
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI?

NICOLAE CEAUȘESCU
LA ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL"

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri dimineață, 
o vizită de lucru la întreprin
derea „Autobuzul" din Capita
lă, principala unitate producă
toare de mijloace de transport 
in comun din țara noastră.

Vizita s-a desfășurat în cli
matul de intensă activitate 
creatoare in care oamenii mun
cii din întreaga țară acționea
ză pentru transpunerea in via
ță a sarcinilor și orientărilor 
formulate de secretarul general 
al partidului în cuvintările 
rostite la recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. și la sesiunea 
Marii Adunări Naționale, pen
tru îndeplinirea ritmică, inte
grală, la toți indicatorii, canti
tativi și calitativi, a planului 
pe 1986 și pregătirea corespun
zătoare a producției anului vi
itor. Hotărirea de neclintit a 
oamenilor muncii bucureșteni 
de a face totul pentru înche
ierea cu rezultate cit mai bune 
a primului an al celui de-al 
optulea cincinal și-a găsit o e- 
locventă expresie în manifestă
rile pline de căldură cu care 
puternicul detașament muncito
resc al întreprinderii „Autobu
zul", mii de locuitori ai Capita
lei l-au întâmpinat, la sosire, 
pe conducătorul partidului șl 
statului nostru. Cei prezenți au 
scandat îndelung, cu înflăcă
rare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Sti
ma noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !". Mulțimea purta 
portrete ale conducătorului iu
bit, steaguri roșii și tricolore, 
mari pancarte pe care se aflau 
înscrise urări la adresa parti
dului și secretarului său gene
ral, a eroicului _ *.  ..
constructor 
noi socialiste 
triei.

In cinstea 
Nicolae Ceaușescu se afla a- 
liniată o formațiune alcătuită 
din membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apă
rarea patriei, care a prezentat 
onorul. Tinere și tineri au 
oferit flori.

La analiza modului in 
acționează colectivul întreprin
derii pentru continua înnoire 
și modernizare a producției au 
participat tovarășii Nicolae 
Constantin, Constantin Olteanu, 
Silviu Curticeanu, precum și 
Marin Nedelcu.' ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, reprezentanți ai centralei 
industriale de profil și ai con
siliului oamenilor muncii de la 
„Autobuzul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat noile tipuri de au
tobuze, troleibuze, microbuze 
și autoutilitare de diferite pu
teri, capacități și grad de con
fort, expuse pe platoul din fa
ța întreprinderii. Modelele pre
zentate reflectă preocuparea 
specialiștilor, a oamenilor mun
cii de aici de a concepe și rea
liza produse care să satisfaci 
cîț mai bine exigențele în con
tinuă creștere ce se manifestă 
pe piața internă și externă.

Analizînd caracteristicile teh- 
nioo-funcționaie ale noilor mij-

popor român, 
încercat al vieții 
pe pâmintul pa-

sosirii tovarășului

care

tineri Înotători români
PROTAGONIȘTI LA MAGDEBURG

. Printre protagoniștii con
cursului internațional de la 
Magdeburg, la care au mai 
participat sportivi din Polonia, 
Ungaria și de la 11 cluburi din 
R.D.G., s-au numărat și câțiva 
tineri înotători români. In 
prim-planui întrecerilor la bă
ieți s-a aflat ploieșteanul Dra- 
goș Băcescu. Elevul lui Gh. 
Iorgulescu a terminat învingă
tor în nu mai puțin de șase 
probe : la liber — 100 m (57,81), 
200 m (2:05,92), 400 m (4:24,71), 
1 500 m (17:35,7), 100 m flutu
re : (1 :03,93) și 200 mixt
(2:24,09). Rezultatul lui Băces
cu la 400 m libeir a constituit, 
de altfel, cea mai bună perfor
manță masculină a concursului, 
conform tabelei internaționale 
de punctaj.

Sibianca Livia Copariu a câș
tigat două curse — 100 m liber, 
cu 1:01 și 200 m liber, cu 2:11,25. 
Băimăreanul Constantin Bogdan 
a fost primul la 200 m spate — 
2:23,74 și al doilea la 100 m 
spate — 1:08,48, iar brăileanca 
Alexandrina Croitoru, specialis
tă a aceluiași procedeu, a sosit 
a doua la 100 m (1:10,58) și a 
treia la 200 m (2:30,61).

loace de transport în comun, 
secretarul general al partidului 
a indicat să se revadă proiectele 
de execuție a tuturor modele- Ș 
lor prezentate, precum și teh- g __ 1__ J- _ XSnologia de fabricație Și să se 
găsească soluții pentru imbu- g 
nătățirca performanțelor con- g 
structive ale produselor reali- g 
zate la întreprinderea „Autobu- g 
zul" prin creșterea capacității g 
de transport, reducerea consu- g 
mulul de metal și carburanți, g 
sporirea performanțelor in cx- g 
ploatare și a competitivității lor g 
pe piața externă. Totodată, s-a 
cerut ca Ia noile produse să se g 
folosească un număr mai mare g 
de elemente tipizate, asigurin- g 
du-se prin aceasta o eficiență g 
superioară întregii activități a g 
întreprinderii. De asemenea, g 
secretarul general al partidului g 

Cu câteva zile înaintea primei 
manșe a semifinalelor Cupei 
Cupelor, poloiștii dinamoviști 
au simțit nevoia unor jocuri 
solicitante. Si au aflat un ad- 

____ versar foarte nimerit în tînăra 
a indicat să fie luate toate g garnitură a Stelei, în compania 
măsurile pentru realizarea in- g căreia dispută, anticipat, parti- 
tegrală a planului pe acest an, $ 
o atenție deosebită acordîndu- g 
se producției pentru export, a- g 
plicării programelor de organi- g 
zare și modernizare a produc- JÎ 
|iei și muncii, sporirii produc- g 

șj creșterii eficienței

tovarășul 
a vizitat g

tivitățil | 
economice.

în continuare, 
Nicolae Ceaușescu 
secția de montaj general a în- g 
treprinderli. unde se aflau, in g 
diverse taxe de execuție, auto- g 
utilitare, autobuze — simple si g 
articulate —, precum si tro- g 
leibuze. g

Pe parcursul vizitei, direclo- ÎJ 
nil întreprinderii, Dumitru g 
Gheorghe, a prezentat pe g 
larg măsurile luate pentru g 
aplicarea indicațiilor date de g 
secretarul general al partidului g 
cu prilejul precedentei vizite, g 
precum și acțiunile inițiate in g 
vederea extinderii unor tehno- g 
logli moderne, de inaltă pro- g 
ductivitate, îmbunătățirii conți- g 
nuc a calității produselor. In g 
același timp, s-a arătat că se g 
acționează eu toată hotărirea g 
pentru valorificarea deplină a g 
rezervelor existente, Îndeosebi g 
prin mal buna folosire a spa- g 
(iilor de producție. creșterea g 
indicilor de utilizare a mașini- g 
lor și agregatelor, reducerea g 
consumurilor de materii prime g 
și materiale, întărirea ordinii g 
și disciplinei la fiecare loc de g 
muncă. " g

La încheierea vizitei, 
secretarul general al partidului a g 
cerut conducerii ministerului, g 
centralei Industriale de resort g 
și întreprinderii să ia toate g 
măsurile pcntru,ca, pînă Ia ju- g 
mătatea lunii decembrie, să fie g 
prezentate noi prototipuri de g 
autobuze, troleibuze, microbuze g 
și autoutilitare, care, in corn- g 
parație Cu cele prezentate, să g 
dispună de caracteristici tehni- g 
co-funcționale superioare. g

Mulțumind pentru vizita e- 
fectuată. gazdele l-au asigurat 3 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu g 
că oamenii muncii de la Intre- g 
prinderea „Autobuzul", care au g 
acumulat de-a lungul anilor o g 
bogată experiență, vor acționa, g 
cu dăruire și abnegație, cu râs- g 
pundere muncitorească, Dcntru g 
transpunerea întocmai in viață g 
a orientărilor și indicațiilor g 
primite eu acest prilej, pentru g 
Îndeplinirea in cele mai bune g 
condiții a planului pe acest an 
șt pe Întregul cincinal.

De vineri pinâ duminică, la Reșița

FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL
DE GIMNASTICA PENTRU MAEȘTRI
La două săptămînl după ce 

maestrele gimnasticii noastre 
și-au desemnat campioanele, a 
venit rlndul celor mal buni gim- 
naștl al țării să-și dispute lnttte- 
tatea, pe echipe șl individual, 
tn cea mal importantă competiție 
Internă. Și, respecttnd similitu
dinea, finala campionatului ma
eștrilor este programată tot în- 
tr-un .oraș al gimnasticii*,  mas
culine desigur, și am numit mu
nicipiul Reșița, sediul Centrului 
Ollmplo de pregătire, tn care 
gimnastica s-a dezvoltat într-un 
ritm rapid tn ultimii ani.

Timp de trei zile, de vineri 
ptnă duminică. Sala Sporturilor 
din Reșița va găzdui disputele 
celor mai buni glmnaștl al tării 
la această oră, maeștrii, angajați 
în lupta pentru stabilirea ierar
hiilor interne pe anul în curs. 
Stmbătă seara .’ ' • • - -
prînz vom fi, deci, în măsură 
să-1 cunoaștem pe noii campioni 
ai României pe IMS la individual 
compus, pe echipe șl pe aparate, 
finala prevăztnd atît exerciții im
puse, eft și Uber aleea.

și duminică la

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I

început 
al trei- 
a des- 

egalată,

dele duble de campionat. Ieri 
după-amiază a avut loc prima 
dintre aceste întîlniri (azi di
mineață e rindul celei de a 
doua), finaliștii ediției prece
dente a competiției continen
tale impunîndu-se conform aș
teptărilor: 12—8 (2—2, 2—1,
4—2, 4—3).

Meciul din Bazinul Floreasca 
a debutat sub semnul unui a- 
nume echilibru, care a 
să se frîngă din sfertul 
lea. Pentru că Dinamo 
chis scorul, văzîndu-se 
1—1, apoi la 2 și la 3, desprin
derea producîndu-se în minutul 
15, la două goluri (5—3), iar în 
continuare diferența s-a mărit 
la trei sau patru puncte. Din
colo de rezultat, de victoria lo
gică a liderei campionatului, se 
poate afirma că toți cei pre-

După „naționalele ‘ SA PRIVIM CU ÎNCREDERE
de gimnastică ritmică SPRE EȘALONUL VIITORULUI

Finalele Campionatului Na
țional la gimnastică ritmică 
s-au constituit într-un exa- 
men-bilanț, atît la nivel de 
masă, cit șl de performanță. 
Verificarea gradului de pregă
tire a gimnastelor, depistarea 
elementelor de perspectivă pen
tru înalta performantă și de
semnarea campioanelor națio
nale pe categorii de clasificare 
au constituit însăși scopul con
cursului.

