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Pe marginea calificării echipelor Crișul și Dinamo In „sferturile" cupelor europene la polo

PEPINIERA DE VIITORI PERFORMERI
PRINTR-0 BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA

SUCCESUL ESTE MEUH0R1U, DAR GREUL ADIA ÎNCEPI
între cele 16 echipe rămase 

in cursa pentru trofeele sportu
lui cu mingea pe apă la nivelul 
cluburilor europene se, află și 
reprezentantele țării noastre. 
Crișul Oradea merge mai de
parte în C.C.E., Dinamo Bucu
rești în Cupa Cupelor. Califi
carea lor în faza „sferturilor" 
înseamnă, sigur, o primă per
formanță a acestei stagiuni im- 
ternaționale la polo. Pe margi
nea ei, gîndind în perspectivă, 
turneele următoare sint, o spu
nem din capul locului, de difi
cultate evident sporită.

DEBUTUL CRIȘULUI în actua
lul sezon competițional nu a putut 
fi socotiit, în nici un caz, spec
taculos. Campioana noastră a 
făcut un singur joc, cu ... Dina
mo, la nivelul valoric din pri
măvară, cind remonta o dife
rență apreciabilă și-și apăra 
titlul. Iată de ce se strecuraseră 
anumite temeri vizavi de parti
ciparea în C.C.E. Dar orădenii 
le-au risipit incă din primele 
minute ale evoluției in propriul 
bazin — cu tribune n-eîncăpăitoa-

CAMPIONII LA OINĂ

ȘI-AU ONORAT TRADIȚIA
• Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii" — la al
15-lea titlu*Noua generație, la înâlțime + Record 

de public în comuna Gberâești
suficient.

Campionii (de la stingă) : Ch. Gruianu, M. Simoiu, M. Stănescu, 
I. Paulescu (căpitanul echipei), N. Paulescu, Gh. Drăghici, I. An
ton, I. Dacău (antrenor) in rîndul de sus ; Al. Georgescu, Al. An

ton. Al. Puțintei, Ș. Iancu, A. Burcică și O. Popa.
Foto : Aurel D. NEAGU

Din cele 10 echipe partici
pante la primul tur al finalei 
Campionatului Național de oi
nă, ediția 1986, primele cinci 
formații — Combinatul Poli
grafic „Casa Scînteii“, dețină
toarea titl.ului, Dinamo Bucu
rești, A.S.A. Constanța, I.M.P. 
București și Laminorul Roman, 
care s-au dovedit a fi de for
țe sensibil egale, și-au cucerit 
dreptul de participare la ur
mătoarele două runde ale com
petiției.

Cîștigînd pentru a 15-a oară 
tricourile de campioni ai țării, 
oiniștii de la C.P.B. „Casa 
Scînteii", care de regulă iși 
disputau întîietatea doar cu 
dinamoviștii bucureșteni și la- 
minoriștii din Roman, au avut 
acum mai mulți contracandi- 
dați decît în anij trecuți. Prin
tre cele cinci finaliste care 
s-au menținut în lupta pentru 
titlu s-au aflat două echipe ti
nere, A.S.A. Constanța (antre
nor — Mircea Tomescu) și 
I.M.P. București (antrenor — 
Fănel Alexe), care, spre satis
facția publicului, au dat adesea 
nota generală în partidele sus
ținute. Constituind un ansam
blu bine armonizat, militarii 
au furnizat partide pe muchie 
de cuțit, pierzînd la limită în 
fața puternicilor oiniști de la 
C.P.B, „Casa Scînteii" și Di
namo București. De asemenea, 
tinerii de la I.M.P. București, 
ambițioși nevoie mare (din pă
cate, uneori chiar peste măsu-

de

unei

------------------ ,
re pentru un interes așa 
mare pe malul Crișului 
fringind dîrza rezistență a 
echipe franceze cu șapte titulari 
prezenți, acum șase săptămini. 
la „mondialele" din Spania (în 
frunte cu excelent clăditul Je- 
llef sau frații Crousillat). Acel 
15—11 din prima partidă avea 
să fie confirmat prin menți
nerea la un ridicat nivel de 
exprimare în joc, dar mai cu 
seamă prin aceeași întrutotul 
remarcabilă strîngere a rindu- 
rilor in momentele dificile, atit 
de mult — și pe bună dreptate 
— aplaudată de generosul și 
cunoscătorul public bihorean. A 
fost astfel posibil ca o ech’- 
de talia celei sovietice („Dina
mo Moscova e cea mai bună 
formație de club pe care am 
văzut-o vreodată", susținea cu 
temei Cornel Gordan), cu jucă
tori apreciați în lumea întrea
gă (Mșveniradze, Mendigaliev, 
Grișin, Apanasenko și M. Iva
nov s-au numărat printre me- 
daliații cu bronz la C.M. din 
august) să dea absolut totul 
pentru a egala, cu destulă șan- 

ră, E. Stoian și I. Dumitrașcu 
diminuînd potențialul echipei 
întrucît au fost eliminați de 
pe teren pentru repetate voci
ferări) se pot mîndri cu o 
nesperată victorie dobîndită în 
fața campioanei.

în contextul confruntării din
tre echipe experimentate, be
neficiare ale unui bagaj solid de 
cunoștințe tehnico-tactice, eu 
formații dornice de afirmare, 
alcătuite din elemente de real 
talent, s-a observat o evidentă 
creștere a randamentului la 
„prinderea" mingii, unde s-au 
realizat mai multe puncte ca 
altădată, cei mai productivi ju- 
_________ Troian IOANIȚESCU 

(Continuare In pag 2-3)

In C. C. E. ia baschet feminin

MÎINE, „U" CLUJ-NAPOCA - M. T. ANKARA
Reprezentantele țării noastre 

în Cupa Campionilor Europeni 
la baschet vor susține miine 
partidele retur din cadrul tu
rului inaugural al competiției.

Echipa feminină Universita
tea Ciuj-Napoca va întîlni, in 
Sala Sporturilor din orașul de 
pe Someș (la ora 18), pe cam

să, in finalul celor 28 de mi
nute regulamentare și a ciștiga 
abia in prelungiri, cu 13—12. 
„7“-Ie antrenat de loan Alexan- 
drescu a trecut, prin urmare, o 
nouă probă de valoare și tena
citate, începinid cu portarul 
Rada, continuind cu Fejer, Ga- 
rofeanu. Kiss, Raț, Gordan, 
Costrăș — între ultimii doi s-a 
dus, în... tribune, „disputa" 
pentru desemnarea celui mai 
bun jucător —, ceilalți compo
nent! ai lotului (Pantea, Illes,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

După prima partidă din returul C.E.

DIN CEI MAI
,XV"-LE REPREZENTATIV TREBUIE ALCĂTUIT

BUNI RUGBYȘT1
tv

Un prim obiectiv al rugbyș- 
tilor noștri — care și-au pro
pus în Campionatul European 
un retur plin de succese — a 
fost atins: victorie cu 37—9 a- 
supra echipei Tunisiei, după o 
frumoasă partidă. Cum arătam 
însă și în cronica meciului, 
două eseuri — spectaculoase —, 
cele ale lui Tofan și Năstasc, 
au fost „numere" personale (și 
nu urmarea unor faze constru
ite, gîndite colectiv). Rămîn, 
deci, trei eseuri, dintre acelea 
„lucrate", marcate în partida 
cu Tunisia, ceea ce-i, să recu
noaștem, puțin avînd în vedere 
că adversarul nu a fost dintre 
cei mai dificili. E 
credem, să amintim că înainta
șii noștri înalți (L. Constantin, 
în primul rînd, Caragca șl Do- 
ja) au dominat cu autoritate 
marginea, culegînd (aproape) 
toate baloanele puse în joc, iar 
în repriza secundă și grămada 
tunisiană, mai ușoară, hărțuită

La Campionatele Internaționale de tenis de masă

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA

Și la ..internaționalele* de la 
Bistrița Otilia Bădescu si Ma
ria Alboiu s-au numărat prin

tre cete mai bune 
Foto : Aurel D. NEAGU

pioana Turciei, Madcn Tetkik 
Ankara (in tur : 92—59 pentru 
clujence). Arbitri : O. Gorba
tov (U.R.S.S.) și N. Kombouris 
(Grecia).

Steaua va juca, la Kaunas, 
cu Jalghiris (în tur : 107—90 
pentru baschetbaliștii sovietici). 
Arbitri : Z. Soltysziak (Polonia) 
șl T. Haukkilahti (Finlanda)

REPORTAJUL
WOSVUv

fel ca și 
și muni- 
cu o în- 

societatea

Letea, cartier industrial al 
municipiului Bacău, trăiește o 
nouă tinerețe. I-o asigură a- 
preciatul colectiv al Combina
tului de Celuloză și Hirtie 
(C.C.H.), cu mii de muncitori 
și tehnicieni competenți și har
nici, precum și cei care se 
constituie în schimbul de mîi- 
ne al acestei uni
tăți economice 
fruntașe pe ramu
ră — elevii Liceu
lui industrial, ai 
căror oaspeți am fost o dală 
cu începerea noului an școlar.

Cunoaștem această 
de învătămînt 
țâre, în 1949. 
recunoscut-o. 
1961, de cind 
didactioe ale liceului s-au mu
tat în casă nouă, totul a căpă
tat dimensiuni impresionante și 
un aspect modern, la 
combinatul, la fel ca 
ciplul de pe Bistrița, 
fățișare demnă de 
noastră socialistă, vădind pre
ocupare pentru cultivarea 
frumosului, a ordinei și spiri
tului gospodăresc.

„Liceul nostru este creația 
societății noastre socialiste" — 
ne spune ing. Irina Cihodaru.

instituție 
încă de la înfiin- 
Acum n-am mai 
Pentru că dir 
elevii și cadrele

declarația opti- 
căpitan al echi- 
temperamentalul 
Mircea Muntea- 

debutul

continuu și uzată, a reculat cu 
regularitate. Să înregistrăm, a- 
șadar, succesul din partida cu 
Tunisia cu satisfacția cuvenită, 
fără însă a-i acorda dimensi
uni exagerate. Așteptăm, pen
tru a judeca mai lucid lucrurile, 
proxima partidă cu Portugalia, 
din 18 octombrie, consemnînd 
deocamdată și 
mistă a noului 
pei naționale, 
nostru taloner, 
nu: „Sînt fericit că 
meu în postul de căpitan de 
echipă a coincis cu un succes, 
înaintarea a fost, cred. Ia înăl
țime și a dominat net cimpui 
de .ioc. Sigur, au apărut și im
perfecțiuni, inerente, deoarece 
sintem la prima noastră luare 
de contact cu multi jucători 
noi. Dar sint convins că evo
luția echipei va crește de Ia 
meci la meci, atingînd cota 
maximă in ziua partidei cu 
Franța!“.

