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Un deziderat de mare responsabilitate

ETAPEI DE IARNĂ A DACIADEI, 
0CREȘTERE SUBSTANȚIALĂ A EFICIENTEI!

Foto : Vasile BAGEAC
In mzrea arenă a Daciadei, crosurile de masă reprezintă o constantă la nivelul tuturor asocia
țiilor sportive ------ -----

ÎN AJUNUL PARTIDELOR DIN 
CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
e steaua i»!c<icâ in ntca.Mâ dimineață la Bnnclfcs 
® UnhrrMlatca se ailă de aseară la Dundee 9 sportul 
Studențesc l$i coiilinnă pregătirile 1st aștcpiarca echipei 
La Gantolsc (K.A.A. Grnt), care va sosi azi la București

• Sîmbătă. duminica si luni, 
STEAUA, campioana țării și 
deținătoarea celui mai prețios 
dintre trofeele competițiilor 
europene intercluburi, Cupa 
Campionilor, a susținut ulti
mele antrenamente dinaintea 
plecării spre Bruxelles. La a- 
ceste pregătiri au participat și 
cei doi jucători asupra cărora 
planează încă semne de între
bare privind utilizarea lor în 
primul meci cu R.S.C. Ander- 
lecht. Este vorba de fundașul 
Bărbulcscu și mijlocașul Bă
lan. Paralel cu antrenamentele 
s-au vizionat ultimele partide 
ala campioanei Belgiei înregis
trate pe casete.

Steaua pleacă în cursul di
mineții de astăzi spre Bruxel
les, cu dorința unanimă a tu
turor jucătorilor ei de a lupta 
pină la ultima picătură de e- 
nergie pentru a obține un re
zultat bun în acest prim meci, 
care să se constituie într-o fru
moasă premisă a calificării.
• După meciul de campionat 

disputat joi, SPORTUL STU
DENȚESC și-a continuat șl 
intensificat pregătirile pentru 
partida cu formația belgiană 
La Gantoise (K.A.A. Gent), 
din turul II al Cupei U.E.F.A„ 

In Divizia A la hochei

care va avea loc mîine, ia 
București. In cadrul acestor 
pregătiri, „unsprezecele" din 
..Regie" a susținut duminică un 
joc-școală • cu echipa de spe
ranțe a clubului. Pentru meciul 
de mîine — o singură incerti
tudine. aceea privindu-1, pe M. 
I’opa, care este accidentat. în 
schimb, își va face reintrarea 
Muntcanu II, refăcut după o 
mai veche accidentare.

Echipa belgiană va sosi in 
cursul zilei de azi în Capitală, 
ca și arbitrii austrieci care vor 
conduce partida.

« Ieri după-amiază, cu un a- 
vion charter, echipa ' UNIVER
SITATEA CRAIOVA a efec
tuat deplasarea în Scoția, la 
Dundee, în vederea meciului ■» 
de miercuri seara (cu începere 
de la ora 21,30. ora Bucureș- 
tiului), din cadrul Cupei
U.E.F.A., cu formația locală
Dundee United.

După jocul de campionat cîș- 
tigat la Cluj-Napoca (2—1), 
craiovenii s-au antrenat asiduu, 
dornici să- obțină la Dundee un 
rezultat . care să le mențină 
șansele calificării în turul al 
III-lea. Au făcut deplasarea 18 
jucători. Nu face parte din lot 
Tiliboi, accidentat.

Desfășurată în intervalul a- 
prilie-octombrie 1986, etapa de 
vară a celei de-a V-a ediții a 
Daciadei a avut ca principală 
direcție îndeplinirea obiectivu
lui stabilit de Congresul al 
XIII-Iea al partidului vizînd 
acordarea unei atenții deosebi
te organizării și desfășurării 
marii competiții sportive națio
nale, realizării sarcinilor izvo- 
rite din Programul de dezvol
tare a activității de educație

fizică și sport pe perioada 
1985—1990, aprobat de Secreta
riatul C.C. al P.C.R., precum 
și din prețioasele indicații și 
orientări formulate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, prin 
Mesajul adresat Conferin
ței pe țară a mișcării spor
tive, în vederea cuprinderii tu
turor copiilor, a întregului ti
neret, a maselor largi de oa

SPORTIVII ROMÂNI, LA ÎNĂLȚIME

meni ai muncii Ia practicarea 
exercițiilor fizice și sportului.

Controalele efectuate în peste 
20 de județe, analizele care au 
avut loc cu acest prilej, pre
cum și dezbaterile, desfășura
te ieri, în cadrul Comisiei Cen
trale de Organizare a Daciadei 
au scos în relief faptul că prin 
grija factorilor cu răspunderi 
și atribuții în sport, la nivelul 
județelor, municipiilor, orașe
lor, comunelor și al unităților 
de bază — asociațiile sportive 

— au fost organizate un număr 
important de acțiuni de edu
cație fizică, sportive și turistice.

(Continuare tn pag 2-3)

STEAUA-S.C. MIERCUREA CIUC 6-3
Steaua a cîștigat și a doua 

partidă cu S.C. Miercurea 
Ciuc, la o diferență mai mare, 
pentru că, spre deosebire de 
duminică, a dominat mai mult 
și, ceea ce ni se pare mai im
portant, a acționat mai orga
nizat, mai gîndit Replica har- 
ghitenilor nu a mai acoperit 
jumătate din timp, de aștă- 
dată aceștia avînd numai mo
mente de joc bun, presărate, 
ce-i drept, prin toate cele trei 
reprize.

Sport Club a început tn 
trombă și în min. 2 a marcat

prin B. Nagy, peste două mi
nute ratează K. Antal (Stea
ua) la un contraatac în doi, 
egalarea adudnd-o Gliga (min. 
8), pucul șutat de el ricoșînd 
în poartă din crosa lui Bogoș. 
Apără Netedu două „bombe** 
șl, pe dominarea oaspeților, 
înscrie Iuslinian : 2—1, în
min. 13, Iar Gliga, peste 13 
secunde, rididă scorul la 3—1. 
în repriza a doua ocazii la

Mircea COSTEA

(Continuare in pap 2-3)

IN „TROFEUL CARPAȚI" LA MOTOCROS în perspectiva marilor competiții de gimnastica

Stelistul E. I^Iulner, învingător in 
din celelrei curse la 250 cmc

Al doilea episod din serialul 
celor trei concursuri ale „Tro
feului Carpați** la motocros 
s-a derulat sîmbătă pe traseul 
de pe Dealul Gușteriței de lin
gă Sibiu, în fața a peste 10 000 
de spectatori. în program au 
figurat patru clase, alcătuin- 
du-se clasamente pe echipe 
prin adițiune de puncte. După 
prima rundă de la Tg. Mures, 
motocroslștii de la combinata 
Steaua — IRA Tg. Mureș, 
Hodgep Budapesta, K.M. Stra- 

kovice (Cehoslovacia), KS Kis- 
kunlachaza (Ungaria), VOSE 
Budapesta și L.B. Sofia s-au 

.dovedit de forțe sensibil ega-

le. anunțîndu-se ca 
principali favoriți în 
următoarele reuniuni. 
Spre satisfacția gene
rală, protagoniștilor 
li s-au alăturat sîm- 
bătă și reprezentanții 
selecționatei Torpedo 
— Șt Roșu Brașov, 
care s-au angajat din 
start în lupta pentru 
un loc pe podium. 
Iată învingătorii : I. 
Barca (VOSE) la 250 

cmc, P. Horvath (Hod- 
gep Budapesta) la 
125 cmc, C. Halasz 
(Klskunlachaza) la 80 
cmc șl P. Gagyi 
(Steaua-IRA) la 50

•cmc.
„Trofeul Carpați" a

două continuat duminică, 
în prezența a aproxi
mativ 12 000 de spec

tatori, în ambianța atrăgătoare a 
traseului de la Zărnești, ales 
la poalele masivului Piatra 
Craiului, și dotat pentru a- 
ceastă competiție cu turn de 
cronometraj și start electronic. 
După confruntarea de la Sibiu, 
în cursa pentru cucerirea in
vidiatului trofeu se distanțase
ră combinata Steaua-IRA și e- 
chlpa VOSE Budapesta, des
părțite doar de două puncte : 
345 șl, respectiv, 343 p. Elevii

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag a d-a)

SUCCESELE POT El
CU 0 ECHIPĂ

Reunind pe cele mai bune 
gimnaste ale tării la această 
oră. finala campionatului ma-

OBȚINUTE NUMAI 
BINE PREGĂTITĂ 

estrelor, desfășurată timp de 
trei zile în Sala Sporturilor 
din Deva, a constituit un ex
celent prilej de a trece în re
vistă forțele de care dispune 
această disciplină, în perspec
tiva apropiatelor întreceri in
ternaționale și, cu deosebire, 
in vederea grelelor examene 
.ompetiționale de anul viitor 
Campionatele Mondiale de la 
Rotterdam și Campionatele Eu
ropene din Uniunea Sovietică. 
Privite prin această prismă, 
recentele campionate ne-au o- 
ferit cîteva motive de satisfac
ție, mai ales în ce privește 
evoluția sportivelor care can
didează la selecția în echipa 
reprezentativă. La exercițiile 
impuse și liber alese Daniela 
Silivaș și Ecaterina Szabo aa 
• voluat practic fără greșeală, 
lovedindu-se aceleași gimnaste

Finalele Campionatelor Naționale de călărie (obstacole)

ÎNTRECERI FOARTE STRINSE

Ecaterina Szabo

complete și cu posibilități reale 
pentru prestații și mai bune. 
Cele două note de 10 pe

Constantin MACOVbr

(Continuare in pag 2-3)

0 nouă victorie clară a naționalei de rugby, dar atenție: IN FIECARE PROBA

CU FRANȚA, „DATELE PROBLEMEI- 
SÎNT CU TOTUL ALTELE!

După acel 37.—9, de la Con
stanța, rezultat ce a avut da
rul să reconfirme reala dife
rență de valoare dintre rugbyul 
românesc și cel tunisian, tri
colorii și-au impus, fără pro
bleme, punctul de vedere și 
sîmbătă. întrecînd la scor

(43—7) formația Portugaliei, 
înscriind în palmaresul gene
ral al naționalei noastre vic
toria cu numărul 109. Un suc
ces limpede, reliefat cum nu 
se poate mal bine de „scorul 
eseurilor**, 8—1. Cum se cade 
la orice izbîndă, să dăm ce i

se cuvine învingătoarei. Pu- 
nînd însă, prompt și realist 
punctul pe i, subliniind valoa
rea modestă a adversarei, iar

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

SIBIU, 20 (prin telefon), 
îneepută vineri pe baza hipică 
din localitate, etapa finală a 
competiției de obstacole. din 
cadrul Campionatelor Naționa
le de călărie, a inclus probele 
de categorie ușoară, mijlocie, 

semigrea, dificultate progresi
vă și echipe, ea urmînd să se 
încheie marți cu cele de la 
categoria grea și dresaj (ușoa
ră). Privită în ansamblu, lupta 
pentru titlurile de campioni a 
fost interesantă, deseori foarte 
echilibrată, călăreții prezenți la 
start străduindu-se să-și pună 
în valoare pregătirea, cei mai

mulți demonstrînd reale cali
tăți. Dar trebuie să recunoaș
tem că au existat și multe 
corigente la acest cel mai im
portant examen al sezonului.

