par

tida, de o rară frumusețe, dis
putată în fața a 20 000 de spec
tatori, a debutat cu o ușoară 
superioritate a bucureștenilor, 
după care jocul s-a echilibrat, 
ba mai mult, formația locală 
începe să-și arate vigoarea. în 
min. 8, o pasă defectuoasă a 
lui Iorgulescu l-a lăsat pe An- 
tolii singur cu portarul Zariosu, 
dar mingea a trecut pe lingă 
buturile „alb-negrilor". în min. 
16, însă, gazdele au reușit des
chiderea scorului : Vaișcovici 
(cel mal bun de pe teren) a 
pătruns pe partea dreaptă în su
prafața de pedeapsă, l-a «în
tors" pe Iorgulescu și acesta l-a 
faultat clar, iar penalty-ul a fost 
transformat cu siguranță de a- 
celași VAIȘCOVICI : 1—0. Con
duși, bucureștenii încearcă resta
bilirea echilibrului. Dinu se o- 
pune șutului-bombă expediat de 
Munteanu II, în min. 43, Ior
gulescu trimite, cu capul, peste 
transversală și repriza se încheie 
în favoarea divizionarei „B“. La 
reluare, în min. 53, Terheș este 
blocat în 6 m, Iar In min. 57, 
o pătrundere frontală a lui Mun
teanu H se Încheie cu un fault 
In suprafața de pedeapsă șl 
IORGULESCU transformă resta-

EXPLORĂRI CÎMPULUNG MOLD. -

după o centrare a Iui Szekeli. o 
bună ocazie și pentru Nlcșa, In 
min. 30, insă V. Popa respinge.

Jocul se relansează imediat 
după pauză (min. 4S), cind CO- 
jocaru fructifică o centrare 
precisă a iui Klein. Echipa hu- 
nedoreană devine mai insisten
tă, forțează egalarea, Insă oca
ziile aparțin tot Jiului. In min. 
81 va fi 3—1, mingea e pasată 
greșit portarului hunedorean, pro
fită MULȚESCU și șutează plasat. 
O victorie fără dubii.

A condus foarte bine Gh. Con
stantin (Hm. vilcea) formațiile : 

JIUL: Homan — B. Popescu, 
V. POPA, Florescu, P. Grigore — 
MULȚESCU. SZEKELI, Găman 
(min. 83 Krautil) — SALAJAN 
(min. 76 Răducanu), Pachițeanu, 
DOSAN. CORVINUL: RudiSuM — 
Bejenaru (min. «5 Gabor), Stro- 
ia, Mărginean, Ttrnoveanu — 
NICȘA, Dubdnciuc, KLEIN, Badea 
(min. 46 Bardac) — Cojoearu, Vfi- 
etuș.

Adrian VAS1LESCU

STUDENIESC 4-1 (1-0, 1-1)
bilind egalitatea pe tabelă : 1—L 
Apoi, ratează Vaișcovici (în 
min. 60), Antohl (in min. 
63), cu poarta goală și Sta- 
mate (min. 75). La poarta cea
laltă, M. Marian (min. 77) ex
pediază balonul in bară. Peste 
3 minute, este rlndul lui Rotaru 
să trimită în trasversală (min. 
80) șl astfel cele 90 de minute 
se încheie la egalitate. Urmează 
prelungirile în care, surprinză
tor, echipa de la Dunăre zburdă, 
reușind să înscrie de 3 ori : BF- 
JENARU — în min. 105, VAIȘ- 
COVICI — min. 1107, din ia m, 
In urma unul fault clar comis 
de Zariosu și DIMOFI — min. 
120 — cu un șut din unghi pe 
lingă portarul oaspeților, ieșit pe 
centrare.

A arbitrat foarte bine N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea). OȚELUL : 
DINU — Dan, ANGHELINEI, BE
JENARU, Basalio (min. 99 Du
mitru) — G. Popescu, BURCEA, 
ROTARU — VAIȘCOVICI, An- 
tohi (min. 112 Dlmofl), Stamate. 
SPORTUL STUDENȚESC : Zari
osu — M MARIAN, Cazan (min. 
46 M. Popa), Iorgulescu, Muntea
nu H (min. 97 Munteanu I) — 
Tlcleanu, Șerbănică, Pană, TER
HEȘ — M. Sandu, Coraș.

Gheorghe NERTEA

VICTORIA BUCUREȘTI 0-1 (01)

F. C. ABCES - „0“
Timp splendid și un teren pes

te așteptări de bun. Peste 3000 
de spectatori, pe micul stadion 
Automatica din Capitală. Pe ga
zon, față in față, două echipe de 
Divizia „A”, F.C. Argeș șl „U“ 
Cluj-Napoca. Iar meciul lor nu 
se va uita repede. Iată de ce e 
frumoasă „Cupa” ! Unii părăsesc 
terenul cu capetele plecate, alții 
se bucură șl se Îmbrățișează. Au 
trebuit loviturile de la 11 m, de 
departajare, oare au făcut ca e- 
chlpa mai bună (ieri) să fie eli
minată! A fost o luptă fantas
tică. de 120 dc minute, epui
zantă, un med frumos, mai ales 
după primele 45 de minute, cu 
laze de gol, cu parade frumoase 
ale portarilor, dar și cu ratări. 
In prima repriză, studenții au 
fost mal activi, 5—3 la șuturi și 
marea ocazie a ltd Cîmpeanu 
(min. 46). După pauză, Argeșul 
B-a dezlănțuit. In final, raportul 
șuturilor, 23—8 (16—5 pe poartă), 
dar Caval nu poate fi Învins 
(min. 53, 55, 59, 62, 65), iar pre
lungirile, dramatloe: Jurcă ratea
ză de la 3 m (min. 103), iar Po- 
picu scapă singur și șutează pe