Recentul campionat a reunit 
sportive de categoria a II-a. I 
și maestre, deci „partea de 
vîrf“ a clasificării la această 
disciplină, devenită olimpică 
din 1984, cînd la J.O. de la 
Los Angeles a fost inclusă, pen
tru prima dată, 
maestra sportului 
culescu cucerind 
argint A fost un 
firmare de prestigiu a gimnas
ticii ritmice românești, consti
tuind un punct de referință în 
tot ce s-a făcut si se face pen
tru ascendența permanentă spre 
cotele înalte ale performanțe! 
internaționale. Unde se află 
acum „ritmica" noastră pe plan 
internațional?

tn plutonul fruntaș se situea
ză doar maestra sportului Flo-

în program. 
Doina Stăi- 
medalia de 
succes, o a-

Intrecerea de la Reșița va con
stitui pentru Analiști un prilej 
de a-șl verifica pregătirea, iar 
pentru spectatori posibilitatea de 
a-i vedea la lucru pe sportivii 
care, tn numeroase rlnduri, au 
făcut parte din echipele noastre 
reprezentative, pe cel care aspiră 
în prezent la selecție.

îl vom vedea la lucru pe Va
lentin Ptntea, Emllian Nicula, 
Marian Rizan, Marlus Tobă, Au
relian Georgescu, Adrian 
Sorin Sălceanu (cu toții 
mâți la Steaua), Marius 
man, Nicolae Bejenaru, 
Colăcel, Adrian Sandu, 
Bora (Dlnamo), dintre care __
vor desemna, nu ne îndoim, vi
itorii campioni al țării, tn ce 
privește disputa pe echipe, clu
burile Steaua șl Dlnamo au anun
țat participarea cu cite două for
mații, alături de care va mal e- 
volua șl echipa CSȘ Reșița.

Vineri după-amiază, finala ma
eștrilor programează exercițiile 
impuse, sîmbătă după-amiază vor 
fi prezentate exercițiile liber a- 
lese, iar duminică dimineața vor 
avea too finalele pe aparate.

Manta, 
legiti- 
Gher- 

Marian 
Sorin 

se 

i

zenți la „Floreasca" au plecat 
mulțumiți de spectacolul ofe
rit. S-a înotat iute de la o 
poartă la alta, au „.ieșit" o sea
mă de combinații de efect, au 
fost și goluri pe drept aplau
date. dar nu au lipsit nici ra
tările. chiar din poziții ideale. 
Dinamo a încercat, cu gîndul 
la... Mornar Split, diverse va
riante ofensive, neizbutindu-le 
pe toate: în drumul spre gol 
au fost cînd barele, cînd, mai 
ales, intervențiile portarului 
stelist Gh. Popescu. Un plus 
atenție la finalizare, așadar, 
părarea dinamovistă părînd, 
general, asigurătoare.

Cel mai eficace jucător 
partidei s-a arătat Moiceanu, 
autor a patru goluri, din care 
trei de toată frumusețea, de 
partea cealaltă Nuțu reușind 
un hat-trick. Arbitrii B. Bâje- 
naru șl V. Goian au condus, 
fără mari probleme, formațiile: 
Dinamo: Station — E. Ionescu

de 
a- 
în

al

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag 2-3)

rentina Butaru, prin locurile 
ocupate la recentele Campio
nate Europene de la Florența 
(locul 8 la individual compus 
și trei locuri 5 și un loc 6 la 
obiecte). Acolo, ea a fost în
trecută în clasament de trei 
sportive sovietice, trei din Bul
garia și o sportivă din R.F.G. 
Avi nd în vedere atît compania 
valoroasă în care s-a concurat, 
cit și exigentele unui campio
nat european, putem accepta 
ideea că ea a avut o promiță
toare comportare, ocupind un 
loc meritoriu în plutonul frun
taș. Poate iubitorii gimnasticii 
ritmice vor fi tentați să spună: 
„Cu o floare nu se, face pri
măvară". Este adevărat. Dar 
„naționalele" desfășurate în 
Sala Floreasca ne-au arătat că 
avem o serie de gimnaste ti
nere, chiar copilite, care POT 
deveni sportive valoroase. Este 
îmbucurător faptul că au a- 
părut, la nivelul secțiilor, gim
naste de perspectivă cum ar fi: 
Francisca Dumitrescu (CSȘ 2 
Buc.), Veronica Munteanu 
(CSȘ Triumf), Adriana Stoe- 
nescn (CSȘ 1 Buc.), Elena Va- 
sile (CSȘ Brașovia), Irina Do- 
dea (CSȘ Piatra Neamț) Mă- 
dălina Nica (CSȘ Brăila), II- 
diko Bodor (CSȘ Tirgu Mu
reș), Cornelia Popa (CSȘ Spar- 
tac-Oradea) ș.a. Sînt numai 
cîteva nume de sportive afla
te la vîrsta cravatelor roșii de 
pionier și care au calități pen
tru a deveni competitive. Dar. 
pentru a atinge acest țel, pen
tru obținerea unor rezultate în 
înalta performanță este necesa
ră o mancă susținută, serioasă 
și de mare profesionalitate atît 
din partea sportivelor, cit și a 
antrenoarelor.

Revenind la evoluțiile de 
săptămîna trecută ale maes-

Ieri, la Slatina, 
în „uvertura" 
etapei a 11-a 

a Diviziei A de fotbal
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Io meciul de hochei de aseară 
STEAUA Și-A LUAT

REVANȘA
Peste 4 000 de spectatori au 

urmărit aseară, la Patinoa
rul „23 August" din Capitală, 
un meci de hochei de mare 
spectacol, disputat între vechile 
protagoniste bucureștene, Steaua 
și Dinamo. Au cîștigat, pînă la 
urmă, sportivii de la Steaua 
cu 2—1 (2—0, 0—1, 0—0), dar 
jocul se putea termina la fel 
de bine la egalitate. In ultime
le două reprize, Dinamo a a- 
vut bune perioade de domina
re, dar contraatacurile cam
pioanei, Steaua, au fost 
deosebit de tăioase, Nistor (de 
trei ori !), Șofron, Hălăucă, 
K. Antal, Burada sau Drago- 
mir avînd, numai în repriza a 
treia, excelente situații de gol.

Prima repriză a aparți
nut (teritorial și. .. pe ta-

(Continuare in pag. 2-3) 

frumoase. 
(Viitorul),

trelor, trebuie spus că ele nl 
s-au părut foarte 
Florentina Butaru
Petruța Dumitrescu (Triumf), 
Mirela Drăgulici (CSȘ 2 Bucu
rești), Paula Voicu (Viitorul), 
Mihaela Mirică (CSȘ Brăila) 
ș.a. ne-au emoționat, pur șl 
simplu,ne-au captivat prin ma
niera de a se mișca pe covo
rul verde, de a da exercițiului 
fizic valoarea artistică. Se re
marcă îndrumarea competentă 
a antrenoarei Maria Girbă, o 
specialistă reputată. Fetele 
ne-au arătat că sînt posesoa
rele unui bagaj tehnico-artistio 
variat și de mare dificultate, 
cum ar fi : piruete de 360", 
cumpene, cabreuri, developeuri, 
rulări, sărituri mari legate, 
lansări de obiecte, serpuiri. spi
rale — toate efectuate’ într-o 
anumită ordine ce însumează 
frumosul. Acest frumos care 
trebuie redat cu zîmbetul pe 
buze, fără să se vadă efortul, 
dar pentru acest lucru este ne
cesară o pregătire fizică foar
te bună. Or, tocmai de acest 
factor important al 
mentului — pregătirea 
este recomandabil să 
seamă în mai mare 
deoarece s-a constatat 
nastele de la categoria maes
tre au o ușoară tendință de în- 
grășare, o îngreuiere a trenului 
inferior, cu efecte negative a- 
supra execuției propriu-zise. 
De jiici și necesitatea respectă
rii unui regim alimentar sever 
pentru menținerea siluetei. 
Mai mult, federația de specia
litate a introdus în cadrul re
centelor întreceri o probă nouă

antrena- 
fizică — 
se fină 
măsură, 
că gim-

Eleno DOBINCA

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, la Rm. Vîlcea 
și Petroșani, Universi
tatea Craiova și Spor
tul Studenfesc își în
cheie pregătirile pen
tru întîlnirile cu Dun
dee șl La Gantoise. 

(Cronica de la Slatina 
și aMe amănunte tn 

P»S- 2—3)

F.C. OLT - STEAUA 
0-3 I

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA 10 9 1 0 25— 3 19
2. Dinamo 8 5 3 0 27— 5 13
3. F.C. Argeș 10 6 1 3 13— 6 13
4. F.C. Olt 10 6 1 3 12— 9 13
5. Petrolul 10 4 3 3 11— 7 11
6. S.C. Bacău 10 5 1 4 14—15 11
7. Sportul Stud. 9 4 2 3 14— 8 10

8. Victoria 10 4 2 4 13—11 10
9. Corvinul 10 4 2 4 14—13 10

10. Oțelul 10 2 5 3 9—6 9
11. „U“ Cj.-N. 10 4 1 5 12—13 9

12. Univ. Craiova 9 2 4 3 9—10 8
13. F.C.M. Brașov 10 4 0 6 6—13 8
14. Rapid 10 3 2 5 7—15 8
15. Chimia 10 3 1 6 15—23 7
16. Flacăra 10 3 1 6 7—19 7
17. Gloria 10 3 0 7 9—31 «
18. Jiul 10 1 2 1 8—18 4
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rubrică rezervată șoimilor patriei
CAMPIOANE LA TENIS DE MASA - JUMOUI

și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor
Municipiul de pe Bega, 

prin antrenorii de la CSM, E- 
lectrica si Casa Pionierilor și 
Șoimilor Patriei, promite să 
creeze o veritabilă școală" a 
tenisului timișorean. Merită a 
fi relevata munca plină de dă
ruire a fraților loan și Gheor- 
ghe Rusncac, de la CSM, care 
conduc centrul de tenis din 
Parcul Rozelor, cu peste 50 de 
copii. Cel mai reprezentativ 
produs al centrului este Cris- 

Zetu (Școala nr. 10), si- 
pe locul I la recentul tur- 
de selecție de la Arad.
Școala nr. 8 din Slatina a
și rămîne o puternică pe-

pe tălplce.tainele alunecării . __
pe pîrtiile din jurul comunei, 
de la Arieșeni sau de La Po- 
duri-Cîmpeni „și care acum 
se anunță ambițioși protago
niști ai orimelor întreceri 
schi din cadrul Daciadei 
iarnă". Le dorim succes !
• Cercul de fotbal de

de 
de

ttan 
tuat 
neu

fost
pinieră a sportului de perfor
mantă din județul Olt. Dispu- 
nînd de condiții excelente (sa
lă, complex sportiv în aer liber, 
acces nelimitat la stadionul 
central), pionierii de aici se a- 
firmă in atletism, gimnastică, 
jocuri (volei, handbal, fotbal), 
precum si în concursurile de 
orientare turistică. Prof. Gh. 
Șerban ne-a oferit și o cifră 
semnificativă : 100 de pionieri 
ai scolii fac parte din secțiile 
Clubului Sportiv Școlar. Pen
tru început.