Analizînd desfășurarea Cam
pionatelor Internaționale 
ale României Ia tenis de 

masă, care au avut loc săptă- 
mîna trecută la Bistrița, tre
buie să avem în vedere trei 
direcții: valoarea aetualei edi
ții prin prisma participanților, 
comportarea reprezentanților 
țării noastre și cadrul organi
zatoric. De la bun început. în
să. trebuie să spunem că din 
toate punctele de vedere ediția 
din acest an a ,,Internaționale
lor" a reprezentat un frumos 
succes. aprecierile oaspeților 
fiind deosebit de elogioase.

între diversele campionate 
internaționale (ale Cehoslova
ciei, Iugoslaviei, Franței, Ita
liei, R.F.G. etc.), cele ale Ro
mâniei ocupă un loc de prim 
rang, date fiind tradiția și va
loarea tenisului nostru de mar. 

directoarea acestui lăcaș de 
formare a cadrelor de meca
nici, operatori chimiști și elec
tricieni, care, în cadrul multi
plelor sale obligații profesiona
le, asistă deseori și la lecțiile 
de educație fizică.
Ia lecțiile 
are darul 

.Asistența 
de educație fizică 
să mă destindă —*
tine să completeze 

I directoarea — la 
fel ca și pe elevi, 

| dar să mă și În
demne să evoc anii 

rezervam cîteva ora 
pe zi, jucînd volei, 
mea preferată"»

cind îmi 
de spori 
disciplina

Ce-i drept, volei joacă mai 
puțin elevii Liceului industrial 
din Letea Bacăului, preferințe
le îndreptîndu-se cu precădere 
către baschet (care beneficiază 
de tre! terenuri), handbal și 
fotbal, ramuri de sport care, 
chiar dela primele lecții de 
educație fizică, sînt la ordinea 
zilei, prin campionate pe cla
se, acțiuni de selecție etc. Tra
diția jocurilor sportive amin
tite este puternică, prof. Dorn 
Arădăvoaicel avînd merite deo-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pap. 2-3)

Mircea Munteanu, combativul 
căpitan al echipei naționale

în completarea cronicii, cîte
va aprecieri despre comporta
rea celor 15 „tricolori" care au 
evoluat pe terenul din Con
stanța.

M. Toader (a jucat a 9-a
Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag 2-3)

• „Trofeul Sportul* a revenit 
Otiliei Bădescu • Bistrița — o 
gazdă ireproșabilă • Antreno
rii trebuie să invețe bine „lec

ția* acestei competiții

să. posibilitățile organizatorice. 
Drept urmare, ele au fost in
cluse în turneele din grupa A 
pentru „Marele Premiu", rezul
tatele atîrnînd greu și în „ba
lanța" computerului care alcă
tuiește topurile europene și 
mondiale. Drept urmare, la 
Bistrița au fost prezenți jucă
tori și jucătoare cu un foarte 
bogat palmares (Csila Batorfi, 
Edith Urban — Ungaria, Va
lentina Popova, Elena Kovtun, 
Iolanta Prusene, A. Mazunov, 
A. Stadnicenko — U.R.S.S.,
Vesna Ojtersek, Z. Kalinici, Z. 
Primorac, I. Lupulescu — Iu
goslavia. Daniela Gherghelceva, 
Șt. Ștefanov — Bulgaria, Bea
trice Abgrall — Franța, Alena 
Safarova. Daniela Davidkova, 
Javourek, M. Broda — Ceho
slovacia. J.M. Saive, Karine 
Bogaerts — Belgia, Katja Nol- 
ten — R.F.G. ș.a.), toți cotați 
printre cei mai buni jucători 
europeni, medaliați ța marile 
competiții ale tenisului de ma
să. Alături de acești foarte va
loroși sportivi, s-au aflat și 
reprezentanții noștri (Otilia 
Bădescu, Maria Alboiu. Cristi
na Enulescu, Emilia Ciosu, 
Maria Bogoslov, Adriana Năs- 
tase, lulia Rîșcanu, V. Florea, 
A. Fejer, S. Crișan. C. Creangă,
M. Nicorescu, Z. Zoltan etc.) 
și ei bine situați In ierarhiile

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta patf. « <-•>



PILOȚII DIN
ÎNVINGĂTORI LA

Desfășurată la trei clase (50 
125 și 250 cmc), prima ediție 
a Campionatului de viteză pe 
echipe la motociclism pe șosea 
a reunit specialiști ai genului 
din 16 cluburi si asociații.

întrecerile au avut loc la Re
șița, pe un traseu de 3360 m 
(cu 11 viraje), care i-a supus 
pe concurenți la un serios 
examen, trecut cu brio de mo- 
tocicliștii din provincie, victo
rioși la toate probele din pro
gram, după o aprigă dispută cu 
piloții ceâor patru secții de 
performanță din Capitală. O 
frumoasă surpriză au produs-o 
cimpinenii Ilie Corneanu și Va- 
sile Cucu, care au îmbrăcat 
tricourile de campioni la 50 
cmc, clasă unde s-au aliniat 
cel mai mare număr de concu
renți — 48. Făcînd progrese e- 
vidente în pilotarea mașinii, 
elevii antrenorului Ion Comă- 
nescu s-au menținut perma
nent printre principalii anima
tori. Ilie Corneanu sosind în 
final pe locul doi, iar mai tînă- 
rul său coechipier, Vasîle Cucu. 
pe poziția a patra, la capătul 
celor șase ture. S-au mai im
pus atenției tinerii motocîcliști 
de la I.T. București.

La clasa 125 cmc (14 ture) 
s-au angajat din start în lupta 
pentru un loc pe podium vi- 
teziștii : din Timișo,ara, St. 
Gheorghe, Drobeta Tr. Severin 
și Tg. Mureș. Victoria a reve
nit echipei Progresul din ora
șul de pe Bega. grație plusu
lui de experiență al lui Doru 
Arsin, care a realizat 22 de 
puncte din cele 38 totalizate de 
timișoreni.

Cursa celor mal puternice 
mașini (250 cmc) s-a derulat 
de-a lungul a 16 ture, fiind și 
cea mai spectaculoasă probă 
din program. Pregătindu-și te
meinic mașinile pentru concurs 
și fiind bine conduși de an
trenorul Arpad Viktor, alergă-

Inceplnd de joi, la Arad

CAMPIONATELE DE HALTERE 
PE ECHIPE LA JUNIORI
De joi plnă duminică, se vor 

desfășura la Arad, Campiona
tele de haltere pe echipe la 
juniori. Cu acest prilej va fi 
desemnată câștigătoarea Divi
ziei A. în prima etapă, progra
mată In primăvară, la Galați, 
pe locul 1 s-a clasat Steaua cu 
8 652 puncte, avînd un avans 
confortabil față de Gloria Bis
trița — 8 393 p. Dunărea Ga
lați — 7196 p, Rapid București 
— 7 083 p etc. Astfel, prima 
șansă de a cuceri titlul o are 
formația Steaua (cu C. Udrea, 
A. Szasz, N. Niță în formație), 
urmată de bistrițenî (cu L. 
Muntean, P. Toroszkei, T. Ka- 
raffa printre cei 10 compo- 
nenți).

în Divizia B, șanse de pro
movare au echipele Unirea Al
ba Iulia și Nicotină Iași, care 
in prima manșă au acumulat 
4 274 p, respectiv 3 865 p.

Din unele formații vor lipsi 
juniorii din lotul național, care 
se pregătesc pentru apropiatele 
Campionate Mondiale de se
niori.

UN REUȘIT CONCURS
DE CULTURISM

Timp de două zile, la Casa de 
cultură din Odorheiu Secuiesc 
8-a desfășurat, în organizarea a- 
soclațlel sportive Matrița (princi
palul animator — ing. p. peter), 
primul ooncurs de culturism din 
localitate. Competiția, cea mal 
amplă după Campionatele Națio
nale, a constituit un succes atu 
din punct de vedere organizato
ric (condiții excelente), oft ri sportiv.

Cîștigătorll, In ordinea catego
riilor : juniori mici : 55 kg. — *
L. Osvath, 60 kg — A. vagasi 
(Matrița Pdorhel), 65 kg — C. 
Luchian (TEROM Iași). 70 kg —
M. Popa (Ide. „Spiru Haret" 
București), peste 75 kg — Cr. 
Vasile (Rovine Craiova) : juniori 
mar! 1 65 kg — J. pal (Matrița 
Odorhei) 70 kg — s. Breahnă 
(Exploatare Metrou București). 

75 kg — M. Popa (Ide. „Spiru 
Haret" București). 80 kg — FI. 
Lupu (ASA Tg. Mureș), peste 80 
kg — S Seruna (Turdeana Turda) ; seniori : 70 kg — M. Albu 
(Vagonul Arad). 76 kg — N. 
Glurg (Gloria Tg. Lăpuș), 82 kg
— E. Kantor (Vagonul Arad). S3 
kg — FI. Uceanu (Ide. „Spiru 
Haret" București), peste S3 kg — 
E. Dune» (Metalotehnica Tîrgu 
Mureș) : fete —52 kg — B. Lasz- 
lo (Matrita Odorhei), peste M kg

— F. Miuț (Rapid Oradea).

PROVINCIE,
TOATE CLASELE

torii orădeni au dominat co
pios întrecerea.

Clasamente : 50 cmc — I. 
Energia Cimpina 40 p. (I. Cor- 
neanu — 22 p, V. Cucu — 18 
p), 2. I.T. București 35 p (M. 
Negoiță 20 p, D. Stan 15 p) ; 3. 
Progresul Timișoara 34 p (A. 
Molnar — 25 p. Z. Erdei 9 p); 
125 cmc — 1. Progresul Timi
șoara 38 p (D. Arsin — 22 p, 
R. Franz — 16 p). 2. IMASA 
Sf. Gheorghe 35 p (Tr. Botoș 
— 20 p, A. Tanczos 15 p), 3. 
Unirea Drobeta Tr. Severin 25 
p (realizate de V. Haralambie); 
250 cmc — 1. Voința Oradea I 
47 p (I. Viktor — 25 p, A. 
Viktor — 22 p), 2. Voința Ora
dea II 29 p (R. Certes — 14 
p, L. Farkaș — 15 p), 3. I.T. 
București 27 p (C. Ilea — 18 
p, M. Badea — 9 p).

