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întrecerile continentale la fotbal din nou in actualitate

ASTĂZI, DEBUT ÎN ETAPA A DOUA

Pe Stadionul Tineretului din Capitală, o reușită competiție de masă

„TOAMNA BOBOCILOR"... HANDBALIȘTI

Un nou tur, cel de-al doilea, pentru echipele noastre, STEAUA. 
SPORTUL STUDENȚESC și UNIVERSITATEA CRAIOVA, ta 
prestigioasele cupe europene. Campioana tării tatilnește o mai 
veche cunoștință a el — Ln C.C.E. —, formația Anderleebt 
Bruxelles, cu care s-a mai Intîlnit de trei ori în cursul acestui 
an, două dintre confruntări incheindu-se cu victoria jucătorilor 
români.

Celelalte două reprezentante ale fotbalului nostru. Sportul 
Studențesc și Universitatea Craiova, susțin, in această toamnă, 
noi întâlniri In Cupa U.E.F.A. Echipa led Hagi, Iorgulescu, Tl- 
cleanu, ca și a altor numeroși internaționali, evoluează pe pro
priul teren în compania formației belgiene La Gantoise (In 
flamandă : K.A.A. Gent), In timp ce studenții crai o veni au o 
misiune ceva mai dificilă, ei întâlnind. In deplasare, cunoscuta 
formație scoțiană Dundee United.

Urăm succes ehipelor noastre in dificilele partide de astăzi.

In Cupa Campionilor Europeni

STEAUA, HOTĂRÎTĂ 
SĂ REEDITEZE
PERFORMANȚA

DIN PRIMĂVARĂ
1 BRUXELLES, 21 (prin tele
fon). „Ciad s-a efectuat tra
gerea la sorți în cupele euro
pene, ni se destăinuia in avio
nul cu care Steaua a călătorit 
de la București tai Bruxelles, 
Ion Alexandrescu, vicepreședin
tele clubului nostru campion, 
de două ori s-a produs rumoa
re în sala arhiplină. Prima dată 
clini, alături de numele cam
pioanei Italiei, Juventus Torino, 
a fost pronunțat cel al lui Real 
Madrid. Iajr a doua oară tind 
în dreptul lui Anderlecht a fost 
scos din urnă bilețelul cu nu
mele campioanei României, 
Steaua, deținătoarea trofeului. 
Dovadă elocventă a faptului că 
cele două meciuri sini conside
rate in egală măsură -capete 
de afiș- in Cupa Campionilor 
Europeni".

Ona acestor derbyuri a sosit. 
Pentru a-î susține pe al ei,

laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

ÎMBUNĂTĂȚIREA STARTURILOR. PRIMUL 
ROD Al PREGĂTIRILOR DIN VARĂ

Cîndva un puternic atu al 
hoherilor români, starturile e- 
chipajelor țării noastre an lă
sat de dorit in sezonul trecut, 
ceea ce a dus la rezultate sla
be în competițiile internațio
nale oficiale. Acesta a și fost 
motivul pentru care în primă
vară, la încheierea sezonului 
1985—1986 și în perspectiva 
celui care se apropia, F.R.B.S. 
a luat o serie de măsuri, la 
care se referă secretarul ei, 
HORIA IL1EȘU :

— Ținîndu-se seama de scă
derea capacității de a obține 
timpi superiori la starturi, s-a 
hotărît ca pentru sezonul 1986— 
1987 să se stabilească haremuri 
individuale, să fie întocmite 
planuri de pregătire insistîn- 
du-se asupra dezvoltării cali
tăților fiecărui concurent și să 
fie efectuate mult mai multe 
starturi, cu accent pe sincro
nizarea echipajelor. Toate a- 
cestea au fost aplicate în pre
gătirea și verificarea atît a 
componenților lotului repre
zentativ, cit și a boberilor din 
secțiile cluburilor și asociațiilor 
sportive, cu rezultate bune. 
Ultima afirmație o fac bazîn- 

> du-mă pe datele oferite de 
probele și normele de control, 
evident superioare celor înre

In Cupa II. E. F. A.

SPORTUL STUDENȚESC 
TREBUIE SĂ-ȘI VALORIFICE 

ȘANSELE
Spre deosebire de celelalte 

două echipe românești care se 
aliniază Ia startul turului n 
al cupelor europene. Sportul 
Studențesc va evolua astăzi în 
proprlu-i fief. Ea va întâlni, pe 
stadionul din „Regie", cu în
cepere de la ora 15. echipa 
belgiană K.A.A. Gent (denumi
rea în flamandă a lui La Gan
toise. ram în genere este*"  cu
noscută). în cadrul Cupei 
U.E.F.A. Este pentru a doua 
oară, după mai multi ani, cînd 
formația universitară bueti- 
reșteană reușește să treacă de 
prima etapă (adevărată barieră 
psihologică) a acestei competi
ții continentale și are — cre
dem — bune șhnse de a merge 
mai departe.

Practic posibilă, calificarea in 
turul al III-Iea nu va fl, to
tuși, o performanță ușor de 
realizat, cum greșit s-ar putea 
anticipa prin prisma unor com
parații și calcule ipotetice. 
Deși mai slab clasată momen-

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag 2-3)

Interlocutor : Horia llieșu, 
secretarul F. R. Bob-Sanie

gistrate in anii precedent!. Se 
poate spune că linia metodică 
unitară, dezbătută și aprobată 
cu ocazia consfătuirii din pri
măvară a antrenorilor, a fost 
bine înțeleasă și, mai ales, în
sușită cu deplină convingere.

— După cite știm, o confir
mare a fost dată și cu prilejul 
participării la concursul inter
național de starturi desfășurat, 
cu puțină vreme în urmă, ia 
Riga,

— Intr-adevăr, concursul dc 
la Riga, aflat la ediția a II-a

Dumitru STÂNCULESCU
(Continuare In pag 2—3)

CUPA l.ll. NATAJIl 11 SĂRITURI - IN MODfRSUL BAZIIi Dili BACAU
Un nou centru al natației 

din țara noastră va intra peste 
putină vreme în circuitul com- 
petiționaL Este vorba despre 
municipiul Bacău, al cărui mo
dern bazin acoperit va găzdui 
în premieră concursul republi
can dotat cu Cupa F.R. Nata
lie. Evenimentul va avea loc 
In zilele de 18.19 si 20 decem
brie, tind frumosul bazin îi

la Capa U. E F. L

CRAIOVEMII SPERĂ 
ÎNTR-UN REZULTAT 

CARE SĂ-I MENȚINĂ
ÎN CURSA CALIEICĂRil

DUNDEE, 21 (prin telefon). 
Miercuri seara, pe stadionul 
Tanadice Park din acest al 
treilea oraș al Scoției (după 
Glasgow si Edinburgh), cu cir
ca 200 000 de locuitori, Univer
sitatea Craiova va da, în tu
rul al II-lea al Cupei U.E.F.A., 
replica puternicei formații lo
cale Dundee United, ocupanta 
locului II în liga scoțiană, cu 
21 p din 13 partide susținute. 
Pentru echipa craioveană, afla
tă intr-un evident proces de 
reconstrucție, este o partidă 
deosebit de dificilă, cunoscută 
fiind forța de joc a formațiilor 
britanice, excelenta lor pregăti
re atletică, tehnicitatea lor ri
dicată. In plus, dat fiind faptul 
că echipele engleze nu partici
pă nid ta acest an în cupele 
europene intercluburi, fotba
liștii scoțieni sânt animați de 
o manifestă ambiție de a lua 
asupra lor — și cu rezultate 
cit mai bune — sarcina repre
zentării fotbalului insular la

Radu URZICEANU
(Continuare în pag 2-3)

Finalele Campionatelor Nafionale de călărie (obstacole)

DOILEA TITLUOINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI, LA AL
SIBIU, 21 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate s-au 
Încheiat disputele din cadrul 
etapei finale a Campionatelor 
Naționale de călărie (obstaco

Dinamovistul Ionel Bucur a mai depășit un 
obstacol, in drum spre titlul de campion 

Foto : V. ClRDEI — Sibiu

va reuni pe cei mai valoroși 
săritori români, in frunte cu 
„internaționalii" Isabela Ber- 
caru, Cristina Szakacs, Andreea 
Dragomir, Daniela Popa, Cor
nel Pop, Ion Pelrache. Nicolae 
Lepădușl.

Desfășurarea Cupei F.R. Na
talie în bazinul din Bacău va 
constitui un bun prilej de pro
pagandă a săriturilor in dudul

Toamna se numără bobocii, 
spune zicala... Cei ai handba
lului țcolar bucureștean eu 
avut prilejul >d se prezinte 
la... numărătoare — ți, fireș
te, la întrecerile menite si le 
ateste calitatea — pe „Tinere
tului", in cadrul unei compe
tiții de masă care ți-a ciștigat 
o reală popularitate de vreo 
cinci ani încoace s „Ziu*  hand
balului bucureștean". Iar wb- 
mărătoarea o dat satisfacție 
organizatorilor: dreptunghiuri
le" cu semicercuri ale com
plexului sportiv de la Șosea, 

Fazi rapidă la semicerc, in intîlnirea dintre echipele de băieți 
ale liceelor nr. 3 ți nr. 3

in total 10 terenuri dintre care 
șase amenajate special, frumos 
aliniate de-a latul terenurilor 
de rugby, au fost invadate de 
echipe de fete ji de băieți din 
școlile generale și liceele Capi
talei. Deși dimineața cerul a fost 
plumburiu, iar in citeva rinduri 
toamna a ținut să-și semnaleze 
și ea mai convingător prezența, 
fără a stinjeni insă prea mult 
pe micii handbcliști și hand
baliste din școlile generale, 
intrați primii in marea scenă, 
Pentru toți participanții a fost 
o zi frumoasă, în care s-au 
împletit bucuria mișcării, emo
țiile întrecerii, ambițiile com
petitorilor de a etala pricepere, 
indeminare, virtuți tehnice tu 

le). in programul ultimei zile 
figurînd întrecerile din cadrul 
categoriei grea, prilej cu care, 
după craioveni, sportivii cHna- 

moviștl si-au în
scris al doilea tlt- 
,u in palmares la 
.eeastă ediție.