Competiția a debutat prin- 
tr-un rezultat mai puțin prevă
zut. dar absolut meritaț. vic
toria Ia categoria ușoară a cra- 
ioveanului Romulus Pașcovschi, 
care a reușit să termine am
bele parcursuri fără greșeală.

Emanuel FÂNTÂNEANU 
llie ÎONESCU, co-resp.

(Continuare in pag 2—3)



ETAPA DE IARNA A DACIADEI
(Urmare din pag t)

cu o sferă largă de antrenare 
a cetățenilor, de toate vîrstele, 
la practicarea exercițiilor fizi
ce. ceea cp a determinat o creș
tere a contribuției educației fi
zice și a sportului la menți
nerea și întărirea sănătății, la 
sporirea capacității fizice și in
telectuale a populației, f la mai 
buna folosire a timpului liber. 
Astfel, pentru purtătorii crava
telor roșii cu tricolor, întreceri
le din cadrul „Cupei Pionierul" 
au constituit o modalitate di
rectă de a desfășura numeroa
se acțiuni de inițiere și de an
trenare în sport, în vacanțe, în 
tabere de odihnă. Asemenea 
acțiuni patriotice ca, de exem
plu. „Expedițiile Cutezătorii" 
s-au extins, cuprinzînd aproa
pe toate zonele montane, prin 
refacerea marcajelor turistice, 
cunoașterea frumuseților pa
triei, a realizărilor din anii 
luminoși ai socialismului.

în același timp au căpătat 
dimensiuni noi campionatele e- 
levilor, competițiile din cadrul 
Complexului aplicativ „Pentru 
apărarea patriei". Ca urmare a 
măsurilor întreprinse In comun 
de organizațiile sportive și de 
sindicate, In primele 9 Ioni ale 
anutui s-a extins practicarea 
gimnasticii I* locul de muncă, 
prezentă aeum In peste 2 000 
de unități economice, cuprln-

zînd peste 2.193.000 de parti
cipant!, au cunoscut o largă 
cuprindere cupele pe ramură 
de producție. Intre amplele ac
țiuni sportive de masă s-a în
scris „Crosul popular Dacîa- 
da“, cu circa 20 000 de partici
pau ți în Capitală si peste un 
milion în țară. In ansamblu, 
Daciada a însemnat cuprinderea 
a 6.7 milioane de participanțl. 
3,9 milioane în activități tu
ristice și de agrement, peste 
4,3 milioane la trecerea nor
melor Complexului „Sport șl 
Sănătate" și S.U.V.A.

Toate aceste reușite nu pot 
— cum s-a subliniat — să su
plinească o serie de neajun
suri care continuă să se men
țină, mai ales In județele Co- 
vasna, Galați, Argeș, Alba. 
Dtmbovița. Prahova. Vrancea. 
lași și Teleorman, unde pro
blemele educației fizice și spor
tului nu sînt încă tratate la 
nivelul exigentelor înscrise în 
documentele de partid și de 
stat.

Iată de ce etapa de Iarnă a 
Daciadei, eare se va declanșa 
In perioada 1—15 noiembrie, 
va trebui orientală în direcția 
cuprinderii masei largi a popu
lației In ramuri de sport speci
fice sezonului 
patinajului și 
rificînd într-o 
ră condițiile

rece, a schiului, 
săniușului, valo- 
mai mare măsu- 
de relief si de

0 NOUA VICTORIE CLARA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

aceasta pentru că toți specia
liștii prezenți la Birlad — și 
nu au fost puțini — au privit 
partida cu Portugalia judecind 
evoluția de ansamblu și fiecare 
fază a tricolorilor mai mult cu 
gîndul la... Franța, o echipă 
care joacă sîmbătă la Bucu
rești și despre a cărei mare 
valoare nici că mai e cazul să 
discutăm. De altfel chiar și 
rugbyștii noștri au avut un a- 
semenea gînd din moment ce, 

limediat după ultimul fluier al 
întîlnirii cu lusitanii. Laurcnțiu 
Constantin, spre pildă, nu vor
bea decît despre Franța : 
„Nu-mi doresc nici o altă vic
torie ca pe aceea în fața echi
pei cocoșului galic !“ Ce a re
liefat, așadar, prin această 
prismă, partida de la Birlad ?

In jocul unei echipe în care 
»m mai consemnat, iată, două 
debuturi — Seceleanu si V. 
Holban —, au fost, sigur, și 
reușite colective, și realizări In
dividuale. O seamă de faze 
lungi, cu balonul trecut prin 
multe mîini, condus inspirat 
și... eficient, „recordul" stabilit, 
chiar în condițiile date, de C. 
Popescu, autor a cinci eseuri, 
revenirea la nivelul așteptat 
a unui jucător cu mari cali
tăți, l-am numit pe Caragea, 
altele încă. înaintarea nu a 
putut avea probleme, deși am 
fi vrut să o vedem, măcar în 
cîteva rînduri. concretizîndu-și 
forța de împingere (pilierul C. 
Gheorghe se explica : „Adversa
rii erau mai mici de statură, 
eu tendința de a prăbuși gră
mada"). Tricolorii au dominat 
marginea, dar nu se poate spu
ne eă acest important moment 
al jocului a „ieșit" perfect a- 
tunci rfnd s-au pierdut șase 
baloane pe repunerea lui Mun- 
teanu, adică nu puține pentru 
un meci cu Ibericii. Bucan s-a 
accidentat după 23 de minute, 
recuperarea lui fiind sub sem
nul Întrebării. Tînărul și pu
ternicul Vereș nu s-a prea vă
zut, ceea ce ne-a dus și l-a 
dus pe mulți cu gîndul la ne
cesitatea revenirii lui L. Con
stantin în linia a doua și uti- 
fizării hri Dumitraș la închi
dere (sau, poate, „veteranul" 
Dumitru), cu Doja și C. Horea

pe flancurile liniei a treia 
(primul pare un real cîștig 
pentru națională, al doilea e 
un apărător redutabil — și e 
mare nevoie de astfel de jucă
tori în meciul cu Franța !). 
„Cureaua de transmisie" a pre
zentat unele Imperfecțiuni, lip
sa de experiență (altfel, talent 
există !) a celor doi mijlocași 
folosiți justifieîndu-i pe tehni
cienii care se întrebau dacă nu 
cumva ar fl cazul rechemării 
în echipă a atît de experimen- 
taților Paraschîv si Alexandru. 
Cine plachează pe „treisfer- 
turi" ?, sună o altă întrebare, 
regretîndu-se, de exemplu, ne- 
selecționarea dîrzului David.

Sînt doar o seamă de obser
vații pe care le facem cu în
crederea că antrenorii, care au 
marea responsabilitate a alcă
tuirii și pregătirii naționalei, 
vor alinia cu adevărat cel mai 
bun X.V, capabil de mobilizare 
și dăruire, de un joc care să 
contracareze ‘marea forță a e- 
chipei franceze.

climă. în mod special județele 
cu patinoare arificiale sau in 
care condițiile atmosferice per
mit amenajarea unor patinoa
re naturale, vor extinde orga
nizarea cursurilor de inițiere 
In patinaj, vor organiza festi
valuri si carnavaluri pe gheață.

Impulsionarea sporturilor 
iernii se va realiza paralel cu 
promovarea formelor simple, 
larg accesibile de exercițiu fi
zic. Se vor extinde și per
manentiza unele competiții șl 
acțiuni recreative si de agre
ment la cluburi și cămine, la 
casele de cultură. Se va acorda 
o atenție mai mare sporturi
lor tehnico-aplicative.

în același timp se va urmări 
îmbunătățirea propagandei
sportive, care poate și trebuie 
să fie mai activă, mai efici
entă.

în concluzie, aplicând cu spi
rit de inițiativă documentele 
de partid, indicațiile prețioase 
ale secretarului general al 
partidului, reactualizate recent 
Si lă adunarea popu
lară organizată in Capitală eu 
prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt, organizațiile 
sportive, într-o conlucrare tot 
mai strînsă cu sindicatele, or
ganizațiile U.T.C., de pionieri, 
cu inspectoratele școlare, eu 
ceilalți factori cu răspunderi 
și atribuții in sport, vor reu
și să realizeze In etapa de iar
nă a Daciadei o 
semnată a calității 
educației fizice și 
modalitate directă 
un tineret viguros .
bui la Întărirea sănătății între
gului nostru popor.

creștere In
și 
a 
de
și

eficienței 
sportului, 
a forma 
a contri-

DIVIZIA A LA HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

ambele porți și, în superiori
tate, Demeter reduce la 3—2. 
(min. 27). Pe greșeala lui Bar
ta, care îl înlocuise pe Fekete. 
Burada (min. 27) înscrie, e 
4—2, urmat în min. 33 de K. 
Antal : 5—2. Sport Club redu
sese motoarele Ia 3—1, dar a 
atacat la începutul ultimei repri
ze, marcând după 23 de secun
de, prin Bartalis. Steaua re
vine în atac, irosește cîteva 
ocazii, forțează S.C. și ratea
ză la fel, ultimul gol aparți- 
nînd steliștilor. Cu un om 
mai puțin pe gheață, ei -stabi
lesc scorul final, 6—3 prin 
Chiriță.

Corect arbitrajul brigăzii 
I< Bccze, D. Trandafir. Fl. Gu
bernii.

De astă

CU TR

Cu această depășire,
a

DE

ciștigat
„75“ (Gh. Radu) a trecut in fruntea cursei

Foto: Aurel D. NEAGU

MII DE SPECTATORI LA
AUTOCROS
cum era de așteptat, 

de
Așa 

organizarea unui concurs 
automobilism in Capitală — și 
Încă unul inedit pentru bucu- 
reșteni, de autocros — a stlrnit 
un Interes deosebit. Pe traseul 
din cartierul Balta Albă (str. 
I* Rebreanu — pe malul lacu
lui), deși n-a fost o vreme 
frumoasă, mii de spectatori au 
venit să asiste la cea de-a treia 
etapă a Campionatnlni Național 
de autocros.