CLDJ-NAPOCA fi-7 (0-0, 0-0, 0-0)
lingă poartă (min. 108), in min. 
104, Caval se opune golului la 
șutul lui Badea. 120 de minute au 
trecut. Scor: 0—0. Deci, lovituri 
de la 11 m. Badea 1—0, cîmpea
nu 1—1, Eduard șut în transver
sală, Meszaroș 1—2, stancu 2—2 
(la repetare, Caval apărase, dar 
se mlșcase prima oară), Drobotă 
2—3, Bănuță 3—3, Stoica — bară, 
in stingă, Bobaru 4—3, Ciocan 
4—I; seria continuă: Tănase 5—4, 
Popicu 5—S, D. Zamfir 6—5, FI. 
Pop G—6, Simion ratează (apără 
Cavai), Bagiu transformă și 6—7. 
Caval îl califică pe clujeni, Cris
tian, bolnav, privind de pe tușă I

Arbitrajul lui N. Voinea (Bucu
rești). în general, bun, pe fază.

F.C. ARGEȘ: Hristea — VOICU, 
Simion, STANCU, Eduard — BA
DEA, BANUȚA, Toma (min. 46 
Nica; min. 94 Tănase) — D. Zam
fir, Jurcă, BOBARU. „U“: CA
VAI — DrobOtă, NEAMȚU CIO
CAN, Bagiu — Popicu, Feșnlc 
(man. 103 Meszaroș), STOICA — 
Fișlc, Boeru (min. 69 FI. Pop), 
Cîmpeanu.

Constantin ALEXE

Bagiu transformă ultima lovitură de la 11 m si clujenii se 
califică , Foto : Aurel D. NTEAGU

C. S. TÎRGOVIȘTF - DINAMO BUCUREȘTI 0-2 (0-1)

VA-A.S.A. IG. MUREȘ 1-0 (1-0)

CIMPULUNG MOLDOVENESC, 
4 (prin telefon). Mult și-a mai 
dorit „ll“-le local să Joace rolul 
buturugii mici 1 Mal ales că 
starea precară a terenului a- anu
lat plusul de tehnicitate al divi
zionarei „A”. Gazdele s-au bătut 
pentru flecare balon, fără insă a 
reuși să creeze prea multe breșe 
in dispozitivul advers. Drept care, 
experiența mal mare a echipei 
din primul eșalon șl-a spus pînă 
la urmă cuvîntul, ea reușind să 
clștige fără dubii.

Golul, singurul (deși mai puteau 
fi marcate și altele), s-a Înscris 
in min. 15 : IORDACHE „croșe
tează” la marginea careului de 
16 m și șutează apoi plasat, fără 
replică pentru portarul Rotaru. 
Oaspeții mențin in avanposturi pe 
lordache și Glonț, care vor con
tinua să dea multă bătaie de cap 
apărării gazdelor, pină in finalul

reprizei, mai consemnăm șutul 
razant al lui Custov, din min. 35.

La reluare, fizionomia partidei 
nu se schimbă, Victoria aflîndu-se 
In continuare la timonă. In min. 
79 se consumă cea mai fierbinte 
fază a celui de al doilea act : 
Glonț centrează de pe dreapta, 
Cehren comite henț in careu, dar 
penaltyul este ratat de Ursu, care 
șutează in bară !

Arbitrul Șt. Rotărcscu (Iași) a 
condus foarte bine formațiile : 
EXPLORĂRI : Rotaru — Hodină, 
CANDREA, Stăicuț, Cehren — 
BOTEZ, Dincă, Oancea (min. 46 
Neacșu), OLTEANU — Rusu, 
Vals. VICTORIA : Nițu — DU
MITRESCU, Brumam, VLAD, Ne- 
delcearu — Săndoi, D. Sava (min. 
«0 Marcu), Ursu, CUSTOV — IOR
DACHE, GLONȚ.

Mihai CIUCA|. In ju- 
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însă, miile de spectatori, pentru 
că ambele echipe au jucat în așa 
fel îneît au lăsat impresia că 
sînt mulțumite cu rezultatul. Au 
mai intrat în teren, pentru a în
viora jocul. Badea și Gh. Popes
cu — la Universitatea. C. Hie 
și Albu — la A.S.A., dar nu s-a 
schimbat nimic, repriza rămî- 
nînd anostă. Elocvent în ceea ce 
privește prestația mureșenilor este 
faptul că Lung n-a avut de a- 
părat nici c minge în întreaga 
partidă.

I. Coț (Ploiești) a arbitrat bine 
formațiile:

UNIVERSITATEA: Lung — Ne- 
grilă, Tilihoi, ȘTEFANESCU, A. 
Popescu — Cățoi (min. 47 Badea), 
Mănăilă, IRTMESCU, O. Popescu 
(min. 60 Gh. Popescu) — Geolgău, 
CTRȚU. A.S.A. TG. MUREȘ: Varo 
— Szabo, JENET, Ispir, Fodor — 
Both II (min. 46 I. Costel), Bo- 
tezan (min. 75 Albu), Marton, S. 
Munteanu — Muntean, FANICI.