Ploaia și timpul 
rece au influențat 
calitatea dispute
lor, care au stat 
tot timpul sub 
semnul echilibru
lui. După prima 
manșă a probei, 
pe primele locuri 
se aflau dinamo- 
vistul Constantin 
Vlad, penalizat 
pentru două gre
șeli, și deținătorul 
titlului, sibianul 
Gruia Deac, care 
la cele 8 p și-a 
mai adăugat o ju
mătate pentru de
pășirea timpului a- 
cordat, in timp ce 
pe locul trei se 
situa Ionel Bucur 
l.Dinamo) cu 13 1/2 
( în manșa deci- 
t vă, Ionel Bucur 
a evoluat atent, 
intr-o trenă mai 
lentă, fapt . care 
i-a permis să în
cheie cu doar o 

copiilor din localitate. unde, 
tot de curînd, a luat ființă și 
prima secție de natație, în ca
drul S.C. Bacău. Aici activea
ză, Ia sărituri, apreciatul an
trenor Pantelimoa Decuseară, 
fost internațional și multiplu 
campion al României, care, de 
cînd și-a luat in primire 
funcția, se ocupă de selecția 
și Inițierea viitorilor performeri. 

perspectivă. Și, ca în toate 
celelalte „toamne ale bobocilor 
handbalițti", atmosfera de în
trecere pasionantă a Cuprins 
întreaga bază sportivă, iar zar
va galeriilor i-a dat și nud 
multă culoare ți aplomb. Un 
vast tablou policrom, in conti
nui schimbare, competitorii in
trând succesiv in scenă jl re- 
trigindu-se ta riadul galeri
ilor. Nu știai Ungă care drep
tunghi si zăbovești mai mult, 
la cel pe care te întreceau, ta 
meciul socotit pini la urmă 
drept cel mai frumos, intre r 

chipele de băieți ale școlilor 
generale nr. 98 (profesor Gh. 
Savu) și nr. 152 (prof. Mihaela 
Chiriac), sau pe cel unde elevii 
profesoarelor Alexandrina E- 
nache (Școala 176) și Aurelia 
Rădăcină (Școala 192), și-au 
disputat cu înverșunare cali
ficarea in partea superioară a 
tabloului, pentru următoarea 
,.zi" a handbalului, din noiem
brie, meci ciștigat de prima 
echipă grație eficacității „tu
narului" in devenire. Cătălin 
Dumitrescu, dintr-a VIII-a C, 
sau la terenurile pe zgură și

Aurelian BREBEANU

(Continuare In nao 2—31

• De vineri, ultimele 

întreceri și ia 

concurs complet

singura penalizare, plus pune- 
tele acordate de... cronometru, 
el realizînd în total 20 1/4. în 
schimb, Constantin Vlad a do- 
borit trei obstacole, rămînînd 
la o bară în urmă, iar Gruia 
Deac. cu trei greșeli, s-a văzul 
în final doar Ia un sfert de 
punct de un nou titlu de cam
pion la această categorie.

în programul zilei a mai fost 
înscrisă și proba de dresaj, 
categorie ușoară (restul probe
lor urmînd să se desfășoare Ia 
1 și 2 noiembrie, la București), 
care a revenit detașat stelistu- 
lui Marius Curteauu, cu peste 
30 p față de următorul cla_sat.

Așa cum era de așteptat dre
sajul este o specialitate a călă
reților steliști, ei avînd puțini 
contracandidați la primul loc în 
ierarhiile diverselor categorii. 
De altfel, la începutul lunii vi
itoare, călăreții de la dresaj vor 
putea să-și dovedească buna 
pregătire, așteptând, totodată, și 
replica sportivilor de la cele
lalte cluburi.

REZULTATE TEHNICE — 
obstacole, cal. grea: 1. Ionel 
Bucur (Dinamo) cu Lăstun 20 
1/4 p, 2. Gruia Deac (CSM Si
biu) cu Matroz 20 1/2 p. 3. 
Constantin Vlad (Dinamo) eu 
Baical 24 p; dresaj, cat. ușoa
ră: 1. Marius Curteahu (Stea
ua) cu Luxor 761 p. 2. Radu 
Marcoci (Steaua) cu Lorrado 
728 p, 3. Iosif Molnar (Olim
pia) cu Igor 709 p.

De vineri și pînă luni, la 
baza hipică vor avea loc fina
lele campionatului de concurs 
complet.

• Hie IONESCU — coresp.



MÎlNE, PRIMA SEMIFINALA ÎN „CUPA FEDERAȚIEI**  
LA RUGBY: STEAUA - RULMENTUL BÎRLAD

și disputat pe o pistă înghe
țată artificial (50 m lungime, 
8 grade înclinație), ne-a arătat 
o îmbunătățire simțitoare a 
timpilor de start, echipajele C.

NOI 
Șl NUMEROASE 

POSIBILITĂȚI 
DE MARI Șl FRU
MOASE SUCCESE:

• AUTOTURISME
DACIA 1 300"

• VARIATE CIȘ- 
T1GURI IN BANI

Agențiile Loto- 
Pronosport și vân
zătorii volanți din 
întreaga tară 
stau zilnic la dis
poziție.

Nu ocoliți prile
jul de a vă numă
ra printre marii 
ciștigători ai sezo
nului la LOZUl 
TOAMNEI.

• Azi. în Parcul Copilului, un Interesant turneu de riiițDij u I
Competiția, a cărei desfășu

rare .merge" în paralel cu 
meciurile Internationale, „Cupa 
Federației Române de Rugby", 
iată, a ajuns in faza semifina
lelor. Pînă aici dispute dlrze, 
pasionante, așa cum ne trans
mit corespondenții noștri. Ast
fel. la Cluj-Napoca, XV-le 
din localitate. Universitatea 16 
Februarie a întrecut pe IAMT 
Oradea cu 33—6 (15—6), prin 
punctele înscrise de Copil (3 
eseuri) Răcean (eseu, l.p., 3 
transf.), Marcu și Sabău (cite 
un eseu), respectiv Asitaloș 
(eseu, transf.) pentru orădeni 
(Ol. Lazăr, coresp.). Cu numai 
câteva zile mai înainte proas
păta divizionară A, IAMT Ora
dea Învinsese pe Gloria PTT 
Arad cu 14—12. la pauză 4—12'. 
(I. Ghișa, coresp.).

în primul dintre „sferturi" 
Universitatea Timișoara — 
Știința CEMIN Baia Mare 
9—17 (6—10) rugbyștii băimă- 
reni confirmînd forma exce
lentă în care se află. Au în
scris : Țepurică (eseu), Grlgo- 
raș (l.p. șt transf.) pentru

BILANȚ ÎMBUCURĂTOR Al SALVAMONTUIUI
@ Trofeul 1985'1986 a revenit județului Dîmbovița

Salvamontul, această activitate 
care înmănunchiază sporturi 
ca alpinismul, schiul și orien
tarea turistică, și-a încheiat, 
zilele trecute, încă un an de 
activitate, cu rezultate mai 
Îmbucurătoare decît în prece
dentul an. în convorbirea pe 
care am avut-o cu secretarul 
Comisiei tehnice centrale Sal- 
vamont. dr. loan Giurculescu, 
Interlocutorul nostru ne-a re
levat unele aspecte inedite.

— Mai întii, ne-a spus dr. 
Giurculescu. vreau să arăt că 
acum avem 31 de centre, din 
15 județe montane, cel mai nou 
fiind Gorjul. La seminarul ți
nut zilele trecute la Vatra Dor
nei, s-a constatat dă prin pa
trulare preventivă a scăzut sim
țitor numărul de accidente 
nefericite. în Făgăraș, de pildă. 
Intre 1 octombrie 1985 si 1 oc
tombrie 1986 nu s-a înregistrat 
nici un caz fatal. Nici pe pîr- 
tiile de schi din apropierea 
crestelor. La realizarea acestui 
bilanț îmbucurător a contribuit, 
de asemenea, preocuparea pen
tru refacerea și întreținerea 
marcajelor turistice, construirea 
de refugii în zone izolate (de 
pildă, la Fereastra Smeilor, 
din Făgăraș), înființarea de 
puncte sanitare pe munte (la 
Lacul Bucura) și altele.

— Cum s-a desfășurat Semi
narul de la Vatra Dornei 7

— Am înregistrat un fapt 
Îmbucurător : pentru prima 
oart de la apariția HCM 140. 
In 1969, prin care a luat ființă 
Salvamontul, la o astfel de 
consfătuire au luat parte repre
zentanții tuturor factorilor de 
răspundere : ai Comitetului de 
Stat pentru Consiliile Populare, 
ai Ministerului Turismului, ai 
Ministerului Sănătății și dele
gați ai M.Ap.N., ai B.T.T., al 
C.N.E.F.S. etc. Discuțiile purta

„TOAMNA BOBOCILOR"... IIANDBAIIJTI
(Urmare din pag. 1)

bitum, ale căror tribune erau 
tot timpul în fierbere. Pretu
tindeni, disputele micilor hand- 
baliști rețineau atenția specta
torului...

„îmbucurător este faptul că 
intre sutele de participant! la 
această acțiune, multi, foarte 
muiți dovedesc lndemlnare, do
rință de joc", ne spunea Va- 
sile Precup, instructor la 
CMBEFS, .unul dintre cei ce 
«u semnat regia frumoasei ma
nifestări handbalistice, la care 
«a concurat armonios forurile 
sportive municipale fi de la

RECORDURI LA HALTERE-

v JUNIORI II
Cu prilejul unui concurs de 

haltere, care a avut Ioc in Ca
pitală, s-au înregistrat trei re
corduri naționale la juniori II. 
Tînărul C. Urdea (Steaua), la 
cat. 110 kg, a obținut la total 
340 kg, la smuls 155 kg șl la 
aruncat 185 kg

La întreceri au participat e- 
ehipele bucui* *feștene Olimpia 
(care a găzduit competiția) 
Steaua, Rapid st Progresul. 

gazde, respectiv Șugar (2 
eseuri), Cantea (drop), V. Ion 
(2 l.p.) (C. Crețu, coresp.).