Evident, circuitul de concurs 
(1,200 km) a fost pe teren ac
cidentat — iarbă, pămînt mai 
mult sau mai puțin desfundat 
de ploaie — cu șanțuri și pan-

După două etape In Diviziile A de baschet

FAVORITELE S-AU Șl DESPRINS
După primele două etape (cu- 

prinzind patru meciuri) ale edi
ției a 38-a a Campionatelor Na
ționale de baschet, singurele e- 
chlpe neînvinse au rămas la bă
ieți tradiționalele candidate la ti
tlu — Dinamo București șl 
Steaua, iar la, Tete campioana 4n- 
titre — Universitatea CSȘ Viito
rul Cluj-Napoca. în clasamentele 
Trofeului „SPORTUL" pentru e- 
ficacitate, doi fruntaș! inediți : 
Dan Niculescu și Antoaneta Bar
bu. Magdalena Jerebie, actuala 
deținătoare za cupei, se află pe 
locul 3 șl se pare eâ va avea de 
înfruntat o concurență aprigă, 
față de anii precedenți, pentru a 
reveni tn frunte; Marin Chirîlă, 
etștigătorul ediției trecute a tro
feului, a solicitat transfer pentru 
divizionara B ELBA Timișoara.

MASCULIN
4
4
4 :
4
4 I
4

1. Din.-uno Buc.
2. Steaua
3. Rapid Buc.
4. Dinamo Oradea
5. ICED Buc.
S. Farul _C-ța___
7. Poli. Buc.

Acad. Mii. Buc. 4 
CSU Sibiu
RAM. B. Mare 
„U" CI .-Napoca
PoH. Iași

8.
9. 

1«. 
11.
12.

FINALELE CAMPLONATELOI! IAJIMAIE Of CAIARIE
(Urmare din pag I)

într-o dispută strînsă eu Ioana 
David (Dinamo), Viorel Bubău 
(Agricola Tg. Mureș), Albert 
Mocanu (CSM Lugoj), Ovidju 
Podaru (CSM SEMTEST Cra
iova), Gruia Deak (CSM Sibiu) 
și alții, cei din urmă fiind 
penalizați pentru cîte o bară 
la una din manșe. De altfel, 
craiovenii aveau să mai ob
țină un succes — primul din 
istoria probei — la echipe, mai 
ales datorită prestației bune a 
celor patru componenți (Ovi- 
diu Podaru — cel mai bun din 
toată întrecerea Romulus Paș- 
covschi George Păsărin, Ser
giu Pistoreî) în manșa a doua, 
pe fondul unor erori (uneori 
minime) comise în special de 
sportivii de la CSM Lugoj și 
Steaua. „Plecată" de pe locul 
3 Ia jumătatea disputei, for- 
.mația CSM SEMTEST Craiova 
(19 1/2 puncte) nu părea să 
aibă șanse să recupereze han
dicapul. avînd în vedere că 
sportivii de la CSM Lugoj (4 p) 
și Steaua (8 p) lăsaseră o foar
te bună impresie. Iată însă 
că în partea a doua craiovenii 
nu au greșit decît o dată, di- 
namoviștii (pînă atunci fără 
nici o speranță) au avut evo
luții impecabile. în timp ce 
steliștii și lugojenii și-au tre
cut la pasiv puncte de penali
zare. Totuși, dacă Steaua a 
capotat înainte de final, lăsîn- 
du-se depășită de CSM SEM
TEST și Dinamo, emoțiile au 
persistat pînă la cel din urmă 
obstacol al întrecerii deoarece 
lugojenii nu își spuseseră încă 
ultimul cuvînt. In inoteza că 
juniorul- Octavian Hanes în
cheia eu zero puncte, CSM ar 
fi cucerit titlul. El a mers 
foarte bine pînă la obstacolul 
final, dar relaxîndu-se prea 
devreme în timpul săriturM. a 
schimbat centrul de greutate, 
calul a lovit bara — 4 p șl... 
locul 3 la clasament 1 Oricum.

performanța lugojenilor este 
mai mult decât meritorie.

La categoria mijlocie, o con
firmare a valorii : sibianul A- 
Iexandru Bozan, care s-a situat 
pe 
de 
reț 
Și 
Ploiești) la semigrea, ploieștea
nul avînd și alte evoluții bune 
în celelalte probe si aducind 
astfel în panoplia clubului 
(care, din păcate, neglijează 
mult această secție) un nou 
succes. O demonstrație a va
lorii a făcut-o și Ioana David, 
la „dificultate progresivă", ea 
revenind în fruntea ierarhiei 
la capătul unei evoluții sigure 
și a unui baraj cu mult mai 
experimentatul Alexandru Bo
zan, demonstrînd că este la 
ora actuală 
zoană.

primele două locuri, fiind 
departe cel mai bun călă- 
al probei, așa cum a fost 

Constantin Alber (Petrolul

cea mai bună ama-

CAT. UȘOARA: 1.
Pașcovschi (CSM

Rezultate, 
Romulus 
SEMTEST Craiova) cu Blaj • p,
2. Albert Mocanu (CSM Lugoj) 
cu Papu 4 p (162,6 s), 3. Gruia 
Deak (CSM Sibiu) cu Olac 4 p 
(165.0 s). 4. Ovidiu Podaru (CSM 
SEMTEST) cu Bizanț 4 p (170,4 
s). 5. Claudiu Gheorghe (Steaua) 
eu Nod 7 p. 6. Mircea Neagu 
(Steaua) cu Fidelio 8 p; CAT. 
MIJLOCIE: 1. Alexandru Bofan 
(CSM Sibiu) cu Radiana 0 p. 2. 
Alexandru Bozan eu Biltipr 4 p,
3. Florin Georgescu (Petrolul) eu 
Solario 8 p (105,4 s). 4. Gruia 
Deak (CSM Sibiu) cu Olac 0 p 
(107.0 s), 5. Constantin Albert 
(Petrolul) cu Mult Iubit 8 p 
(118,4 s). 6. Mircea Neagu (Stea
ua) CU Vise 8 p (128,2 s); CAT. 
SEMIGREA: 1. Albert Constantin 
eu Mult Iubit 12 p, 2. Ionel 
Bucur (Dinamo) cu Lăstun S3 p, 
3. Gruia Deak cu Matroz 36 p; 
DIFICULTATE PROGRESIVA: 1. 
toana David (Dinamo) eu Schija 
93 d, 2. Alexandru Bozan eu Ra
diana 78 p. — după baraj, 3. 
Claudiu Gheorehe (Steaua) eu 
Sadie 70 p; ECHIPE: 1. CSM 
SEMTEST Craiova (Ovidiu Po
daru eu Bizant. Romulus pas- 
eovseM eu Blaj, George Pă
sărin cu Produs. Sergiu Pistoreî 
eu Mirat) 23 TU p, 2. Dinamo 24 
m p. 1. CSM Lugoj H p.

3.

DIN CAPITALĂ

4 
4
2
2
0

0
0 426:270
2 333:332
2 318:375
4 357 :376
4 249:458

4
4
4 

_ __ , 4
’ FEMININ 

„U" CJ.-Napoca 4 
Votata Buc.

3. Olimpia Bue.

3
3
2
1
0

1
1
2
3
4

381:329
312 :283
325:314
307:357
286 :354

te (pe care s-a urcat si s-a 
coborit) de 45—60°. La start, 
autoturisme Dacia și Oltcit — 
formînd „Divizia I“, ARO 10 
și 24 — „Divizia a II-a“ și cinci 
autocamioane Steagul Roșu — 
„Divizia a III-a“ (marca „DAC" 
665 D, auto „tot teren", cu trei 
punți motrice de 
HP fiecare). La 
piloți specializați 
gen de curse (in .____  ___
la Cfmpulung Muscel), dar și 
„raliști" fruntași cunoscuți : 
Ciucă (Alfa București), Matces- 
cu (Unirea Tricolor), Duval și 
Cojocarii (Oltcit Craiova). „îmi 
plac cursele de autocros — 
spunea Cojocaru —. examene 
severe atît pentru rezistența 
mașinilor, dar și pentru «mina» 
pilotului".

Cu 15—20 de minute înaintea 
începerii întrecerilor, cind mo
toarele au început să fie încăl
zite, cota emoțiilor — dublate 
de curiozitate — Ia spectatori 
părea mai ridicată decît la 
concurenți. Si au început să se 
dea starturile : de 
semifinale, finale, 
controlate în viraje, spectacu
loase ; trecerea unor obstaco
le (da. de către Dacia și Olt-

cite 270—290 
volanul lor, 
pentru acest 
principal de

calificări, 
Derapaje

Elita caiacu 
întreaga țară 
tămîna aceast 
cov din Piti 
startul in u,’* 
ale sezonului- 
aceste întrece 
aur, argint t 
mele C.M. dii 
iaciști și ca 
„noului val".

CONCU
cit) prin săr 
viteză ' a pa 
prin aluneca: 
cate de frînt 
necos. Intimi 
Bădiță a opri 
rat de aburi, 
pană de caut 
rii, Tarbă, t 
sosit la stai 
rupt, Steîian, 
atent la mod 
a fost desen 
șini — ratîr. 
vitezelor — 
locul dealulu 
cu spatele pi 
luau urcușul, 
le pe care le 
eu, pe Dacia 
lă cu 3 mași 
s-a văzut ce 
tria pilotului 
tele etape’

G

„DIVIZIA
1. F. Mateesci
2. C. Ciucă 1 
I. Pătrutoiu ( 
pe Dacia: 
(ARO) — 1.
bă. 3. G. Bull 
C. Lung); „D 
(autocamioane 
Oprea. 2. I. I< 
(toti St. Roșu) 
Radu, 2. Tari 
chipe: 1. ARD

Mo

IN PERSPECTIVA MARILOh
367:39601 4

4 3 1 324:251
- —__  4 2 2 258:256
4. Chimistul Rm. V. 4 2 2 396:351
5. Poli. BUC. 4 1 3 285:295

1.
2. 'Urmare din pag 1)

4 4 0 313 334 8 
4 3 1 333:283 7 

________ 4 3 1 318375 7 
1Ă Comerțul Tg. M. 4 2 2 26t :2«3 6
11. Crișul Oradea 4 0 4 236:36.0 4
12. Robotul Bc. 4 0 4 238:324 4

Clasamentele Trofeului „SPOR
TUL" pentru eficacitate — BĂ
IEȚI : 1. Dan Niculescu (Dinamo 
Buc.) 121 p, 2. A. Constantinescu 
(Poli. Buc.) 113 p, 3. G. Sarlă 
(Acad. Mii.) 98 p, 4. D. Dăian 
(Poli. Bue.) 97 p, 5. M. Crăciun 
(„U“) 83 p, ' - ---------
MII.) 82 p. 7—8. ... ____  .___
Sibiu) și D. Mara (RAMIRA) 80 
p, 9. V. Pogonaru (ICED) 77 p. 
10. Gh. Ghiță (Rapid) 75 p. 11. P. 
Brănlșteanu (Steaua) 69 p, 12. 
Gh. Dăian (CSU Sibiu) 64 p ; 
FETE : 1. Antoaneta Barhu (Chi
mistul) 100 p, 1. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 99 p, 3. Magda
lena Jerebfe 95 p, 4. Ludea Rusu 
(Robotul) 93 p, 5. Monica Aște- 
leanu (Mobila) 90 p, 8. Melinda 
Sz&cs (Mobila) 85 p, 7. Ștefanta 
Borș (Voința Buc.) 73 p, 8—9. 
Mălina Marinache (Olimpia) șl 
Maia Zidaru (Poli. Buc.) 71 p, 
10—12. Melania Lefter (Rapid — 
Progresul), Edith Mathc (Co
merțul) și Maria Roșiann (PoTi. 
Bue.) 70 p.