La prima sa ediție, campio
natul pe echipe s-a bucurat de 
o excelentă organizare, asigu
rată de organele locale din Re
șița și, ceea ce e mal îmbu
curător, de o numeroasă par
ticipare la clasa națională 50 
cmc.

Troian IOANIȚESCU

LICEUL INDUSTRIAL 
DIN LETEA BACĂULUI

(Urmare din vag li 

sebite în acest sens, modelind, 
an de an, elevi și eleve în 
măsură să aspire la consacra
re în sport. în vară, vitrina cu 
trofee a liceului s-a îmbogă
țit cu o cupă a U.T.C. cucerită 
la baschet, Ia finala republica
nă. Baschetul este, de altfel 
sportul cu cei mai mulți adepți 
aici, cu jucători divizionari și 
chiar cu echipe aflate foarte 
apreape de pragul eșalonului 
prim. Bobeică. Acoltoaie. Urdă 
Cherecheș, Bălăiță, Vașcan. 
Chirilă, Luncan sînt cei mai 
reprezentativi baschetbaliști ai 
liceului, în timp ce alții se 
află pe... urmele lor. Letea, a- 
sociația sportivă a Combinatu
lui, are între elevii liceului o 
puternică pepinieră în baschet, 
dar și în fotbal, luDte (greco- 
romane), atletism, handbal și 
în perspectivă în înot. aici 
existînd și un bazin (40X15). 
invitație la inițiere și obținerea 
măiestriei. Elevii au alături, 
în împlinirea acestui deziderat, 
nu numai pe profesorii și 
maiștrii lor din ateliere, ci și 
conducerea combinatului. nrin 
ing. Nîcoiae Barbu și ceilalți
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La debutul competiției echipelor de judo

MULTE SURPRIZE
Duminică, în trei localități — 

Iași, Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej și Mirșa — s-au disputat 
întrecerile primei etape a Di
viziei A de judo, în urma că
rora TCI Oradea și Dinamo 
București s-au Instalat în frun
tea clasamentului, obținînd cite 
patru victorii din tot atîtea po
sibile.

GH. GHEORGHIU-DEJ. Or 
ganizare excelentă, meciuri 
frumoase, viu disputate, sur
prize de proporții, iată pe scurt 
caracterizarea turneului dispu
tat In localitate. Fosta cam
pioană a țării, Steaua, a fost 
întrecută de Rapid Oradea și 
CSM Borzești I Iată rezultatele 
— Dinamo București: cu Pe
trochimistul Pitești 6—1, cu 
CSM Borzești 6—1, cu Rapid 
Oradea 5—2, cu Constructorul 
Alba Iulia 7—0 ; Steaua : cu 
Constructorul Alba Iulia 4—3. 
cu Petrochimistul Pitești 6—1. 
cu Rapid Oradea 3—4, cu CSM 
Borzești 3—3 (0—2 la ipponave- 
raj) ; Rapid Oradea : cu CSM 
Borzești 5—1, cu Constructorul 
Alba Iulia 2—4 : Petrochimistul 
Pitești : cu CSM Borzești 5—2. 
cu Constructorul Alba Iulia 3_ 4

Gh. GRUNZU — coresp

IAȘI. întrecerile, de bun ni
vel tehnic și spectacular, au 
fost dominate de judoka de la 
TCI Oradea (învingători în toa
te cele patru partide) și Ni- 
tramonia Făgăraș (trei victorii). 
Rezultate — TCI Oradea : eu 
Rapid București 6—0, cu Meta

Astăzi, miercuri, se desfă
șoară patru partide din eea 
de-a doua etapă a campionatu
lui masculin de volei. Una din 
ele este din prima grupă va
lorică : Universitatea CFK
Craiova primește acasă repli

Grupa I valorică
CRAIOVA ; Universitatea CFR— Steaua 

Grupa a II-a valorică
SUCEAVA : CSMU — Tractorul Brașov
TULCEA : CSM Delta — Relonul Săvinești
BUCUREȘTI : Rapid — Politehnica Timișoara

(Sala Giulești. ora 17)

REZULTATE DIN
In etapa a IV-a a diviziei se

cunde de volei s-au înregistrat 
rezultatele :

FEMININ, seria I : Chimia Tr. 
Măgurele — Ceahlăul TCMRIC p. 
Neamț 3—0. Confceția Suceava — 
CSU-IEFS Buc. 3—1, Chlmpex 
Constanța — 1TB Edcctra 3—0 
ASU Craiova — Confecția Buc.
2— 3, Comerțul Constanța — Știin
ța Bacău 2—3, Metal 33 Buc. — 
CSM Otelul Tîrgoviște 1—3 ; se
ria a n-a : Armătura Zalău — 
Rapid Buc. 2—3, CSM Lugoj — 
Olimpia Oradea 3—1, Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș — Spartac Buc.
3— 0, Toplițana Toplita — „U“ 
cluj-Napoca o—3, Maratex B. 
Mare — Explormln Caransebeș 
3—0 „Poli" Timișoara — Braiconf Brăila 3—0.

MASCULIN, seria I : Metalul 
Tîrgoviște — Oltul Rm. Vîleea 

In plină pregătire, baschetbaliștii Liceului industrial din Letea .
Tema — recuperarea ofensivă, li asistă și ii îndrumă, prof. Doru 

Arădăvoaicei, antrenorul echipei...
factori de decizie, prin înțele
gerea cărora li s-au creat con
diții optime pentru specializa
rea în fabricarea celulozei și 
hirtiei, materia primă a sutelor 
de publicații care răspund la 
setea de cunoaștere și cultură 
a tuturor cetățenilor patriei 
noastre.

Liceul, eu înfățișarea sa 
nouă, modernă este , creația 
societății noastre socialiste.

lul Plopeni 6—1, cu Indepen
dența Sibiu 6—1 și cu Politeh
nica Iași 6—1 ; Nitramonia Fă
găraș : cu Metalul Plopeni 6—1, 
cu Independența Sibiu 7—0, cu 
Rapid București 4—2 și cu Po
litehnica Iași 2—4 ; Politehnica 
Iași : cu Independența Sibiu 
5—2, cu Rapid București 3—4 ; 
Metalul Plopeni : cu Indepen
dența Sibiu 2—4. cu Rapid 
București 0—6.

MÎRȘA. Reuniune cu întîl- 
niri echilibrate, încheiate cu 
rezultate contradictorii. Dina
mo Brașov a obținut trei vic
torii. dar a pierdut, surprin
zător, la ASA Tg. Mureș, echi
pă învinsă de Carpați Mîrșa... 
Rezultatele — Dinamo Brașov: 
cu Carpați Mirșa 4—2, eu Oțe
lul Galați 6—1, cu Oțelul Tîr
goviște 6—1 și cu ASA Tg. Mu
reș 3—4 : Carpați Mirșa : cu 
Oțelul Galați 6—0, cu Con
structorul M. Ciuc 3—1, cu 
ASA Tg. Mureș 4—2 ; Con
structorul M. Ciuc : cu Oțelul 
Galați 6—1, cu Oțelul Tîrgo
viște 5—2 și cu ASA Tg. Mu
reș 3—4 ; Oțelul Tîrgoviște : cu 
Oțelul Galați 5—2. cu ASA Tg. 
Mureș 6—1.

După această primă etapă. în 
clasament : TCI Oradea 4 p. 
24—3 (victorii — înfrângeri in
dividuale) ; Dinamo București 
4 p. 24—4 ; Nitramonia Făgă
raș 3 p, 19—7 : Dinamo Brașov 
3 p, 19—8 ; Carpați Mirșa 2 p, 
15—7 ; Steaua 2 p, 16—11. Pe 
ultimele locuri. Metalul Plo
peni și Oțelul Galați, cu 0 r>. 

ca formației campioane Steaua, 
meciul jucîndu-se în devans, 
întrucît echipa bucureșteană va 
pleca într-un turneu ■ în 
U.R.S.S.

Iată programul acestor întîl- 
niri :

„B“ (et. IV)
3—1, Gkrta Tulcea — IMG Buc. 
2—3. IATSA Dacia Pitești — CSU 
Galați 3—0. Viitorul TC Bacău — 
IPC Slatina 3—0. ASA Buzău — 
SARO Tîrgoviște 1—3, Calculato
rul Buc. — Prahova IPG Ploiești 
2—3 ; seria a II-a : CFR Arad — 
PECO Ploiești 3—2, Voința Alba 
Iulia — CSU oradea 1—3. CSM 
Caransebeș — Tractorul II Bra- 
■ov 3—1 Electrotehnica Bistrița 
— Vulcan Buc 3—0. Voința Za
lău — Explorări știința II B. 
Mare 3—2. Oțelul Oraș dr. P. 
Groza — Metalul Hunedoara 3—0.

Corespondenți : N. Mateescu. 
Gh. Lazăr. O. Guțu, I. Mîndres- 
cu Ch. Goldenberg, M. Dinică,
N. Darciu, C. Albu. S. Cătană,
O. Nemeș, C Crețu, M. Avanu, 
I. Diaconu, Narcisa Fcțeanu, I. 
lancu. I. Anghelina, N. Magda. 
I. Toma M. Domițian.

Este o idee care stăruie, pe 
care țin să o sublinieze cu sa
tisfacție toți elevii și profeso
rii. mobilizați de îndemnurile 
cuprinse în cuvântarea rostită 
de tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele republicii, la a- 
dunarea populară din Capitală 
cu prilejul deschiderii noului 
an de învățămînt, de a învăța 
și de a-și însuși cele mai noi 
cunoștințe ale tehnicii, ale ști
inței, de a lega necontenit stu
diul cu munca practică, cu ac
tivitățile patriotice, de a fi re
voluționari.