Iată $i celelalte trei rezulta
te din „sferturi" : Sportul Stu-

Tn vederea medului de 
rugby ROMANIA — FRAN
ȚA — din cadrul Campiona
tului European, care se va 
disputa simbătă, 25 octombrie, 
tnceptnd de la ora 15, pe 
stadionul Ciulești — s-au pus 
In vinzare biletele la urmă
toarele case : stadion Glu- 
lești, Agenția Rapid (Gara de 
Nord), stadion Dina mo. sta
dion .23 August", CNEFS, A- 
genția Loto-Pronosport din 
str. Schitu Măgureanu șl CS 
Steaua (orele 18—10)- 

dențesc — C.S.M. Sibiu 7—24 : 
Steaua — RC Grivița Roșie 
25—16, Rulmentul Rtrlad — AS 
Contactoare Buzău 29—6. în 
urma tragerii la sorti s-au sta
bilit semifinalele, care vor a- 
vea loc după următorul pro
gram :

Joi : STEAUA - RULMEN
TUL BÎRLAD, stadionul Tel.

te au fost competente. S-a 
pus accentul pe necesitatea or
ganizării de puncte de ajutor 
Salvamont în toate cabanele 
de creastă, în cele izolate si în 
cele cu afluență mare de tu
riști. S-a hotărît dezvoltarea 
patrulării preventive și în al
te zone sâ s-au făcut demon
strații cu materiale tehnice pen
tru salvarea din abrupturi, ac
tivitate Specifică alpiniștilor.

— Pentru a fi un bun sal
vator în munți, trebuie să fii 
șl un bun sportiv : schior, al
pinist...

— Evident ! Pregătirea se 
face și iarna si vara. Mai 
mult : începînd din acest an, 
am făcut schimb de experiență 
cu echipaje similare din alte 
țări. Cel mai important a fost 
cel realizat cu echipaje sovie
tice, în Munții Caucaz, unde 
salvamontiștii noștri au urcat 
pe Elbruz, la 5633 metri.

— Cine a cîștigat „Trofeul 
Salvamont" 1985/1986?

— Centrul județean Dîmbovi
ța. Pe locul II s-au situat Di
recția sanitară județeană Bra
șov și Centrul sanitar județean 
Sibiu. Pe locul ITT s-au situat 
centrele Salvamont Pitești si 
Lupeni. A>u fost distinse cu 
Plachete de onoare tabăra 
UASCR Brașov, pentru reali
zarea de marcaje, centrele Pre
deal și Baia Mare, rit și „A- 
micii Salvamontului" Brașov. 
Nu pot încheia fără a spune că 
rezultatele îmbucurătoare din 
sezonul încheiat au fost posi
bile si datorită comportării tu
riștilor. De aceea socotim că 
trebuie să punem accentul, în 
continuare, pe munca de educa
ție a drumeților montani pen
tru a se evita orice act de 
temeritate gratuită.

Sever NORAN

sectoare, cele școlare (inspecto
ratele) ji cele pionierești. 
„Scopul acțiunii mi se pare sub 
acest raport, Îndeplinit. Profe
sorii de la cluburile sportive 
școlare au de unde alege...". 
Intr-adevăr, ar fi avut de a- 
les, fiindcă, dacă nu se poate 
spune că handbaliști „gata fă- 
cuți“ au fost cu duiumul, multi' 
dintre ei au dezvăluit calități 
eare-i recomandă pentru a fi 
cooptați ri pregătiți in secții 
de performanță. Dar profesori- 
antrenori de la CSȘ-uri nu 
prea am văzut prin preajmă ! 
Poate o vor face in noiembrie, 
la următoarea „zi a handbalului 
bucureștean" (in care vor juca 
ca din nou toate echipele, după 
un sistem ingenios alcătuit). 
Merită „bobocii*  nu numai să 
fie numărați, ci și selecționați, 
cei» cu talent...

SELECȚII PENTRB CICLISM
Clubul Sportiv Școlar nr. 

2 din Capitală organizează 
In cursul lunii octombrie o 
acțiune de selecție pentru 
ciclism. Amatorii se pot 
prezenta ta zilele de marți, 
joi și vineri, între orele 
9—15, la sediul clubului, din 
bd. Dimitrov 128, sectorul 2.- • f 

ora 15, arbitru Daniel Bishop, 
din Noua Zeelandă (același 
care la 25 octombrie va arbi
tra și meciul oficial România — 
Franța).

Duminică : ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE — CSM SIBIU, 
stadionul Tei, ora 10, arbitru 
Enciu Stoica.
• Simbătă 25 octombrie, Ia 

ora 10, pe stadionul Tineretu
lui Lotul de Juniori va sus
ține o partidă de verificare cu 
Selecționata de tineret a Ca
pitalei.

• Astăzi, incepind de la ora 
13, se va disputa pe stadionul 
Parcul Copilului un turneu de 
rugby in 7 (pentru echipele de 
seniori — Divizia A), la care 
vor lua parte șapte formații 
din București si AS Contac
toare Buzău. Cîștlgătoarei Ii va 
fi înmlnată „Cupa Grivița Ro
șie — turneul de rugby în 7".
• Partida de campionat AS 

Contactoare Buzău — Farul 
Constanța (Divizia A), restan
tă din etapa a IV-a, se va 
disputa la 29 octombrie, ora 
15, pe stadionul Gloria.

CLASAMENTUL C.E.
In urma disputării celor două 

partide programate la finele 
săptămînii trecute (România — 
Portugalia 43—7 și Tunisia — 
Italia 9—22), clasamentul C.E. de 
rugby — grupa A se prezintă 
astfel :
1. Franța 5 5 0 0 150- 38 15
2. România 7 4 0 3 161-103 15
3. Italia 6 4 0 2 98- 73 14
4. U.R.S.S. 5 3 0 2 75- 50 11
5. Tunisia 7 2 0 5 62-154 11
6. Portugalia 6 0 0 6 83-211 6

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
BASCHEt

în primele două etape ale Di
viziei B de tineret la baschet 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate :

MASCULIN, SERIA I : CSU 
Oțelul Galați — URBIS Bucu
rești 76—67 (44—31), Oțel INOX
Tîrgoviște — Automatica Alexan
dria 66—50 (26—23), Automatica
Alexandria — CSU Galați 54—53 
(24—30) ; SERIA A n-a : ELBA 

Timișoara — Constructorul TAG CM 
Craiova 108—73 (68—39). CSȘ O- 
limpia Arad — Metalotehnica 
CSȘ Tg. Mureș 81—65 (46—39)
CSU Brașov — ELBA 96—78 
(48—35), Constructorul Craiova — 
Metalotehnlca Tg. Mureș 80—82 
(40—41), CSȘ Mecanica Mediaș — 
CSU Brașov 101—97 (47—53).

feminin, SERIA I : CSU Pra
hova Ploiești — Voința CSȘ U- 
nirea Iași 62—54 (28—24), Voința
Iași — Progresul-Rapid II CSȘ 5 
București 66—64 (34—29), CSȘ E- 
lectro Botoșani — CSȘ Confecția 
Călărași 81—17 (42—13), Autobu
zul CSȘ Focșani — Rapid-Pro- 
gresul CSȘ 5 București 89—81 
(30-28) ; SERIA A n-a : Voința 
CSȘ Sf. Gheorghe — TAG CM 
Lie. 8 Craiova 78—58 (54—22).
Metalul CSȘ Salonta — CSȘ Con
structorul Arad 87—72 (40—34),
Constructorul Craiova — Univer
sitatea II CSȘ Viitorul Cluj-Napoca 
100—58 (54—22), Universitatea — 
Metalul 88—104 (39—57).

Corespondenți : C. Gruia, Al. 
Nour, Fr. Darvasi, Șt. Gurgui, 
L. Dumitrei, O. Bălteanu, M. A- 
vanu, S. Nicolescu, Gh. Briotă, 
B. Octavian, G. Ștefan.

HANDBAL
Rezultate din etapa a X-a. 

FEMININ, SERIA I : I.T.B. — 
C.F.R. Craiova 25—20 (11—Iff),
Textila Buhuși — Mecanică Fină 
București 21—18 (11—1.1), Arge-
tex-Pitești — Precizia Vaslui 
25—20 (11—8), Filatura Focșani —
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
1 n'yj’îr noi ILOZVL 
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• La T ulcea se desfășoară un 
turneu international masculin 
la care iau parte echipele lo
cale C.S.M. Delta, dm Divizia 
A, Gloria S.M.A., din .,B", 
C.S.Ș. gi formația poloneză Re- 
azursa Lodz. înaintea turneului, 
la med amical. Gloria ELM.A. 
a dispus de Reszursa Lodz cu 
3—0 (I. Diaconu, coresp.).

• In vederea participării la 
primul turneu al campionatului 
feminin, programat săptămîna 
viitoare la Iași, Universitatea 
C.F.R, Craiova, campioana tă
rii. și Dacia Pitești au susținut, 
la Craiova, două partida de 
verificare. Gazdele au câștigat 
ambele IntHnlri cu 3—0. (Șt. 
Gurgui coresp.).

• Meciul de divizia B din
tre echipele masculine Vulcan 
București si PECO Ploiești 
(3—1 în teren) a fost omologat 
de Comisia de competiții a 
F.R.V. cu 3—0 pentru echipa 
ploieșteană, întrucât bucurește- 
nii n-au respectat cerințele de 
talie și vîrstă.

• Partida feminină din Divi
zia B, „Poli" Timișoara 
Toplitana Toplița se va rejuoa 
in ziua de 2 februarie 1987.

<9 Echipa campioariă, Steaua, 
a plecat la Varna pentru a 
lua parte la „Turneul Armatelor 
Prietene".

• Restanțele din campiona
tul masculin (Divizia A) sînt 
programte astfel : Dinamo — 
Elcond Dinamo Zalău — la 30 
octombrie, A.S.A. Electr om ure- 
Tg. Mures — Steaua — la 9 
noiembrie si A.S.A. Electromu- 
reș — Dinamo — la 24 noiem
brie.