7. Rapid-Pr. Buc.
8. Voința Brașov 
». Mobila S. Mare

6. C.
A.

Scarlat (Ac. 
Bretz (CSU

Daniela Ie-a obținut Ia bîrnă 
și paralele sînt o mărturie a 
maturității atinse acum de a- 
eeastă talentată gimnastă, ea 
dovedind în ambele probe re
marcabilă precizie, siguranță, 
amplitudine și coordonare în 
mișcări, după cum Ecaterina 
Szabo, notată cu 10 in finala 
de ia sol, ne-a arătat că este 
preocupată să se mențină în
tr-o apreciabilă formă sportivă, 
pentru a apăra și în viitoarele 
întreceri culorile țării. In a- 
cest context, să apreciem că 
ratarea- de la bîrnă, din finală, 
a fost un simplu accident și 
că multipla noastră campioană 
se va mobiliza exemplar tn vi
itoarele concursuri. Pe lîngă 
aceste sportive, campionatele 
le-au adus în prim-plan pe 
Mirela Sidon și Gabriela Po- 
torac, cu frumoase și aprecia
te evoluții de ansamblu, ele 
ocupînd locuri fruntașe atât la 
individual compus, cit și In 
finalele pe aparate. în care au 
urcat de mai multe ori pe po-

FIDELIO A CIȘTIGAT „PREMIUL AGRICULTURII-
Invlnglnd într-un final de ex

cepție șl realiztad un nou ș! va
loros record (134,4/km), Fidelio 
și-a ad’udecat ta reuniunea de 
duminică ultimul premiu clasic 
al anului, „Premiul Agriculturii". 
T. Marinescu are-mari merite 
ta valoarea realizată de Fidelio. 
Primul hit a revenit lui Ruibist. 
care astfel reușește o victorie de 
prestigiu intr-un foarte bun final 
de stagiune, S. Ionescu condu- 
ctndu-I cu mult tact. Reuniunea 
a fost dominată de formația lui 
I. Oană, care, după accidentul 
suferit in urmă cu un an, a re
intrat, pensionarii săi revenln- 
du-și la valorile ce i-au consa
crat. Astfel eonfirmînd perfor
mantele sale. Rotunda șl-a învins 
adversarii fără drept de apel. Vi
clean. greșind numai o singură 
dată, l-a întrecut pe Meilnte. 
condus fără prea multă convin
gere, iar Titiana a arătat din 
nou că este tatr-ua reviriment 
de formă. Nu putem trece eu ve
derea victoria realizată de Re
crut, care a Învins grație modu
lui cum 1-4T condus o. Dumitru, 
o mare speranță a turfutai. 
Cursa amatorilor a resenft Iul 
Felcer, eu eare V. Alexandrescu 
s-a descurcat eet mai btoe. O 
singură nedumerire : penalizarea 
«1 46 de metri • tal Suria, eare

rezultate tehnice e Cursa

I : 1. Stretean Dumitru)
1:34,2 ; 2. Supliciu. Cota : ctșt. 4. 
Cursa a n-a : 1. Recrut (O. Du
mitru) 1:28,5 ; 2. Hendorf. Cota : 
cîșt. 8, ev. 23. Cursa a IH-a : 1. 
Rotunda (Dumitrescu) 1:26,7 ; 2. 
Aga ; 3. Sardonic. Cota : eîșt. 2, 
ev. 19, ord triplă 1525. Cursa a
IV- a : 1. Ruibist (Ionescu) 128,1 ; 
3. Fidelio ; 3. Roșcovan. Cota : 
eîșt. 8, ev. 20, ord. triplă Închisă, 
triplu R—m—IV 2018. Cursa a
V- a ; i. Al-ttaa (Station) 1:30,4 ;
2. Hemin. Cota : eîșt. 3, _ '■
Cursa a Vl-a : 1. Titiana (Dumi
trescu) 1:31,5 ; 2. Runcșor ; 3. 
Kaius. Cota ". eîșt. 2,40, ev. 23, 
ord. triplă 330. Cursa a Vil-a : 
1. Fidelio (Marinescu) 134,4 ; 2. 
Ruibist ; 3. Daelana. Cota : eîșt. 
13, ev. 53, ord. triplă 140. triplu 
V—VI—vn 385. Cursa a Vni-a : 
1. Felcer (Alexandreseu) 139,4 ; 
1. Oranița ; 3. Rovta. Cota : eîșt. 
12. ev. 75. ord. triplă închisă. 
Cursa a IX-a 1 1. Viclean (Dumi
trescu) 131.4 ; 1. MeHnte ; 2. Șu
tim. Cota t eîșt. IA ev. tt, ord. 
triplă 312. Cursa a X-a ț 1. Pe
ricol (Mo^se) 135,7 : 2. Lanterna. 
Cota : e4pt. 1, ev. Mi. ord. 22.

A. MOSCU

diurn. In fe 
luat o serios 
selecția în i 
vă a țării. I 
tere de fom 
Celestina Po 
bîrnă din 
dimineața 
nota 10 ! 
care lăsr> 
va fi o 
pentru Danii 
pută pentru 
Voinea a avi 
le scăderi în 
uniuni, ea n< 
valorifice pl< 
său talent. ' 
nă la sol (i 
fost notată c 
pe merit pi 
în această p

Deși n-arr 
spuse, asp< 
pozitive ale 
va. trebuie 
supra lucrur 
mai puțin s; 
loc în 
noastre 
portant 
ratările. 
Înainte 
sportivelor i 
tativ. Came! 
le), Eugenia 
gustina Bad 
Rus (sol) a 
mare 
se de 
opinia 
puțin 
rezistența fi 
tru a „duce 
grai, eu ext 
ber alese. 1 
se pare imp

f 
fi 

Di
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frur 
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punct 
noasi 
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NMINIM,
ev. 19. ClȘTIGUMl 

1986. Cat. 1 
13.515 lei ; e 
205,50 a 329 
cat. 8 : 3.818 

Sflvaniei, ju< 
suma de 48J

• O actlur 
care ae incul 
tămtaă este 
TIONALA IX 
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nuinta. pârtii 
de tragere • 
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roase d lr 
Astfel, si de 
eordă Mtott
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Etapa s-a încheiat, comentariile continuă
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alcătuind un „echipaj"

reuniune de toamnă a 
și canoei noastre în-

a
e

n 
a

a
1

a

e

concurs cuprind peste 300 de 
competitori, campioni olimpici 
și mondiali, ori numai debu
tantă, experiența și dorința de 
afirmare 
comun.

Marea 
caiacului 
cepe cu o tradițională și mereu 
frumoasă regată rezervată ti
nerilor pînă Ia 23 de ani : 
„Criteriul Olimpic". Concursul 
este programat astăzi și mîine. 
echipajele — peste 70 — au și 
făcut acomodarea cu pista, ele 
urmind a evolua, pe 500 și 1000 
m, în toate cele 12 probe olim
pice. Pe afișul stagiunii de 
toamnă figurează, de asemenea 
„Cupa Federației Române de 
Caiac-Canoe", competiție cu o 
largă distribuție, cu o valoroa
să participare. în această re
uniune, cu 13 probe de viteză, 
vor evolua — joi și vineri — 
cei mai talentați juniori și ju
nioare (eîștigătorii fazelor de 
zonă din Capitală și din țară}, 
precum și componenții echipa
jelor medaliate la C.M. de Ia 
Montreal : Angelin Velea, du
blu campion mondial. Ionel 
Lețcae, Dumitru Rețin, Vasile 
Lehacî, apoi campioana olimpi
că Tecla Borcănea, Luminița 
Munteanu. Marina Ciucur. Ana 
Laric, Genoveva Marinache 
etc.

în sfîrșit, sîmbătă, pe marea 
scenă nautică de la Bascov. se 
va desfășura „Concursul Repu
blican de mare fond", un a- 
devărat maraton pe apă. cu 
probe de 20 km (pentru băieți) 
și 10 km (pentru fete). Este 
Întrecerea care, an de an, în
cheie în forță sezonul de caiac- 
canoe, timpii înregistrați ară- 
tînd specialiștilor stadiul actual 
de pregătire al sportivilor, după 
reluarea antrenamentului. în 
urma acelui „time-out" tradi
țional impus de rocada dintre 
sezoani*
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Vasile TOFAN

IȚII DE GIMNASTICĂ
u că pentru cele mai multe gim- 
u naște ale țării finala de la 

Devs a fost singurul concurs 
din acest an în care ele au 

li prezentat atît programul impus,
a cit și cel liber ales. Or, neîn-
ă doios, un singur concurs eu
e „impuse" intr-un singur an este
n foarte, foarte puțin ! Numai
ă așa se explică, poate, faptul că
ă înseși arbitrele au dovedit

uneori că nu cunosc suficient 
a de bine exercițiile impuse, de

unde și unele intervenții ale
;- juriului întrecerii, pentru co
li rectarea unor note.

Am dori să ridicăm si o altă 
problemă. în campionatele 

a noastre s-a permis, de doi ani, 
? ca echipele să fie alcătuite din 
“ cîte patru sportive, în loc de 

șase, cum a fost dintotdeauna 
e Ia noi și cum se utilizează in
u toate țările, ea și în compe-
:- tițiile internaționale. Socotim

că această măsură nu stimu
li lează secțiile de gimnastică din
i- țară în pregătire, atita timp
t rft cu numai trei sportive

bune într-o formație, se poate 
fi participa într-o finală de cam-
î, pionat național. Dar, chiar și
e în aceste condiții cu echipe
i- „de patru" în competiția de
!- la Deva au absentat cluburi
i- prestigioase (de ce H s-a per-
a mis oare ?), care — nu mai
a departe decît anul trecut —.

aspirau la locuri fruntașe. A 
ă surprins, de pildă, neparticipa-
51 rea echipelor cluburilor Dina-
u mo, C.S.S. Triumf, C.S.S. Si-
i- biu. în contrast, formația C.S.S.
<- Viitorul, alcătuită din sportive

foarte tinere, s-a încumetat să 
ii la în piept rigorile unei finale
n de campionat național.

lOTO-PROHOSPORJ INFORMEAZĂ
iONOEXPRES DIN 15 OCTOMBRIE

48.998 lei : cat. 2 : 5 variante 25% a 
lei ; eat. 4 : 90,75 a 745 lei ; cat. S : 