CAMPIONII LA OINĂ SI-AU ONORAT TRADIȚIA
(Urmare din pag I)

cători fiind I. Pauleseu, O. Po
pa, N. Pauleseu (C.P.B. „Casa 
Scînteii"), N. Păsărică, C. Oan- 
cea (Dinamo), R. ’ Jerlăianu 
(I.M.P. București), P. Blaj (La
minorul Roman) și FI. Cioba- 
nu (A.S.A. Constanța). Și-au 
mărit principalii trăgători for
ța și precizia în lovituri sau 
a scăzut nivelul de apărare a 
jucătorilor care trec prin cele 
două culoare 7 Nici una și nici 
alta, ci e vorba de o trecere 
de la apărarea individuală la 
eea colectivă, mai eficientă, în 
care cițiva excelenți „cărăuși" 
duc după ei grupe de cîte trei 
sau chiar patru coechipieri. Nu
mai că niciuna dintre echipe 
n-a perfecționat sistemul de
fensiv și drept urmare au fost 
multe cazuri cînd oiniștii de la 
„bătaia" mingii, surprinși în 
poziții penetrabile de apărare, 
au capotat pe rînd în culoarul 
de întoarcere, aproape toate e- 
chipele avînd uneori cîte 6, 7 
și chiar 8 jucători țintiți. în 
ceea ce privește punctele su
plimentare realizate din „bă
taia" mingii, acea execuție fără 
contracarare din partea adver
să. prestațiile n-au depășit ni
velul mediu. Recordul in ma
terie — 20 de puncte din 22 
posibile — realizat de dina- 
moviști, în finala campionatu
lui republican din 1979. de la 
Tîrgoviște, n-a fost nici un 
moment zdruncinat, cele ..cinci" 
înregistrând acum următoarele

ACUM, PRINCIPALUL 
PREGĂTIREA PENTRU

Turul Campionatului feminin 
de handbal, ediția a 29-a, s-a 
întrerupt, urmînd să continue 
în ianuarie 1987, cu disputarea 
ultimelor două etape. Această 
fragmentare a fost necesară 
pentru asigurarea pregătirilor 
în vederea participării la Cam
pionatele Mondiale din luna 
decembrie, în Olanda.
în această parte s-a constatat 

o evidentă dominare a compe
tiției de către Știința Bacău 
(antrenori — Alexandru Men- 
goni și Costel Petrea), cam
pioana care-și onorează din 
plin „cartea de vizită". Poate 
că sublinierea ar fi fost și mai 
accentuată dacă nu ar fi exis
tat și sincopa din etapa a 
VIII-a, cînd studentele au pier
dut (în deplasare) în fața for" 
mației Mureșul IMATEX Tg 
Mureș. Și nu înfrîngerea pro- 
priu-zisă, ci diferența de 10 
goluri din acel meci estompea
ză puțin detașarea băcăuance- 
lor. Oricum, Știința rămîne 
port-drapelul actual al handba
lului feminin românesc, fiind 
și principala furnizoare a ele
mentelor pentru reprezentativa 
națională. în acest seni^ Maria
na Tîrcă și-a reconfirmat va
loarea. ca și Filofteia Danilof. 
in timp ce Lidia Butnărașu a 
avut evoluții cu fluctuații, iar 
Elena Nițoiu și Laurica Lunca 
sînt încă incomplet refăcute 
după accidentări.

Confirmînd. în continuare 
ascensiunea din ultima perioa
dă. Hidrotehnica Constanța 
(Lucian Rișniță și Codruț Han- 
ganu), ocupă un merituos lor 
secund. Siguranței cu care a- 
pără buturile Viorica Ionică 
se adaugă eficacitatea con
stantă dovedită de Larisa Ca- 
zacu și creșterea (de Ia meci 
la meci) a unei posibile titu
lare în echipa națională, Simo
na Manea. în jocul echipei 
constănțene se evidențiază o 
disciplinare tactică, o prelun
gire a atacurilor pînă la crea
rea celor mai favorabile situa
ții de finalizare și, în general, 
o maturizare față de edițiile 
anterioare. Pe locul trei in cla
sament se situează Rulmentul 
Brașov, la egalitate de puncte 
cu Chimistul Rm. Vîleea, aflată 
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DUPĂ PRIMA PARTID/
(Urmare din pag. 1) ce i-

-------------------------------------------- obser 
partidă în echipa națională): Si.
ne dăm seama că nu se simte ataca 
în largul lui pe postul de ultim siv. a 
apărător. E ezitant și face stîn- A. 
găeii care ar putea costa... 11 prete:
vedem mai curînd pe post de timp 
aripă. ech'

L. Hodorcă (7): mulțumitor. peri,,
dar nu înțelegem de ce a ma- C. 
ilifestat atîta nervozitate, ceea cîștig

însă

performanțe : Dinamo — 14 p 
în mecjul cu A.S.A.. de la Sla
tina, A.S.A. — 13 p în parti
da cu I.M.P., de la Gherăești, 
C.P.B. — 11 p în -jocul cu Di
namo, de Ia Gherăești, Lami
norul — 11 p in confruntarea 
cu Dinamo, de la București, și 
I.M.P. — 9 p în întîlnirea cu 
C.P.B., de la București. Așadar, 
se impune o substanțială îm
bunătățire a pregătirii in rnînui- 
re^ bastonului, fără puncte su
plimentare nemaiputîndu-se 
aspira la rezultate favorabile.

Fără doar și poate, recordul 
de public a fost înregistrat în 
turul doi, găzduit de comuna 
Gherăești (jud. Neamț), una 
din vetrele sportului nostru na
țional, evenimentul constituind 
o sărbătoare pentru locuitorii 
acestei așezări. Amintindu-ne 
că anul trecut, în comuna Se
ini, din județul Maramureș, a 
fost aceeași animație în zilele 
cînd a avut loc aici finala 
„Cupei UNCAP", ne întrebăm 
de ce nu intră în circuitul 
principalelor întreceri bazele 
sportive ale centrelor de per
formanță din Rîmnicelu (jud. 
Buzău), Olteni (jud. Teleor
man), Apoldu de Sus (jud. Si
biu), Frasin (jud. Suceava) și 
alte comune ? Succesul de pu
blic de la penultimul tur al 
campionatului, desfășurat în 
comuna Gherăești, vorbește dc 
la sine despre ceea ce înseam
nă acest sport (fără spectatori 
la orașe) pentru oamenii de In 
sate, leagănul sportului nostru 
național.
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LOTUL DE TINERET-F.C. CONSTANTA»
Se apropie primul meci ofi

cial al echipei reprezentative 
de tineret în preliminariile 
Campionatului European (II 
noiembrie, în deplasare, cu 
formația similară a Spaniei), 
fapt pentru care antrenorii ei 
(I. Nunweiller — R. Rotaru) 
au fixat pentru astăzi după-a- 
miază, la Medgidia, un joc de 
verificare. în compania divizio
narei B F.C. Constanța. Iatâ-i 
pe cei 20 de jucători convocați 
pentru „testul" de la Medgidia: 
Liliac (Petrolul) și Voieilă 
(Sportul Studențesc) — portari: 
Mihali (F.C. Olt). Baicea (Di
namo București). Topolinsehi

(Victoria București), Badea 
(Universitatea Craiova), Pistol 
și Tiră (Rapid), Mărgărit și 
Cadar (FCM Brașov), Bănuță 
(F.C. Argeș), E. Săndoi (Uni
versitatea Craiova), Lazăr (F.C. 
Bihor), Bobaru („Poli" Timi
șoara) — jucători de cîmp. A- 
cestora li se adaugă Golan 
(CSM Suceava), Lupu (Dună
rea CSU Galați), Al. Cristian 
(CSM Reșița), Gh. Radu (Pro
gresul Vulcan), Ciucă (F. C. 
Constanța) — toțfl selecționați 
la recentul trial desfășurat în 
Capitală — și Albu (ASA Tg. 
Mureș), pentru prima oară 
convocat la lotul de tineret.

Priviri spre eșalonul secund

BIH0RENI1 11*1 CARUSEL 1*1 CONTINUA MIȘCARE

La concurență cu „marea a- 
tracție" din vecini (meciul Ra
pid — Steaua de pe Giulești), 
partida dintre Sportul Studen
țesc și Corvinul a atras, totuși, 
în tribunele stadionului din 
„Regie" mai multe mii de spec
tatori, semn că echipa univer
sitară și-a format un public al 
ei, în continuă creștere. Acest 
public a avut și duminică mo
tive să se declare pe deplin 
satisfăcut de calitatea jocului 
oferit de formația gazdă, care 
— printre altele — a realizat 
un adevărat record cu cele 30 
de șuturi trase Ia poarta apă
rată de Ioniță. în prim-plan 
s-a aflat, ca de obicei, interna
ționalul Hagi (de departe cel 
mai bun jucător de pe teren) 
care a dat — prin golul înscris, 
ea șî prin aproape tot ceea ce 
a făcut în joc — o nouă și con
vingătoare probă a marelui 
său talent, a multiplelor lui 
posibilități. El a fost eu brio 
secondat de ceilalți coechipieri 
din linia de mijloc, aceasta 
constituind duminică punctul 
forte al echipei. De fapt, a- 
proape întreaga formație — 
deși lipsită de unii dintre ti
tulari, mai vechi sau mai noi 
(Munteanu II, M. Marian, Cris- 
tea) —* s-a făcut remarcată, 
lăsînd o foarte bună impresie 
și reprezentanților clubului bel
gian La Gantoise, care l-au ur
mărit duminică evoluția. De

sale, Sportul Studen-
Foto : Aurel D. NEAGU

Țicleanu deschide scorul in meciul echipei 
tete, eu Corvinul
altfel, în 
tei duble 
prezecele" 
turului II 
este cît se poate de îmbucură
toare, de dătătoare de spe
ranțe, creșterea de formă a e- 
chipei studențești, probată Și 
în meciul de la Nicosia.

Dacă, insă, duminică, a fost 
de apreciat jocul „Sportului", 
nu la fel s-ar putea spune des
pre evoluția Corvinului. Pentru 
a doua oară in cursul aceleiași 
săptămîni, hunedorenii au fost

perspectiva apropia- 
confruntări cu „uns- 
dln Gand, în cadrul' 
al „Cupei U.E.F.A.".

învinși, la București, cu același 
scor sever, de 4—0. Și dacă 
marți, în meciul cu fruntașa 
clasamentului, Klein și coechi
pierii lui s-au prezentat, totuși 
— după cum afirmă martorii 
oculari — ceva mai bine în 
joc, replica lor fiind mai con
sistentă, duminică ei au deza
măgit în mare măsură. în fa
za ofensivă, au contat doar pe 
aportul lui Mateuț, aproape 
singurul care a dat de furcă 
portarului Cristian, iar în a- 
părare au avut — îndeosebi în 
repriza secundă — mari fisuri. 
Este limpede că echipa din Hu
nedoara se află în mare re
gres față de campionatul pre
cedent și ceva trebuie între
prins pentru ca ea să revină 
dt mai repede la potențialul 
care a consacrat-o.