© Mare satisfacție pentru 
pionierii fotbaliști ai Școlii nr. 
30 din Sectorul 2 al Capitalei : 
ei au primit duminică cupa re
zervată cîștigătorilor competi
ției organizate de municipiu] 
București, cu prilejul Anului 
Internațional al Păcii (7—2, cu 
Școala nr. 149). Un succes ca
re răsplătește eforturile prof. 
Eugen Vîlsan (specializare — 
atletism) si răspunde totodată 
sprijinului pe care școala îl 
primește din partea Consiliului 
Organizației Pionierilor și Șoi. 
milor Patriei din Sectorul _2 
(președintă, prof. Amelia Spi
ridon) pe planul activității 

t sportive de masă.
• Finalista pe tară, anul tre- 

' cut, la Complexul P.T.A.P. de 
la Predeal, echipa de schiori a 
Școlii din Albac — județul Al
ba — se pregătește de pe acum 
pentru apropiatele concursuri 
și competiții. Prof. Iancu Piesa, 
neobositul îndrumător al mici
lor schiori si s’ănieri din acest 
centru al schiului sătesc, își 
pune mari nădejdi în copiii ca
re. în primele luni, au deprins

• Cercul de fotbal de la 
Palatul Pionierilor și Șoimilor 
Patriei din Capitală continuă 
să isi desfășoare activitatea la 
Complexul de la Tei, sub în
drumarea profesorilor antrenori 
Dumitru Matei și Radu Radu
lescu. Printre numeroșii 
nieri care se instruiesc 
reține atenția „un viitor... Du- 
cadam", cum tine să ne asigure 
prof. Radulescu. Este vorba de 
elevul Răzvan Stancu, din 
clasa a Vil-a a Școlii nr. 150, 
care „nu lasă nici o speranță 
atacanților. intervenind prompt 
și inspirat, de fiecare dată".

© Apropierea sezonului alb 
este așteptată cu nerăbdare de 
către pionierii de la Școala nr. 
4 din Cimpulungul Moldovenesc 
(județul F 
unitatea i 
sute de 
schiuri. 1 
nivelul 
de iarnă, „această școală — ne 
asigură Dorel Juravle, președin
tele Consiliului Orășenesc 
Cîmpulung Moldovenesc pentru 
Educație Fizică și Sport — 
promite să tși păstreze pozi
ția și în noul sezon competi- 
țional. Ia toate întrecerile pe 
care le vom organiza, începînd 
eu primele ninsori..."
• Cu nerăbdare doresc a- 

pariția zăpezii si pionierii Șco
lii nr. 2 din Cîmpina, mari a- 
matori de schi. „Respcctînd o 
frumoasă tradiție — ne spune 
directorul școlii, prof. Alexan
dru Blank, — fiecare duminică 
o vom petrece pe pîrtil, în ju
rul orașului nostru sau pe cele 
de la Predeal, in intenția de
clarată a tuturor purtătorilor 
cravatei roșii cn tricolor de a 
fi nelinsiti de la concursurile 
de schi". Și încă un detaliu : 
directorul școlii este chiar In
structorul de schi al pionieri
lor de aici...

pio- 
aici

Suceava), acolo unde 
de pionieri dispune de 
perechi de patine si 
Fruntașă pe județ, la 
copiilor, în sporturile 

, „această școală

Rubrică realizată" de
Tiberiu STAMA

In plină lecție de tenis, la „clasa" antrenorului Gh. Rusneac de 
la CSM Timișoara. Foto : Gabriel MIRON

Automobilism, miine, la Cîmpulung Muscel

„RALIUL ARO“ VA ÎNCHEIA CAMPIONATUL NATIONAL
Etapa a Vl-a, ultima, a Cam

pionatului Național de raliuri 
se va disputa pe un traseu în 
jurul orașului Cîmpulung Mus
cel. Deci, „acasă" la autoturis
mul de teren ARO, motiv 
pentru care întrecerea va și 
purta acest nume ce a căpă
tat de multă vreme șl rezo
nanta internațională. „Raliul 
ARO“, așadar, va pleca vineri 
(prima mașină va porni de pe 
rampă la ora 15,01) din Cîmpu
lung, va parcurge un traseu, 
„în inel“, lung de 227 kilome
tri, presărat cu 14 probe de 
clasament (însumînd 89,6 kilo
metri). Cele mai spectaculoase 
se anunță a fi cele de la Vi- 
draru, Cumpăna și Moviliș, dar 
surprizele pot veni în oricare 
din celelalte 11 probe, fiecare 
avînd un grad însemnat de di
ficultate. Deci o întrecere com-

plexă, în care piloți, copiloți, 
mecanici și mașini vor fi so
licitați deopotrivă.

înaintea acestui ultim start, 
să reamintim clasamentele : la 
„general" conduc Balint-Zărnes- 
cu (Dacia Pitești), tot ei fiind 
primii și la grupa C, unde pi- 
teștenii sînt secundați de Cos- 
tinescu-Roșca (IPA Sibiu), dar 
diferența de puncte dintre ei 
este substanțială — numai un 
abandon al piteștenilor puțind... 
trimite titlul la Sibiu. La gru
pa A, lideri sînt în clipa de 
față Botezan-Popa (IPA Sibiu). 
Din simpla lectură a clasa
mentelor pe grupe rezultă că. 
în întrecerea pe echipe, pro
tagoniste sînt Dacia Pitești și 
IPA Sibiu. Prima formație 
conduce, dar lupta pentru ti
tlul de campioană rămîne des
chisă.

C.S.Ș. 2 GALAȚI CONTINUA
Al .treilea tur din cadrul Cam

pionatului Republican pentru juni
ori I (sportivi născuți în 1969) s-a 
încheiat recent la Miercurea Ciuc. 
In urma unor dispute dirze șl e- 
chilibrate, tinerii hocheiștl de la 
CSȘ 2 Galați continuă să ocupe 
locul 1 în clasament — cu toate 
că au pierdut partida cu CSȘ 
Miercurea Ciuc — și, alături de 
colegii din Gheorgheni păstrează 
mari șanse la cucerirea titlului. 
Nesatisfăcătoare comportarea e-

CRAIOVA, 29 (prin telefon). 
Timp de trei zile, în Sala Spor
turilor s-au desfășurat întreceri
le returului Diviziei pentru ju
niori. la finele cărora au fost 
decise campioanele naționale. La 
masculin. UNIVERSITATEA ASA 
I CRAIOVA (Călin Toma, Cris
tian Ignat, Viorel Bădescu, Ma
rius Piciu; antrenori: Virgil Bă
lan, Mihai Bobocică) și-a păstrat 
titlul, iar la feminin SPARTAC 
CSȘ 1 BUCUREȘTI (Otllla Bă
descu, Emilia Ciosu, Daniela 
Stanciu, iolanda Ciosu; antrenori î 
Marius Lăzărescu. Laurențlu 
Gheorghiu) a întrerupt șirul suc
ceselor celor de la Juventus, ur- 
cînd pe prima treaptă a podiu
mului. Ambele formații merită 
felicitări, ele domlnînd indiscuta
bil această ediție a campionatu
lui.

în competiția băieților, disputa 
pentru întîietate s-a dat între 
Universitatea ASA I Craiova și 
CSM ii Cluj-Napoca, cele două 
echipe avînd în componență ju
cători care fac parte din lotu
rile naționale, ceea ce șl explică 
superioritatea acestora față de 
celelalte formații din plutonul 
1—6. Avantajul luat în prima 
parte (păstrat și în retur) a per
mis craiovenilor să se detașeze 
în final, deși clujenii (cu Zoltan 
Zoltan 
mațl' 
niel Cioca) 
în „plasă", . 
craiovenilor fiind 
întîlnirile directe (5—0 in 
5—2 în retur). De 
în vedere alcătuirea 
pe valorice, era de 
confruntare 
centre 
masă, 
Stlrom

— cel mal bun din for- 
Tiberiu Hettman șl Da- 

au tost permanent 
punctele decisive ale 

acumulate în 
: : t.i tur: 

altfel, avînd 
primei gru- 
așteptat o 
între aceste 
nostru de 

fiind 
care a

_ _ numai 
ale tenisului 
singura „Intrusă" 
CSȘ 2 București,

(Urmare din pag. 1)

la categoria maestre — „exer
cițiu fără obiect", tocmai pen
tru a ține trează preocuparea 
sportivelor pentru o siluetă a- 
decvată. Un alt factor care 
contribuie la sublinierea și ex
primarea artisticului în mișcare 
este și acompaniamentul mu
zical, care, de această dată, a 
fost adecvat, de multe ori cu 
o linie melodică inspirată din 
muzica noastră tradițională.

In final. cîteva aprecieri 
despre arbitraj. Nota dominan
tă. pe tot parcursul campiona
tului. a fost aceea a unui ar
bitraj bun. fără reuniri pentru

urcat pe treapta a treia a po
diumului. în partea .fierbinte" a 
ierarhiei (pentru- că „mijlocul" a 
oferit mai mult întîiniri de or
goliu șl de clasament), Eternit 
Oradea a avut o evoluție mal 
ștearsă decît în tur. pierzînd 
toate partidele, în timp ce pen
tru CSM lași, care a încercat să 
se salveze, cîștigind două din 
cele trei întîiniri, punctajul din 
tur a cîntărit mult, astfel că va 
evolua, alături de orădenl, în 
campionatul de calificare.

Trioul CSȘ 1 Spartac Bucu
rești, Juventus MILMC I Bucu
rești șl CSȘ Metalul I Rîmnlcu 
Vîlcea 
cilnd 
noscute: 
Ciosu ; i 
na Năstase ; _ .
And a Gîrbină) a oferit o luptă 
echilibrată, cu avantaj de partea 
bucureștencelor de la CSȘ 1 
Spartac, ele reușind să domine 
întrecerea, dar nu fără emoții. 
Confruntările dintre aceste for
mații au fost strînse, unele 
jocuri oferind un frumos spec
tacol și... surprize : Daniela Stan
ciu — Marla Bogoslov 2—1, A-
drlana Năstase — Emilia Ciosu 
2—1. Otllia Bădescu — Maria 
Bogoslov 2—1 (după 4 meclba- 
lurl ale vîlcencel, ultimul 
pierdut cu 24—26). Dintre 
eresul IIRUC București, 
ĂSA Buzău și Eternit 
aflate la egalitate de puncte, dar 
despărțite de 
primele două 
salveze de la 
tr-o evoluție 
partidele decisive.