0 a 40 lei ; cat. 1 : 219,25 a 500 tei ; 
ipanțil Cristea Ioan din Ioc. șlmleuî 
Sugea din București etșflgă flecare

u excursii In Cehoslovacia si va-
>- riate eîstiguri ta numerar. For-
■- mula tehnică a tragerii este, de
K asemenea, pe cit de ușor de in-
I- surit, pe atît de atractivă: se
n efectuează 7 extrageri, in două
n faze, eu un total de 66 numere.
>- Extragerile fiind „legate" între
I. ele. două cite două (ia faza T)
i- sau toate trei (la faza a n-a),
*. există posibilitatea te ■ se ri»-

IWCIPm Sf
Deși Sport Club cîștigase cu 

3—0. un spectator băcăuan rtu 
s-a ab+inut să nu remarce, dună 
meci, cu regret: «Păcat că băie
ții lui Vătafu nu și-au rotunjit 
azi golaverajul, cine știe cind 
vor mai da peste o echipă atît 
de subțire ca Vilcea ?!“

Judecată aspră la adresa Chi
miei. dar De denlin justificată, 
socotind că formația vîlceană 
n-a izbutit. în 90 de minute, să 
tracă nici măcar un sut pe spa
țiul porții lui Barba! Se cuvine 
însă să spunem că. dacă a evo
luat, sîmbătă foarte slab. Chimia 
a făcut-o si datorită crizei de 
efectiv, fiind obligată să joace 
fără 5 titulari. Basno. Ancuta. 
Mangalagiu. Carabageac și C. 
Gheorghe fiind suspendați. Unii, 
Carabageac si C. Gheorghe. pe o 
etapă, pentru cumul de avertis
mente. ceilalți pe mai multe, 
mergînd nînă Ia cele 7 etape 
dictate împotriva antrcnorului- 
iucător Basno. cea mai drastică 
sancțiune dată de F.R.F. în ac
tualul sezon, la nivelul Divi
ziei A.
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE. RESTANȚA JIUL — 

F.c. ARGEȘ. Pe stadionul din 
Petroșani se va disputa mîine 
partida restantă din cadrul eta
pei a Vil-a dintre Jiul și F.C. 
Argeș. Arbitrii întîlnirii vor fi 
Fl. Popescu, la centru, ajutat la 
linie de A. Moroianu (ambii din 
Ploiești) șl S. Pantejimonescu 
(Boldesti-Scăieni).

A JOI VA AVEA LOC O NOUA 
ETAPA în „CUPA ROMÂNIEI", 
care se dispută sub egida »Da- 
ciadei*. In această fază a între
cerilor se vor alinia la start, 
pentru prima oară în ediția 1986/ 
1987. echipele din campionatul 
Diviziei care vor juca în de
plasare, avînd ca adversare for
mații din Divizia C (41 de echi
pe) și campionatele județene (17 
formații), ce au terminat învin
gătoare în ultima etapă a com
petiției. De semnalat că. în caz 
de scor egal, după 90 de minute 
de joc. vor avea loc prelungiri 
(2X15 minute), iar dacă egalita
tea persistă și după 120 de mi
nute de joc departajarea se va 
face după lovituri de la 11 metri. 
Echipele din campionatul Divi
ziei C si din „județ" nu sînt o- 
bligate să folosească în teren pe 
toată durata partidei jucători 
condiționați ca vîrstă. Meciurile 
vor începe Ia ora 14.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A VIII-a
SERIA I

Șiretul Pașcani — Metalul Ră
dăuți 2—1 (1—1), Avîntul Frasin
— Cetatea Tg. Neamț 1—0 (0—0), 
Chimia Fălticeni — Relonul Să- 
vtnestl 1—0 (0—0), Metalul Boto
șani — C.S.M. Bucecea 3—0 (2—0), 
TEPRO Iași — Zimbrul Șiret — 
nu s-a discutat, Carpați Gălă- 
nestl — Electro Botoșani 2—0 
(1—0). Miftrul Vatra Dorndl — 
Constructorul Iași 3—0 (1—0), 
Cristalul Dorohoi — Explorări 
Clmnulung Moldovenesc 2—3 
(0—2).

Pe primele locuri ta clasament, 
dună etapa a VIII-a: 1. ȘIRETUL^ 
pAscani 1» P (17—4), 2. Relonul 
săvinesti 16 p (13—7), 3. Explo
rări Clmnulung 15 p (10—5)... pe 
ultimele locuri: 15—16. Minerul 
Vatra Dornei 7 p (7—9). Con
structorul Iași 7 p (S—10).

SERIA A n-a
C.S.M. Borzești — Inter Vaslui 

<1—0, Victoria-IRA Tecuci — 
Textila Buhusi 1—2 0—0). DVA- 
Portul Galați — Metalul Ro
man 1—0 0—0), Mecanica Vaslui
— Petrolul Moinești 3—0 (0—0), 
Laminorul Roman — Minerul 
Comănestl 3—1 O—0), Letea Ba
cău — Unirea Negrești 1—1 (0—0), 
Steaua-Mecanlca Huși — Glo
ria Galati 5—1 (3—0), Proletarul 
Bacău. — Partizanul Bacău 1—2 
0—2).

Pe primele locuri: L INTER 
VASLUI 20 p (13—1), 2. Textila 
Buhusi 19 p (16—4), 3. CSM Bor- 
zestl 19 p (14—4)... Pe ultimele 
locuri: 15. Victoria Tecuci 7 p 
(6—9), 16, Partizanul Bacău 4 p 
CI-18).

SERIA A m-a
Petrolul Berea — Progresul 

Isaccea 3—1 0—0), Minerul
Mahmudia — SN-CSS Tulcea 2—0 

tiga ri cu 3 numere din 10 ri. 
respectiv, din 24 extrase.

a La concursul Pronosport de 
duminică. 26 octombrie, ne vom 
reîntilni cu o serie de partide 
din campionatul național A. ală
turi de cele mai interesante ta- 
tîlniri din campionatul italian, 
tată care este componența inte
grală a etapei respective: 1. 
Steaua București — Dtnamn 
București; 2. Oțelul Galați — Ra
pid București: 3. Flaeăra Moreni
— Jiul: 4. Universitatea Craiova
— Sportul Studențesc: 5. Chimia 
Rîmnicu Vilcea — „U« Cluj-Na- 
poca; 6. Ascoli — Como: 7. Ata
canta — Torino ; 3. Avellino — 
Udlnese: 9. Fiorentina — Verona;
10. Juventus — Internazionale:
11. Milan — Brescia; îl. Roma — 
Napoli: 13. Sampdoria — EmpoH.

PLĂTtȘTL -SCUMP
Am putea redeschide. firește, 

„procesul" fiecăreia dintre abate
rile. foarte grave în cazul lui 
Basno. Ancuta și Mangalagiu, 
care au generat astfel de pedep
se. Dar nu acesta vrea să fie 
scopul însemnării de fața, care 
își propune să sublinieze, o dată 
în plus, legătura directă care 
există între starea de disciplină 
si randamentul de ansamblu al 
unei echipe, acesta din urmă 
fiind, de regulă, și o consecință, 
o oglindă a gradului de spor
tivitate a jucătorilor. Altfel zis, 
mai concret, lipsită de mai multi 
titulari, absente pentru care cei 
în cauză sînt singurii vi novați. 
Chimia n-a putut să se exprime, 
vreme de 9 etape, la nivelul 
(teoretic) maxim al posibilități
lor. coborînd îngrijorător în cla
sament. Adăugind că. într-o si
tuație asemănătoare, la fel de 
nedorită, se ’ găseste $1 ultima 
clasată. Jiul, cu Neagu si Van- 
cea suspendați pe 6 șl, respectiv. 
5 etape, credem că ..morala* se 
Impune de la sine: Indisciplina 
sc plătește scump! Cine are 
urechi de Auzit...

Ordu lOAN'iȚOAIA

JIUL POATE SĂ-ȘI
Mai rar o echipă atît de dor

nică de victorie cum ne-a apărut, 
sîmbătă. Jiul. în propriul fief; 
dar si atît de precipitată în o- 
fensiva declanșată de ea, la 
poarta Otelului. încă de la pri
mul fluier al arbitrului. Pusă în 
priză (pare-se la un curent ma
xim) încă de la vestiare, forma
ția petroseneană a sărit repede 
peste obișnuita si necesara pe
rioadă de tatonare, de „luare a 
pulsului* unei partenere de în
trecere abilă (vezi prestațiile el 
de la Ploiești. Craiova. Morenl) 
în a dejuca planurile formațiilor 
gazdă.

Primul care. în aceste condiții, 
trebuia să-și orienteze coechipie
rii, propunîndu-le în locul atacu
rilor stereotipe un registru tac
tic mai variat, era Gigi Mulțes- 
cu. Dar antrenorul-jucător n-a 
sesizat, între altele, că jocul din 
mai multe atingeri a mingii con
vine unei defensive bine gru
pată si cel care a „cărat* balo
nul de-a lungul și de-a latul 
terenului — în căutare de breșe? 
— a fost tocmai el. altădată 
„mintea Mmn§£îe“ a echipelor din 
care a făcut parte.

Apoi, căutîndu-se încă un „dis
pecer" din rîndul jucătorilor do-

(1—0), Chimia Buzău — Lamino
rul Viziru 2—1 (2—1). Luceafărul 
Adjud — Chimia Brăila 1—0 
(1—0), FOresta Gugești — Petro
lul Ia nea 2—1 (2—0), Arrublum 
Măcin — Metalul Buzău 1—1 
(0—0), Carpați Nehoiu — Con- 
structorul-Hidrotehnica Focșani 
1—1 (0—1), Energia Mără-
șești — Granitul Babadag 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 1. PETRO
LUL BERCA 16 p (16—S), 2. Fo
rests Gugești 14 p (15—8), 3. E- 
nergia Mărășestl 14 n (12—ri
pe ultimele locuri: 14. Laminorul 
Viziru 7 p (9—11), 15. Arrublum 
Măcin 7 p (8—15), 16. Progresul 
Isaccea 7 p (6—15).

SERIA A IV-a
Viitorul Chirnogi — Oțelul Că

lărași 1—1 (1—0), ISCIP Ulmenl 
— Petrolul Roata de Jos 1—0 
(1—0), Sportul „30 Decembrie" — 
FCM-Dunăreana Giurgiu 2—0 
(0—0), IMU-CSS Medgidia — ci
mentul Medgidia 1—2 (0—0), Por
tul Constanta — Voința Constan
ta 2—1 (1—0), Victoria Lehliu — 
Olimpia Slobozia 2—2 (2—1), Me
talul Mangalia — Unirea Urzl- 
cenl 4—0 (2—0), Victoria Țăndă- 
rei — SN Oltenița 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA ÎS p (24—11), 2. 
Metalul Mangalia 16 p (11—6). 3. 
Sportul „30 Decembrie" 16 p (11— 
S) ...pe ultimele locuri: 15. Vo
ința Constanta 7 p (15—16), 16. 
Unirea Urzlcenl 7 p (8—13).