Vulturul Ploiești 26—17 (13—10) ;
SERIA A n-a : AJ2.M. Timișoa
ra — Gloria Bistrița 30—20 (16—11), 
,U“ Farmec Cluj-Napoca — E- 
lectromotor Timișoara 29—16 
(13—4), Textila Zalău — Con
structorul Timișoara 30—22 (14—IC), 
Voința Rm. Vilcea — Nitramonia 
Făgăraș 24—15 (15—4), Voința Si
ghișoara — Ind. Ușoară Oradea
20— 17 (11—7). MASCULIN, SE
RIA #I : A.S.A. Buzău — Relonul 
Săvinești 15—11 (10—6), Prahova
C.S.U. Teleajen — I.M.P. Sf. 
Gheorghe 29—21 (17—14), Molcțo-
sln Vaslui — I.M.U. Bacău 23—19 
(12—8), Celuloză Brăila — Arctic 
Găești 24—8 (13—5), Hidrotehnica 
Constanța — Tractorul Brașov
21— 20 (12—5) ; SERIA A n-a :
Mlnaur H Cavnic — Construc
torul Arad 22—23 (13—10), Auto
turisme Timișoara — Unio Satu 
Mare 25—21 (16—10). Rezultate
transmise de corespondenții vo
luntari : I. Ionescu. I. Vieru, N. 
Fețeanu, V. ManoHu, C. Crețu. 
M. Radu. N. Doncîu, S. Geomoiu, 
I. Turcu, C. Necula, I. Tăr.ă- 
lescu, M. Florea, N. Cosftn, Ch. 
Goldenberg. I. Ghișa.

• La Tg. Mureș s-a desfășurat 
un turneu internațional mascu
lin de handbal la care au par
ticipat divizionarele A Steaua 
(fără jucătorii din lot), Metalul 
Bistrița, A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș șl Selecționata de tineret 
a Italiei. Clasamentul final : 1
Steaua, 2. A.S.A., 3. Metalul, 4. 
Sd. Italiei. (A. SZABO, coresp.).

ÎMBUNĂTĂȚIREA STARTURILOR
(Urmare din vag l)

»S

POLOIȘTII TIMIȘORENI 
NEÎNVINS! IN SERIA

A DOUA A DIVIZIEI A
In etapele duble săptămânale 

desfășurate plnă acum In seria 
• II-a a Diviziei de polo s-au 
Înregistrat rezultatele : Vagonul 
Arad 17—6 și 13—11 cu Con
structorul Tg. Mureș, 6—5 și 
6—7 cu C.S.U. Construcții ; 
Progresul Oradea 11—10 și 
14—10 cu C.S.Ș. Triumf ; C.S.U. 
13—5 si 16-4 cu C^Ș. Triumf ; 
Î.L. Timișoara 19—9 și 15—16 
cu Progresul. 22—10 și 17—7 cu 
Constructorul. Echipa timișo
reană a acumulat maximum de 
puncte (18). fiind urmată ta 
clasament de C.S.U. 14 p, 
Vagonul 12 p, Progresul 6 p. 
Constructorul 4 p, Triumf 0 p.

La sfîrșltul acestei săptămini. 
poloiștli susțin alte meciuri 
duble. Simbătă Și duminică, ta 
seria I : Dinamo — Rapid, 
Steaua — Progresul București. 
Voința Cluj_Napooa — Crișul. 
In seria a II-a : C.S.U. — 
Constructorul, Vagonul — Pro- 
greesul Oradea. I.L.T. — Triumf.
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„TROFEUL CARPAȚI
LA MOTOCROS - 
0 COMPETIȚIE 

DE VIITOR
Instituit tie F.xt.M. prin asociu 

țiile sportive Torpedo Zărneșl. 
(principalul inițiator a fost har
nicul antrenor de motociclism de 
aici. Paul Miilner), Voința Sibiu 
și LRA Tg. Mureș — care au 
organizat cele trei concursuri din 
programul ediției inaugurale — 
.Trofeul Carpați" la motocros a 
reunit peste 50 de specialiști ai 
genului, dintre care circa jumă
tate au fost alergători de peste 
hotare.

Cursele au fost, așa cum s 
anticipa, disputate, palpitante și. 
spre satisfacția generaiă, piloțu 
noștri s-au dovedit mal buni de- 
ctt adversarii lor la două (50 și 
250 cmc) din cele patru clas, 
din program, deșt oaspeții au 
beneficiat de mașini eu perfor
manțe mal ridicate. .Trofeul 
Carpați" se anunță o competiție 
viabilă, specialiștii de peste ho
tare manlfestindu-șl In unanimi
tate dorința de a reveni cu e- 
chipele lor la următoarea ediție. 
Cum cel mal important concurs In
ternațional găzduit de țara noastră, 
dotat cu „Cupa Prietenia", se Ta 
organiza din doi In doi ani, noua 
competiție poate deveni princi
palul eveniment dintre două e- 
dițil ale „Prieteniei". îl acredi
tează șl remarcabilul succes de 
public, la Tg. Mureș, Sibiu șl 
Zămeștl inreglstrîndu-se, după 
calculele organizatorilor, o me
die de aproape ie 000 de spec
tatori. Infrucit tn program figu
rează si clase rezervate junio
rilor (50 șl 80 cmc). Întrecerile 
pot constitui un concludent teși 
pentru verificarea potențialului 
si talentului elementelor noastre 
tinere Intr-o companie valoroa
să. în sfîrștt. optimismul antre
norilor tntr-o comportare promi
țătoare la clasa celor mal pu-

Piloții la c.

Ivan — FI. Olteanu (18,91) și 
C. Nagy — C. Petrariu (18,93), 
clasate pe locurile 4 șl, respec
tiv 5, (după 4 manșe), fiind 
eu puțin depășite de echipajul 
cîștigător (Z. Ekmanis — J. 
Tone U.R.S.S.. 18.44), ceea ce 
ne îndreptățește să sperăm că 
vom consemna același progres 
și cu prilejul concursurilor 
propriu-zise.

— în ce va consta activitatea 
hoherilor de acum și pînă la 
primul concurg ai sezonului, 
Cupa Veitins, de Ia Wlnter- 
berg 7

— în aceste zile continuă an
trenamentele de starturi și de 
coboriri pe boburi cu role pe 
pîrtia betonată de la Sinaia, 
iar la începutul lunii noiem
brie membrii lotului se vor 
deplasa la Oberhof unde, pe 
pîrtia înghețată artificial, vor 
efectua coboriri de acomodare 
care vor constitui totodată ul
timul retuș pentru formarea 
echipajelor. în secțiile clubu
rilor și asociațiilor sportive se 
construiesc boburi noi si se 
modernizează cele vechi, iar pe 
pîrtia de la Sinaia, C.S.O. (care 
administrează baza) și atelierul 
său tehnic (care se îngrijește 
direct de întreținere) sînt în 
plină activitate de punere la 
punct a pistei pe care se vor
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pe duminici ~ 5 000 vizitatori 
de toate vîrstele ; căsuțele 
din lemn, la umbra copacilor, 
pe malul lacului, au permis 
găzduirea de loturi sportive 
ce s-au pregătit aici (Triumf, 
Locomotiva, Constructo
rul.-) ; terenurile sportive au 
fost, permanent, adevărate 
furnicare ; ștrandul și-a fă

cut mereu planul, 
ajungindu-se uneori 
la realizarea 
milion de 
lună...

Observăm ceva. Pe întreaga 
suprafață a ștrandului... acti
vitate. „Firesc, ni se explică, 
gospodărirea unei asemenea 
baze, implică multe altele Șl 
în afara sezonului". Se,strînge 
tot ceea ce se poate pentru a nu fi distrus de intemperii ; 
căsuțele sint închise ; lenje
ria, reparată și curățată ; Închiderea instalațiilor de apă 
pentru a nu se sparge țevile 
la Iarnă : stringer ea frunze
lor ; adApostirea bărcilor ; 
noi plantări, tăierea și îngro
parea trandafirilor ; inventa re 
și cîte altele. „Numai așa va 
putea ștrandul să-și primeas
că oaspeții, frumos, primăva
ra viitoare"...

Modesto FERRARINi

wnăii

rtc tiu luat startul in comun. (Sec- 
pe traseul de la Sibiu)

Foto : V. CIRDEI — Sibiu
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Al. Toma (Petrolul Ianca) — 
noul campion al Juniorilor

Campionatul Național de ju- 
la 18 ani) la 

derulat 
ultimele 

15-a),

1

1

1

I

Iniori (pină 
dirt-track și-a 
minî-că 
(etapa a 
stadionului I.P.A. 
Avind 
bună, ti nărui motoci clist Ale
xandru Toma (Petrolul Ianca), 
pregătit de antrenorul Nlcu 
Niță, a reușit să acumuleze 
de-a lungul competiției un to- | 
tal de 64 p. El s-a situat astfel I 
pe primul loc in clasamentul * 
general, aducând primul titlu .

tan in campionatul țării sale 
(în ediția precedentă a ocupat, 
insă, locul patru}, echipa din 
Gent (Gand) nu trebuie în nici 
un fel subestimată. Fondată in 
anul 1900. avind la activ cele 
mai multe prezențe pe scena 
primei divizii belgiene, câștigă
toare In două rfnduri a Cupei 
Belgiei și participantă la mai 
multe ediții ale cupelor euro
pene (ce-i drept, fără rezultate 
deosebite, dacă exceptăm vic
toria cu 1—0 asupra lui Critic 
Glasgow In 1985), K.A.A. Gent 
(La Gantoise) reprezintă — 
orice s-ar spune — o școală de 
fotbal recunoscută prin valoa
rea și competitivitatea ei, dis- 
punind de o bogată experiență 
și de câțiva jucători cu galoane 
de Internaționali, cum sint De 
Wolf (component al reprezen
tativei Belgiei), Laurysen, 
Criel și Cordiez (din echipa o- 
llmpică), cărora li se alătură 
iugoslavul Ruzie, olandezul Van 
Mierlo și — de dată mai re
centă — nigerianul Augustine 
Egn. Elimintnd In primul tur, 
la această nouă participare a 
ei In Cupa U.E.FA„ pe Jeu-
nesse d’Esch (din Luxemburg), 
cu 3—1 pe propriul teren și 
1—1 In deplasare, K.A.A. Gent 
realizează o calificare In pre
mieră pentru ea, pe care, fi
rește. se va strădui să o con
firme printr-o replică puterni
că In cele două partide eu 
Sportul Studențesc.