Modesto FERRARINI

UNIREA DINAMO FOCȘANI - CHIMIA DM. VÎLCEA 1-2 (0-1)

CARACAL -PETROLUL PL 2-3 (2-1,2-2)
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In continuare, pînă la consu
marea celor 90 de minute, nici 
una din echipe n-a mai reușit să 
înscrie. Prima repriză de prelun
giri a început în nota de domi
nare a gazdelor și, în min. 68. 
Năuiu a expediat balonul în bară, 
apoi, în minutul următor, Jipa a 
reținut cu greutate o lovitură li
beră executată de Nicu, pentru 
ca doar un minut mai tîrziu, pe 
contraatac, ROȘU, să marcheze 
golul victoriei.

A arbitrat bine V. Angheloîu 
(București).

SP. MUNCITORESC : Barpu
— Nedelcu (min. 79 Cberoiu), 
Crețu, ROȘCA, Nicu — DICUȚ, 
Marinescu, Stîngaciu (min. 
60 Mitran), PLOTOAGA — 
NAUIU, Bărbulescu. pe
trolul : Jipa — P. Costin. 
BUTUFEI, Pitulice, ’ Hîncu (min. 75*1 
Enache) — MOCA NU, I. SOLO
MON, O. GRIGORE, Nuță — Câ
ți nea, A. Ene (min. 55 Roșu).

Pompiliu VINTILA

FOCȘANI, 4 (prin telefon). E- 
chipa Unirea Dinamo (antrenor 
C. Costea) a avut o prestație 
foarte bună, mal ales după golul 
egalizator, cînd a irosit trei mari 
ocazii: in min. 52, cind Cr. Rusu 
a executat excelent o lovitură li
beră de la 25 m, dar balonul a 
lovit bara transversală; în min. 
56 — șut excedent de la colțul 
careului de 16 m al lui Vaslliu, 
respins. In extremis, printr-o 
frumoasă robinsonadă de Boldici, 
șl in min. 72 — prin același Cr. 
Rusu. De altfel, gazdele au irosit 
o uriașă ocazie chiar in min. 3, 
cind inimosul Argeșanu (un ade
vărat argint viu), după ce I-a 
driblat și pe portarul Boldld, nu 
a mai ajuns balonul care „s-a 
scurs” pe lingă poarta goală I 
Iată acum, cum s-au Înscris go
lurile: Chimia deschide scorul, In 
min. 28, prin TRESCHIN care a 
reluat, din apropiere, In plasă, la 
o excelentă centrare a lui Lazăr.

MINERUL BARAOLT-
BARAOLT, 4 (prin telefon). In- 

tilnlrea cu o divizionară „A” a 
fost așteptată cu maxim interes 
in acest orășel miner de pe Va
lea Oltului. Primele faze se Joa
că la centrul terenului, prefigu- 
rind, parcă, un echilibru real (în 
clmp) care avea să caracterizeze 
Întreaga partidă in duda scoru
lui defavorabil gazdelor. In min. 
12, gazdele au fost, totuși, foar
te aproape de gol, dnd la o pasă 
Înapoi a apărării feroviare, fun
dașul Marinescu alunecă, mingea 
ajunge la Ambruș, care centrea
ză, dar Imre Benedek ratează 
din poziție extrem de favorabilă. 
In min. 15, portarul Toader se 
Întrebuințează serios pentru a 
stopa un gol ce părea iminent. 
Pină la sflrșltul primei reprize 
localnicii se dovedesc mal lnd- 
sivi in atac, dar nu au predzie 
la finalizare.

în repriza a doua, Rapid devi
ne mai insistentă, făcind pe 
parcursul ei și proba maturității

După pauză, gazdele joacă exce
lent și restabilesc egalitatea in 
min. 50, cind CR. RUSU a trans
format, cu fentă, penaltyul just 
acordat la faultul, in careu, co
mis de Lazăr asupra lui Arge
șanu. Golul victoriei șl al califi
cării echipei Chimia a fost În
scris, in min. 77, tind la o gra
vă greșeală a portarului Paras- 
cbiv, VERGU a strecurat balonul 
pe sub el în plasă. A arbitrat 
foarte bine Mihai Niculescu 
(București).

UNIREA DINAMO: Parasciuv — 
Lupu (min. 80 Zaiț). CRĂCIUN, 
Popescu, Vișan — Dragu (min. 85 
Blvolaru), OVTDTU RUSU, Vasi- 
liu, ARGEȘANU — CRISTINEL 
RUSU, FULG A. CHIMIA: BOL
DICI — TELES PAN, Udrea (min. 
60 Iovan), PREDA, Lazăr — Bi- 
ca, BAȘNO, Vergu — Verigeanu 
(min. 85 Ghdță). TRESCHIN, An- 
cuța.

Anrel PĂPĂDIE

RAPID 03 (0-0)
sale prin cele trei goluri înscrise. 
Chiar in min. 46, bucureștenii 
deschid scorul prin ȘT. POPA, 
care „șterge" mingea cu capul, 
reluînd în plasft o centrare idea
lă a lui Manea. Oaspeții mai ra
tează două ocazii (în min. 51 și 
66), dar nu și pe cea din min. 76 
cînd GOANTA trimite în poartă 
balonul revenit din bară, la un 
șut al lui Manea. In min. 84, ȘT. 
POPA face „mat" întreaga apăra
re a minerilor, ridicînd scorul la 
3—0.

Arbitrul R. Petrescu (Brașov) a 
condus foarte bine formațiile:

MINERUL: Szasz — Pop (min.. 
60 Raduli), BEDO. Fejes, Naghi — 
Albert, AMBRUȘ, Varza (min. 58 
Kiss) — Lazăr, Imre Benedek, 
Istvan BENEDEK. RAPID: Toa
der — MARINESCU, GRIGORE, 
Cîrstea, Bacoș — Croitoru, Goan- 
ță, ȘT. POPA — Țîră (min. 74 
Mincu), Cioacă (min. 46 Teodo- 
rescu), MANEA.