SERIA A V-a
Viscofil București — CFR-IACP 

București 1—I (1—0). Electrica 
Tltu — Avicola Crevedla 3—1 
(2—0), Tehnometal București — 
Voința București 2—0 (1—0), Chi
mia Găesti — MECON București
1— 1 (1—0), ICSIM București —
TOPS Chit!Ia 3—2 0—1). Danubi
ana București — Cimentul Fieni 
0—1 (0—0), Metalul București —
Abatorul București 2—0 (0—0),
Metalul Mija — Minerul Sotlnga
2— 1 CI—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
BUCUREȘTI 17 p R4—4), 2. Teh
nometal București 16 p (12—9), 
3. Avicola Crevedla 13 p (14—Ți
pe ultimele locuri: 15. Danubiana 
București 7 o (â—10). 16. Abato
rul București 7 p (7—18).

SERIA A Vl-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

Recolta Stolcănești 3—0 (1—ri.
Constructorul Pitești — CER 
Craiova 1—1 «—0). IOB Baîs — 
Lotru Brezoi 3—0 (1—0). Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
Muscelul Clmnulung 3—0 (0—ri.
Textila Roșiori — Dacia Pitești 
1—1 ffl—I). Progresul Corabia — 
Progresul Băllesti 0—0. Chlmîa- 
Vlctoria Tr. Măgurele — Viito
rul Drăgășanl 1—0 (1—6). Con-

Țîrbar., Vti'jui de atac ai Rapidului, înconjurat de patru i. nori 
de ta Corvinul, nu reușește să ajungă la balon, irosindu-se 
astfel una din marile ocazii ale giuleștenilor Foto : I. BĂNICA

0 miOOWARE VMĂ... IA TIMP
Interesant meci, sîmbătă. Ia 

Brașov. Un meci al cărui rezul
tat a stat ne muchie de euțit, in 
ciuda golului marcat de F.C.M. 
ta min. 72. Intr-adevăr, daeă 
brașovenii au cucerit eele două 
Bonete. meciul putea să se În
cheie la egalitate, ri chiar cu 
victoria oaspeților, care tocă « 
dată și-au demonstrat specialita
tea. aceea de a construi rapid 
contraatacuri periculoase. In 
plus, cu marcajul strict pe care

REGĂSEASCĂ... CURSUL
tati cu experiență, s-a ajuns la 
„soluția Bălută". care. Insă, n-a 
mers. Fotbalist de linie margi
nală st avînd un „singur picior". 
De cel sting, micuțul Băluță nu 
se putea constitui (cum remarca 
si observatorul federal Grigore 
SichîHu) tatr-un jucător-coordo- 
nator util formației sale. Așa 
tacit, majoritatea mlnglllor pri
mite de el au fost risipite în 
tentative de dribling sau ta 
curse pe flancul drept, nu, pe 
partea (opusă! care 11 convenea.

Stat, firește, acestea la care 
ne-am referit numai unele din
tre carențele evidente ta pres
tația unei formații minată si de 
o stare psihică precară, datorată 
startului defectuos, luat la reve
nirea el din eșalonul secund. Nu 
ne Îndoim. însă, că defecțiunile 
Ivite în locul Jiului pot fi În
lăturate din mers, astfel Incit 
prestația echipei din Petroșani 
să cîstlge in calitate, să „creas
că" pe măsura condițiilor create 
de factorii de conducere din lo
calitate. precum sl a competen
tului public, care, sîmbătă. în 
condiții grele pentru echipa de 
inimă, a oferit o pilduitoare pro
bă de sportivitate.

Gheorghe N1COLAESCU

structorul-TCI Craiova — Auto
matica Alexandria 3—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA 
TH. MĂGURELE 16 p (16—8), 2. 
Constructorul Craiova 16 p 
06—10), a. Automatica Alexan
dria 15 p (13—7)... pe ultimele 
locuri: 14. CER Craiova 8 p
(6—10), 15. Progresul Corabia 8 p 
(9—18). 16. Constructorul Pitești 
6 p (11—17).

SERIA A Vn-a
Gloria Reșița — Energia-Ml- 

nerul Rovlnarl 2—1 (2—0). CFR- 
Vtetorla Caransebeș — Metalur
gistul Sadu 2—0 (1—0). Armătura 
Strehaia — CSM Caransebeș 4—2 
<2—ri. Petrolul Tlclenl — Mine
rul Mătăsarl 2—1 (2—1), Metalul 
Oțelu Rost» — Minerul Anina 0—1 
(0—0). Vlctoria-Inalnte Vlnju 
Mare — Dierna Orșova 1—0 
(0—0). Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Metru» 1—0 (0—0). Meca
nizatorul Simian — Minerul Ora- 
vlta 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
ANINA Î7 p (25—7), 2. CFR Ca
ransebeș 17 p (14—6), "3. Gloria 
Reșița 16 p 03—7)... pe ultimele 
tocuri: 15. Armătura Strehaia 7 
n (9—21), 18. CSM Caransebeș 5p 
(6—13). r

SERIA A Vm-a
IIM Timișoara — Progresul Ti

mișoara 2—1 (1—1), Minerul Ghe
țar — CSM Lugoj 3—0 (2—01. U- 
nirea Sînnicolau — Unirea Tom
natic 2—0 (1—0), CFR Timișoara
— Strungul Chlșlneu Cris 2—0 
(t—0). Minerul-Știinta Vulcan
— CSM-Vagonul Arad 2—1 (0—0), 
ObiHci Slnmartinu Strbesc — 
Victoria Călan 2—0 (1—0), Meta
lurgistul Cugir — Șoimii Llpova 
1—0 (1—0). Minerul Lupeni — 
CER Simerla 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1: UNIREA 
SÎNNICOLAU 21 p (14—4), 2.
CFR Timișoara 16 p 06—5). 3.
Vagonul Arad 15 p (15—81... pe 
ultimele locuri: 14. Obilicl Stn- 
msr*lnu Strbesc 6 n (9—14). 15. 
CSM Lugoj « p (10—18). 16, Vic
toria Cfilan 4 p (6—17).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Unirea 

Valea Iul Mlhai 5—0 (2—0). Meta
lul Alud — Olimpia Gherla 2—0 
(1—01. Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Oelul Or. dr. Petru 
Groza 1—0 (0—0). Minerul Șuncu- 
lus — Bihoreana Marghita 3—1 
(<1—11. Industria sirmel Clmpla 
Tnrzfl — Stlela-Ariesul Turda 
0—1 01—ri Recolta Salonta —
Motorul-TRA Ciul-Napoca 5—0 
rt—ri, Ttrnavele Blaj — Gloria 
n-lua 2—1 ft—U. Mecanica Alba 
Iulie — Unirea Alba lulla 1—4 
(0—ri.

"rimele tocuri: t. META
LUL A UIT» 22 p (19—ri. ». TnfrS- 
«ta»a Oradea 19 t> (24—ri. 2. Btt- 

l-a aplicat, cu închiderea, culoa
relor de șut. F.C. Argeș & In
comodat vădit jocul formației 
pregătite de C. Stefănescu si D- 
Anescu. Cu toate acestea. F.C.M. 
a terminat învingătoare. Și asta 
pentru că jucătorii săi au știut 
să profite de una din foarte pu
tinele nesincronizări ale apărării 
piteștene.

Dar despre meciul acesta, eu 
faze (spectaculoase) de poartă 
cît pentru două, pe bună drep
tate se poate spune că a fost 
meciul ocaziilor ratate. Dacă fn 
programul difuzat cu prilejul 
partidei se scria că «F.C.M. estu 
corigentă la finalizare*, cararie- 
rizarea este la fel de bună si 
pentru F.C. Argeș. Contraatacu
rilor deosebit de periculoase!, 
construite simplu, perpendicular 
pe poarta lui Santa. brașovenii 
le-au răspuns mai ales cu ac
țiuni de atac lente, poziționale, 
de-a latul terenului, de narcâ 
porțile s-ar fi aflat pe liniile de 
tușă... Iar atunci cînd minfflle 
veneau de pe extreme, nu-si să- 
seau adresantul. Ca în min 3S 
(centrare Mărgărit), sau în min- 
48 și 58 (cînd centrările lui Wa- 
dar au fost de fiecare dată re
cepționate de... Speriatul. F'as- 
perat de lipsa de consistentă a 
acțiunilor ofensive ale echipei 
sale. Stefănescu a plecat si *»T, 
în două rînduri. la atac. Dar ntd 
el nu a avut mai mult nnrncs 
în min. 63 Kramer a înfb—iat 
să-i paseze balonul si fostul li
bero al naționalei a intrat în 
Ofsaid, iar în min. 69 
nitesteană l-a deposedat de 
balon.

* A venit însă, la puțin timp 
(Si... la timp). acea nesîncmr1-ra
re din apărare^ formației visă
toare si. cu ea. golul vic+oiiel 
brașovenilor...

Mircea TUDO&AN

cla Turda 16 p (20—6)... pe ulti
mele locuri: 15. Minerul Or. dr. 
Petru Groza 6 p (4—14). 16. BL- 
horeana Marghita 5 p (7—Uh.

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Lamino

rul Beclean 5—0 (4—0). Silvanla
Cehu Silvaniei ‘— Bradul Vlșet»
3—0 (1—0), Minerul Baiul — Chi
mia Zalău 2—0 (1—0). Minerul
Sărmăsag — Minerul Rodna l—® 
(0—0), Victoria Cărei — Chimfo- 
rest Năsăud 2—0 (1—0). Minerul 
Borsa — Minerul Baia Spri^ 0—1 
(0—0), Chimia Tășnad — Meca
nica Bistrița 2—2 n— D. Minerul 
Bălța — Oașul Negrești 3—1 
(3—1).

Pe primele locuri î 1. MINB- 
RUL BAIA SPRIE 18 n (14—5\. & 
Someșul Satu Mare 16 n (16—9). 
3. Victoria Cărei 15 p (21—10). € 
Silvania Cehu Silvaniei 15 P 
03—9)... pe ultimele locuri: 1C 
Mecanica Bistrița 7 d (14—16' 11
Bradul Viseu 7 n (6—19). 16 Mi
nerul Borsa 5 p (5—11).

SERIA A »XI-a
•Eîectromures Tg. Mureș — A» 

tomecaniea Mediaș 5—1 f--!!)• 
Minerul 13ălan — Viitorul Gheor- 
gheni 2—1 (1—0). Mureșul LndttS
— Avîntul Reghin 1—0 O—
IPA Sibiu — Unirea Cristum 
Secuiesc 5—1 (2—0). Progrc^itf
Odorheiu Secuiesc — Mecanica»* 
CSU Sibiu 4—0 (2—0). Unirea Do
na Sibiului — Metalul Si«hisnara
1— 0 (1—0). Metalul Reghin —
Otelul Reghin 2—1 (2—0). Cartați 
Agnita — Metalotehnlca Tg. Mu
res 2—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. AVÎNTTHfc 
REGHIN 19 d (23—6). 2.
mures Tg. Mures 18 p (13—^ 3.
Metalul Reghin 16 p <13—5)...
ultimele locuri: 14. Metalotehnl
ca Tg. Mures 7 p 03—12). 15-'
Mecanica Sibiu 7 n (9—13) ’8.
Metalul 7 n (3—10'.