Așteptată cu deosebit interes 
de cei peste 5000 de spectatori, 
întîlnirea dintre Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca și Zi___
din cadrul seriei a IlI-a a Di
viziei B, avea să îndreptățeas
că previziunile. A fost un 
spectacol agreabil, eu un fot
bal de calitate, care deseori, în 

> a doua a în- 
-----.... s-a ridicat la nivelul 
primei divizii. La finele celor 
90 de minute de joc, scorul în
scris pe tabela de marcaj a 
fost — se știe — egal: 1—1. 
Dar cei care ar putea fi ne
mulțumiți de... punctul pierdut 
sînt bihorenii, a căror „core
grafie" preconizată în teren de 
antrenorul V. Mateianu a inco
modat vădit echipa gazdă. Cu 
o apărare sigură (excelent Bu- 
cico pe postul de „libero"), cu o 
linie mediană deosebit de mobi
lă. în care a excelat Tămaș, 
un adevărat piston al echipei, 
și două vîrfuri percutante, Ci- 
gan și O. Lazăr, despre care 
cu siguranță vom mai auzi lu
cruri frumoase, orădenii au 
fost mai mult la cîrma jocului 
(dovadă fiind și raportul șutu
rilor la poartă: 16—11. din care 
6—3 pe spațiul porții). golul

Ibal de calitate, c 
special în partea 
tîlnirii. s-a ridi<

I

îs con-

ătoarele I 
rte din | 
■npiona- 
rcat, în | 
loric, o I 
ptățeșle • 
■prezen- g 
începe. I

VESA 1

ireptate.

ii bun 
e, agre- 
țcelentă. 
el avem 
ultimul 

îtribuție 
lui ex-

F. C. Bihor,

C. r. LA RUGBY

reușit de CIGAN, eu eapul, in 
min. 67, in urma unei lovituri 
libere executate de Ile, fiind 
rezultanta dominării teritoriale 
a oaspeților. De partea cealal
tă, ceferiștii, acuzînd și lipsa 
a trei titulari (Boea, A. Mure- 
șan și Albu), au evoluat fără 
aplombul cunoscut. Doar Be- 
rindei (cel mai bun om al gaz
delor) a încercat să desfacă 
defensiva bihoreana, punînd în 
evidentă forța lui L. Mihai și 
viteza lui Ologu, dar precizia 
atacantilor clujeni a lăsat de 
dorit De fapt și golul egaliza
tor al gazdelor, reușit in min. 
72, a fost opera celor din linia 
a doua: Berindci a „eroșetat" 
trei adversari pe partea stingă 
a terenului, a armat eenirarea 
precisă la V. MUREȘAN și o 
lovitură de eap la fel de pre
cisă In plasa porții lui Balasz.

Arbitrul M. Constantineseu 
(București) a condus foarte bi
ne formațiile:

STEAUA C.F.R.: Naghi — 
Jucan, Totu, H. Popa, Man — 
Fi. Pop, BERINDEI, Corpodean 
(min.
Mihai. 
Rus).

F.C.
marii.
Kiss, — TĂMAȘ, M. Mureșan, 
ILE, C. Georgescu (min. 60 
Drăghici) — CIGAN, O. Lazăr 
(min. 84 Kulczear).

68 Epure) — Olaru. t. 
OLOGU (min. M ▼.

rdiidii Enm de ddmiiic* a diviziei t
• Victoria — Dinamo: M. 

Nieulescu: T. Badea și E. Pă- 
trașcu (toți din București);

(Rm. Vîlcea); M, Nicolau (Ba
cău) si C. Gheorghe (Suceava):

• Petrolul Ploiești — Gloria 
Buzău: M. Neșu: 
bii din Oradea) 
(București);

T. Bone (ara
și J. Grama

Craiova — 
Popescu:

• Steaua — F.C.M. Brașov. 
V. Curt (Medgidia) ; G. Pirvu 
(Constanța) și Gr. Macavei 
(Deva) ;

Constantin FIRÂNESCU

FI. Nisior (debutant): a ieșit 
in evidență doar spre sfișitul 
jocului, rând, practic, rezistența 
tunisienilor scăzuse...

N. Vereș (debutant): necon
cludent, să amînăm pronun
țarea...

Gh. Caragea (30): în reveni
re, energic, combativ, l-am vrea 
tot așa (dar fără nervi) și tr. 
fața unor adversari mai puter-

BI1IOR: Balasz" — Bru- 
BUCICO, Bruehenthal,

t): un

ipărător 
cercare.

trebuie nici.
cperien- C. Gheorghe (7): puternic,

bună tinută în grămada ordo-
at fără nată.
Mucilor. M. Munteanu (51): activ In

)S. pro-
1...
1 jucat 
“, fiind 
din te- 

lica me- 
I. Și-ar 
e, locul 
Caragea 

putînd 
nicul și 
Jumîtru

a văzut

joc. bun conducător de echipă.
FI. Opriș (3): prin mina lui 

au trecut multe baloane, deci 
bine!

Sigur, antrenorii vor trebui 
să mai „judece" și alți rug- 
byști fruntași (Bucan, frații 
Florea, Domocoș, Dumîtraș, 
Seceleanu etc. pentru că datele 
din partidele cu Franța (25 oc
tombrie, București) și Irlanda 
(1 noiembrie, Dublin) vor fi 
cu totul altele decît cele din 
jocul eu Tunisia. Și pentru a 
încerca să cîștigăm acele jocuri 
(de ce nu?), echipa noastră tre
buie gîndită cu maximă lucidi
tate.

ÎTA1 LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1RSULUI 
OCTOM- 
îultate) : 
ism Da
tate) : 14 

și 181 
; Cat. 3 
lte 100%

25% a 
trla 1 : 

„Dacia 
(ținut pe 

revenit 
va din

ora 23, pe programul I. precum 
șl miine dimineață, In reluare, 
la ora 8,55, tot pe programul I.
• Nu uitați nici de marea oca

zie ce vi se oferă duminică, 12 
octombrie, cînd se organizează 
o nouă TRAGERE EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES. Alături 
de importantele cîștiguri în bani 
— de valori fixe șl variabile — 
se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și excursii în Cehoslovacia. 
Biletele a 25 lei varianta parti
cipă la ambele faze ale tragerii, 
care totalizează 42 de numere.

Prono- 
ri 8 oc- 
i Bucu- 
din str. 
pere de 
i desfă- 
face la 
la ora 
vor fi 

înea, la 
I II. la

@ LOZUL TOAMNEI emisiune 
limitată care oferă cîștlgurl su
plimentare din fond special al 
A. S. Loto-Pronosport, poate fi 
solicitat la toate agențiile șl vîn- 
zătorii volanți de pretutindeni. 
In modul cel mal simplu și o- 
perativ cu putință, aveți ocazia 
să obțineți cîștiguri în bani și 
autoturisme.

• Universitatea 
Flacăra Moreni: FI. 
D. Ionescu (ambii din Ploiești) 
șî A. Gheorghe (P. Neamț);
• Corvinul — Jiul: V. Tîto- 

rov ; C. Olteana (ambii din 
Drobeta Tr. Severin) și I. Tăr- 
can (Tg. Mureș);
• Oțelul Galați — Sportul

Studențesc: Gh. Constantin

• F.C. Argeș — Rapid : I. 
Cot (Ploiești) ; R. Nicoară (Tul- 
cea) si I- Velea (Craiova) :

• „U“ Cluj-Napoca — S. C. 
Bacău: N. Voinea; M. Doncea 
(ambii din București) și S. Ro- 
tărăscu (Iași);
• Chimia Rm. 

Olt: R. Petrescu 
Onu (Predeal) și 
(Tîrgoviște).

Vîlcea — F.C. 
(Brașov); V. 
S. Necșulescu

DIN PARTEA CLUBULUI DINAMO
Consiliul de conducere al 

Clubului sportiv „DINAMO" 
a hotărît eliberarea dim 
funcția de președinte a to
varășului Nioolae Petrieeanu.

Urmează se facă o ana
liză riguroasă a activității 
duhului si ■ secției de fot
bal, precum și a comportării 
necorespunzătoare a echipei

de fotbal In competiția eu
ropeană „Cupa Cupelor".

Be vor lua si aite măsuri 
poliitieo-organizatorice pentru 
întărirea responsabilității fac
torilor de care depinde buna 
reprezentare a clubului tn 
competițiile interne și in
ternaționale.

MECIUL AMICAL
ISRAEL ROMÂNIA

Astăzi, la Tev Aviv, are loc 
meciul amical intre selecționa
tele de fotbal ale Israelului si 
României.

SELECȚIE
LA C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI

Dan MIHALCEANU

• ATMOSFERA FRUMOASA, de între
cere sportivă falr-play, duminică în Ciu
lești, aut înaintea medului Rapid — 
Steaua, dt șl de-a lungul celor M mi
nute de joc. Un reprezentant al clubului 
vizitator. Steaua, a prezentat echipa Rapid 
la stația de amplificare a stadionului, 
un altul, din partea clubului-gazdă, a sa
lutat pe campioana Europei intercluburi. 
Iar pe tabela electronică, înainte de med, 
se putea citi : „Giuleștlul urează succes 
Stelei in noul său periplu european". At
mosferă, ded, frumoasă, premise create 
pentru un joc disputat în limitele regu
lamentului, ceea ce a și fost acest derby 
Rapid-Steaua, a Si-a întflnire din cam
pionat între cele două echipe. • Antre
norul rapidist Constantin Cernăianu era 
îngrijorat înainte de med : „N-am un 
om în plus, ta mijloc 1 Și joe în fața 
Stelei, eu trei ta față. Era bun Cojocarii, 
dar șl el, ea *1 Pistol, stat accidentați*.
* In tribunele stadionului Glulești se a- 
flau și doi reprezentanți al clubului bel
gian Anderlecht Bruxelles, venlțl sS ur
mărească pe Steaua. Pentru eă, după, cum 
se știe, campioana noastră va juca din 
nou cu formația nr. I a Belgiei în C.C.E.
• Tot mal bun, tot mal exact jocul tai
Weissenbacher. El a făcut progrese remar
cabile de cînd joacă la Steaua și merită 
a fi în atenția selecționerilor. .
• VILCENU POT Invoca absența din 

joc a... antrenorului lor, Basno. Dar Basno, 
pentru atitudinea sa nesportivă de la Pe
troșani, mal are de efectuat încă trei e- 
tape de suspendare 1 • „Caută să fii țot 
timpul ta priză, ta joc* — fi spunea Mir
cea Lucescu portarului Moraru. Și Moraru, 
pătlt din partida cu „17 Nentori*, a avut 
două ieșiri fără nicl-o ezitare, respingînd 
cu siguranță două contraatacuri — singu
rele — ale echipei din Rm. Vîlcea. • Bă
lăci șl-a dorit foarte mult primul său gol 
sub culorile Iul Dinamo. In min. 25 s-a 
aflat la un pas de a înscrie, dar a fost 
faultat și a marcat din penalty... Cămă
tarii. Și tn repriza secundă a pătruns 
decis în careu, dar a întîrziat puțin șu
tul, a fost deposedat șl s-a și acciden
tat. Să sperăm că nu va fi nimic grav 
șl că Balacl îsl va relua locul în echibă.