Alexandru POPESCU

T1RGOVIȘTE, 4 (prin telefon). 
Pe o vreme splendidă, un teren 
foarte bun și în fața unui public 
extrem de numeros (tribunele 
stadionului local fiind arhipline), 
cele două echipe au oferit — cu 
excepția primelor 15—20 de mi
nute de tatonare, care au fost 
mai terne — un joc dinamic, an
trenant, plăcut de urmărit. Fără a 
reedita bunele evoluții din ulti
mele meciuri de campionat, Di
namo a reușit totuși să se im
pună datorită valorii și experien
ței sale superioare, obtinînd o 
victorie meritată. Echipa bucu- 
reșteană a avut mai mult ini
țiativa în Joc — Îndeosebi in 
prima repriză și spre final —, a 
atacat ceva mai susținut decît par
tenera ei șl și-a creat un număr 
mal mare de ocazii de gd. Deși 
Învinsă, divizionara „B“ merită 
a ti, totuși, remarcată pentru re
plica plină de ambiție și vigoare 
pe care a dat-o. Tîrgoviștenid s-au 
ridicat nu de puține ori la Înăl
țimea partenerilor prin acțiunile 
lor ofensive spectaculoase, in 
care a excelat cu adevărat Cojo- 
caru, cel mai în vervă jucător 
de pe teren in acest meci.

Scorul partidei a fost deschis 
in min. 31, la o centrare a lui 
Varga, tind ANDONE s-a înălțat 
frumos și a reluat mingea, cu 
capul, in plasă. La puțin timp 
după pauză. în min. 53, gazdele

s-au aflat foarte aproape de e- 
galare, dar mingea reluată pu
ternic de Ghioacă din centrarea 
lui Niculescu a fost respinsă de 
Moraru sub bara transversală, de 
unde a ricoșat apoi In teren. In 
min, 69, la cealaltă poartă, bara 
se va opune, de asemenea, golu
lui la un șut al lui Tulba. După 
numai un minut, tîrgovișteanul 
Dumitrașcu pătrunde In careul 
dinamovist însă șutează slab și 
Moraru prinde. Va fi apoi rlndul 
lui V. Mareei să intervină salva
tor la șuturile lui Topolinschi 
(min. 71) și Tulba (min. 73), 
după care S. Răducan» (min. 78) 
irosește o excelentă pasă dată de 
Tulba. Avantai ul dinamoviștilor 
va crește însă In min. 86, cînd 
ORAC transformă un penalty a- 
cordat pentru hențul comis de 
Pitaru în propriul careu.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vilcea) a condus bine următoa
rele formații: C. S. TIRGOVIȘTE: 
V. MARCEL — Niculescu, ENE, 
Bai cea. Pitaru — Tudor, Ne- 
culce, PETRUȚ Dumitrașcu — 
COJOCARU (min. 79 Dumitrescu), 
Gingu (min. 46 Ghioacă). DINA
MO: Moraru - IVAN, MOVILA, 
Al. Nicolae, Topolinschi — Drag- 
nea (min. 56 Tulba). ANDONE, 
Varga — Suciu (min. 12 Rednic), 
S. Răducanu. ORAC.

Constantin FIRĂNESCU

VICTORIA INEU - F. C. OLT 0 3 (0-0)
INEU, 4 (prin telefon). Mare 

Interes pentru acest meci din
tre echipa de campionat Jude
țean Victoria din localitate și 
divizionara „A” F. C. Olt, circa 
4 000 de spectatori (o treime din 
locuitorii orașului) aslstînd pe 
o vreme frumoasă la o partidă 
echilibrată timp de 60 de mi
nute. Absențele de marcă din 
formația oaspete (Bălăci și Cri- 
șan aflați tn examene, Minea 
și Turcu suspendați pentru două 
cartonașe galbene) au anulat, în 
prima repriză, diferența de va
loare dintre elevii antrenorilor 
C. Oțet și N. Ivan și cel ai 
instructorilor I. Petran șl I. 
Popa, neînregistrindu-se nici o 
fază mal periculoasă la ambele 
porți- în final au dștigat oas
peții cu 3—0 (0—0), învingători
lor trebulndu-le aproape 60 de 
minute pentru a se acomoda cu 
denivelările terenului, pentru ca 
apoi să-și impună plusul de ex
periență și de superioritate teh

nică. El au marcat de trei ori 
— și pe fondul de cădere fizică 
a gazdelor — prin GEORGESCU 
(min. 63), LEȚA (min. 80) și 
PENA (min. 84). F. C. Olt a ob
ținut o victorie muncită în fața 
unei echipe ambițioase cu mul
te reușite în această competiție 
în care are la activ cinci victo
rii în fața unor divizionare „C“ 
Și „B".

Arbitrul 1. Ghergheli (Baia 
Mare) a condus foarte bine for
mațiile :

VICTORIA : Țica I (min. 83 
Csillag) — COSTIN, Szabo, Ma- 
ghiș (min. 73 Wekerle), Reisz -• 
Leucuța, Popa, SAS — Țica n, 
Nicodin, RUSAN. F. C. OLT : 
Ciurea — Laurențiu, M. zam
fir, Martinescu. MIHALI — M. 
Popescu (min. 85 Dudan). Do- 
nose, EFTIMIE, GEORGESCU — 
Pena. LEȚA (min. 85 Tabacu).