SERIA A XH-a
Precizia Săcele — Nitramonia 

Făgăraș 3—2 (3—1>. MobHa-
Măgura Codlea — Petrolul Băicoî
2— 0 (1—0). Metalul Tg. Secuiesc
— Minerul Baraolt 4—1 (2—0),
Carpați Sinaia — Electro Sf. 
Gheorghe 2—1 (0—0). ASA-Chl- 
mla Ploiești — Cimentul Hoghia 
2—2 (1—0). Metalul Plopeni —
Minerul Filinești 3—1 (2—1). Uni
rea Cîmnina — Victoria Fîorestl 
1—0 fi—0). Torpedo Zărnești — 
IPT întorsura Buzăului 1—« 
(0—0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL PLOPENI 92 p (21—5), X 
Carpați Sinaia 15 p (14—14). >. 
Metalul Tg. Secuiesc 14 p (15—8) 
...pe ultimele locuri: 15. Măgura 
Codlea 7 p (5—10). 16. Electro Sf. 
Gheorghe • n (8—12).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de eătre corespondenții noștri 
wluntari dia localitățile respec
tive.



In dubla partida inlcrnaiionalâ dc popice la Juniori '
________ ___ ■■■ - ' - I Mlir '

ROMÂNIA - POLONIA 4-0
Echipele reprezentative de 

popice — juniori ale României, 
care au început pregătirile pen
tru Campionatele Mondiale din 
primăvara viitoare, au susținut 
o dublă întîlnire’ amicală la 
București cu selecționatele si
milare ale Poloniei, aflate și 
ele în preparative pentru C.M. 
In aceste prime jocuri cje ve- 
rificare, care s-au desfășurat 
pe arena Olimpia (reamenajată 
recent, acum avi nd șase piste 
automatizate), tinerii noștri po
picari au avut o comportare 
promițătoare, victoriile revenind 
echipelor românești: 4—0. In 
ziua I : 2113—2373 p d., la fete, 
5075—1758 p d, la băieți, iar în 
ziua a doua : 2380—2325, res
pectiv 5051—4820. După cum 
se' vede, la băieți, jucătorii 
noștri au fost net superiori in 
ambele partide. La fete — 
unde polonezele au făcut pro
grese remarcabile — meciurile 
au fost echilibrate, forțele fiind 
apropiate. Principalii realiza

SPORTIVII ROMÂNI, LA ÎNĂLȚIME 
ÎN „TROFEUL CARPAȚI'' LA MOTOCROS

l U rma re din pag 1)

maestrului emerit al sportului 
Gh. Ioniță (Steaua) si ai an
trenorului D. Pop (IRA) au a- 
tacat decisiv la toate clasele, 
steliștii M. Venturini la 80 cmc, 
C. Tompa la 125 cmc si mu
reșeanul P. Gagyi la 50 cmc 
fiind principalii realizatori la 
clasele respective. Așa cum se 
anticipa, cursa seniorilor a în
trunit sufragiile publicului si 
specialiștilor. Prezent pe tra
seul de la Zărnești, fostul cam
pion balcanic de motocros, 
maestrul emerit al sportului 
St. Chițu a ținut să precizeze: 
„Băieții noștri, înfruntând ad
versari care au beneficiat de 
motociclete cu performanțe mai 
ridicate — Suzuki, Honda, 
KTM, Kawasaki sau Yamaha 
— s-au întrecut pe sine. In 
vervă deosebită și cu maturi- 
rîtaiea căpitanului de echipă, 
E. Mulner s-a impus printr-un

LA ÎNCHEIEREA

..SFERTURILOR11 CUPELOR

EUROPENE LA POLO
în ultimele jocuri ale cupelor 

europene la polo s-au înregis
trat rezultatele — C.C.E. : la 
Kotor (Iugoslavia) : Kotor — 
Kosice 10—8, Ujpesti Dozsa — 
Crișul Oradea 6—3, cele două 
formații învingătoare calificîn- 
du-se pentru semifinale; la Na
poli : Dinamo Moscova — Po- 
sillipo 11—9, Spandau 04 — 
Glyfada Atena 8—6 (cîștigătoa- 
rele — în semifinale). In Cupa 
Cupelor, la « it : Sisley (Ita
lia) — Mornar Split 12—11 
după prelungiri, Vouliagneni 
(Crecia) — Szolnoki (Ungaria) 
9—6. Echipa italiană s-a clasat 
pe primul loc și vă juca în 
semifinale, după toate proba
bilitățile, cu Catalunya Barce
lona. urmînd ca adversara for
mației noastre, Dinamo Bucu
rești — calificată Spectaculos, 
cum am anunțat —. să fie re
prezentanta Iugoslaviei.

tori din formațiile noastre au 
fost Melinda Demeter — 436 p 
—, componentă a echipei di
vizionare Electromures Tg. 
Mureș, care cu o săptămînă in 
urmă a cîștigat ediția 1986 a 
„Cupei Campionilor Europeni**, 
și Zolian Fazekas — 928,
punctaje care reprezintă noi 
recorduri ale arenei Olimpia. 
S-au mai remarcat: Elena Anton 
— 417 0in al doilea joc), Lilia
na Băjenaru — 411 și Constan
ța Nuță — 398, respectiv Ion 
Ruge — 904 și Nicolae Dumitru 
869.

Dintre sportivii oaspeți, cele 
mai mari punctaje le-au obți
nut : Beate Gorczak — 422, 
învingătoare în primul joc în 
meciul direct cu Elena Anton 
(407), Agata Banszak — 414 
și Violeta Trocha — 399, res
pectiv W. Dutkiewicz — 825, 
T. Kies — 827 și R. Cwojdzin- 
sky — 809 (D. Diaconescu — 
coresp.).

plus de experiență atunci cînd 
a fost „închis" de adversari Ia 
start sau pe trasen. Mai tînă- 
rul său coechipier, FL Pop, un 
real talent, putea să se cla
seze mai bine, dar uneori fo
losește peste măsură... caii pu
tere ai mașinii și atunci, ori 
apare defecțiunea mecanică, ori 
greșește copilărește".

Rezultatele Individuale : 250 
cmc — 1. E. Millner (Steaua- 
IRA) 20 p, 2. I. Barca (VOSE) 
17 p. 3. J. Bohuszlav (Klskun- 
lachaza) 15 p; 125 cmc — L L. 
Erdos (VOSE) 20 p. X Z. Ba
logh (VOSE) 17 p, 3. C. Tompa 
(Stcaua-IRA) 15 p ; 80 cmc —
1. Z. Sooky (VOSE) 20 p, 1 
M. Venturini (Steaua-IRA) 17 
p. 3. B. Drăghici (Torpedo) 15 
p, 4. I. Bogdan (Torpedo) 13 
p ; 50 cmc — 1. P. Gagyi (Stea
ua-IRA) 20 p. 2. S. Ldrinczi 
(Steaua-IRA) 17 p, 3. P. Pfuhl 
(VOSE) 15 p.

CLASAMENTUL PE ECHI
PE ; 1. Steaua-IRA (E. Mulner, 
Fl. Top, M. Venturini. M. Fc- 
raru, C. Tompa, L. Rosonczi, 
P, Gagyi și s. Lorinczi) 597 p,
2. VOSE Budapesta 528 p, 3. 
Torpedo Zărnești — Steagul 
Roșu Brașov (principalii reali
zatori — B. Drăghici, O. Spir- 
chcz, I. Bogdan. Z. Ferenczi, 
Al. Enceanu) 319 p, 4. K.S. 
Kiskunlachaza 220 p, 5—6. K.M. 
Strakovice și Hodgep Budapes
ta 25. 7. L.B. Sofia 171 p.

Modul cum au fost organiza
te cele 3 concursuri de către 
asociațiile IRA Tg. Mureș, Vo
ința Sibiu și Torpedo Zărnești 
(inițiatorul competiției fiind 
harnicul antrenor de motocros 
de aici, P. Mulner), ținuta în
trecerilor, arbitrajele compe
tente și operative, totul a fost 
la înălțime, „Trofeul Carpați" 
dovedindu-se la prima sa edi
ție o competiție viabilă.

UNIVERSIADA
PRAG A, 20 (Agerpres) — 

Cea de-a 13-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
iarnă se va desfășura anul vi
itor, între 21 și 28 februarie, 
în Cehoslovacia.

Pină în prezent, la întreceri 
și-au anunțat participarea 
sportivi și sportive din peste

Cu 6 ani înaintea Jocurilor Olimpice - ediția a 25-a

ÎNVESTITURA BARCELONEI PRIMITĂ CU ENTUZIASM

Camp din BarcelonaComplexul sportiv Nou

Comitetul Internațional O- 
limpic reunit, săptămînă trecu
tă, la Lausanne, in cea de-a 
91-a sesiune, a avut de făcut 
față, între altele, și unei si
tuații neobișnuite, referitoare 
la alegerea gazdelor J.O. din 
1992, un număr record de o- 
rașe candidate (șase pentru - 
J.O. de vară și șapte pentru 
cele de iarnă !). După cum se 
știe, ca gazdă a Olimpiadei de 
vară a fost aleasă localitatea 
spaniolă Barcelona, capitala 
Cataloniei, cel mai mare oraș- 
port la Mediterană. în această 
mare bătălie a candidaturilor, 
ceea ce, se pare, a contat cel 
mai mult în alegerea Barcelo
nei a fost faptul că a prezen
tat „dosarul tehnic" cel mai 
bine pus la punct, 88 la sută 
dintre bazele sportive prevă
zute pentru J.O. fiind de pe 
acum in stadiu de funcționare.

Barcelona are bazele sportive 
olimpice dispuse în patra mari 
zone : Montjuic (situată la 6 
km de satul olimpic, pe colina 
cu același nume) cuprinde sta
dionul olimpic (80 000 locuri), 
bazinul de înot (10 000 locuri), 
palatul sporturilor (17 000 
locuri), sala I.N.E.F. Montjuic 
(6 000 locuri), Palatul Victoria 
Eugenia (8 000 locuri) etc. Aici 
se vor desfășura competiții de 
atletism, natație, gimnastică, 
volei, baschet, lupte, scrimă, 
tenis de masă, box și haltere ; 
Diagonal (5 km de satul olim
pic) cu faimosul stadion Nou 
Camp (120 000 locuri) al clubu
lui FC Barcelona, dar și alte 
baze cum sînt Blaugrana, Pala
tul Gel, Hospitalet ș.a. pentru 
fotbal, judo, pentatlon modern, 
tenis ; Vail Hebron (la 7 km 
de satul olimpic), unde se gă
sesc velodromul muncipal

DE lARNl
30 de țări, printre oare 
U.R.S.S., S.U.A., Canada' R.D. 
Germană, Bulgaria, Australia și 
Polonia.