| • PENTRU BRAȘOVEANUL NAGHI, me
ciul de duminică cu Petrolul Ploiești a

eel 
di- 
se

avut o semnificație deosebită : a fost 
de al 201-lea joc susținut In prima 
vizie I Căpitanul F.C.M.-ului putea să 
numere printre aeei jucători cu cel mal 
mare număr de partide din Divizia A dacă 
echipa sa nu ar fi activat intre 1975 șl 
1980, și apoi ta 1983, ta divizia secundă 
(ta acest eșalon a participat la peste 200 
de meciuri). La cel 32 de ani, cît numără 
ta prezent, Naghi este în continuare unul 
din apărătorii de nădejde ai echipei din 
Brașov. • încă din timpul partidei echi
pelor de speranțe eele cîteva sute de plo- 
ieșteni venlțl pe stadionul Tineretului 
să-și încurajeze formația favorită și-au 
făcut simțită prezența. Din cînd ta cînd, 

.el scandau : „Am venit Ia munte, să luăm 
două puncte"... Așa cum s-a desfășurat 
jocul, mal ales după bara Iul I. Solomon 
din final, Petrolul putea pleca cu un punct 
de pe stadionul brașovean.
• DUMINICA, LA BUZĂU, înaintea me

ciului dintre Gloria și Victoria, un om 
se plimba de la un capăt al altuia al 
culoarului de sub tribuna a H-a. Era an
trenorul Ion Ioniță, cel căruia clubul bu- 
zoian l-a încredințat conducerea tehnică 
a echipei. La primul meci ta Divizia A 
(pînă acum I. Ioniță s-a ocupat de pre
gătirea echipei de speranțe), firească e- 
moțla proaspătului antrenor al Gloriei. • 
Meci pe muchie de cuțit la Buzău, Gloria 
obținînd cu mari eforturi victoria, la li
mită, cu 1—0. La fel de bine, însă, succe
sul putea fi de partea Victoriei dacă Ior- 
dache n-ar fi expediat balonul, eu capul, 
în bară. • Un jucător a impresionat prin 
frumoasele lut acțiuni personale. Acesta a 
fost Nica (Victoria), care prin demarcă
rile Iul pe întreg frontul de atac a se
mănat panică in rîndurile defensivei bu- 
zolene. • La Victoria, „noul val* bate la 
porțile afirmării. Echipa de speranțe a avut 
o comportare foarte bună, cîștlgînd me
ciul cu Gloria la scor (5—2). ceea ce de
monstrează preocuparea nentru creșterea 
tinerilor fotbaliști. • Radu Oprea — pre
ședintele clubului Gloria Buzău — ișl fă
cea calcule la sfirșitul meciului eu Victo
ria. „Bine că am cîștigat, ’ pentru că ta 
următoarele două etape ne așteaptă două 
jocuri foarte grele. La Ploiești eu Pe
trolul, echînă care a prins o formă foarte 
bună, si la Buzău, cu Steaua, care știm 
ee bonte*.
• BINE AȚI VENIT TN ORAȘUL NOS

TRU ! Cu aceste cuvinte, rostite la sta
fia de amplificare, au fost fntîmpinațl cel 
peste 1 000 de suporteri gălățeni pe sta-

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
NR. 1 BUCUREȘTI organizează 
în perioada 20—25 octombrie 1986. 
zilnic între orele 10—12 sl 15—17. 
la bazs sportivă „Cireșarii" din 
Bd. 1 Mai (tramvaiele 20 șl 45, 
stația Aviator Popișteanu). selec
ție la fotbal pentru copil născuti 
între 1 august 1075 șl 1 august 
1977

Clubul are Internat, primind 
înscrieri și din provincie.

Informații la -eleJoande S5.29.30. 
și 65.46.05.

(Honul din Moreni. Crainicul stadionului, 
Gheorghe Ilinca (care este și un harnic 
corespondent voluntar al ziarului nostru), 
■ făcut apoi oaspeților o succintă pre
zentare a orașului, a preocupărilor locui
torilor acestor meleaguri. Șl gălățenil au 
aplaudat frumoasa ospitalitate oferită de 
gazdele lor. • înainte de jocul de la 
Moreni, Duda Georgescu se confesa : „A- 
vem astăzi un joc foarte greu eu Oțelul 
Galați. Este o echipă care știe să abor
deze eu aplomb meciurile din deplasare. 
Și-1 mai are și pe vîrful de atac Halea, 
care știe să facă multe clipe grele orică
rui apărător,..* Dudu anticipase bine re
plica Oțelului • „Ex-rapldistul« Paraschiv 
promisese Înaintea startului partidei că va 
face un joc bun, ca pe Glulești, cînd 
„Blmbo* era aplaudat la scenă deschisă. 
Mijlocașul ofensiv al Flacărel a făcut foar
te multe lucruri bune în teren, dar ce 
folos că nimeni, acolo, ta fața porții lui 
Cătagăru, n-a știut să... marcheze. • Ex
trema dreabtă Stoîcîu ere deci

“I
I

(viteză, tademlnare, dribling scurt), dar și 
un mare... defect Prea mult teatralizează 
In contactul cu adversarul, caută să-1 pă
călească pe arbitru, ceea ce, din păcate, 
l-a și „reușit* duminică în cîteva rînduri.
• FĂRĂ EXTREME CLASICE în „unspre 

zecele* d, ». C. OR a fost purtată, du
minică, pe... aripile victorie! de tempe
ramentalul grup al suporterilor, care, dotat 
cu trompete și tobe, și-a încurajat mai 
bine de 100 de minute echipa favorită. Nu. 
nu este nici o greșeală tn evaluarea timpului 
cronometrat, galeria mal sus-amintltă ma- 
nlfesttadu-se — la modul foarte sportiv — 
chiar șl ta pauza dintre cele două reprize. 
Se spune, firește ta glumă, câ singurul 
deranjat de „producția fonică* a galeriei 
din Slatina a fost... Trîmbițaș, aflat pe 
banca rezervelor de la „U* Cluj-Napoca. 
• Pe parcursul celor 90 de minute, eu 
precădere după 2—0, F. C. Olt a ratat 
cîteva mari ocazii de gol create la poarta 
lui Iasko. O risipă care puțin a lipsit să 
o coste, lntrucît în ultimele secunde ale 
jocului, cînd tabela de marcaj arăta nu
mai 2—1, Laurențiu Moldovan s-a aflat la 
un pas de golul egalizator. / J



Împotriva apartheid ului

Cupele europene la handbal EPILOG SCONTAT

TRAGERE LA SORȚI IN COMPETIȚIILE FEMININE
ZURICH, 7 (Agerpres). — Marți s-a efectuat la Basel tra

gerea la sorți a meciurilor din primul tur al cupelor europene 
de handbal feminin. în Cupa Campionilor Europeni echipa Știin
ța Bacău va întilni formația poloneză Pogon Szczecin, in Cupa 
Cupelor, Chimistul Rm. Vîlcea va avea ca adversară formația 
Admira Viena, iar în Cupa federației internaționale de handbal 
Rulmentul Brașov va juca în compania echipei iugoslave Bu- 
ducnost Titograd. Meciurile tur-retur se vor disputa în perioada 
5—18 ianuarie 1987.

Vom revenii cu amănunte privind locurile de desfășurare a partidelor

REZULTATE DIN PARTIDELE RETUR
Rezultate din meciurile retur 

ale primei manșe din cupele eu
ropene de handbal. C.C.E.: (mas
culin) : Cividin Trieste — Maccabi 
Tel Avlv 22—15, SKA Minsk — 
Bollkluben 46 Karis (Finlanda) 
43—24. Epitok Veszprcm (Ungaria)
— VIF G. Dimitrov Sofia 25—12,
USM Gagny (Franța) — iniția 
Hasselt (Belgia) 21—13. Feminin: 
ATV Bâle (Elveția) — HBC Ba- 
scharage (Luxemburg) 15—8, 
OSC Amsterdam — Wakefield 
(Anglia) 25—11, Sveresborg
Trondheim (Norvegia) — IF 
Stiernen Odense (Danemarca) 
19—12, IRSTA Vaesteraas (Suedia)
— Nelstin Torshavn (Ins. Feroe) 
22—15. Iber Valencia (Spania) — 
Sțade Francai» 25—20. CUPA CU-

PBLOB (mase.): TSKA Moscova 
— SK Rapp Trondheim 28—11, 

Kremljkovski 
Beynolse 
(Luxetn- 

Nimes 
(Austria) (Olan- 

(Belgla)

Ionikos Atena 
Sofia 22—18. Union 
(Belgia) — HC Berchen 
burg) 15—12, USAM 
(Franța) — Koflach 

26—18. Feminin: Herschi 
da) — Iniția Hasselt 
16—14. CUPA IHF (mase.): Spor
ting Neepert (Belgia) — BSV 
Berna 21—17. Sittardia Sittard 
(Italia) — HBC Schiflange (Lu
xemburg) 30—24, Uraedd Pors- 
grunn (Norvegia) — Value Reyk
javik (Islanda) 25—20. Academi- 
co Braga (Portugalia) — stade 
Marseillais (Franța) 25—20. (No
tă: Echipele subliniate s-au cali
ficat în turul următor).