Echipa belgiană a sosit teri 
după-amiază In Capitală șl seara 
a efectuat un ușor antrena
ment de acomodare cu terenul
de joc din „Regie". Deși an
trenorul Gryzenhout (fost se
cund ------ -
Ajax 
Încă 
care 
ar putea avea următoarea al
cătuire: Lauryssen — Criel, De 
Kneff, Van Looy, De Wolf — 
Ruzic, Hinderyckk, Nollet —

• AZI, PABUDE RESTANTE 
IN DIVIZIA A : la Slatina se va 
disputa meciul F. C. Olt — Vic
toria București, conțin 4 pentru 
etapa a IX-a, iar la Petroșani 
cel dintre Jiul șl F.C. Argeș, a- 
ntnat din etapa a VII-*. Ambe
le jocuri vor Începe la ora 15.

16.45. Numerele extrase vor fi ra* 
dlodlfuzate, de asemenea, la ora 
18.55, pe programul H, la ora 23 
pe programul I, precum și mîine 
dimineață, în reluare, la ora 8,53 
tot pe programul I.
• Nu uitați că săptămîna a- 

eeasta vă oferă una dintre ma
rile ocazii de câștig, o dată cu or
ganizarea TRAGERH EXCEPȚIO
NALE LOTD de duminică, 26 oc
tombrie ÎS85. Se vor efectua 7 
extrageri, cu un total de 66 nu
mere, existînd posibilitatea de a 
se- clștiga șl cu 3 numere din 18 
și, respectiv, 24 extrase, dștigu- 
ri-le, cuprinse în 13 categorii, 
constau în autoturisme „Dada

1300“, excursii în Cehoslovacia țd 
importante sume de bani. Preci- 
zînd că biletele a 25 lei varianta 
participă la toate extragerile, 
reamintim că ultima zi de parti
cipare este sîmbătă, 25 octombrie.
• Toate agențiile și vlnzătorli 

vdtetnți din rețeaua Loto-Prono
sport, oficiile PTTR, precum șl 
o serie de unități din rețeaua co
merțului de stat și cooperatist 
vă oferă importante cîștlguri în 
bani * șî autoturisme la LOZ în 
PLTC. Continuă să se afle iaa 
vtnzare LOZUL TOAMNEI, emi
siune specială llmltat&, care a- 
cordă cîștiguri suplimentare din 
fend special al administrației.

du- 
secvențe 

pe pista 
__  din Sibiu, 
o comportare constant I

I
generai, aauana primul nuu , 
de oampion noii secții de dirt- I 
track.

Clasamentul general : 1. Ale
xandru Toma 64 p, campion I 
național, 2. Florian Ungureanu I 
62 p, 3. Aurelian Oaneș 60 p. * 1 * * * * * * * * * * 
4. Sigmunt .Lienerț 48 p, (toți 
trei de la I.P.A. Sibiu), 5. So
rin Marincu 
p, 6. Nicolae 
14 p.

• Sezonul 
încheiat, pe 
de s-a desfășurat 
doua întâlnire 
între alergătorii din orașele Si
biu și Gorzow (Polonia). Oas
peții au cîștigat cu 64—26 p.

Hie 1ONESCU — coresep.

(Voința Sibiu) 30 
Dragoman (I.P.A.) 

a

i
a

I
de dirt-track s-a 
aceeași pista, un- 

duminică a 
internațională
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ADMINISTRAȚIA DE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ClȘTlGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 19 OCTOM
BRIE : cat. 1 (12 rezultate) 4
variante 100% a 18.346 lei și 51 
variante 25% a 4.587 lei ; -cat. 2 
(11 rezultate) : 23 variante 100% 
a 2.216 Iei și 740 variante 25% 
a 551 lei ; cat. 3 (io rezultate) : 
235 variante 100% a 426 lei și 
6.282 variante 25% a 106 lei.

© Tragerea obișnuită Prono- 
expres de astăzi, miercuri 22 oc
tombrie va avea Ioc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 15,50. înregistrarea desfă
șurării tragerii se va transmite 
la radio, pe programul I, la ora

DIN PDIMAVAIIA
(Urmare din pao. 1}

Steaua s-a pregătit intens și 
cu seriozitate maximă. Ultimul 
antrenament a fost efectuat 
marți pe stadionul «Constant 
Vandenstock», cel care va găz
dui partida. A fost urmărită cu 
atenție și evoluția echipei lui 
Arie Haan în partidele pe cane 
le-a susținut în campionat.. De 
altfel, Anghel Iordănescu, an
trenorul Stelei, a fost și sâmbă
tă, aici, la Bruxelles : „Am vi
zionat partida Anderlecht — 
Racing Jet, «âștigată eu 3—0 de 
adversara noastră, ne-a spus 
el, și m-am convins încă o dată 
că nu vom avea deloc un meci 
ușor. Aderiecbtul de acum joa
că mult mai iute decât cel din 
primăvară, mai tranșant, mai 
eficient. In eiuda absențelor de 
marcă din formația noastră, 
sîntem, totuși, hotăriți să ne 
disputăm eu ardoare șansele șl 
să obținem un rezultat bun in 
fața unei echipe redutabile".

După antrenamentul de aici, 
antrenorul echipei noastre ne-a 
comunicat următoarea formație 
probabilă : Stingaclu — Cireașă, 
lovan, Belodedici, Welsenbacher

I SPORTUL STUDINTFSC TRLBUIL SĂ-Sf VALORIFICE 
ȘANSELE

(Urmare din pap I)

I

I

al Ini Ștefan Covaci la 
Amsterdam) nu s-a fixat 

asupra „unsprezecelui*  
va tncepe Jocul de azi, el

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

de

eli-

— Ivan, Stoica, Majaru, Bălan — 
Balint, Pițurcă. Rezerve vor fi 
V. Iordache, Bârbulescu, Bolea, 
Rotariu și Turcu.

Echipa campioană a Belgiei, 
fosta deținătoare a Cupei Cu
pelor și Cupei U.E.F-A., după 
cum relatează toate ziarele de 
aid, din Bruxelles, nu vizează 
decât victoria, o victorie care 
s-o scutească de emoții in par
tida-retur. Argumentele 
bază : întărirea cu jucători 
în toate compartimentele și 
rința de reabilitare după 
minarea din primăvară in 
mifimaJcle Cupei Campionilor 
Europeni. Două semne de între
bare sint in tabăra campioanei 
Belgiei : Scifo — care se pare, 
totuși, că este recuperat — și 
De Mol, asupra utilizării căruia 
Arie Haan se va decide în a- 
ceastă seară. Iată și formația 
probabilă a tai Anderlecht : 
Munaron — Grun, Van Tlțge- 
len, De Mol, Andersen — God- 
jonson, Scifo, Jensen, Verean- 
teren — Lozano, KrncevicL

Partida de aici va începe la 
ora 20 (21, ora Rucureștiului) 
șl va fi condusă de arbitrul 
italian Paolo Casarin.

Cordiez, Van Mierlo. Gijbels. 
Libero-ul Augustine nu a făcut 
deplasarea la București deoa
rece nu are Încă drept de joc 
pentru echipa belgiană In com
petiția europeană.

Trăgind Învățămintele nece
sare atit din experiența pro
prie, cit si din experiența al
tora. pornind de la premisa 
sănătoasă că orice adversar 
poate crea probleme, echipa 
studenților bucureșteni priveș
te — după cum ne-am dat 
bine seama — cu realism si 
luciditate dubla confruntare 
cu K.A.A. Gent, pentru a în
lătura posibilitatea oricărei 
surprize. Plusul de valoare si 
de forță de joc pe care-1 are 
față de adversara sa, creșterea 
evidentă de potențial și de 
formă marcată In ultima vre
me, precum și avantajul de 
gazdă oferă formației noastre 
un prețios ascendent, cel pu
țin în meciul de azi. în pos
tura. ded. de favorită a aces
tei prime manșe, ea are dato
ria — ea reprezentantă de frun
te a fotbalului românesc — de 
a-și valorifica șansa, de a ob
ține o victorie care să Încline 
de pe acum balanța calificării 
de partea sa. Cu convingerea 
că echipa din ..Regie" se va 
strădui să se ridice la Înălțimea 
cerințelor, așteptăm cu Încre
dere meciul de azi. In care 
antrenorii Constantin Ardelea
na si T&nase Dims vor trimi
te In teren următoarea forma
ție probabilă: Cristian — M. 
Marian,. Torgulescu. Cazan, 
Munteann II — Tleleann, Pa
nă, Cristea (Burchel), Hagi — 
Terheș, Coraș. După cum se 
vede, in formația de bază a 
intervenit o torfisponfbflMsrte de 
ultim moment, Bozeșan acd- 
denfindu-se la anrtrenameretail 
de ieri.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri austrieci, a- 
vtndu-1 la centru pe G. Insert. 
Observator din partea U.E.F.A. 
este olandezul P. Roomer.