Așa cum* se cunoaște. Uni
versiada de vară va avea loc 
tot în anul 1987, in luna iulie, 
la Zagreb.

(6 200 locuri), Palatul Vall 
Hebron (8 000 locuri), standul 
de tir cu arcul etc. (ciclism; 
handbal, tir eu arcul) ; Parcul 
Mării (satul olimpic, Spitalul 
Mării, locuințe pentru arbitri 
și oficiali, pentru ziariști etc.).

CAPETE DE AFIȘ IN CUPELE EUROPENE

MUne au loc meciurile din pri
ma manșă a etapei secunde tn 
cupele europene. Desigur, în 
prlm-pilan sînt Jocurile echipe
lor noastre, dar tn afară de a- 
cestea, în program figurează par
tide de mare atracție. O adevă
rată finală tn C.C.E. se dispută 
între Real Madrid și Juventus 
Torino. In etapa de duminică, 
ambele echipe au cîștigat. Real 
a învln's pe Malloroa cu 3—0. Ma
drilenii sint pe locul secund cu 
14 p, după F.C. Barcelona, tot 
cu 14 p. Juventus a otiținut un re
zultat puțin credibil In campio
natul Italiei: .5—0. în deplasare, 
cu Ascoîi, prin golurile Iul Bri- 
aschi (2), Bonettl, Platini și U-

CAMPIONATE NAȚIONALE

U.R.SJS. tn cadrul campionatu
lui unional, Dinamo Kiev a în
vins cu scorul de‘ 5—0 (3—0) pe 
Torpedo Kutaisi. Cu acest prilej, 
cunoscutul internațional Oleg 
Blohln a înscris cel de-al 300-lea 
gol din cariera sa sportivă. Alte 
rezultate : Spartak Moscova — 
Harkov 0—0 ; Dinamo Minsk — 
Dinamo Tbilisi 4—0 ; Dinamo 
Moscova — Donețk 3—0 ; Dniepr 
Dniepropetrovsk — • Jalghlrls 
Vilnius 2—2. tn clasament con
duce Dinamo Moscova cu 30 p 
(24 j). Dinars* Kiev ocupă locul 
6 cu 26 p (din 21 de jocuri).

FRANȚA. Etapa a 13-a : La
val — Lille 2—1, Marseille — Bor
deaux 1—1-, Paris SG — Le Ha
vre 1—1, Toulouse — Metz 0—0. 
Lens — Nantes 2—2, Auxerre — 
Toulon 2—0, Monaco — Rennes 
1—0, Nancy — Sochaux 0—1, 
Brest — Nice 1—3, St. Etienne — 
RC Paris 4—0. Clasament : 1. 
Bordeaux 20 p, 2. Marseille 18 
p. 3. Paris SG 15 p... 19. Nancy 
8 p. 20 Toulon 7 p.

Alte baze sportive sînt la 
Vildacans (proba completă de 
călărie), Banyolcs (caiac-canoe 
și canotaj), Seu Urgell (slalom 
nautic), Palma de Mallorca 
(yachting), Divers (ciclism- 
fond), Badalona (baschet).

Alegerea Barcelonei ca gazdă 
a J.O., după alte trei tentative 
nereușite în 1924, 1936 și 1972, a 
stîrnit un uriaș entuziasm în 
peninsula Iberică și mai ales 
in Catalonia. în parcul de la 
Montjuic peste 80 000 de iubi
tori ai sportului au luat parte 
vineri noaptea la o mare ser
bare populară, cerul Barcelonei 
fiind luminat feeric de focuri 
de artificii. Dar apropo de foc. 
La numai cîteva ore după de
cizia C.I.O., o flacără olimpică, 
simbolică, a și fost aprinsă, la 
Escala. în provincia Garona, a- 
dică acolo pe unde, abia peste 
șase ani, va trece adevărata 
flacără venind de la Olimpia, 
din Peloponez. De asemenea, 
vineri după-amiază marele ziar 
„La Vanguardia" a editat un
număr special, dedicat eveni
mentului, în 16 pagini, epuizat 
literalmente intr-un timp re
cord...

Sînt propuse ca date de des
fășurare a celei de-a 25-a edi
ții a Jocurilor Olimpice, 25 
iulie — 9 august.

Romeo VILARA

nărul Buso (16 ani 1). Alte 
jocuri Importante : Celtic Glas
gow — Dinamo Kiev, Vitkovlce 
-r Porto șl Bayern Munchen — 
Austria Viena. tn CUPA CUPE
LOR : Vitoșa Sofia — Velez Mps- 
tar, Benfica — Bordeaux, Torpedo 
Moscova — Stuttgart, Lokomotive 
Leipzig — Rapid Viena. în CUPA 
U.E.r.A. din cele 16 Intîlnlri vom 
menționa : Bcveren — Bilbao,
Legia Varșovia — Inlernazlonaie, 
Fcyenoord — Monchengladbach, 
Gyor — Torino, Dukla Praga — 
Leverkusen, Barcelona — Spor
ting Lisabona, Hajduk Split — 
Traista Plovdiv și Spartak Mos
cova — Toulouse.

R.F. GERMANIA, Etapa a tl-a: 
Bayer Leverkusen — Eintracht 
Frankfurt 2—0, Borussia Dort
mund — Niirnberg 2—2, Hom
burg — Werder Bremen 0—1, Man
nheim — Bochum 0—0.. Fortu
na Dusseldorf — F.C. Koln 0—4, 
Schalke 04 — Hamburg 1—1, Stut- 
gart — Kaiserslautern 1—1, Ba
yer Uerdingen — Borussia Mon- 
chengladbach 1—1, Blau Weiss — 
Bayern Munchen 1—1. Clasament: 
L. Bayern Munchen 17 p, 2. Ba
yer Leverkusen 15 p, 3. SV Ham
burg 15 p, 4. Werder Bremen 15 
p.... 16. Homburg 6 p, 17. Blau 
Weiss 6 p, 18. Fortuna Dusseldorf 
5 p.

AUSTRIA. Etapa a 16-a : Wiener 
Sportklub — LASK 3—0, FCS Ty
rol — Eisenstadt 2—1, Austria 
Viena — GAK .1-1, Vost Linz — 
Admira Wacker 2—1, Sturm 
Graz — Viena 3—0, Austria Kla
genfurt — Rapid 1—0. Clasament:
I. Austria Viena 25 p, 2. Rapid 
Viena 23 p, 3. FCS Tyrol 21 p.„
II. GAK 12 p, 12. Klagenfurt 5 p.

..CRIHRII Șl CRITERII

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul de la 

Beijing a fost c știgat de Japone
zul Talsuke Kodanaa în 2.07:35, 
urinat de compatriotul său Kunl- 
mitsu la 22 s ® „Supermarato- 
nul“ de la Sassarl (italia) a re
venit iugoslavului Mravije Dnsan. 
care a parcurs... 254 km in 
23.47 :30.

BJX • In gala de la Detroit, 
Thomas Hearns și-a apărat titlul 
de campion al S.U.A. la cat. 
mijlocie, dispunînd la puncte, in 
12 reprize, de Doug de Wltt.

.CICLISM cel de al 80-lea tur al 
Lombardtel a fost cîștigat de Ita
lianul Glan-Battisla Baronchelli. 
cronometrat în 7.01 :07 pe 262 km. 
L-a urmat la 1.5 s irlandezul Scan 
Kelly • La Montrcuil-sous-Bols, 
lingă Paris. ..criteriul așilor", la

• TELEX • TELEX
a 6t-a ediție, a revenit, dumini
că, Iul Sean Kelly — 09 km in 
2.05:43 (medie orară de 47,249 
km I).

GIMNASTICA e Concursul pe 
obiecte din cadrul Cupei Mon
diale la gimnastică ritmică; la 
Tokio, a fost dominat de sporti
vele bulgare : Lilia Ignatova
(măciuci, coardă șl minge — cite 
20 p !) șl Bianka Panova (pan
glică — 20 p t). '

HANDBAL Q tn finala turneu
lui masculin de la Stuttgart : 
K.F. Germania — Iugoslavia 19—16 
(11—8).

HOCHEI PE IARBA ft Finala 
Cupei Mondiale, la Wildesden 
(lingă Londra) : Australia — An
glia 2—1.

• TELEX • TELEX
PATINAJ ARTISTIC 8 La 

Portland (S.U.A.) a avut loc pri
mul concurs din noul sezon com- 
petițional. Proba feminină a re
venit americancei Tiffany Chin 
(urmată de Tonya Harding — 
S.U.A. șl Agnes Gosselin — Fran
ța), la bărbați a cîștigat ameri
canul Brian Boitano, campionul 
lumii (succedat de Viktor Pe
trenko — U.R.S.S. și Daniel Do
ran — S.U.A.) Iar la dans, vic
toria a surîs — surprinzător — 

. cuplului francez Isabelle și Paul 
Duchesnay.

SCRIMA @ Proba feminină -de 
floretă de la Varșovia a fost do
minată de Katla Wahmann 
(R.D.G.). care a întrecut-o cu 
s—4 pe compatrioata el, Anne 
Buhelt. La bărbați, Pokusinsk! 
— ZIsz (ambii polonia) 12—11.

Azi, după ce echipa lui 
Carlos Bilardo a cîștigat (ba 
încă fără echivoc) titlul mon
dial, nici nu e de mirare că 
Jorge Burruchaga, component 
de bază al reprezentativei Ar
gentinei în Mexic (vă mal a- 
mintiți golul său din finală ?). 
a devenit un jucător la modă 
foarte cotat și curtat. Datori
tă vîrstel (23 de ani) șl, fi
rește datorită calităților sale. 
Pină la El Mundial însă, 
Burruchaga era mal degrabă 
o „speranță" și nu puțini au 
fost aceia care s-au mLrat că 
F.C. Nantes l-a propus (pen- 
tru o rețeta nu tocmai de le

pădat?) să traverseze Oceanul 
șl să joace în campionatul 
Franței. Unde. în treacăt fie 
spus. „Burru* a dat satisfac
ție deplină, punîndu-se acum 
problema trecerii Iul la Na
poli, alături de Maradona.

Dar nu pentru a povesti 
viata jucătorului argentinian 
scriem aceste rînduri, ci pen
tru a sublinia originalitatea 
criteriului după care Jean- 
Claude Suaudeau, cunoscutul 
antrenor al lui F.C. Nantes, 
s-a condus în alegerea lui 
Burruchaga. „M-am dus la 
Bogota, relata recent Suau
deau. să-l urmăresc in me
ciul Columbia — Argentina, 
decisiv pentru calificarea la 
Mexic. Toată lumea părea co
pleșită de importanța mizei, 
mal puțin Jorge care, pe cu
loarul stadionului, la încăl
zire, fluiera de zor ! M-am 
gîndit că un băiat care poate 
fi atît de decontractat înain
tea unui asemenea eveniment 
nu trebuie scăpat® !

Criterii și criterii, nu-i așa ?

O vi di u 1OANIȚOAIA
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