Nici o surpriză în penultima 
secvență a disputei pentru tit
lul mondial de șah : Garri 
Kasparov a obținut lejer, fără 
efort aparent, jumătatea de 
punct de care avea nevoie pen
tru a rămîne campion, iar re
miza i-a fost propusă chiar de 
Anatoli Karpov, după 32 de 
mutări, cînd pe eșichier apăru
se o poziție de clară egalitate. 
Această a 23-a partidă, consi
derată ca ultima șansă pentru 
șalanger, care avea piesele al
be, a mers totuși cu pași si
guri spre epilogul scontat.

Iată scurta ei desfășurare: 
KARPOV — KASPAROV (C.M. 
’86, partida a 23-a) 1. Cf3 Cf6 
2. c4 bS 3. g3 că 4. Ng2 Nb7 5. 
0—0 g6 6. dl c:d4 7. D:d4 Ng7 
8. Cc3 d6 9. Tdl Cbd7 10. b3 
Tc8 11. Nb2 0—0 12. De3 Te8 
13. Taci a6 14. Nai Tc5 15. a4 
DaS 16. Cel TÎ5 17. N:b7 D:b7 
18. f3 h5 19. Cg2 Tc5 20. Nb2 
Tcc8 21. Na3 Cc5 22. Tbl Ce6 
23. Dd3 Cc7 24. Cf4 b5 25. e:b5 
a:b5 26. C:b5 C:b5 
D:b5 28. a:b5 Tb8 
30. b6 Teb8 31.
N :g7 remiză.

Acum, la 12—11 
parov, ultima partidă a seriei 
de 24, prevăzută pentru astăzi, 
are numai importanță statisti
că. Dacă n-ar mai fi, desigur, 
și ultimele ambiții puse în joc, 
Karpov putînd spera într-o e- 
galare ce i-ar aduce numai un

27. D:b5 
29. Nb2 Tb7 

b4 Cd7 32.

pentru Kas-

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI ȘI-AU CONFIRMAT VALOAREA
(Urmare din pag li

Internaționale. Prezența la start 
a unui lot atît de valoros 
de sportivi a condus implicit 
spre jocuri de un înalt nivel 
tehnic și spectaculos, scorurile 
(nu numai cele finale) din ma
joritatea partidelor fiind eloc
vente în acest sens. Echilibrul 
nefiind urmarea unul joc tern, 
cu schimburi lente în aștepta
rea greșelii ci, dimpotrivă a 
unor „replici" tăioase, în for
ță, prelungite, presupunînd o 
excelentă stăpînire a mijloace
lor tehnice. Iar victoriile n-au 
fost obținute accidental — deșî. 
trebuie să recunoaștem că. u- 
neori, fileul sau tușul au avut 
un rol important —, ci ca ur
mare a exprimării valorioe de 
ioc. surprizele fiind puține și... 
confirmind regula. De altfel, 
referindu-se la aceasta, I. Dri- 
anovschi (Bulgaria). delegatul 
forului european, aprecia că 
„întrecerile, cu deosebire la fe
te. au fost fără nici un dubiu, 
egale valoric cu cele de la C.E., 
prin aceasta Campionatele 
Internaționale ale României în- 
scriindu-se la cele mai înalte 
cote".

In acest context al unei par
ticipări extrem de valoroase 
(această ediție a fost, poate, 
cea mai puternică din ultimii 
10—15 ani), comportarea spor
tivilor români s-a ridicat la 
cotele așteptate, în această a- 
preciere luînd ta calcul rezul-

7 -------------

țațele obținute in sezoanele din 
urmă, cînd succesele realizate 
la „europene" (seniori și ju
niori) au confirmat valoarea 
tinerilor noștri jucători. Re
amintind că la actuala ediție 
sportivii noștri au ocupat 2 
locuri întâi (Otilia Bădescu — 
simplu, V. Florea, A. Fejer — 
dublu) și 3 locuri trei (echipe 
masculin și feminin, M. Alboiu, 
Otilia Bădescu — dublu), trebuie 
să facem precizarea că este pen
tru prima oară după foarte, foar
te multi ani cînd jucătorii noș
tri obțin victorii Ia „Internatio
nale". Și încă două ! Deci, din 
acest punct de vedere se poate 
aprecia că rezultatul este mai 
mult decît satisfăcător, d lăsînd 
ta continuare poarta deschisă 
spre noi performanțe. Să niu o- 
mitem că Otilia Bădescu a tre
cut abia acum la categoria ju
nioare, ea primind și „Trofeul 
Sportul" pentru cea mai bună 
performanță a unui ttaăr ju
cător.

Rămîntad în perimetrul com
petiției feminine se impune, de 
asemenea, observația că alături 
de sportivele consacrate se a- 
firmă și altele — Adriana Năs- 
tase, Iulia Rîșcanu, Gabriela 
Gherman. Anoa Gîrbină ș.a. —. 
care sînt încă la „porțile" ma
rii performanțe, dar cu largi 
disponibilități. Evident, nu se 
poate afirma că nu mai există 
fisuri. Dimpotrivă. „Lecția" o- 
ferită de aceste „Internaționale" 
tuturor antrenorilor de la clu
buri trebuie să se reflecte 
procesul de instruire.

ta

Victoria la dublu masculin 
este o dovadă că băieții pot 
mat mult, dar dau încă destul 
de puțin. Dacă avem în vedere 
că C. Creangă, Z. Zoltan, T. 
Hetman sint încă Ia început, 
greul a căzut tot pe „umerii" 
lui V. Florea și A. Fejer, doi 
jucători cu calități, pe care insă 
primul și le irosește printr-o 
superficială tratare a jocului ta 
momentele dificile. Ar fi cazul 
să înțeleagă (și nu numai el) 
că marea performantă nu se 
poate realiza decît printr-o ati
tudine serioasă față de muncă 
și pregătire. In sprijinul afir
mației că băieții diau încă prea 
puțin este și faptul că, din 22 
de jucători prezenți la simplu, 
doar 6 au trecut in turui se
cund, unii codind la adversari 
ce puteau fi întrecuți.

Sînt multe probleme care ar 
trebui aduse ta discuție. Vrem 
să credem că ele vor fi dezbă
tute (poate chiar cu ocazia 
„Cupei României", la Rm. Vîl
cea, se va organiza o sesiune a 
antrenorilor) pentru a se găsi 
căile comune spre o continuă 
ascensiune a tenisului nostru 
de masă.

în sfîrșit, dar nu în ultimul 
rînd, trebuie să remarcăm or
ganizarea excelentă - asigurată 
de organele locale din Bistrița, 
eforturile tuturor iubitorilor 
sportului materializindu-se în- 
tr-un cadru deosebit, sportivii 
oaspeți din cele 12 țări pierind 
cu amintiri de neuitat de 
meleagurile județului 
patriei noastre.

pe 
și ale

PE MARGINEA CALIFICĂRII ECHIPELOR CRIȘUL Șl DINAMO
(Urmare din pag. I)

Kagan, G. Indig, Csaki) fiind 
întrebuințați mai puțin. Apropo 
de această din urmă observație, 
să subliniem că mai vechea 
problemă a schimburilor se 
pune din nou, parcă cu și mai 
mare acuitate, cu gîndul la 
perspectiva imediată, dar nu 
numai. Cînd Gordan a acumulat 
a treia eliminare in meciul cu 
sovieticii (o eliminare dictată 
prea ușor de arbitri), Crișul 
era, in acel minut 24. la condu
cere... Pe Costrăș l-am văzut, 
în prima parte a aceleiași par
tide de referință, luptind in a- 
părare ca niciodată însă gol- 
geterul turneului de la Oradea 
a terminat epuizat. Este, într- 
adevăr, omenește vorbind, ex
trem de greu, să reziști în a 
tot timpul... Aici se află, e lim
pede. imperativul preparativelor 
pentru foarte dificilul turneu 
din Iugoslavia : încadrarea în 
sistemul de ioc a rezervelor și

asigurarea unei condiții fizice 
La cel mai înalt nivel. Pentru ca 
frumoasa mobilizare bihoreana 
să fie dublată și de alte, ne
cesare, atuuri.

„PUTEM avea din nou o pre
zență deosebită". Afirmația a- 
parține antrenorului Iuliu Cap- 
șa, care adăuga imediat: „Dacă 
Dinamo București va juca la 
valoarea ei reală, vom trece, în 
condiții normale, si de faza ur
mătoare, deși sorții ne-au arun
cat într-o grupă de foc". Vizavi 
de turneul de la Split, am aflat 
că în meciurile încheiate la di
ferențe atît de edificatoare (23—4 
și 21—3) poloiștii români au exer
sat o gamă largă de scheme 
tactice, toți cei 11 jucători 
timp treeîndu-și 
lista realizatorilor (Hagiu și 
lonescu de șapte 
Șerban de șase. Ardelean 
cinci). De bună seamă, partida 
cea mai așteptată, transmisă ta 
direct la televiziunea iugoslavă, 
a fost cu reprezentanta cam
pioanei mondiale a poloului.

începutul a aparținut dinamo- 
viștilor, care au făeut două re
prize foarte bune, pentru ca 
apoi Moirnar Split să se dove
dească mai exactă, iar bucu- 
reștenii să rateze mult, pri
mind și un număr mai mare de 
eliminări (12, față de cele 7 ale 
gazdelor). Remarcații antrenoru
lui : Simion, Rădueanu, Hagiu, 
Moiceanu, iar dintre tineri Ola
ru. Concluzii ? „Am văzut ce 
și cit mai avem de pus la punct 
— la capitolele viteză, rezisten
ță, plus finalizare".

★

numele

ori, Olaru

de 
pe
E, 
și 
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Pînă la 11 octombrie, Crișul 
și Dinamo se pregătesc, firește 
și mai susțin două binevenite 
etape duble săptămînale, în 
campionat. Să sperăm că frun
tașele poloului nostru vor folo
si din plin această perioadă 
țintind, cu ambiție, dar și cu 
argumentele unei pregătiri pe 
toate planurile, semifinalele 
competițiilor continentale.

//V C M DE ȘAH 
succes moral. Fiindcă, se știe, 
regulamentul campionatului 
mondial prevede păstrarea tit
lului de către deținător și la 
scor eg:>i ._ __
nu vor fi...