REZULTATE — feminin : CSȘ 
1 Spartac București: 5—3 cu Ju
ventus MILMC I, 5—2 CU CSM 
Cluj-Napoca, 5—2 cu Juventus

(flecare formație benefl- 
de cîteva valori blnecu- 

Otilia Bădescu, Emilia 
Cristina Enulescu, Adria- 

Maria Bogoslov,

sel 
Pro- 
CSM 

Oradea,
setaveraj în tur, 
au reușit să se 
retrogradare, prin- 
mulțumltoare tn

MILMC II, 5—2 cu Metalul CSȘ 
I Rm. vîlcea, 5—0 cu Unirea Tri
color București ; Metalul CSȘ : 
5—1 cu Juventus II, 5—1 cu Uni
rea Tricolor, 5—4 cu Juventus I, 
5—0 cu CSM Cluj-Napoca ; Ju
ventus I: 5—1 cu Unirea Trico
lor, 5—2 cu Juventus II, 5—3 cu 
CSM Cluj-Napoca ; CSM ASA 
Buzău : 5—3 cu Progresul IIRUC 
București, 5—4 cu Eternit, 5—0 
cu Metalul CSȘ n ; masculin : 
Universitatea ASA I Craiova : 
5—0 CU CSM I Cluj-Napoca, 5— 1 
cu Constructorul TAGCM CSȘ 
Universitatea Craiova, 5—0 cu 
Universitatea n, 5—2 cu Stlrom 
CSȘ 2 București, 5—2 cu CSM II 
Cluj-Napoca ; CSM li 
poca : 5—0 cu CSM I, 
Constructorul, 5*-f  cu 
5—0 cu Universitatea II , 
rul Cr/îova : 5—3 cu Constructo
rul IJGCL Tg. Mureș, 5—0 cu 
Eternit, 5—3 cu CSM Iași.

CLASAMENTE — feminin ; 1.
CSȘ 1 Spartac București, 2. Ju
ventus MILMC I București, 3. Me
talul CSȘ I Rm. Vîlcea, 4. Uni
rea Tricolor Buc., 5. CSM Cluj- 
Napoca, 6. Juventus MILMC II, 
7. Constructorul TAGCM 
Universitatea Craiova, 8. 
structorul fJGCL Tg. Mureș, 9. 
CSȘ TPC Slatina, 10. CSȘ 2 Ști
ința IJPIPS Constanța, 
ASA Buzău, 
București. 13.
CSȘ Metalul 
masculin: 1.
I Craiova. 2.
ca. 3. STTROM CSȘ 2 Buc., 
CSM I Cluj-Napoca, 5. Construc
torul TAGCM Craiova, 6. Uni
versitatea ASA n Craiova, 
CSM ASA Buzău. 8. " 
Bistrița. 9. CSȘ TPC 
CSȘ 2 Știința IJPIPS 
11. Pionierul Craiova, 
structorul IJGCL Tg.
CSM Iași, 14. Eternit

Cluj-Na- 
5—1 cu 

știrom, 
; Pionle-

CSȘ 
Con-

11. CSM
12. Progresul IIRUC 
Eternit Oradea. 14. 
n Rm. Vîlcea ; 
Universitatea ASA 
CSM n ciuj-Napo-

4.

7.
Sticla CSȘ 
Slatina, 10.
Constanța, 
12. Con- 
Mureș, 13. 
Oradea.

Emanuel FÂNTÂNEANU8CT
modificări de note. Concursul 
a avut o desfășurare conformă 
cu programul și Ia acest fapt 
pozitiv o contribuție substanția
lă a avut-o Viorica Mociani, 
președinta comisieL de specia
litate.

O dată cu încheierea campio
natului, unde a fost trecut în 
revistă cam tot ce are mai 
bun gimnastica ritmică la ora 
actuală, gîndurile antrenoare- 
lor și sportivelor se îndreaptă 
acum spre C.M. din ’87 de la 
Varna. Participarea la această 
întrecere de prestigiu necesită 
eforturi deosebite din partea 
tuturor, pentru o situare cit 
mai bună în ierarhia mondială.

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI - VICTORIOȘI
tl/rmare din pag D

2, Răducanu 1, Hagiu 2, Olaru, 
Ș. Popescu 2, Moiceanu 4, Dan 
1, Ardelean, Găvruș, V. Șer- 
ban; Steaua: Gh. Popescu — 
Balanov. Ragea, Geantă 1, Du- 
culeț 1, Fruth 1, Angelescu 2,

Nuțu 3, Grancerof, Mal ecu, 
Chețan..

In deschidere. In seria a 
doua: Constructorul Tîrgu Mu
reș — CSȘ Triumf București 
14—11 (4—2, 3—4, 4—2, 3—3).
Azi. de la ora 10, în aceeași 
ordine, revanșele întîlnirilor.
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MECIUL DE HOCHEI DE ASEARĂ
(Urmare din pag. I)

bela de marcaj) Stelei, care a 
deschis scorul în min. 7, prin 
K. Antal (care a fructificat o 
pasă a lui Gliga) și l-a majo- 

,rat în min. 19, autor Hălăucă, 
după o acțiune individuală. 
Jocul este echilibrat, disputat 
într-un ritm viu, lupta pentru 
puc este îndîrjită si Dinamo va 
reduce diferența în min. 24 
(Eros a transformat în gol o 
excelentă pasă a lui D. 
Popoviei). De remarcat jocul 
tot mai bun al lui D. Popoviei, 
care, de pildă, în min. 38 s-a 
aruncat în calea pucului, in
tr-un moment cind coechi
pierul său G. Huțan, ieșise din 
poartă. Nu au lipsit nici alter
cațiile, prompt reprimate de 
arbitrii Ș. Enciu — Gh. Mîcu 
și I. Becze, care au condus 
bine. Minute de penalizare : 15 
— Dinamo, 21 — Steaua.
(M. T.)

SA CONDUCĂ IN CAMPIONATUL HOCHEIȘTILOR JUNIORI
chipei bucureștene Steaua Tri
umf, aflată pe ultimul loc în 
clasament, după nouă jocuri, cu 
0 p !

Dintre tinerii hocheiștl care au 
luat parte la jocuri s-au eviden
țiat S. Mohorea, G. Dan, C. Po- 
tap (CSȘ 2 Galați), Z. Antal, Cs. 
Gall, I. Madarasz (CSȘ Gheor
gheni), Z. Laszlo, R. CsergS 
(CSȘ M. Ciuc), R. Nicolaescu, Ad. 
Tudor (Steaua Triumf).

Rezultatele: CSȘ Gheorgheni —

I.

Steaua Triumf 6—4, CSȘ M. Ciuc 
— CSȘ 2 Galați 4—3, CSȘ Gheor
gheni — Steaua Triumf 6—2, CSȘ 
Gheorgheni — CSȘ M. Cluc 7—4, 
CSȘ M. Ciuc .— Steaua Triumf 
7—5, CSȘ 2 Galați — CSȘ Gheor
gheni 4—1. Pe primul loc In cla
sament continuă să se afle echi
pa CSȘ 2 Galați cu 14 p (57—23). 
O urmează: CSȘ Gheorgheni 14 
p (56—28). CSȘ M. Ciuc 8 p și 
Steaua Triumf 0 p.

Vaier PAȘCANII — coresp. L

Mihaela 
încheiat 
caiac sir.

TIM
sau 

la u

Mirela Drăgulici (CSȘ 2 Bucu
rești), evoluînd la coardă

Foto : Aurel D. NEAGU
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AUTOMOBILISM. PRINTRE laureațil 
concursului de viteză pe circuit de la Bu
zău s-a numărat și reșițeanul Tiberiu Ciur- 
ciu. El a concurat La grupa C, pe fosta 
mașină a Iul Werner Hlrschvogel, o mașină 
încă de... temut. Cine este Tiberiu Ciurciu? 
Nimeni altul decît secretarul C.J.E.F.S. Ca- 
raș-Severin. Iată deci cum pe plan sportiv 
activitatea organizatorică se poate îmbina 
foarte bine cu latura el practică. © STAR- 
TERUL probei de circuit a fost inginerul 
brăilean Valentin Nemțan. El este și un 
iscusit copilot, cîștigind de c-urînd locul I 
la clasă (pilot — Petre Filip) în Raliul 
Prieteniei Brăila — Tolbuhln, o competiție 
de acum tradițională (ediția a XHI-a), care 
a cuprins probe de regularitate, viteză și 
îndemînare șl care a adunat la start 17 
echipaje române șl bulgare • CEL MAI 
IMPORTANT succes al unor echipaje româ
nești a fost obținut însă în Raliul Turul 
Europei : locul I pe echipe, locul n în cla
samentul general prin echipajul Ștefan Va- 
sile — Ovidiu Scobal (care s-a clasat și pe 
locul I la clasa lor). Un sincer bravo echi
pajelor piteștene ! (S.)

BASCHET. CREDIT TINERETULUI... An
trenorul echipei I.C.E.D., Dan Berceanu, 
este consecvent tn a promova tinerele ta
lente In echipa pe care o pregătește. Indi
ferent de adversar, el folosește sportivi! 
care bat la porțile consacrării. Așa a pro
cedat și In ultimele partide de campionat 
cu Steaua, '_ 2 2___22 2___ 2. ..2
Pintea șl C. Popa au evoluat minute bune 
tn compania 
sîntem siguri, 
LA DE SCOR 
șotii. Fie că 
baschet, fie 
tabela respectivă nu-șl face datoria. Atunci 
cind meciurile devin mai interesante, mal 
palpitante șl toată lumea dorește să știe 
cu precizie minutul de desfășurare șl sco
rul ea iți arată orice... numai ceea ce tre
buie nu ! Așa s-a tnttmplat și Ia ultimele 
partide zde baschet din cadrul Diviziei A, 
cind tabela a stat mal mult nefolosită. 
Chiar nu este nimeni tn stare să o pună 
la punct 7 (P. Iv.).

BOX. ATENȚIE... Francisc Vaștag a cu
cerit, la Campionatele Europene pentru 
juniori titlul continental la categoria ,.u- 
șoară". A fost, fără Îndoială, un frumos 
succes. TInărul sportiv se anunță o mare 
speranță a boxului românesc, iar pregăti-

rea Iul pentru marea performanți 
dirijată în continuare cu mare ate 
aflat că In ultima perioadă camp 
ropean evoluează la „naționalele" 
pe in formația sa de club. Toa 
pînă aici, dar... există un dar : 
Vaștag a boxat în întrecerea pe 
categorii superioare aceleia la ca 
cerlt titlul continental, „semlmljl 
chiar „mijlocie mică", deci cu mi 
grame peste greutatea optimă a 
pugilist. Ce are de spus antrenor 
Bala despre această creștere... vei 
a greutății lui Fr. Vaștag 7 (P. I

GIMNASTICA, cu prilejul. 
campionatului național al maestrel 
Deva, într-o ambianță specifică m: 
treceri de gimnastică, federația de 
tate a luminat unor sportive Irun 
netele de maestre șl maestre lirter 
ale sportulv. tn semn de recunt

etnd tinerii baschetbalist! C.

valoroșilor lor parteneri șl, 
au avut ee Învăța. © TABE- 
din Sala Rapid este pusă pe 
este vorba de meciuri de 

că este vorba de handbal,

măiestriei Lor ridicate, ca urmare 
țațelor excelente obținute în m 
cursuri Internaționale. Astfel, Dan 
vaș, Camei.a Voinea, Celestina 
Eugenia Golea — cu toate convoi 
echipei reprezentative a țării, rn 
argint la Campionatele Mondial 
Montreal, din 1985 — au primit 
maestră internațională a sportului, 
ce Mariana Tudor, Mădălîna Tăn 
gustina Badea și Carmen Savu-G 
primit titlul de maestră a sportului 
călduroase au însoțit această frum 
tivitate, mai ale că, In mod inspi 
fost organizată la puține clipe dup; 
nastele îșl etalaseră, încă o datări 
capacitatea lor ridicată de a aspir 
formanțe și mai înalte. Cu acela 
Ana Ghenade, Cristina Ioan, Rt 
duva, iudita Varcony șl Elena C< 
Lixandru au fost declarate arbit 
naționale, (C. M.)