Troian IOANIȚESCU

ANUNȚ
Centrul de perfecționare a cadrelor din mișcarea sportivă, 

împreună cu Centrul de cercetări al C.N.E.F.S. șl Consiliul 
municipal pentru educație fizică și sport, sub auspiciile Uni
versității cultural-știlnțifiee organizează, luni 9 decembrie 1085 
la orele 12,30, în sala Dalles, o masă rotundă cu tema: „progno
za performanțelor probelor atletice la J.O. din 1988 și direc
țiile metodologice aie pregătirii șl obținerii lor”.

Participă: prof. Claudia Simionescu, . directorul Centrului de 
cercetări, lonescu Adrian, A. Bujor și conf. dr. Nicu Alexe.

plu.su


După tragerea la sorț! a grupelor „Cupei Mondiale" la rugby

„GRUPA <D» ARE TREI FAVORITE: 
FRANȚA, ROMÂNIA Șl SCOȚIA!"

Tragerea la sorți a grupelor 
primei ediții a „Cupei Mon
diale** la rugby, efectuată marți 
la Londra, a stîrnit, firesc, nu
meroase comentarii. Cele mai 
multe se referă la componen
ța grupei „D", socotită cea mai 
puternică. Iată două declarații 
edificatoare în acest sens: Al
bert Ferrasse, președintele Fe
derației franceze de rugby: „Nu 
pot spune că siniem norocoși, 
pentru că în grupa noastră sînt 
trei echipe — România, Scoția 
și Franța — care au pretenția 
să se califice în sferturi de fi
nală. Celelalte grupe nu au 
decît două favorite". In timp ce 
John Kendall-Carpenter, direc
torul Comitetului de organizare 
a ..Cupei Mondiale", spune : 
„Am pus cele mai puternice 
patru echipe, fiecare intr-o

„Internaționalele” de tenis ale Australiei

ZIVOJINOVICI ÎL iNViNGE PE McENROE
i.. și se califică pentru semifi

nale I Desigur, surpriza este 
mare, foarte mare, pentru că 
McEnroe pierde șl ultima șansă 
din acest an de a cîștiga un 
mare turneu. Iugoslavul Slobodan 
Zlvojinovici se remarcase încă 
de la Wimbledon, cînd, tn primul 
tur, l-a învins pe Mats Wilander. 
Șl iată că aid șl-a valorificat 
din plin serviciile sale foarte pu
ternice, retururile bine plasate, 
ca si numeroasele passing-sbots- 
url, care l-au făcut k.o. pe „ma
rele Mac" ! Scor final: 2—6, 6—S, 
1—6. 6—4, 6—0 Zivojlnovici îl va 
Intîlnl într-una din semifinale pe 
Mats Wilander. într-un med în 
care vor "1 opuse forța și inge
niozitatea. wilander a cîștigat

A început a 20 a ediție a „Cupei Mondiale" la schi alpin

GIRmELLI ÎN CĂUTAREA RECORDULUI IUI STENMARK...
Așadar, „Cupa Mondială" la 

schi alpin, una dintre competi
țiile care și-a cîștigat, de-a 
lungul anilor, tin public anu
mit. o presă specializată și un 
lanț de localități montane or
ganizatoare de prim rang, a în
ceput, la Sestriere. Este , ediția 
jubiliară, a 20-a, probele alpine 
fiind primele sporturi în care 
s-a experimentat acum două 
decenii, formula de desfășurare 
„în lanț", cu adițiune de punc
te și clasamente finale.

De la ce premise pleacă „ca
ravana albă" în noul sezon ?

E de prevăzut. în primul rînd 
repetarea duelului din toamna 
și primăvara trecută, dintre lu
xemburghezul Marc Girardelli

Forță, decizie, tehnicitate, hotă- 
rire — iată argumentele princi
pale ale lui Marc Girardelll. 
acum la stanul noii ediții a „Cu
pei Mondiale’ Imagine dintr-un 
slalom uriaș desfășurat tn de

cembrie trecut.

TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM @ Cursa internațio

nală de 10 km de ~la San Diego 
(California) a revenit atletului a- 
merican Steve Scott, cu timpul 
de 29:20. urmat de coechipierul 
său Tom Hunt — 29:27. La femi
nin, pe aceeași distanță, a ter
minat învingătoare Zola Budd 
(Anglia) — 33 :lâ, secundată de 
Lynn Nelson (S.U.A.) — 33:29. • 
Atletul portughez Ezequlel Cana- 
rio a terminat învingător în 
cursa internațională de la Van- 
ves (Franța), fiind cronometrat 
pe distanța de 8 km cu timpul 
de 23:28. Pe locurile următoare 
s-au clasat francezul Paul Arpin 
— 23:38 și olandezul Tony Milov- 
soroy — 23:48.

BASCHET d Rezultatele sfer
turilor de finală ale Cupei cu
pelor, masculin, prima manșă a 
primului tur: Split — L.G. Viena 
111—81 ; C.F. Barcelona — Scavo- 

grupă diferită. Astfel, în grupa 
«A» — Australia, in grupa «B* 
— Irlanda, cîștigătoarea ulti
mului „Turneu al celor 5 na
țiuni» în grupa «C» — Noua 
Zeelandă și în grupa «D» — 
Franța, care sînt, teoretic, ca
lificate în sferturi. Grupa „Il
are, insă, trei favorite, alături 
de capul de serie figurind 
România și Scoția, cu șanse e- 
gale“.