• ORA DE ÎNCEPERE A ME
CIURILOR. Federația de fotbal 
anunță că tacepînd de duminică 
M octombrie partidele se vor 
disputa astfel : Divizia A de la 
ora ÎS ; Divizia B de la ora II ț 
Divizia C de la ora II ; Juniori 
I de la ora 13. x

(Urmare din pag. 1)

nivelul ridicat al prestigiului 
acestuia pe continent și In 
lume. Această idee ne-a fost 
expusă, chiar de la sosire, luni 
seara târziu, pe aeroportul din 
Edinburgh (de unde ne-am 
continuat cu autocarul drumul, 
circa o oră și jumătate, pînă la 
Dundee), de George Grant, vi
cepreședintele clubului United, 
care a ținut să adauge : „Echi
pa Dundee United (pe care 
mulți europeni o confundă a- 
desea cu cealaltă divizionară A 
din localitate. F.C. Dundee) se 
află intr-o foarte bună formă. 
Cei mai buni jucători ai noștri 
sint la această oră portarul B. 
Thomson, Maipas, Narey, Ba- 
non, Sturrock ți Gallacher. Ei 
toți sint internaționali A sau 
internaționali fn echipa sub 23 
de ani a Scoției". In ceea ce 
privește formația pe care o vor 
aMnia In fața Universității Cra
iova, managerul echipei. Jlm 
Mac Lean, nu s-a pronunțat 
încă, dar ne-a dat să înțelegem 
că ea ar fi următoarea : B. 
Thomson — McGinnis, Narey, 
Clark, Malpas — Mclnaly, Bow
man, Banon, Redford — Galla
cher (Beaumon), Kinnaird. în 
afara acestora, vor fi înscriși 
pe lista de rezerve portarul S. 
Thomson, fundașii centrali He
garty și Hoit, mijlocașul Mc
Leod, atacanții Clark și Coync. 
Actualul golgeter al echipei, 
Ferguson, deși deține o formf 
bună, nu va putea fi folosit în 
meciul de miercuri seara, de
oarece a fost transferat chiar 
ta această toamnă, dar după 
termenul fixat de UEFA. De 
asemenea, nu va juca atacantul 
Milne, accidentat.

Jucătorii noștri au făcut 
marți seara un antrenament pe

I

» ÎN ECHIPA l)t 
SPERANȚE a CLUBULUI STK1UA a 
•părut, ta partida 
de la Buzău, inter
naționalul Uie Băr- 
buleseu. El s-a re
făcut de pe urma 
operației de apen
dicită șl a disputat 
acest joc de rea
daptare la efort. De 
altfel, apărătorul 
campioanei noastre 
• făcut deplasarea 
pentru partida de 
astăzi de ta Bruxel
les • Intrat ta te
ren spre finalul ln- 
tUniril, veșnic tînă- 
rul Marcu a fost In 
pritn-planul acțiu- 
i>noT buzoiene la 
poarta lui Stingaeiu 
reușind și un spec
taculos gol • Ad- 
mlrabHă comporta
rea imensei majori
tăți a pubHcuăui 
din Buzău care a 
aplaudat cu sporti
vitate Intrarea ta 
teren a formației 
noastre campioane, 
ea și fazele specta
culoase reușite de 
ea. Cu atit mai 
distonantă ne-a a- 
părut comportarea 
unul mic grup 
(care nu poate fi 
numit al susținăto
rilor JJloriei). auto
rul unor „Încu
rajări*  dploc politi
coase. deloc urbane 
la adresa oaspeților
•FRUMO 

STADION „ 
este dotat cu 
ceea ce solicită 
performanța spor
tivă. Inclusiv eu un 
cabinet medical, 
prevăzut cu apara
tură modernă, „ne
cesară procesului 
de refacere șl de 
recuperare*.  după 
eum ne spunea dr. 
&dc ScherkeL Se 
așteaptă doar o 
participare respon
sabilă a jucătorilor 

Ta procesul de pre
gătire, pe măsura 
eforturilor, depuse 
de organele locale, 
de conducerea clu
bului, ca și de 
prof. Angelo Nicu- 
lescu, consilier teh
nic al echipei din 
Petroșani O Nu În
cepuse bine partida 
Jiul — Otelul, clnd 
Stana, fundașul la
teral stingă al lo
calnicilor, se șl afla 
1a cea de-a 
„greșeală 
lă*.  sub 
nor pase 
transmise 
echipieri, 
versari. 
tricoul, măi Stane*,  
i-a strigat, exaspe
rat de greșelile ta 
serie. cineva “ 
tribună, oare, 
argumentarea 
fervent! ei sale, 
completat : •' 

uuue joci 1“ • Oțe
lul a reușit, sâmbă
tă, cel de al patru
lea joc egal ta de
plasare. Motiv, de
sigur, de bucurie. 
Dar n-a fost așa. 
în vestiar, după 
joc, antrenorii C. 
Rădulescn șl I. 
Sdrobiș, ca șl jucă
torii regretau,' din 
tot sufletul, că vic
toria le-a scăpat... 
printre degete.

@ IN ZIUA ME- 
dULUT DE IA 
CLUJ-NAPOCA, or
ganizatorii aveau de 
rezolvat probleme 
neprevăzute. Mier
curi, tatr-o singură 
zi, se vtnduseră 1SO00 
de bilete, iar a 
doua zi trebuiau 
puse ta vlnzare alte 
mii. Stadionul a 
fost plin. Cu ase
menea probleme tot 
să te confrunți, 
etad realizezi pla
nul de venituri 1 • 
Trei arbitri cu ace- 
laaț prenume ta 
brigada de la Cluj- 
Napoca : Igna, Fe- 
renezt ți Tărcan. 
toți loan (sau Ton). 
Șl prestația tor a 
fost destul de omo
genă.
• MECIUL DIN

TRE SPORT CLUB 
BACĂU ȘI CHIMIA 
RIMNICU VÎLCEA 
s-a desfășurat

notă

bilete,

moasă sportivitate. 
Doar spre finalul 
lut. In min. 84, ar
bitrul Fiorin Popes
cu a fost nevoit să 
arate un cartonaș 
galben, sancțlonln- 
du-1 pe Sulcoanu 
care, fluierat ta of
said. a trimis balo
nul ta tribună I 
Cartonașul iul Sni- 
ecanu e al 16-lea 
„galben*  primit de 
Chimia ta 9 etape I 
Nu-1 cam mutt T I 
• Ex-băcăuanul 
Verlgeanu s-a stră
duit să lase o im
presie cit mai plă
cută suporterilor de 
altădată. în condi
țiile ta care echipa 
sa a fost supusă 
unei puternice pre
siuni, el n-a primit 
decît clteva mingi, 
nereușind să-și a- 
tingă scopul. Poate 
data viitoare... • 
Corneliu Costlnescu, 
președintele lut S.C. 
Bacău, in minutul 
91 : „Băieții noștri 
an ratat imens, dar 
r&tntae îmbucurător 
faptul că, tn fața 
unei formați! care 
«-a apărat supranu- 
meric, el an izbutit 
«ă-«d ereews atttea 
ocării*.  Tum States

treia 
persona

forma u- 
simple) 

nu la co
ci la ad- „Schtmbă

dta 
spre 

ta- 
a 

___ ______ „Cel 
pafta,______vnm ițti

stadionul pe care va avea loc 
partida. După cum se știe, por
tarul Lung, nu are drept de 
joc In acest meci (avind patru 
etape suspendare), dar el a fă
cut totuși deplasarea. Din res
tul lotului, singurul asupra că
ruia există «n semn de între
bare este Mănăilă, accidentat în 
meciul de campionat de la 
Cluj-Napoca, și asupra folosirii 
căruia urmează ca medicul Va- 
sile Frinculescu să-și dea avi
zul. Antrenorul Constantin 
Teașcă ne-a comunicat forma
ția cu care intenționează să 
înceapă întâlnirea : Racolțca — 
Negrită, E. Săndoi, Rada, Un- 
gnrcanu — Ad. Popescu, Gică 
Popescu, Irimeseu — Bleu. 
Geolgău, Biță. Ca rezerve vor 
fi înscriși pe foaia de arbitraj 
tinămil portar Sinescu, iar ca 
jucători de câmp Cioroianu, M. 
Stănescu, Badea, Niță și, even
tual, Mănăilă.

Căpitanul echipei craioven*  
va fi Nicolae Ungurcanu, care, 
fădndu-se interpretul stării de 
spirit a tuturor coechipierilor 
săi,, ne-a spus : „Știu că avem 
un meci greu, dar noi am ju
cat totdeauna bine împotriva 
echipelor britanice. Sperăm să 
nu ne dezmințim nici acum șl 
să obținem aici un rezultat 
care să ne mențină șansele de 
calificare în turul al III-Iea al 
competiției. Atuul nostru este 
îmbinarea experienței jucători
lor mai vechi, cu elanul și do
rința de afirmare a celor ti
neri".

Partida va începe La 18,39 
(20,30, ora Bucureștiului) și va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din Cehoslovacia, avin- 
du-1 la centru pe Dușan Krch- 
nak. Aici vremea este ploioasă, 
e rece, în jur de +6 grade 
seara.

erau

plină a paharului, 
nu-i așa ?• CARTONAȘELE 
SECERA" : in par- 
da de la. Brașov,

trei jucători au privit 
meciul de Divizia A 
F.CJd. — P.C. Ar
geș de pe tușă. Es
te vorba de Mando- 
ca (F.C.M.), Voicu 
șl Balaur II (F.C. 
Argeș), toți trei cu 
cite două avertis
mente „galbene*.  
Mandoca a jucat la 
„speranțe*  și a 
marcat cele două 
goluri ale victoriei 
echipei sale • Sur
prinzătoare tricou
rile cu cane s-a 
prezentat F.C. Ar
geș la meciul de la 
Brașov : neregula
mentare I In sensul 
că numerele ___
invizibile din tribu
nă 1 Si mai 
prlnzător că arbi
trii au acceptat ca 
F.C. Argeș să joace 
In aceste tricouri — 
aSbe — care aveau 
numărul doar con
turat I • Excelente 
condițiile 
(pentru 
și de 
(pentru ___
oferite de Stadionul 
Munid li, cațe In 
noua lui haină este 
un Stadion pe mă
sura Brașovului.
• INDISCUTABIL, 

ȘTEFAN POPA (RA
PID) A MARCAT ÎN 
PARTIDA DISPU
TATA CU COTIVI- 
NUL unul dintre 
oele mai frumoase

ale etapei.

sur-

de joc 
fotbaliști) 

vizibilitate 
spectatori)

se 
te- 
to-

Popa cel 
jucător al 
• DLn

Rapidului 
șase titu- 
cel mai 

simțit Up-

Un goi cum rar 
poate vedea pe 
renurile noastre, _ 
scris ta urma unei 
acțiuni individuale 
de peste 60 m I A- 
cest gol și tot ceea 
ce a realizat ei In 
continuare au făcut 
din Șt. 
mai bun 
medului 
formația 
au lipsit 
lari, dar 
mult s-a ____
sa lui dorință, au
torul golului din 
partida cu Steaua 
și unul dintre cei 

—mai percutant! mij
locași al feroviari
lor. Foarte mulți a- 
fflrmau că Goanță 
n-ar fi ratat ocazii
le lui Cioacă și Tir- 
ban și victoria Ra
pidului ar fi fost 
mai... rotundă, @ 
Pentru Corvihul. 
golul primit foarte 
repede a fost ca un 
duș rece, " 
oui el de 
tionali, 
Mateut —
apăsat apoi pe ac
celerator, a echili
brat disputa și Jo
cul a purtat ptnă 
ta fta-ri amprenta 
echfflbruihrf.