HOCHEI PE GHEAȚĂ. în 
REPRIZA a meciului Dlnamo — Stc 
trul principa I. Becze a apreciat 
gheții impune refacerea — datorită u
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SCOR DE... PERSPECTIVĂ

ci. S. 17. Construcții București, a 
stroc susținut. Ea a învins, la 

te Foto : T. VASILE I
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primul titlu de campion na
țional. In 1987, speră să mai 
cucerească o medalie. Cu 
unul din elevii săi, se în
țelege.

Apoi, recordul fostului
performer Dordea Pascu :
arbitru in 1001 de regate ! 
Ultima fiind, desigur, cea 
de pe Bascov. Performanta 
de la clubul Olimpia, unde 
este antrenor de peste 30 
de ani, nu o mai socotim : 
cine își mai amintește că 
Aurei Vernescu și Nicușor 
Eșeanu (antrenori, la rin- 
dul lor. la lotul reprezen
tativ) au vîslit întîi pe la
cul Herăstrău, în rada „por
tului" Olimpia, 
a fi campioni 
europeni ?

Pe listele 
s-ar înscrie și 
pion Otto Tomiuc : starter 
șef la cinci ediții ale Jocu
rilor Olimpice ! Iar săptă- 
mîna trecută, la Bascov, 
din nou cu ecuson de ar
bitru. tn partea nevăzută a 
lucrurilor, care dau ampli
tudine, frumusețe spectaco
lului nautic sportiv, Intră și 
„Turnul de sosire" : Marian 
Ioniță, Gheorghe Gălan, Si- 
mion Moruzov etc. — oa
meni extrem de operativi, 
știutori de regulamente, ce 
consemnează rezultatele, ce 
țin legătura cu „startul", cu 
arbitrii de parcurs.

Ii spunem „Turn de sosi
re". în fapt, e „Turnul de 
control", al flotilei noastre 
de caiac-canoe, cu foști per
formeri, Corneliu Bârsănes- 
cn, Mihai Turcaș, Ivan Pat- 
zaichin, acum antrenori, cu 
«Iți arbitri si activiști ob
ștești.

înainte de 
mondiali și

recordurilor 
fostul cam-

Vasile TOFAN

din tribună — șl bine a făcut, 
licat echipelor să meargă la ves- 

să aștepte fluierul. Dar lumea 
nu a avut de unde să știe „care 
a“ șl, cum la stația de amplificare 
11 anunțat nimeni nimic, iar tabela 
că s-a stins, spectatorii au plecat 
a reluare, pentru circa două mi- 
i jucat cu tribunele goale. Desigur, 
e de văzut se... văzuse. © NOUA 

de făcut gheața lasă... haturi, pu- 
subțiri, ce-i drept. Poate că „șo- 
econsideră trasele cu care s-au 

pe vechile mașini, asigurînd o 
)erfect lustruită. într-un timp ceva 
*t. (M. C.).
■ CUM SCRIAM și în cronicile de 
donatele Mondiale de la Budapesta, 
le au stîrnit multe discuții, modul 
arbitrii F.I.L.A. au împărțit „drep- 
trezind de multe ori nedumerirea 
asistențe. Au fost însă șl arbitri 
u bucurat de aprecieri favorabile, 
aceștia aflîndu-se... o femeie, Al- 
Jhuck (S.U.A.), arbitru internațlo- 
.L.A. de categorie excepțională ! 
și în sporturi practicate exclusiv 

>ați, femeile pot fi buni arbitri

Y. „BATRlNUL" STADION al 
cxr s-a prezentat In ținută de gală 
îl eu Franța, doar timpul neflind 
sa excelentelor gazde. Dacă și evo- 
hlpel noastre ar fi fost la înăl- 
ganizăril... © „SIGUR, au fost des- 
>eli, la diferite niveluri, dar nu tre- 

dramatizăm : rugbyul nostru are 
pentru a reveni la competitivitatea 
onală care i-a adus atîtea aprecieri 
le*.  Cuvintele aparțin tunul fost 
cător, ing. Paul Ciobănel. Un om 

se prea joacă cu... cuvihtele.
ULTUMIȚI de prestația jucătorilor 
ișteptlnd reabilitarea în partida cu 
să nu omitem, în nici o judecată 

ire, faptul că echipa Franței s-a 
t la București impecabil. „Ntelo- 
am văzut-o atît de repede adapta- 

ndlțille specifice, atît de stăpînă pe 
mijloacele ei tactice șl tehnice*,  
vicepreședintele F.F.R., Andre 

Mulțumit, radios chiar după meci, 
ul Fouroux se arăta decis să păs- 
begral formația de pe Gluleștl pen
dul test cu Noua Zeelandă, de la 
e (C. R.).

eu...
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SLA'llNA, 29 (prin telefon). 
Era și normal ca tribunele să 
fie iâxite: se intîlneau două for
mații cu frumoase cărți de vi
zită. Pe a Stelei, de prisos să 
o mai reamintim. Cea a lui 
F.C. Olt a început să se scrie 
mai frumos în acest sezon, ma
rile ei ambiții de a urca în cla
sament fiind argumentate de 
reușitele evoluții de acasă și 
din deplasare, de unde a adus 
5 puncte.

Partida a început alert, gaz
dele fiind acelea care au ridi
cat „strocul". Acțiunile foarte 
periculoase ale lui Pena din 
minutele 1 și 2 au fost stopate 
cu dificultate de Belodedici. în 

.minutul următor, stupoare în 
tribune: fază rapidă și cursivă, 
in stilul echipei campioane, pe 
traseul Boloni — Bălan — Stoi
ca, mingea ajunge la Iovan, In
filtrat pe partea dreaptă, ur
mează centrarea prin fața por
ții părăsite de Ciurea și LAU- 
RENȚIU, vrind să degajeze, lo
vește defectuos balonul, eare 
poposește în plasă. Gazdele 
acuză șocul, dar caută totuși 
restabilirea egalității. Atacurile 
lor n-au insă luciditatea care 
să le permită pătrunderea spre 
poarta lui Stîngaciu, acțiunile 
stlngindu-se în fața unei echipe 
mature, care a știut să paseze 
cu exactitate și să declanșeze 
contraatacuri fulgerătoare. Asa 
s-a intimplat si în minutul 11: 
cursă derutantă Lăcătuș, cen
trare, Ciurea a ieșit neinspirat 
dintre buturi Ia plonjon. însă 
MIHALI i-a „suflat" balonul și, 
ca un veritabil atacant. I-a tri
mis în propria poartă: 0—2, 
Incredibil: două șuturi ale gaz
delor, două goluri pentru oas
peți. care nu ajunseseră să șu- 
teze pînă atunci la poartă, iar 
cursul partidei nu Întrevedea 
deloc acest lucru. Din păcate, 
In min, 17, la o fază „fierbin
te", se petrece o nedorită alter
cație între cei mai buni jucă
tori de pînă atunci. M. Popescu 
și Lăcătuș, și ambii sînt elimi
nați pe drept de pe teren. Gaz
dele. cu plumb în 
pot lega mai deloc 
de mijloc n-are 
construcție. Steaua 
voltă și-și creează 
ocazii de gol. în minutele 27, 
32, 37 și 42.

La reluare, jocul este destul 
de liniștit, el seamănă mai de
grabă cu un antrenament pen
tru Steaua. Firesc. echipa 
bucureșteană se mișcă lejer în 
teren (urmare și a moralului 
scăzut al echipei F.C. Olt), 
combină frumos și ratează alte

F. C. OLT 0
STEAUA 3 (2)

Stadion 1 Mal : teren moale ; 
timp înorat, friguros ; spectatori
— circa 15 000. Șuturi
poartă 
marcat . , ..
MIHALI (min. 11) — ambele au
togoluri și BOLONI (min. 88).

F. C. OLT : Ciurea — Lauren- 
țiu, Mlhali, MINEA, M. Zamfir
— M. Popescu, Dudan (min. 77 
Costln), Eftimle — PENA, S. Ră- 
ducanu (min. 77 Crișan), A. 
Georgescu.

STEAUA : Stîngaciu — IOVAN, 
BELODEDICI, Bumbescu, 
senbacher (min. 77 
BĂLAN (min. 82 
STOICA. BOLONI, 
cătuș, Pițurcă.

A arbitrat foarte
(Oradea-' : la linie _I. Tărcan (Tg. 
Mureș' șl S. Necșulescu (Tlrgo- 
viste).

Cartonașe galbene : PIȚURCĂ, 
EFT1MIE.

Cartonașe roșii : LĂCĂTUȘ, M. 
POPESCU.

La speranțe : 5—0.

5—12 (pe
1—5). Cornere : 5—4. Au 
LAURENȚIU (min.

m1
3).

Wels-
Bărbulescu) — 
Majaru), T.

Balint Lă-

bine M. Neșu

posibilități de majorare a sco
rului. unele dintre ele cit roata 
carului de mari: Pițurcă (min. 
51 și 71). După ce Ciurea a 
scos un gol din picioarele lui 
Balint (min. 57), BOLONI nu 
■capă prilejul de a rotunji sco
rul partidei (min. 88), în urma 
unei frumoase acțiuni perso
nale.

Sielian TRANDAFIRESCU

VIOREL MATEIANU (F. C. BIHOR)

PARTITURA TRîHIIIE
Viorel Mateianu continuă să 

rămină un caz in fotbalul nos
tru. Și-a surprins mulți adver
sari cu „garda deschisă", ajun- 
gînd în vara anului 1979 cu 
Baia Mare la un pas de podiu
mul primei divizii...

Orice reîntîlnire cu Mateianu 
devine un bun prilej de discu
ție, mai ales ca acum el se 
află la un nou început de 
drum.

— Așadar, care ar fi momen
tul actual al activității antre
norului Mateianu ?

— în ultima vreme, aproape 
un an, m-am retras la o echi
pă mică din București, Danu
biana, cu un lot modest, dar 
extrem de disciplinat tactic, 
unde am avut excelente con
diții de... creație. Căci rămân 
în oorjtinuare adeptul ideii că 
munca antrenorului este o mun
că de creație. După Progresul, 
care a fost în primul rând pia
tra de temelie a „moriștii" băi- 
mărene, după Baia Mare, unde 
am introdus pressingul sub toa
te formele sale (comando, a- 
gresiv, individual), după Brăi
la, Petrolul și Jiul, care au 
fost doar etape intermediare

Azi, la Petroșani și Rm. Vîlcea

DOUĂ „REPETIȚII GENERALE ‘ PENTRU
SPORTUL STUDENȚESC Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA
Meciurile de duminică incep la ora 14

picioare, nu 
jocul. Linia 
claritate la 
este dezin- 
o suită de

Partida de ieri, de la Slatina, 
dintre F.C. Olt șl Steaua, a con
stituit debutul jocurilor etapei a 
Xl-a a Diviziei A, care continuă 
a Stfj zi 
troșani și Rm. vîlceaj 
evolua celelalte două 
tante ale noastre în cupele eu
ropene intercluburi, Sportul Stu
dențesc București și Universita
tea Craiova.