Să mai precizăm că meciurile 
preliminare se vor disputa pe 
parcursul unei săptămîni, pro
babil în nocturnă. Două din 
cele patru sferturi de finală 
(pentru care se vor califica pri
mele două clasate din fiecare 
grupă) se vor juca în Austra
lia, celelalte două — tn Noua 
Zeelandă. Data probabilă a fi
nalei: 20 iunie 1987.

meciul din sferturi cu Johan 
Kriek în trei seturi: 6—3. 7—5, 
6—2. Pe cealaltă parte de tablou, 
lucrurile nu sînt încă limpezite, 
din cauza medului restanță Lendl 
— Steyn, din optimi (!) cîștigat 
de primul cu 6—3, 6—2, 6—7, 6—2. 
In sferturi, Lendl urmează să-l 
întîinească pe John Lloyd.

Cîteva rezultate din partidele 
de dublu, feminin (sferturi de fi
nală) : Ann Hobbs, Jo Durle — 
Chris Evert-Lloyd, Catarina Lind
quist 6—4, 6—1; Barbara Potter, 
Sharon Walsh-Pete — Zina Gar
rison, Virginia Wade 6—3, 3—6, 
6—3; Claudia Kohde-Kilsch, He
lena Sukova — Alyciy Moulton, 
Linda Gates 6—4, 5—4 ap.

și elvețianul Firmin Zurbriggen, 
cîștigătorul și respectiv, al doi
lea clasat. în ierarhia generală 
a „circului alb“ la ediția tre
cută. Niciunul dintre ceilalți 
performeri nu poate ridica încă 
pretenții la supremație. - chiar 
dacă, iată. în debutul de sezon, 
în World Series și în concursul 
prim al Cupei schiorii iugoslavi 
au intrat „pe poarta principa
lă". prin Rok PetroVici și Bo- 
jan Krizaj, învingători ! Școala 
iugoslavă poate găsi în acest 
sezon prilejul foarte potrivit de 
lansare' „la vîrf" a talentelor 
sale în schiul alpin masculin 
(dar și feminin), urmare direc
tă atît a pregătirilor din vară, 
pe ghețari, cît si a noilor pîr- 
tii. în special cele de la Sara
jevo. construite de trei ani.

Ne-au sosit știri despre mo
dalitățile de pregătire ale lui 
Marc Girardelli în timpul ve
rii, pe care le considerăm in
teresante și. mai ales, demne de 
a fi urmate de toți cei care 
țintesc spre marea performanță 
în schiul alpin și nu numai. 
Bunăoară, laureatul de anul 
trecut a considerat că o pre
gătire atletică la cel mai înalt 
nivel îi este neapărat necesară 
și, în consecință a ajuns la 
11,3 sec. pe 100 metri și la 7 
metri la săritura în lungime... 
Extrem de exigent cu el însuși, 
știindu-și minusurile de la co- 
borîre și-a cultivat. în prin
cipal, forța pentru a putea re
zista cu bine șocurilor primite 

lini Pesaro 119—102, BSE, Buda
pesta — Viterbe 58—55, Ț.S.K.A. 
Moscova — Badalona 99—83, 
Vevey — St. Frangais 77—70.

HANDBAL • într-un meci in
ternațional amical feminin desfă
șurat la DUseldorf: R.F. Germa
nia — R.P Chineză 18—16. • Du
blă întîlnlre între reprezentati
vele Suediei și Danemarcei: 25—15 
la masculin și 22—22 la feminin.

SANIE • Proba feminină din 
cadrul concursului internațional 
de la Koenigssee (R.F. Germa
nia) a fost dominată de sporti
vele din R.D Germană, clasate 
pe primele trei locuri. A cîștigat 
Kerstin Schmidt — 2:22.37, urma
tă de Steffi Martin — 2:22,73 șl 
Ute Oberhoffner — 2:22,78. Pe 
locul patru s-a situat concurenta 
italiană Veronica Oberhucber — 
2:22,89.

La Londra. In runda a to
a C.C.E. la volei

DINAMO A DISPUS
DE CAMPIOANA ANGLIEI

CU 3-0
Campioana țării noastre la 

volei, echipa masculină Dinamo 
București a susținut, la Lon
dra, prima manșă a dublei în- 
tîlniri cu campioana engleză 
„Polonia" Londra, în runda a 
doua a Cupei campionilor eu
ropeni. Conform așteptărilor, 
voleibaliștii noștri au obținut o 
victorie detașată: 3—0 (1, 9, 11).

Partida retur se va desfășura 
sîmbătă după-amiază în Capi
tală. Considerînd că Dinamo nu 
poate scăpa o nouă victorie în 
fața englezilor, amintim însă 
că, în penultima fază a com
petiției continentale, adversară 
îi va fi puternica formație ita
liană Santal Parma, deținătoare 
a trofeului în ultimele două e- 
diții.

Punct pentru Cehoslovacia 1 Zde- 
nek Kalab trage necruțător prin 
blocajul nord-amerlcan, dar soar
ta meciului nu poate fi întoarsă: 
reprezentativa S.U.A. va cîștiga 
partida tn trei seturi. Fază dtn 
„Cupa Mondială" de volei mas
culin desfășurări recent, la Tokio.

Telefoto: A P. AGERPRES

la 110 km pe oră ! In orice 
caz. țelul mărturisit al lui Marc 
nu este nici ușor și nici puțin 
ambițios : să doboare recordul 
de 13 slalomuri speciale și uria
șe, cîștigate într-un singur se
zon — 1977 — de cel pe care-1 
consideră cel mai mare tehni
cian al tuturor timpurilor, Slen- 
mark... Să vedem. însă. care 
va fi reacția luj Zurbriggen, a 
austriecilor, a elvețienilor. a 
iugoslavilor 7

ITALIA. Orașul Torino găz
duiește în această săptămî- 
nă, pentru a 5-a oară conse
cutiv, cea de-a 41-a ediție a 
Festivalului internațional 
filmului sportiv. Juriul, 
care fac parte vedete 
sport — ca Felice 
sau Mauro Numa —, 
nalități ale micului șl

al 
din 
de 

Gimondi 
perso- 

ma- 
relui ecran, reprezentanți ai 
presei sportive, a selecționat 
27 de filme documentare și 
de ficțiune, provenind din 19 
țări de pe trei continente.' 