■i

dar tri- 
tnterna- 

Klein — 
Gabor, a



AU FOST DESEMNAȚI PRIMII LAUREAȚI LA C.M. DE LUPTE LIBERE
BUDAPESTA. 21 (prin tele

fon). în cunoscuta sală Nep- 
stadion au fost desemnați 
marți seara primii laureați ai 
Campionatelor Mondiale de 
lupte libere. Este vorba de 
luptătorii de la categoriile 48. 
57. 68, 82 șl 100 kg. IaU șl cî- 
teva amănunte. La aoeastă 
ediție sînt prezenti concurent! 
din 31 de țări. Luptătorii 
români, având neșansa unor 
sorti vitregi sau evoluând sub 
așteptări, n-au reușit să ajun
gă în finalele pentru medalii. 
Pină la ora cînd relatăm, a mai 
rămas In cursă (doar pentru 
locui 5) numai Claudiu Tămă
duianu (categoria 74 kg). Pe 
scurt despre meciurile susținu
te de ei.' Ne referim mai ta- 
UI la Gheorghe Mîțu, care a 
reușit să puncteze clasîndu-se 
pe locul 5 Ia categoria 82 kg. 
El l-a întâlnit în primul tur 
pe iugoslavul Cedo Nikolovskl 
învingîndu-1 înainte de limită,
prin superioritate. Apoi, a gre
șit, îndeosebi tactic. în partida 
cu cubanezul Orlando Her
nandez si a pierdut la puncte : 
5—7.în continuare, Mîțu a ob
ținut două victorii înainte de 
limită : b. tuș (min. 0,40) T. 
Takashi (Japonia) și b. dese, 
(min. 4,42) Khry Rinke (Cana
da). în meciul decisiv din se
rie în^ă. cu sovieticul Vla
dimir Medosian a pierdut 
prin superioritate. Pen
tru locul 5 Gheorghe Mîțu l-a 
Întrecut net la puncte (13—3) 
pe francezul Alcide Legrand.

Pe lingă un mare succes a 
trecut, fără îndoială, Claudiu 
Tămăduianu. Sorții i l-au de
semnat pentru turul I pe cam
pionul olimpic șj multiplu cam
pion mondial, americanul David 
Schultz, în fața căruia a pier
dut la mare luptă : 5—7. Apoi, 
Tămăduianu i-a învins pe ceho
slovacul Milan Reviski (dese, 
mim. 5,54) și pe finlandezul 
Pekka Rauhala (superioritate 
tehnică). Mai greu a dispus, ta 
turul următor, de canadianul 
Gary Holmes, cu 6—4. A venit, 
însă, meciul cu campionul mon
dial de anul trecut, cubanezul 
Râul Cascarei, care îl învin
sese pe Schultz și deci avea să 
fie desemnat cîștigătorul seriei, 
unul dintre cei doi finaUști

PE TERENURILE DE TENIS
MOSCOVA. — în finala cam

pionatului unional, Andrei Ces- 
nokov l-a întrecut cu 7—5, 
6—2, 6—4 pe Aleksandr Dop- 
gopolov. La simplu feminin, 
titlul a fost cucerit de Natalia 
Zvereva, în virst'ă de numai 15 
ani. care a întrecut-o în finală 
cu 6—2, 6—4 pe Lelia Meshi.

CASABLANCA. — Finala : 
Hans Schwaier (R.F.G.) — Jor-

• TELEX • TELEX
atletism • Americanul Mark 

Nenow a terminat învingător în 
cursa internațională desfășurată 
la Rennes (Franța), fiind cro
nometrat pe distanța de 10 km 
cu timpul de 29:05. Pe locurile 
următoare s-au situat belgianul 
Vincent Rousseau — 29:32 și
francezul Jacques Frand — 29:36.

BOWLING • Campionatul mon
dial feminin s-a încheiat, la Co
penhaga, cu victoria concurentei 
suedeze Anette Hagre — 1 834 p. 
urmată în clasament de Rebecca 
Watanabe (Japonia) 1 706 p. Ger
trud Bauer (R. F. Germania) — 
1838 p și Edda Picdnl (Mexic) 
— 1 636 p.

pentru „aur" și „argint". In pri
ma repriză cubanezul a reușit 
o fixare lui nd avantaj de un 
punct rămas pină la pauză. în 
repriza secundă, ta un atac al 
lui Tămăduianu, luptătorul cu
banez contrează si obține un alt 
punct Cind mai erau 10 secun
de Tămăduianu a reușit să-și 
„fixeze" adversarul tacerd-nd, 
ta oomttauare, o oeniturare late
rală care, din păcate, n-a mai 
finalizat-o răsunând gongul. 
Deci 1—2 și Tămăduianu va 
concura mîtae (nr. azi) pen
tru locurile 5—6.

Ceilalți patru luptători români 
prezenți la competiție au ieșit 
din concurs dtipă primele tururi, 
Nicu Hincu (52 kg) a fost in- 
trecut cu ușurință (superioritate 
tehnică) de campionul mondial 
Valentin Iordanov (Bulgaria), 
apoi a obținut victoria prin tuș 
(min. 3,42) ia Li Hai Kvan (R.P. 
Chineză), dar a fost eliminat
de Kim Yong Sik (R.P.D. Co
reeană) care l-a învins prin su
perioritate tehnică. Campionul 
mondial de juniori, Dănut Pre
fit (57 kg) n-a reușit să facă 
față redutabililor săi adversari 
de aici, fiind Întrecut la puncte 
(1—6) de mongolul Battul Hal- 
magin și prin tuș (min. 1,58) de 
multiplul campion olimpic, mon
dial și european, sovieticul 
Serghei Beloglazov, cel care 
avea să cucerească titlul și la 
această ediție. Ciprian Radu 
(90 kg) a fost eliminat tot după 
două tururi: p. superioritate 
tehnică la Kamen Tomov (Bul
garia) și p.p. (2—13) la Jim 
Sherr (S.U.A.).

Medaliații la categoriile ale 
căror finale au avut loc marți 
seara : 48 kg : L Li Yae Slk 
(R.P.D. Coreeană), 2. L. Biro 
(Ungaria), 3. M. Kușmir 
(U.R.S.S.) ; 57 kg : L Serghei 
Beloglazov (U.R.S.S.), 2. Gh.
Kalcev (Bulgaria), 3. B. Davis 
(S.U.A.); 68 kg: L Arsen
Fazaev (U.R.S.S.), 2. A. Metzger 
(S.U.A.), 3. S. Șterev (Bul
garia) ; 82 kg : L Vladimir 
Madosian (U.R.S.S.), 2. Al.
Nanev (Bulgaria), 3. I. Lohina 
(Cehoslovacia),... 5. Gh. Mlțu 
(România) ; 100 kg : Aslan 

gen Windhal (Suedia) 6—3, 6—3..
STUTTGART. — Turneul fe

minin din localitate a fost câș
tigat de Martina Navratilov*  
care a dispus. In finală, cu 
6—2, 6—3 de- Hana Mandlikova.

TOKIO. — Indianul Ramesh 
Krishnan a cîștigat turneul În
trec! ndu-1 pe suedezul Joan 
Carlssqp, cu 6—3, 6—L

Pe măsuri ce 
toamna iși inert toc 
mai mult ta drep
turi, ciștigă In tm- 
tortantă *4  In free- 
enfă competițiile 

ae sală. Intre aces
tea, turneele de 
'andbal, de genul 
celuia încheiat re
cent la Stuttgart, 
adjudecat de repre
zentativa țdril găt
ii. care a Întrecut 
n finală Iugoslavia, 

cu 19—ÎS. In imagi
ne, jucătorul vest- 
cerman Reiner Bau- 
ert înscrie un gol.

i’ELEFOTO : A. P.
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• TELEX • TELEX
CICLISM • Cu 14 de ore îna

inte de încheierea „Cursei de 
șase zile" din Berlinul occiden
tal, pe primul loo al clasamen
tului se află cuplul Danny Clark 
(Australia) — Anthony Doyle 
(Australia). îl urmează, la un 
tur, perechea Urs Freuler (El
veția) — Rene Pljnen (Olanda).
• tn urma rezultatelor Înregis
trate în cursele cicliste desfășu
rate săptămlna trecută, in clasa
mentul general al .Trofeului Su
per-prestige" pe primul loo a 
terminat Irlandezul Sean Kelly, 
cu 91» p. 11 urmează americanul 
Gerg Lemond — 060 p, belgianul 
Claude CriqutlUon șl olandezul 
Van der Poci — eu cite 505 p.

Hadarcev (U.R.S.S.), 2. W. 
Sherr (S.U.A.), 3. Gh. Kalcev 
(Bulgaria).

Miercuri vor fi desemnați lau- 
reații celorlalte 5 categorii.

★
Aseară au sosit aici și concu- 

renții noștri care vor participa, 
începând de joi, la „mondiale
le" de lupte greco-romane : 
Mihai Cișmaș (52 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg), Gheorghe Savu 
(62 kg). Ștefan Negrișan (68 
kg). Ștefan Rusu (74 kg). So
rin Herțea (82 kg), Ilie Matei 
(90 kg) .Vasile Andrei (100 kg), 
și Ion Grigoraș (130 kg). Ei 
sînt însoțiți de antrenorii Si- 
mion Popescu. Constantin Stan 
Si de dr. Nicolae Ploieșteanu.