Atractlvitatea ambelor meciuri, 
care se anunță echilibrate, este 
deosebită, ele constituind pen
tru formațiile vizitatoare adevă
rate repetiții generale 
retururilor cu La
(K.A.A. Gent) șl,
Dundee United, retururi dificile 
pentru cele două formații româ
nești.

cu meciurile de la Pe- 
unde vor 
reprezen-

Reamintim brigăzile de arbitri: 
Ia Petroșani (Jiul — Sp. Studen
țescul, O. ștreng — la centru, a- 
jutat la linie de I. " 
(ambii din Oradea) șl I. _ . 
(Ploiești); la Km. Vîlcea (Chimia 
— Universitatea Craiova), C. 
Gheorghe (Suceava), la centru, 
ajutat de L. Sălăgean (Satu Ma
re) șl M. Constantinescu (Bucu
rești). Meciurile vor începe la 
ora 15

Caraman
Coț

în munca mea, după Danubia
na, iată a sosit momentul ieși
rii pe... piață.

— Să înțelegem că Ia Oradea 
Mateianu pregătește o nouă... 
lovitură ?

— Sper ca în scurt timp să 
formez din F.C. Bihor o echi
pă de valoare și apoi să vă 
spun cum am procedat, care a 
fost secretul. Dacă Ia Progresul 
mi-au trebut doi ani și la Baia 
Mare un an pentru deprinde
rea lecției de joc, cu Oradea 
am ajuns la un adevărat record 
absolut : î«n numai o săptămînă, 
dar cu cîte trei antrenamente 
zilnice și triind peste 50 de ju
cători am i 
ideea de joc. 
perfecționarea 
bineînțeles că 
timp. Oricum, 
formată. Mai trebuie doar... in
digoul pentru multiplicare.

— Deci, vei juca, cum spun 
șahiștii, numai cu... albul ?

— Fotbalul nu mai este doar 
o luptă în sine, ci și o luptă 
a strategiilor, lucru ce consu
mă multă energie creatoare. Iar 
scuza unor antrenori („ce pot 
face dacă n-am jucători ?“) mi 
se pare falsă. Nu te poți lăsa 
niciodată Ia mina jucătorului : 
el trebuie învățat, dirijat de 
către antrenor.

— Dar așa nu se ajunge Ia 
o șablonizare a jocului ?

— Să nu uităm că fotbalul 
parcurge o etapă de știentifi- 
zare, computerizare, standardi
zare. Dar asta nu e o problemă 
exclusivă a fotbalului.

— In final, cîteva aprecieri 
despre echipa orădeană.

— Nu fac aprecieri nici pe 
orizontală, nici pe verticală. 
Atât doar că echipa crește vi
zibil, mai ales în jocul colec
tiv. Atmosfera e bună, poate 
mal presus chiar decît partitu
ra de joc. Cu toții dorim ca 
Bihorul să ajungă o echipă 
competitivă. Asta înseamnă cit 
mai repede in ,,“A și cit mai 
sus. Lucru ce depinde numai 
de noi, de munca noastră.

. Dan MIIIĂLCEANU

reușit să transmit 
Consolidarea și 
partiturii însă, 
mai necesită 

matrița a fost

Înaintea 
Gantolse 

respectiv,

Celelalte șase jocuri ale etapei 
(S.C. Bacău — Petrolul, „U“ 
Cluj-Napoca — Victoria Bucu
rești, Dinamo — F.C. Argeș, Ra
pid — Flacăra Moreni, Gloria 
Buzău — Corvlnul șl F.C.M. Bra
șov — Oțelul Galați) vor avea 
loc duminică, de la ora 14.

„TROFEUL FAIR PLAY
...spre un record

SPORTUL*
ocdorit

— după 10 
clasament în

CE NE SPUNE CLASAMENTUL GOLGETERILOR DIVIZIEI A?
Deși campionatul Diviziei A nu 

a parcurs încă o treime din des
fășurarea sa, merită să vedem 
care este situația, la zi, în clasa
mentul golgeterilor. Deci, după 
disputarea a zece etape (în care 
s-a inclus șl medul de la Sla
tina. de ieri, contând pentru 
runda cu nr. 11) :
• 1« GOLURI: Cămătaru — 8 

din 11 m ;
• 8 GOLURI:

11 m :
• 5 GOLURI :
• 4 GOLURI:

Iordache — 1 din 11 m, Verigea- 
nu, S. Răducanu, Radu II — 1

Pițurcă — 1 din

cimpeanu n ; 
Lăcătuș, Bucur,

I lOIO-PSMOSrORI WOPMEUJ

I
I
I
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PKONOEXPRES 
DIN 29 OCTOMBRIE 1986. Ex
tragerea I : 33 9 1 35 34 11 ; ex
tragerea a II-a : 19 44 21 3 28 38. 
Fond de cîștiguri : 844.138 
din care 10.008' lei report la 
tegoria 1.

lei, 
ca-

ZI

din 11 m, Petcu — 1 din lil m. 
Andrie-- — toate din 11 m, BolOnl;
• 3 GOLURI : Varga, Ter- 

heș, Hagî, Coraș, Tismănaru, 
Antohi, Lasconi, M. Popescu, Nl- 
colae — 1 din 11 m. Movilă — 1 
din 11 m. Bleu — 1 din 11 m, 
Ursa — 2 din 11 m;
• 2 GOLURI: Mihăescu, Ando- 

ne, Văîdean, Bozeșan, Tlcleanu, 
Biță, Mănăilă, Ene, Mocanu, C. 
Solomon, Balaur I, Augustin, 
Kramer (F.C.M. Brașov) — 1 din 
II m, Avădanel, Rotaru, Ralea, 
Călin. M. Sandu, Jurcă, Bănuță, 
KIein, Mateuț, Teleșpan, C. 
Gheorghe, Damaschln n. Balint 
— 1 din 11 m.
• Cîte un gol au marcat 73 

jucători.
★

După cum se vede, doi compo
nent! al „naționalei" — Cămă
taru și Pițurcă — s-au desprins 
de pluton și se pare că pînă la 
încheierea turului ei nu vor putea 
fi depășiți. Să sperăm că ei vor 
avea același apetit de gol șl în 
apropiatul meci cu echipa Spa
niei 0 Apropo de Cămătaru: 
cele zec% goluri Ie-a înscris în

opt partide, ceea ce denotă fap
tul că dinamovlstul pare decis să 
aducă și el anul viitor, o nouă 
„Gheată" în vitrina cu trofee a 
clubului din Șos. Ștefan cel 
Mare • In pluton, cu cîte 4, 3 sau 
2 goluri, se află jucători care tn 
ediția trecută a campionatului «u 
avut realizări mal mari. în fapt, 
actuala situație în care se află 
Hagi, Bîcu sau Petcu reflectă 
comportarea lor inconstantă, dar, 
mal ales, a echipelor unde acti
vează © îl remarcăm din nou 
pe băcăuanul Andrleș, decis să 
confirme că este unul dintre spe
cialiștii transformării loviturilor 
de la 1.1 m 0 Tn lunga listă a 
jucătorilor care au marcat un gol 
se află, printre alții, Suclu, 
Geolgău, Biro, Feșnic, Nuță, Șol- 
man, Pachlțeanu, Tălnar, Cadar, 
D. Georgescu, Marcu, Vancea, 
Dorel Zamfir, Gabor, Carabageac, 
Manea. Sînt jucători mal tineri 
sau cu o mai bogată experiență 
competițlonală, care se pot în
scrie cu mult mal mult la capi
tolul eficacitate. Este o dorință 
a suporterilor echipelor lor, dar 
în același timp o necesitate pen
tru formațiile din care fac parte.

e astăzi este ultima _
pentru a vâ juca numerele pre
ferate la tragerea obișnuită Loto 
de mllne, vineri 31 octombrie. Vă 
reamintim și de faptul că au mai 
rămas DOUA ZILE pînă la deo
sebit de atractiva TRAGERE 
MULTIPLA PRONOEXPRES de 
duminică, 2 noiembrie. Cele 8 
extrageri, „legate" două cîte două, 
dau posibilitatea de a se clștiga 
șl cu 4 numere din 12 extrase. 
Clștlgurile sînt cuprinse In 16 ca
tegorii și constau In autoturisme 
„Dacia 1300", excursii tn U.R.S.S. 
și Importante sume de bani. Cu 
alte cuvinte, „MULTIPLE" extra
geri sînt Identice cu „MULTIPLE" 
cîștiguri iar mal multe variante 
jucate înseamnă mai multe șanse 
de cîștlg!

• Agențiile Loto-Pronosport, 
vînzătorll volanți. oficiile PTTR 
și o serie de unități din sectoa
rele comerțului de stat și coope
ratist vă stau la dispoziție cu 
popularul sistem „LDZ IN PLIC", 
care se dovedește întotdeauna 
generos cu cei perseverent!- Tn 
aceste zile, v: se oferă posibili
tatea de a obține cîștiguri supli
mentare din fond snecial al A. S. 
LOTO-PRONOSPORT.

LOZUL 
TOAMNEI

l emisiune speciala Gmitatd I

se alrihute :
AUTOTURISME «DACIA 1300*  

S7 MIMEROASF ClSTIGtmi /A BAN!

NOI 
Șl NUMEROASE 

POSIBILITĂȚI 
DE MARI Șl FRU
MOASE SUCCESE :

• AUTOTURISME 
DACIA 1 300*

• VARIATE C1Ș- 
T1GURI IN--------BANI

Loto-
5' 

zătorii volanțî 
întreaga țară 
stau zilnic la 
poziție.

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

Agențiile 
Pronosport vln- 

din 
vă 

dis

B

f
£

. - .. - I

Să vedem care este 
etape — linia de 
planul sportivității celor 18 di
vizionare A, angajate în tradițio
nala competiție dotată cu 
feul fair-play 
cordat 172 de 
șl 7 cartonașe 
dus la 39 de 
dare pentru 
mente și 37 
respective. Deci, 179 de cartonașe 
și 76 de etape ' 
cifre pe care în 
le-am consemnat 
mei divizii, cifre 
analiză ridică un 
semn de întrebare față de modul 
cum se desfășoară munca de e- 
ducație Ia echipele considerate a 
fi în elita fotbalului nostru. La 
acest capitol, ele sînt mai de
grabă în postura de... corigente, 
pe pozițiile de frunte — e un fel 
de a spune — aflîndu-se Chimia 
șl Jiul, prima recordmană la 
cartonașe galbene șl ambele egale 
la „eliminări". Apropo de echipe, 
cel mal mulți jucători figurează 
tn dreptul Chimiei — 12, urmată 
de Gloria și Oțelul — cîte 11, 
F. C. Argeș 10. Dar în plan indi
vidual? „Conduc" Szekell șl C. 
Gheorghe — cîte 4 cartonașe 
galbene, pe locurile următoare 
situîndu-se Lăcătuș, Andone și 
D. Ștefan — cîte 3.