FRANȚA. La Paris a fost 
constituită o comisie alcă
tuită din filologi și specia
liști în domeniul sportului, 
avînd ca sarcină realizarea 
unei terminologii sportive în 
limba franceză. Obiectivul 
principal al comisiei este în
locuirea unor termeni tradi
ționali, oare sînt în cea mai 
mare parte de origine engle
ză

Argentina. La Buenos 
Aires este în curs de desfășu
rare programul „Sportul pen
tru toți", la care participă, 
pînă în prezent, 750 000 de ce
tățeni, doritori să-și petreacă

ECHIPA SCOȚIEI, ULTIMA 
CALIFICATĂ PENTRU TURNEUL 

FINAL AL C.M.
Se cunoaște și cea de a 24-a 

echipă calificată pentru turneul 
final al C.M. din Mexic. Ieri, la 
Melbourne a fost desemnată ulti
ma reprezentativă pentru „El 
Mundial". Ea este selecționata 
Scoției, care In partida retur a 
terminat la egalitate cu Austra
lia: 0—0. învingători în prima 
partidă, la Glasgow, cu 2—0, sco
țienii au cîștigat acest baraj.

Oaspeții, fără cîțiva titulari de 
bază" (Dalglish. Strachan, Nicol) 
s-au apărat foarte bine și au pu
tut stăvili atacurile gazdelor, care 
după cum spunea antrenorul 
australian Frank Arok, au alcă
tuit cea mal bună formație la 
ora actuală, dar care n-a putut 
trece de echipa scoțiană.

Au jucat formațiile: , AUSTRA
LIA: Greedy — Yankos, Ratcliffe,

CAMPIONII AFRICII

Șl SPORTUL CONTEMPORAN
de ac- 

„Jeux 
perio- 

la un
prestigiu recunoscut, l-a desemnat pe Said Aouita drept 
„campionul campionilor Africii" pe anul 1985. Argumentele ? 
Atletul marocan a îmbunătățit, în ultimul sezon, recordill 
lumii la 1500 m (3:29,45) și la 5000 m (13:00,40)_. precum și 
cele mai bune performanțe africane la o milă și la 2000 
m. Principalii săi contracandidați au fost Ahmed Salah din 
Djibouti. învingător in prima „Cupă Mondială" la maraton 
(in luna aprilie, la Hiroșima) și fotbalistul marocan Mo
hamed Timoumi, element activ al calificării echipei țării 
sale la turneul final al C.M. Anul trecut, trofeul revenise 
alergătoarei pe 400 m garduri. Nawal el Moutawaki (Ma
roc), campioană olimpică la Los Angeles. .

Ca orice ierarhie și cea a „campionului campionilor 
Africii" și a celor clasați după el oferă prilejul unor nu
meroase interpretări. Ni se pare, insă, că marele și im
portantul adevăr conținut de clasamentele publicate în re
vista „Jeux d’Afrique" — anul acesta și în anii precedenți, 
deopotrivă — rămîne acela că performerii din componen
ța lor sînt figuri de prim-rang in sportul mondial, perfor
meri autentici ale căror reușite sînt absolut competitive cu 
cele mai bune ale campionilor din continente cu un nivel 
tradițional ridicat al recordurilor cum sînt Europa și 
America de Nord, in principal. Prestigioasa agenție S.I.D. 
îl situează pe Said Aouita Pe locul doi în ierarhia celor 
mai buni sportivi ai lumii pe 1985.

Afirmarea mondială a sportului african s-a mai semna
lat, căci argumente au fost — și sînt — destule. Anul acesta 
s-a împlinit chiar un sfert de veac de la prima medalie 
olimpică obținută de Bikila Abebe. pentru țara sa. pentru 
continentul său, in maratorul jocurilor de la Roma. Aler
garea desculță a etiopianului putea atrage, atunci, în mod 
simbolic, atenția asupra unor realități dureroase privind 
condițiile generale precare de viață ale continentului negru. 
Trofeul de la Roma (dublat, după patru ani. la Tokio) 
întărea și mai mult valoarea in sine a performanței. Au 
urmat alte probe olimpice cîștigate de sportivi africani, pe 
care lumea le-a considerat, o vreme, mari surprize, dar a 
sflrșit prin a se obișnui cu repetatele recorduri în probele 
de 1500 m (Kipchoge Keino), 5000 m (Mohammed Ga- 
moudi), 10 000 m (Naftali Temu). 3000 m obstacole (Amos 
Biwolt). 4x400 m (Kenia. după o supremație de patru 
olimpiade a nord-americanilor !). și, în fine. în întrecerea 
feminină de 400 m g. (El Moutawaki). A doua disciplină 
olimpică laureată, hocheiul pe iarbă feminin din Zimbabwe, 
a trecut in statisticile de onoare ale Africii, în 1980. la 
Moscova. Boxul african a oferit pînă acum mai bine de 
10 campioni mondiali la diferite categorii (vă mai spune 
ceva numele nigerianului Dick Tigger, nu-i așa ?). fotbalul 
african a adus mari satisfacții... Europei prin sportivii săi 
împrumutați.