Mihai TRANCA

Franța, pentru a 3-a oară în circuitul Olimpiadelor albe

ALBERTVILLE: SUCCESUL TRADIȚIILOR DIN PROBELE ALPINE
Pentru a treia oară ta istoria 

Olimpiadelor moderne, (Cha
monix, în 1924 si Grenoble, ta 
1968), Franța se vede gazdă a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, ta 
1992 ! Cinstea a revenit orașu
lui Albertville, mal bine zis 
regiunii Savoia căci, parado
xal, foarte puține competiții 
vor avea loc in capitala provin
ciei, marea lor majoritate des- 
fășurindu-se in localități afla
te tațr-un cerc cu raza de... 58 
de kilometri I Pentru a se 
ajunge la desemnarea acestei 
gazde a fost nevoie de trei 
scrutine, căzînd pe rând, mai 
tatii, Falun, apoi Sofia, la 
foarte mică diferență, pentru 
că si aceste din urmă candi

Imagine de ansamblu a viitoarei gazde a Jocurilor Olimpice 
de iarnă 1992

ASTĂZI, IN PRIM-PLAN, 
CUPELE EUROPENE

Cu mici excepții, meciurile din 
prima manșă a etapei secunde 
a cupelor europene, programate 
astăzi, vor avea loc în nocturnă. 
După cum am mal anunțat, o 
serie de jocuri sînt deosebit de 
atractive. De pildă, meciul nr. 1 
în C.C.E. este cel dintre Real 
Madrid șl Juventus.

Reamintim că partidele din re
tur se vor desfășura la 5 no
iembrie, cînd vor fi cunoscute 
participantele în sferturile de fi
nală ale C.C.E. și Cupei Cupelor 
(care vor avea loc la primăva
ră). In Cupa U.E.F.A. urmează 
să se desfășoare, încă în acest 
an. Jocurile din optimile de fi
nală.

• TELEX • TELEX
SCRIMA • Proba de sabie din 

cadrul concursului Internațional 
de la Varșovia ■ revenit spor
tivului polonez Thomasz Sz ten
der, Învingător cu 10—9 In finala 
disputată tn compania coechipie
rului sâu Witold Waszik.

ȘAH. A Început turneul de la 
Tilburg (Olanda) : Mlles (An
glia) — Bâlavskl (U.R.S.S.) 1—0, 
Timman (Olanda) — Portisch 
(Ungaria) 0,5—0,5, Htlbner (R.F.GJ 
— Korclnol (Elveția) 0,5—0,5, Lju- 
bojevld (Iugoslavia) — Karpov 
(U.R.S.S.) întreruptă (runda I) ; 
LJubojevicl — Korclnol t—0, 
HUbner — Bellavskl 1—0, Tim
man — Mlles 1—0, Portisch — 
Karpov întreruptă (runda a 2-a).

„CRITERIUL

AȘILOR4*

Duminică, cei mai buni ru
tieri din lume și-au dat intîl- 
nire ta Franța, unde s-a des
fășurat, la Montreuil-sous-Bots, 
lingă Paris, ediția cu nr. 61 a 
„Criteriului așilor". Duipâ o 
luptă îndârjită, purtată pe par
cursul a 99 km, victoria a re
venit campionului irlandez Sean 
Kelly (în imagine), care a aco
perit distanța ta 2:05,53, reali
ze nd o medie orară excelentă, 
47,249 km I

Pentru a treia oară consecu
tiv învingător în această com
petiție, Sean Kelly si-a trecut 
in cont cea de-a 25-a izbândă 
internationals ta acest sezon.
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daturi au avut dosare extrem 
de bine puse la punct, suedezii 
pierztad acum, pentru a cincea 
oară consecutiv... In fine, votul 
nu poate fi contestat, așa că 
cei doi promotori de prim 
rang ai campaniei franceze, 
Michel Barnier (36 de ani) și, 
mai cu seamă, Jean Claude 
Killy (43 de ani, triplu campion 
olimpic de schi, în 1968, cam
pion mondial, câștigător al Cu
pei Mondiale) se pot declara 
acum pe deplin satisfâcuți. Care 
au fost principalele lor argu
mente ? Tradițiile de excepție 
în schiul alpin căci, dadă Al
bertville, bunăoară, „spune" mal 
puțin, în schimb, alte localități 
ale provinciei, precum Val

Fetbal meridiane
CAMPIONATE NAȚIONALE

B. D. GERMANA (et. I). Bran
denburg — Dynamo Dresda 1—1, 
Riesa — Erfurt 0—0, Union — 
Frankfurt/O. 1—1, Aue — F. C. 
Karl Marx Stadt 1—1, Jena — 
Dynamo Berlin 0—4, Bischofs
werda — Magdeburg 1—1, Loko
motive Leipzig — Cottbus >—0. 
Pe primele locuri : Lokomotive 
Leipzig 13 p, Dynamo Berlin 
11 p (ambele In cupele euro
pene), F. C. Karl Marx Stadt 
șl Brandenburg cu dte 10 p ; 
pe ultimele : Bischofswerda și 
Union Berlin cu dte 4 p.

UNGARIA (et. 10). Raba GyOr, 
singura formație rămasă In cu
pele europene (locul 11) a dis
pus de Slofok cu 2—1 șl va a- 
vea o misiune dificilă eu To
rino, tn Cupa U.E.F.A. Alte re
zultate mal importante : Vasas — 
Ferencvaro*  1—0, Honved — UJ- 
pestl Dozsa 1—S, M.T.K. — W 
deoton 1—0. Pe primele locuri : 
UJ pești Does*  11 p, M.T.K. fi 
Pees cu tfte 14 p, Ferenevaros 
IS p ; pe ultimul loc: Dunauj- 
varos 4 p.

CEHOSLOVACIA (et. Două 
surprize 1 Vttkovice (locul 7) a 
fost Învinsă In deplasare eu 4—0 
de Spart*  Prag*  (tocul L, eu 
M P), In timp ee Dukla Fraga 
(locul 10) a dștigat la Ceske Bo- 
dejovlee cu 2—0. Vttkovice to- 
Mlnește szl pe F. C. Porto 
(C.CJ3, Iar Dukla pe Leverku
sen (Cupa UJEJ.A.). Alte rezul
tate t Preșov — Bohemians 2—1. 
Ostrava — Plsen 4—2, Stavta —

d’Isăre, Tignese sau Les Arc*  
sună cu totul altfel în conștiin
ța consumatorului obișnuit de 
sport de pretutindeni. In total, 
există în Savoia nu mai puțin 
de 900 de mjiloace mecanice de 
urcare pentru 56 de piste am
plasate în 25 de stațiuni. Iată 
câteva dintre ele : schi alpin : 
Val d’Isere, Tignese, Meribel, 
Lcs Menuires (de la 15 la 58 
km de Satul Olimpic) ; schi 
nordic : Col des Saisies și Le 
Praz-Saint-Bon (de la 10 la 58 
km) ; hochei : Meribel și 
Courcheval (15 km) ; bob si sa
nie : Macot la Plagne (35 km) j 
patinaj artistic si viteză : Al
bertville ; Satul Olimpic : Bri
des les Bains, 3 300 de paturi. 
O dată obținută însă învestitu
ra, o serie de alte lucrări (de
loc mărunte) rămîn de efec
tuat : pistele de bob și sanie, 
trambulinele de sărituri, com
plexul festivităților de deschi
dere și închidere a Jocurilor, 
patinoarul principal si cel 
anexă de hochei. Centrul de 
presă, precum și o cale ferată 
și o autostradă, căci cele mai 
apropiate aeroporturi se află 
la Geneva, în Elveția (!) la 
100 de kilometri, la Grenoble 
(110 km) și Lyon (140 km).„ 
In fine, așa cum au promis cei 
doi oameni de succes, Barnier 
si Killy, totul va fi gata 1*  
ora Începerii Olimpiadei albe 
din 1992. Inclusiv asigurarea te
lecomunicațiilor prin satelit, 
sistemul de pașapoarte olimpice 
electronice, cablajele din fibră 
optică.

Radu TIMOFTE

Nitra 1—1, Dunajska Streda — 
Tmava 4—0.

OLANDA (et. 11). Ajax și Feye- 
noord în formă : Ajax — Venlo 
4—0, Deventer — Feyenoord 0—2. 
Alte rezultate mai importante t 
Eindhoven — Zwolle 3—1, Exod- 
slor — Twente 1—1, Sparta — 
Den Boscb 3—1. Pe primele 
locuri : AJax șl Eindhoven cu 
dte 1*  p, Feyenoord 16 p ; pe 
ultimul loc : 10. Alkmaar 4 p.

IUGOSLAVIA (et. 11). Steaua 
Roșie Belgrad învinsă pe teren 
propriu (1—2), de Titograd. Alte 
rezultate mal Importante : Nlk- 
sld — Partizan 0—0, Hajduk — 
Velez Mostar 1—1, Nlș — Sara
jevo 2—0, Dinamo Zagreb — Su- 
botlca 1—1. Pe primele locuri o 
Skoplje 13 p, Dinamo Zagreb, 
Nlș, Osljek șl Hajduk cu dte 
U p ; pe ultimele locuri : 17.
Zenica 1 p, II. Sarajevo 2 p.

PORTUGALIA (et. 0). Dintre 
cele dnd echipe care evoluează 
in cupele europene, patru eu 
fost Învingătoare : Sporting — 
Braga 2—1, Belenenses — F. C. 
Porte 0—1 I, Chaves — Benfica 
1—2. Doar Boavlsta a fost În
vinsă de Guimaraes, fl ea pre
zentă in etapa a doua : Gulma- 
raee — Boavlsta 2—0. Pe primele 
locuri : Benfica 14 p, F. C. Porto 
U p, Belenenses, Sporting șt 
Guimaraes eu tfte 11 p.

ARGENTINA, tn etapa a 16-a. 
River Plate, finalista Cupel U- 
bertadorea, a fost Învinsă eu 
1—0, ta deplasare, de Racing Cor
doba. tn eSaaament, River Pla4O 
ocup*  locui rr i