Situația după 10 etape în „Tro
feul fair-play Sportul' 
toarea:

,Tro- 
S-au a- 
galbene 
au con- 
suspen- 
avertis-

Sportul", 
cartonașe 

roșii, care 
etape de 
cumul de 
pentru eliminările

de suspendare, 
ultimii ani nu 
la nivelul pri- 
care în ultima 
mare șl serios

este urmă-

1. 
2- 3.

4- 3.

9.
10-11.

12-13.

14. 
15-16.

Rapid 
Victoria 
F.C.M. Brașov 
Dinamo 
F.C. Olt 
Corvin wl 
S.C. Bacău 
„U“ Craiova 
Steaua 
Petrolul 
Flacăra 
Sportul Stud. 
„U" Cj.-Np. 
Oțelul 
F.C. Argeș 
Gloria

17. Jiul
18. Chimia

•) G — cartonașe 
cartonașe roșii, S 
suspendare, P — i

R

1 6

14
19

p*)  
280 
270 
270 
265 
265 
265 
265 
265 
260 
255 
255 
245 
245 
230 
225 
225 
1.75 
115 
R —

11 3
18 3

: galbene,
— etape de 

punctaj.

DE LA F.R.F.
Vineri. 31 octombrie, la 

ora 14, va avea loc șe
dința Biroului Federal 
la sediul F.R.F.



Turneele campionatului feminin de volei

CRAIOVENCELE CONTINUA SERIA SUCCESELOR 
Dacia Pitești a cucerit simpatia publicului

SPORTUL IN LUME
Sub semnul unui _ interes 

crescut în rîndul iubitorilor de 
spectacole voleibal'istice au 
continuat ieri — în sălile de 
sport din Iași (grupa 1—6) și 
Brașov (grupa 7—12) — pri
mele turnee ale campionatului 
feminin al Diviziei A.

IAȘI, 29 (prin telefon). Da
cia Pitești își cîștigă — pe me
rit — simpatiile publicului ie
șean. Elevele lui Mugur Nicu- 
lescu joacă frumos, sînt bine 
pregătite, îin formă. Felicia Po
pescu este irezistibilă în atac 
și la servicii, Victoria Banciu 
își valorifică calitățile de ju
cătoare completă, celelalte tră
gătoare — Mihaela Marian, Ma
riana Miron, Cristina Buznosu 
și Corina Holban — au o con
stanță de randament care dă 
forță, echipei, în timp ce noua 
coordonatoare, Claudia Tătucu, 
începe să se impună la pu
pitru si în alte compartimente 
ale jocului. După ce marți sea
ră piteștencele le-au întrecut 
pe vicecampioane (studentele 
din Galați), în ziua a doua a 
turneului au primit aplauze la 
scenă deschisă în partida ou 
fosta campioană. DACIA PI
TEȘTI a surclasat pe DINAMO 
(de nerecunoscut) cu 3—0 (8, 
1, 6), impunindu-se, în numai 
45 de minute, sub toate aspec
tele și în toate compartimen
tele. Cea mai bună jucătoare a 
fost Felicia Popescu care a 
adus echipei sale numeroase 
puncte directe.

Partida care a urmat, UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA — C.S.U. I.M.N. GALAȚI 
3—0 (11, 8, 13), a retinut în mod 
deosebit atenția. Se întilneau 
campioanele și vicecampioanele 
ediției trecute, într-o dispută 
nu niumai de orgoliu, ci și de 
mare miză, gălățencele sporind 
să reducă la un punct diferența 
din clasament față de adversa
rele lor — lidere și în actuala 
ediție. Dar n-au putut, deoare
ce elevele lui Traian Vîlsan 
dovedesc aici, din păcate, un 
fond de pregătire atletică mai 
redus, concretizat in lipsă de 
nerv și forță, intr-o apărare 
greoaie, tardivă. Craiovencele, 
în sextetul Gabriela Dumitres
cu, Iuliana Enescu, Carmen

• Echipa masculină de volei 
Dinamo București va susține două 
partide, din etapele a patra și a 
cincea ale Campionatului Națio
nal — Divizia A. Prima are loc

ACTUALITATEA

Rezultate înregistrate în me- 
clurlle-tur din etapa a doua a 
cupelor europene la baschet, 
partide desfășurate marți : Cupa 
Cupelor : DFS Balkan Botevgrad 
(Bulgaria) — Efes Pllsen Istan
bul 85—77 (45—37), Bajai Soort
Koer (Ungaria) — T.S.K.A. Mos
cova 58—84 (37—40), Steiner Optik 
Bayreuth (R.F.G.) — Racing
Maes Pils Malines (Belgia) 83—85

Podiumul Campionatului Mondial al Formulei 1, in 1986 : Piquet, 
Prost, Mansell (de la stingă la dreapta).

ETERNUL OUT-SIDER A RĂMAS...
Alain Prost a intrat definitiv 

în clubul de elită'•al campio
nilor mondiali de automobilism, 
de vreme ce a cîștigat. pentru 
a doua oară consecutiv. unul 
dintre cele mai invidiate trofee 
ale lumii sportive. Anul aces
ta însă, la Adelaide, la Marele 
Premiu al Australiei, ooate în
să nu atît marea lui valoare 
de pilot i-a adus succesul, cît 
... ghinionul celui care a do
minat întregul lanț de mari 
premii: englezul Nigel Mansell. 
Căci. în ciuda celor cinci curse 
cîști.gate de Prost (Imola. Mo
naco, Detroit, Brands Hatch, 
Hockenheim) pînă la Marele 
Premiu al Australiei, a fost ne

Cuejdeanu, Monica Șușman. 
Mirela Popoviciu, Tanța Drăgoi, 
au impresionat prin apărare 
laborioasă, forță de atac (mai 
ales Drăgoi, Popoviciu, Cuej
deanu), siguranță la preluare 
(Șușman și Enescu) și inven
tivitate în construcție (Dumi
trescu). Dar și gălățencele 
(Crina Răuță, Speranța Găman, 
Ileana Berdilă, Cristina Buzilă, 
Gabriela Cojocaru, Daniela Di- 
nică, Dana Singeorzan, Lucia 
Tocaei, Violeta Vuc) au avut 
sclipiri, care au făcut ca parti
da să aibă multe momente de 
echilibru, satisfăcind tehnic și 
spectacular publicul. In ultima 
partidă, PENICILINA IAȘI a 
reușit să întreacă pe C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU cu 3—1 
(—9, 8, 12, 13). S-<au remarcat 
de la gazde : Tatiana Popa, Va
lentina Constantin, Gabriela 
Copcea ; de la învinse Anca 
Beșta și Liliana Șerban. Exce
lente arbitrajele prestate de 
brigăzile: V. Chioreanu — A. 
Antonovici, R. Ranghel — D. 
Dobrescu, N. Constantin — C. 
Ion.

Jn programul de joi (de la 
ora 14) : Penicilina — Dinamo, 
C.S.U. — C.S.M. Libertatea, 
Dacia — Universitatea C.F.R.

Aurelian BRf BEANU

BRAȘOV, 29 (prin telefon). 
Prima partidă a turneului de aici 
a debutat cu o surpriză : OLT- 
CIT CRAIOVA — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI 3—3 (—6, 7, —10, 
6, 9). Iată așadar că lidera gru
pei a doua valorice a suferit 
prima înfrîngere. A fost o par
tidă disputată timp de aproape 
două ore. In care Întregul lot 
folosit de antrenorul Marian Mar- 
cu s-a comportat exemplar. 
Blocajul bun, dublat de leuși- 
tele din atac au fost „armele* * 
cu care craiovencele au obținut 
victoria. Le evidențiem pentru 
jocul prestat pe Lucreția Mirea, 
Liliana Popescu și Marinela Buz
dugan, Iar de la bucureștence 
pe Viorica Mazilescu șl Viorica 
Bîrsășteanu. în celelalte două 
partide ale zilei FARUL CON
STANTA — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—0 (4, 13. 6) ;

de spectatori, echipa U.li.S.S. a 
dispus cu 1—0 (1—0) de cea a Nor
vegiei, prin golul marcat de 
Kolivanov (mln. 17). In gr. a 
4-a, la Slbenik, reprezentativa 
Iugoslaviei a întrecut pe cea a 
Turciei cu 3—0 (2—0). prin golu
rile înscrise de Djurovlcl (mln. 
5) șl Pancev (min. 24 din pe
nalty, șl min. 82).

IN JOC AMICAL, la Essen, se
lecționata secundă a R.F. Ger
mania a învins echipa olimpică 
a Suediei cu 3—0 (2—0), prin 
golurile semnate de Kuntz (min. 
11 și 90) și Thomas Allots (min. 
14).

ASEARA. IN CAMPIONATUL 
EUROPEAN (seniori) :

Gr. 3 : U.R.S.S. — Norvegia 4—0 
(3—0) ; R.D.G. — Islanda 2—0 
(1—4».

Gr. 4 : Iugoslavia — Turcia 4—• 
(2—0'
Celelalte rezultate, care nu 

ne-au parvenit ptnă la Închide
rea ediției, le vom publica în 
ziarul de mîine.

DE PRETUTINDENI
• CITEVA AMĂNUNTE despre 

viitoarele adversare ale echipe
lor noastre in cupele europene. 
Anderiecht a obținut o prețioa
să victorie în deplasare, la Ma
lines (1—0). prin golul marcat 
de Enzo Sclfo. Dundee United a 
jucat și ea în deplasare, cu 
Hearts of Midlothian, cu care a 
terminat nedecis (2—2), formația 
din Dundee egaltnd in ultimul 
minut de joc. prin golul Iul 
Sturock. a CELEBRUL jucător

GIGCL BRAȘOV — CHIMIA KM. 
VILCEA 3—0 (5, 11, 7).

Programul de joi (ora 15.30) : 
Chimia — Farul. Calculatorul — 
Flacăra Roșie, Olteit — GIGCL. 

Carol GRUIA, coresp.

astăzi, în Sala Dinamo, ineepînd 
de la ora 17,30: Dinamo — El- 
cond Zalău, Iar a doua, dumi
nică, ora 11, în Sala Floreasca : 
Dinamo — Steaua.