Disputa dintre cel doi mari 
maeștri sovietici, fruntași de 
necontestat ai șahului mondial, 
este practic încheiată.
• La Sofia, au continuat în

trecerile BALCANIADEI DE 
ȘAH. In prima rundă a retu
rului competiției, echipele Româ
niei au întîlnit din nou pe cele 
ale Bulgariei. La masculin, șa
hiștii noștri au fost întrecuțl 
cu 4—2, iar egalitatea a fost 
consemnată la fete (1—1) și 
juniori (2—2). In celălalt meci: 
Iugoslavia — Grecia 4,5—4,5 ; 
1—1 ; 3,5—0,5. Cu rezultate mal 
bune a încheiat reprezentativa 
română meciul cu Grecia, cîști- 
gînd la băieți cu 4,5—1,5 și la 
fete cu 2—0, iar la juniori sco
rul fiind 2—2. Iugoslavia con
duce în fața Bulgariei eu 3,5— 
1,5 (1) 2,5—1,5.

DUBLIN (Agerpres). în ca
drul unei reuniuni desfășurate 
la Dublin, miniștrii de sport 
dintr-o serie de țări europene 
au „condamnat ferm" practica 
apartheid-ului în sportul sud-a- 
fcican, decizînd, totodată, să 
depună toate eforturile pentru 
a determina federațiile sporti
ve din țările lor de a rupe 
orice relații cu această țară.

• TELEX 9 TELEX 9
BOX • Olandezul Alex Blanc

hard și-a păstrat titlul de cam
pion european la categoria semi
grei. învi>ngîndu-l la puncte, 
după 12 reprize, pe vest-germa- 
nul RaM Rocchiagiani.

CICLISM • Etapa a 2-a (con- 
tra-cronometru Individual, pe 45 
km, între Benl Souef șl Al Fa- 
youm) a Turului Egiptului a re
venit purtătorului tricoului gal
ben sovieticul Gintautas uma- 
ras, in 57:36. are i-a devansat 
pe compatriotul său Vasidis 
Șgundon — 58:40 șl pe francezul 
Patrick Billet — 58:50.

TENIS • Meciuri finale In zo
na europeană a Cupel Davis, 
grupa A : Franța — Austria 
4—1 ț grupa' B : Elveția — Israel 
1—4. In finala zonei asiatice. Co

tea d: Sud — Japonia 3—0. E- 
ehipeJe învingătoare au promovat 
în grupa mondială. • Turneu 
feminin la Zurich : Graf — Tau- 
zlat —1, 6—2 ; M. Maleeva —
Nagelsen 2—6, G—4, 6—2 : K. Ma
leeva — Goles 6—3, 3—6. 6—4.

• K.S.C. Anderleeht, una din
tre fruntașele campionatului bel
gian, se dovedește în formă bu
nă — cum remarcă agențiile de 
presă — 
6-a pe 1 
rile au 
Lozano, 
vio (2). 
gentinei. 
Plate, una dintre finalistele Cu
pei Llbertadores, ocupă doar lo
cul 13, cu 13 puncte. In etapă 
de duminică, River Plate a jucat 
în deplasare : 9—1 <m Newell’» 
Old Boys, lideră cu It p. • 
Practic nu există vreo etapă 
fără Incidente in ligile engleze. 
Sîmbăta trecută, în liga secundă, 
tn derby-ul dintre Crystal Palace 
șl Millwall, arbitrul a trebuit 
să oprească jocul timp de dte- 
va minute, deoarece terenul de 
joc a fost invadat de circa 2M 
de spectatori ! Meciul a fost re
luat în urma restabilirii ordinii 
și Crystal Palace a cîștigat ca
2— 1, devenind lideră a clasamen
tului. • F. c. Liverpool (din 
prima ligă) revine în plutonul 
fruntaș. Sîmbătă a dispus cu
3— 1 de nou promovata Wimble
don, grație celor două goluri în
scrise de Ian Rush. • Echipa 
Dundee United este singura for
mație din prima ligă scoțiană 
care, după 19 etape, n-a pierdut 
nici un meci. Normal, viitoarea 
parteneră a Universității Craiova 
(în etapa a 
U.E.F.A.), este ____ ___ _____
tulul. In etapa a 10-a, a dispus 
da Falkirk eu 2—0, ambele go
luri fiind marcate de Ian Fergus- 
son. • Campionatul Suediei s-a 
încheiat pe... jumătate ! După 22 
de etape, pe primele locuri se 
află Malm5 F. F. cu 37 p. ur
mată de I.F.K. Gdteborg 31 p. 
A.I.K. Stockholm șl I.F.K. Nor- 
kupping cu cîte 21 p. Aceste 4 
formații își vor disputa un tur
neu final (meciuri tur-retur). 
după care va fl desemnată cam
pioana anului 1986. • După 8 
etape, în campionatul Cehoslova-

surclasînd in etapa a 
Beerschot cu 5—0. Golu- 

fost înscrise de Scifo, 
Gudjohnson și Krnce- 
• In campionatul Ar- 

, după 13 etape, River

doua a Cupei 
lidera clasamen-

clei, în fruntea clasamentului sa 
află două formații din . Praga : 
Sparta, cu 14 p, și Bohemians 
cu 12 p. Ambele au cîștigat du
minică pe teren propriu : Spar
ta — Ceske Budejovice 3—0, Bo
hemians — Zilina 2—0. De notat 
că pe ultimul loc continuă să 
fie Dukla Praga (duminică 1—1 
la Plsen), care, după ce a eli
minai din Cupa U.E.F.A. pa 
Midlothian (locul 3 în campio
natul scoțian), va jucă, în etapa 
a doua, cu Bayer Leverkusen. • 
Luptă strinsă în camlponatul O- 
landel. După 1» etape, Ajax și 
Eindhoven sînt la egalitate <cu 
cîle 16 p), urmate de Den Bosch 
(15 p). Eindhoven a cîștigat în 
deplasare cu Den Bosch (2—1), 
Iar Ajax Amsterdam a surclasat, 
cu 6—2, pe Fortuna Slttard (lo
cul 9). • In campionatul Gre
ciei, cea mal mare surpriză s-a 
înregistrat în meciul Kalama- 
rla — Arts : 1—5 I Fruntașa cla
samentului este P.A.O.K. cu 9 p, 
urmată de echipa din Creta, 
O.F.I., cu I p, dar aceasta a 
susținut doar 4 jocuri față de 
5 j. cit are lidera. P.A.O.K. a 
dispus duminică de Ollmpiakos 
Pireu cu 4—1, în timp ce O.F.I. 
a cîștigat cu 2—0 partida cti 
Ethnlkos. Panathinalkos (locul 9 
cu 4 p din 4 j) — eliminată 
din C.C.E. de către Steaua Ro
șie Belgrad — a învins la limită 
(2—1) pe ultima clasată, Larissa 
(3 p din 4 .1). • După 25 de 
etape, în campionatul U.R.S.S. 
conduce Spartak Moscova cu 
p din 25 de jocuri, urmată 
Zenit Leningrad cu 28 o (24 
Dinamo Tbilisi 28 n (25 t) 
Dinamo Moscova 28 p (23 
Surpriza etapei a constituit-o 
frîngerea pe teren propriu a 
chipel Dinamo Kiev : 1—3
Dinamo Tbilisi. Totuși. Dinamo 
Kiev păstrează șanse pentru cu
cerirea titlului avînd 24 de punc
te din 20 de partide. Alte re
zultate : Dinamo Moscova — 
Harkov 0—0. Spartak Moscova — 
Donețk 2—0. Dniepr —_ Zenit o—o. 
Torpedo

CRlTrOIIIL VALORIC
ESIE NECESAR 

•I $1 ÎN CUPEU EUROPENE
i Opertnd in stabili- 

■ rea grupelor preli- 
1 minării pentru Cam- 
i pionatul Mondial 
i sau Campiona-
i tul European de 
' fotbal, așa-zisul 
, criteriu valoric (de 
i fapt, un coeficient 

> finind cont da pal- 
' mares) n-a fost in- 
, că niciodată pus tn 

aplicare la tragerea 
la sorți a meciuri-

1 lor din cupele eu- 
, ropene interduburi. 
i Aici, indiferent de 
; „firma" lor și 
, de faza competl- 
i (iei („șaispreze- 
' eoni", „optimi" etc), 
| toate participantele 
i au fost introduse 
i în aceeași „căciulă" 
' și lăsate, evident, 
, ta mina norocului. 
i E drept, s-a tot dis- 
I cutat pe tema extin- 
j derii folosirii crite- 
i ciulul valoric 
i susținută la 

moment dat de fos
tul președinte al 
U.E.F.A., Artemlo

(Idee 
un

Franchi), dar nu s-a 
găsit nici un argu
ment foarte puter
nic care să justifice 
și să antreneze 
schimbarea.

Acum insă, 
ales meciul ___
Madrid — Juventus 
Torino din Cupa 
Campionilor, o po
sibilă finală hotărită 
de sorți a se desfă
șura in... optimi, 
dar fi alte citeva 
confruntări din pri
ma linie (Celtic 
Glasgow — Dinamo 
Kiev, Benfica — 
Bordeaux, Feye- 
noord — Mbnchen- 
gladbach și, de ce 
uu ?, Anderleeht — 
Steaua) au readus 
discuția tn centrul 
atenției, cu argu
mente pro sl contra, 
dezbaterile fiind (a- 
preclază agențiile 
de presă) mal fur
tunoase decît ort- 
cînd. Firește, orica
re punct de vedere 
e ușor de apărat sl

mat 
Real

29 
de 
n.
sl 

1). 
în
e
ci!

Moscova — Erevan 0—1.

totodată, de atacat, 
promotorii aplicări 
criteriului 
invocind, 
„culoarul" 
desemnat lui Beși 
taș, care, după ce 
a întUnit (în turv I) pe Dinamo Tira
na, va avea de în
fruntat acum (in 
turul II) pe Apoel 
Nicosia, pătrunzind 
(în mod normal) in
tre primele 8 echipe 
de club ale Europei, 
înaintea lui Real 
sau a lut Juventus 1

Dacă tn ceea ce 
privește ediția fn 
curs lucrurile sînt 
clare, sistemul no
rocului („orb", ata
că unii !) mențintn- 
du-se, n-ar fi ex
clus, gtndim, ca de 
la anul să se aplice 
și in cupele conti
nentale criteriul va
loric. Derby-urile 
timpurii de azi, cu 
toate implicațiile lor 
(hu-s de neglijat 
nici cele financia
re), pot attma greu J 
tn balanța deciziei , 
finale. Vom trăi ș> ' 
vom vedea.

valoric 
de pildă, 

fericit
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