Said Aouita se adaugă. așadar, unui șir de străluciți 
predecesori, capabili să alcătuiască o istorie a sportului 
cu nimic mai prejos ca a oricărui alt continent. Un fapt 
apreciat de iubitorii adevărați ai sportului de pretutindeni. 
Cu atît mai mult cu cît, acum o jumătate de secol, atîtea 
valori ale continentului negru. — între ele și cele sporti
ve — erau sortite anonimatului, întunericului. Sportul a 
fost — și rămîne — unul dintre dialogurile cele mal fertile 
ale Africii cu Lumea.

Radu TIMOFTE
P S. O știre recentă : John Ribbs. din Senegal, va fi 

singurul automobilist negru de F-l. Să fie, oare, unul din
tre viitorii pretendenți la titlul de „campion al campionilor 
Africii

PE GLOB • PE GLOB
timpul liber practic, în diverse 
activități sportive în scopul 
menținerii sănătății.

U.R.S.S. Cu puțin timp în 
urmă, la Moscova s-a desfășu
rat un seminar al antrenorilor 
de box din opt țări europene 
(Danemarca, Finlanda, Italia, 
Iugoslavia, Norvegia, România, 
Polonia și U.R.S.S.), în cadrul 
„Programului solidarității O- 
limpice* inițiat de C.I.O. Se
minarul a avut ca temă „Re
liefarea unor tactici și tehnici 
noi ale boxerilor amatori".

ANGLIA. Mal mulți atlețl 
de valoare și antrenori sovie
tici vor fi prezenți la cîteva 
seminarli de specialitate în 
săptămînile următoare. Astfel, 
fostul săritor în lungime Igor 
Ter-Ovanessian, antrenor al 
echipei U.R.S.S., va fi prezent 
la Workshop, Cheltenham șl 
Southampton în decembrie, în 
timp ce Iuri Sedîh, recordman 
mondial la aruncarea cioca
nului, va participa, în ianua
rie, la discuțiile de la Ipswich 
șl Wigan.

Dunn (Farina), Davidson — 
Jenin gs, Patikas, Crino (Odza- 
kov), Murphy — Mitchell, Kos- 
mina.

SCOȚIA: Leighton — Gough, 
Miller. McLeish McStay — Sou- 
ness, Aitken, Malpass, Speedie 
(Sharp) — McArennie, Cooper.

ȘTIRI, REZULTATE
• Intr-un interviu acordat unul 

ziar marocan, directorul tehnic 
al Federației franceze de fotbal, 
Michel Hidalgo, a declarat: „Ca
lificarea noastră pentru turneul 
final din Mexic nu este decît o 
primă etapă. Avem ca obiectiv 
podiumul competiției supreme și 
chiar cîștigarea -«Cupei Mon
diale*8. După cum se știe, sub 
conducerea ca antrenor a lui 
Hidalgo, echipa Franței s-a cla
sat pe locul 4 la turneul final 
din Spania șl a cîștigat campio
natul european din 1984.
• în etapa a 14-a a campio

natului Turciei: Galatasaray — 
Zonguldak 1—0, Fenerbahce — 
Ankaragticd 1—0, Eskișehir — 
Sakarya 2—0, Ordu — Besiktas 
0—2 Rize — Trabzon 0—0, Gen
ei erbirllgi — Bursa 1—1» Pe pri
mele locuri: Galatasaray și Fe
nerbahce cu cîte 19 p, Eskișehir 
18 p (toate cu cîte un joe mai 
puțin disputat).
• La Halle, în meci amical,

echipa locală Chemie a dispus 
cu 2—0 (0—0) de Zenit Lenin
grad.
• Internaționalul norvegian ,E- 

rik Thorstvedt (23 de ani), de Ia 
Viking Stavanger, a semnat un 
contract cu echipa vest-germană 
Borussia Mdnchengladbach.
• Cunoscutul jucător belgian 

Michel Renquin, care a evoluat 
în ultimii patru ani la Servette 
Geneva, a hotărît să se reîn
toarcă în țara lui și să joace la 
Standard Li&ge. El a și semnat 
contractul și, după 15 decembrie, 
va avea drept de joc în campio
natul belgian. în vîrstă de 30 de 
ani, Renquin (selecționat pînă 
acum de 44 de ori în reprezen
tativa Belgiei) speră să fie in
trodus în lotul pentru C.M..

Un fapt 
tualițate : 
d’Atrique",

CEHOSLOVACIA. Antreno
rul Ludek Bukac, care a con
dus naționala cehoslovacă la 
cucerirea titlului mondial de 
hochei la Praga, în această 
primăvară, este de la 1 de
cembrie 1985, antrenorul echi
pei olimpice austriece. Bukac 
intenționează sa formeze o e- 
chipă care să participe la J.O. 
din 1988 de la Calgary. Țelul 
său mărturisit este însă, să 
promoveze cu echipa în grupa 
„A".

JAPONIA. Prima ediție a 
Jocurilor asiatice de iarnă va 
avea loc în orașul olimpic 
Sapporo, între 1 și 7 mar
tie 1986.

canada. Asociația cana
diană de hochei amator a luat 
o puternică poziție împotriva 
actelor huliganice șl injuriilor, 
frecvente aduse de jucătorii 
echipei „High Stick- adver
sarilor și. mal rău, conducă
torilor jocurilor. S-a insistat 
asupra aplicării mai stricte a 
regulamentului șl în acest 
sens, au fost instrulți arbitrii 
care vor pedepsi foarte aspru 
orice abatere.