IA BASCHET
<12—47), Hapoel Holon f Israel) — 
Villeurbanne (Franța) 86—IS ; 
Cupa Koraci: Fribourg Olympic 
(Elveția) — Jugoplastlka Spilt 
81—119 (43—61)7

• Super-eupa continentală a 
fost cîștigată de C.F. Barcelona, 
care a Întrecut pe Cibona Zagreb 
cu 99—87. In tur, rezultatul fu
sese favorabil formației Iugosla
ve cu 102—101.

voie ca unul dintre cauciucu
rile mașinii lui Mansell să ce
deze la Antipozi, determining 
abandonul, pentru ca francezul 
să aibă cale liberă spre un nou 
titlu... Așa că. dînd învingăto
rului Alain Prost ce i se cuvi
ne — laude și onoruri — să 
nu-I uităm pe cel care a pier
dut pe.„ linia de sosire un titlu 
după care aleargă de un dece
niu și care i-a scăpat încă o 
dată : la 34 de ani, Nigel 
Mansell a rămas, ca și altădată 
ciclistul Poulidor, mereu al 
doilea, „eternul out-sider“, chiar 
si acum cînd a fost cel mai 
aproape de reușita vieții sale 
de performer. Vorba unui mar
tor ocular, reluată de toate a-

RUGBYȘTII DIN BAIA MARE

ÎNVINGĂTORI ÎN IUGOSLAVIA
Echipa de rugby Știința 

CEMIN Baia Mare a cîștigat 
recent. în Iugoslavia, „Cupa 
Eliberării orașului Belgrad" 
(ediția a IlI-a). Ea a terminat 
învingătoare în cele trei parti
de susținute. cu Selecționata 
orașului Belgrad. Beogradski 
R.K. șl Nada Split. XV-le ma
ramureșean, care cîștigă tro
feul pentru a treia oară. a 
evoluat bine, realizînd urmă
toarele rezultate : 54—12 cu 
Beogradski, 66—16 cu Selecțio
nata capitalei iugoslave și 37—3 
cu Nada Split. Cu această din 
urmă echipă a fost cel mai 
frumos meci. în XV-le din

EXTINDERE ? j
Una dintre critlcile care 1 

i-au fost aduse acestei in- 1 
semnate instituții care sînt l 
Jocurile Olimpice este aceea ' 
a gigantismului — număr de L 
sporturi, probe șl evident > 
particlpanțl. Si, deși se recu- L 
noaște acest fapt, pro- 
gramul J.O. crește aproape de 1 
la o ediție la alta... Pentru i 
micșorarea acestui gigantism, ) 
care pune probleme grele f 
fiecărui organizator al Jocu- ) 
rilor. de-a lungul anilor s-a l 
făcut propunerea, între alte- 1 
le. ca unele dintre sporturile I 
verii să fie transferate „O- I 
Jimpiadel Albe", pentru că ) 
multe dintre acestea se des- 1 
fășoară în săli (baschet, box, J 
gimnastică, înot, haltere, 1 
handbal, judo, lupte, scriniă, 1 
volei etc.). Dar proDunerea I 
n-a avut pînă acum ecou la r 

!

**

nici una dintre gazdele J.O. 
sau la forul internațional o- 
limpic, deși — poate — unele 
dintre aceste sporturi s-ar fi 
putut desfășura la fel de bi
ne si iarna. Problema rămî- 
ne însă. în continuare, des
chisă...

Iată că. în prerent, se face 
în acest sens o nouă tenta
tivă. După cum este cunos
cut, C.I.O. a decis ca, înce- 
pînd din 1994. Jocurile de iar
nă să se desfășoare într-un 
alt an decît cele de vară, a- 
dică în 1994 — „Olimpiada 
Albă" și 1996 — Olimpiada 
de vară. în legătură cu J.O. 
de iarnă. Federația Interna
țională de Atletism a propus 
ea în programul J.O. ’94 să 
figureze și unele întreceri 
atletice. Este vorba de con
cursuri de cros șl de com
petiții de atletism pe teren 
acoperit. Deocamdată nu s-a 
luat nici o hotărîre în ,acest 
sens, dar propunerea, intere
santă, desigur, a fost reți
nută, cu atît mai mult cu 
cît aceste activități atletice 
se bucură astăzi realmente de 
mare interes în majoritatea 
tarilor lumii. Noua propune
re nu constituie însă o degre
vare, ci, dimpotrivă, o lărgire 
a programului actual...

Romeo VILARA

**

*
*

Fottjai meridiane
MECIURI INTERNATIONALE

Marți și miercuri s-au desfășu
rat mai multe meciuri interna
ționale.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE TINERET • La Entelbuch 
(Elveția) in gr. 2 : Elveția — 
Portugalia 3—1 (2—0). Au înscris 
Andermatt (mln. 10 și 17), Stoll 
(mln. 80) pentru învingători, res
pectiv Rocadas (mln. 47). La 
Simferopol (gr. 3), în fața a 4000

OUT-SIDER !
gențiile de presă : „îmi pare 
bine că a cîștigat Alain, dar 
imi pare rău că a pierdut 
Mansell..." Iar în momentele 
de bucurie, cînd sticla cu șam
panie se destupa in cinstea lui, 
campionul lumii nu uita : 
„Sînt, intr-adevăr, trist pentru 
Nigel. E un excelent prieten 
și știu ce poți simți într-un a- 
semenea moment, de vreme ce 
en însumi am trăit experiențe 
similare in 1983 si 1984. ultima 
oară pierzînd la o jumătate de 
punct !“

Roata se învîrtește și în 
sport, așadar, și primul care 
trebuie să creadă în steaua lui 
de învingător este Mansell, cel 
care acum a fost învins... (Rd. T.) 

Split (locul II în ultimul cam
pionat al țării vecine) evo- 
luînd și 7 jucători din națio
nala Iugoslaviei. De remarcat 
că. într-un joc disputat ante
rior, Nada Split terminase la 
egalitate (9—9) cu o selecțio
nată din Auckland (Noua Ze- 
elandă. (A. CRIȘAN, coresp.).

4r
PARIS, 29 (Agcrpres). — In 

continuarea turneului pe care 
îl întreprinde în Franța, se
lecționata de rugby a Noii 
Zeelande a jucat la Toulon cu 
o combinată locală, pe care a 
învins-o cu scorul de 25—6 
(16-3).

Cei mai buni dintre miile de participant la ediția din acest an 
a maratonului de la Chicago — japonezul Toshihiko Sato și nor- 
vegianca Ingrid Kristiansen. Laserfoto : A.P. —.Agerpres

TELEX ® TELEX » TELEX © TELEX
CICLISM • Cursa de contra

timp individual pe 35 km, des
fășurată între Florența și Pistoia, 
a fost cîștigă tă de polonezul 
Lech Piasecki în 41:52 (medie 
orară 50,159 km) • întrecerea de 
șase zile de la Dortmund s-a în
cheiat cu victoria cuplului Dan
ny Clark (Australia), — Tony 
Doyle (Marea Britanie), care a 
totalizat 487 p. La un tur a sosit 
Jorg M tiller. Ștefan Joho (Elve

ția).
HANDBAL • Turneul interna

țional feminin de la *Novi  Sad 
s-a încheiat cu victoria .selecțio
natei Iugoslaviei — 6 p, urmată 
în clasamentul final de formați
ile Cehoslovaciei — 4 p, R.F. 
Germania — 2 p și Danemarcei 
— zero p. In ultima zi a compe
tiției s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Iugoslavii — 
Cehoslovacia 24—23 (11—12), R.F.
Germania — Danemarca 16—15 
(10—6).

HOCHEI PE GREAȚA > La 
Trencln, meci amical: Ceho
slovacia (tineret) — Polonia 4—5 
(1—1. 1—1, 2—3).

ȘAH • în runda a opta a tur
neului de la Tilburg, doar o

REZULTATE BUNE
ALE POPICARILOR NOȘTRI

IN R. 0. GERMANĂ
La tradiționalul turneu interna

țional de popice din R.D. Ger
mană. „Cupa Werner Seelenbîn- 
der“ de la Berlin, la care au 
participat sportivi din șase țări» 
reprezentanții noștri au avut o 
comportare onorabilă. Astfel. 
Marian Andrei s-a clasat pe lo
cul secund, cu 914 p (a cîștigat, 
cu 923 p, K. Meisner — R.D.G.), 
iar la proba de perechi mixte 
M. Andrei și Ibolya Mathe a'u 
ocupat poziția a treia, cu 1287 p 
(s-a cîștigat cu 1309 p). La indi
vidual femei Ibolya Mathe s-a 
situat pe locul 5, cu 41t p (a 
cîștigat campioana mondială 
Gyilrgynâ Vidacs — Ungaria, cu 
459 p).

singură partidă, din cele patru 
desfășurate, s-a încheiat în 
timpul regulamentar de joc : 
Anatoli Karpov — Ljubomir 
Ljubojevici 0,5—0,5. Celelalte în- 
tîlnlri (Portisch — Timman, Be- 
liavski — Miles și Korcinoi — 
Hiibner) s-au întrerupt. în cla
sament conduce Ljubojevici cu 5 
p, urmat de Timman 4 p (2) și 
Karpov 4 p (1) etc.

TENIS • în cadrul turneului 
de la Paris au fost înregistrate 
rezultatele : Noah — Gunnarsson 
6—4, 3—6, 6—3, Benhabiles —
Mecir 2—6, 7—5, 6—1, Mayotte — 
Zivojinovici 6—3, 6—7, 10—8, No- 
vacek — Wilkison 6—1, 5—7, 6—4, 
Sanchez — Pimek 7—6, 5—7, 6—4, 
Krishnan — Sadri 4—6, 6—2, 6—1, 
Cesnokov — Holmes 6—4, 6—2,
Cash — Arias 6—4, 3—6, ‘-6—3 eta.

VOLEI • Turneul armatelor 
prietene s-a încheiat, la Varna, 
cu victoria echipei U.R.S.S., ur
mată în clasamentul final de 
Bulgaria, Polonia, România, Ce
hoslovacia, R.P.D. Coreeană. Un
garia. în ultima zi a competiției, 
U.R.S.S. — Bulgaria 3—0, Româ
nia — R.PJ3. Coreeană 3—0, Ce
hoslovacia — Uingaria 3—1.

galez Ian Bush, de la F.C. Li
verpool este „spaima" apără
rilor. In meciul cu Oxford 
United (4—0 pentru Liverpool), 
el a Înscris două goluri. In ao- 
tualul sezon, In meciurile oficia
le (cupă și campionat). Rush a 
marcat nu mai puțin de 16 go
luri, fiind In fruntea listei gol- 
geterilor din prima ligă engle
ză. Să mal menționăm că valo
rosul înaintaș, care are doar 24 de 
ani, totalizează pînă acum 201 go
luri marcate în partidele oficialei 
O adevărată performanță... • IN 

MECIUL, dintre Watford șl Aston 
Villa, din campionatul Angliei, 
disputat pe stadionul care a pri
mit. numele fostului președinta 
al FJJ.A., Stanley Rous, după 
o repriză „albă" (0—0), în ulti
mele 45 de minute au fost în
scrise 6 goluri. A cîștigat Wat
ford cu 4—2. Trei din cele patru 
puncte ale învingătorilor au fost 
semnate de Mark Falco, căruia 
i s-a desfăcut recent contractul 
de către Tottenham, pentru... 
lipsă de eficacitate!’ a NU DE
MULT C.F. Barcelona a suferit 
prima înfrîngere în campionat, 
șl de la cine ? De la... ultima 
clasată, Murcla, fiind, de altfel, 
cea dlntîi înfrîngere în ultimii 35 
de ani a echipei catalane, în fa
ta formației din Murcia. Un a- 
mănunt: noul antrenor al pur
tătoarei „lanternei roșii" nu este 
altul decît fostul internațional 
Ladislau Kubata. care speră să-și 
salveze formația de la retrogra
dare.
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