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FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA SPADA,
MECI" STEAUA FARUL

unor ju-A intnat in tradiția 
dete organizarea periodică a u- 
nor ample manifestări polispor
tive, în cadrul Daciadei, me
nite să impulsioneze activitatea 
sportivă de masă din școli, în
treprinderi, instituții, de la sate.

Festivalul sportului vasluian 
se constituie într-un asemenea 
exemplu. El a fost inițiat de 
C.J.E.F.S. Vaslui, în colaborare 
cu Comitetul județean al U.T.C., 
Inspectoratul școlar județean

ediție, un moment de bilanț al 
Daciadei.

Cum a rezultat din opiniile 
exprimate de către președinte
le C.J.E.F.S. Vaslui, Alex. Tă- 
băcaru, „ediția 1986 a Festiva
lului a oferit o imagine mai 
cuprinzătoare a ceea ce trebuie 
să însemne activitatea sportivă 
de masă în asociațiile din cu
prinsul județului nostru, in spe
cial la ramurile de sport cu
prinse în această competiție — 
atletism, fotbal, handbal, tenis

©învingător, stelistul Felix Nicolae ț
Reîntîlnire cu scrimerii 

noștri fruntași, ieri, în Sala 
Floreasca din Capitală, cu o- 
cazia desfășurării etapei fi
nale a Cupei României la 
spadă. Pe listele de concurs, 
un număr record de partici
pant — 92.

O singură mențiune la capi
tolul surprize pentru faza pre
liminară, aceea privind eli
minarea timpurie a spadasinu
lui Rudolf Szabo (Steaua), 
component al lotului repre
zentativ. care. intențlonind

să se transfere la clubul din 
Satu Mare, și-a neglijat (ne- 
permis) pregătirea. Surprize 
au fost apoi în tabloul celor 8 
finaliști, calificați fiind pen
tru prima dată într-o aseme
nea fază a Cupei României 
sportivii Radu Bucur, 
Constantinescu și Mircea So
lomon, aceștia 
parteneri în finală pe 
naționalii Sorin Saitoc, 
colae Bodoczi, Felix Nicolae și 
Mihai Popa, împreună cu „ve
teranul" Ion Dima, prezență

Liviu

aVînd drept 
inter-

Ni-

DINAMO STEAUA 10-10,
UN DERBY APLAUDAT LA POLO

obișnuită la edițiile din ul
timii ani ale prestigioasei com
petiții.

în fapt, finala de 8 a ediției. 
1986 a Cupei României la spa
dă a fost un... meci Steaua — 
Farul, fiecare dintre aceste 
secții avînd cite 3 repre
zentanți, „meciul" urmi nd. să 
fie „arbitrat" de spadasinii 
cluburilor C. S. Satu Mare și 
Electroputere Craiova. Este 
adevărat că unul dintre „ar
bitri" nu era altul decit actua
lul vicecampion mondial 
Nicolae Bodoczi, care, firesc, 
era acreditat cu prima șansă la, 
dobîndirea prestigiosului tro
feu. Acesta, de altfel.'și-a sus
ținut șansele cu clasa sa re
cunoscută la care a adăugat 
dorința evidentă de a se do
vedi din nou cel mai bun spa-

Paul SLÂVESCU

Tinerii vasluieni participă cu entuziasm la întrecerile de cros

După victoria limpede de 
miercuri a liderei (12—8), era 
greu de anticipat o asemenea 
desfășurare a filmului partidei 
de ieri, din campionatul de polo: 
Dinamo — Steaua 10—10 (3—3, 

3—2, 1—1). S-a adeverit 
o dată în plus, că nici un

meci nu seamănă cu altul. La 
interval de 18 ore, inițiativa a 
trecut de partea tinerei formații 
steliste, care a început jocul în 
trombă, spre a menține un ritm 
sufocant do-a lungul tuturor ce
lor 28 de minute. Ea s-a aflat 
la conducere vreme bună, avtnd 
nu o dată două goluri avans: 
2—0 min. 1.33 (!), 3—1 min. 4,11, 
5—3 min. 9,42. 8—6 min. 17,11, 
9—7 min. 18,48. experimentata 
garnitură dinamovistă s-a văzut 
astfel jievoită să... înoate după . 
egalare, reusind-o în cîteva rin- 
duri (la 3 în min 5 43 la 5 în
egalare, reușind-o în cîteva rîri- . 
duri (la 3 în min. 5,43. la 5 în

la 6 min. 12,47, la 9 
Si la 10. min. 24.09), 
un joc tensionat, a- 
scenă deschisă,, cu

min. 11,37, 
min. 20.57. 
A rezultat 
plaudat la 
finalul sub semnul neprevăzu
tului, victoria surîzînd pe rînd 
combatantelor, ultimul atac con- 
semnînd șutul din „șurub" al lui 
Rus, parat de P. Lisac, un por
tar ce a avut și alte intervenții 
remarcabile. Alături de el, să-i 
menționăm, pentru travaliul de
pus, pe Fruth, Angelescu, Du- 
culeț, Geantă, Ragea, în vreme 
ce de partea cealaltă a evoluat 
la reala văloare doar E. Iones- 
cu, cel mai bun jucător de 
miercuri, Moiceanu, fiind de 
âstă-dată prea nervos. Să spe-

(Continuare în pag 2—3)

și Consiliul județean al organi
zației. pionierilor în scopul im
pulsionării activității sportive 
de masă ; iar finala acestuia, 
desfășurată, prin tradiție. în lu
na octombrie, este, la fiecare

de masă, lupte, șah, karting și 
automobilism, ultimele două in
troduse mai recent in program,

Tibcriu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
»

Turneele campionatului feminin de volei

Geo RAEȚCH!

(Continuare în naa a 4-ai

SIBIENCELE, PERFORMERELE ZILEI
♦

aici, cu 3—2 (7, —5 —10, 11,8), 
chiar împotriva echipei gazdă. 
PENICILINA IAȘI,

.joc maraton, 
schimbări 
parcursul 
cu mari oscilații în evoluția 
ambelor formații. Ceea ce a 
dat o notă mai atractivă întîl- 
nirii a fost duelul la servicii 
între dinamovista Doina Di- 
mofte și ieșeanca Gabriela 
Copcea, ambele treeîndu-și în 
cont numeroase puncte di
recte pentru echipele lor. Dina
mo a jucat mai bine de data 
aceasta prin, trecerea la o for
mulă de sextet „4+2", în 
cele două. ridicătoare 
Ottilia Szentkovics și Doina 
Dimofte — au fost si cele mai 
bune, 
alături 
avut o 
Ies în _r_____ _ _____ ____
Preda — a fost aproape dfe vic- 
itorie cu 3—1, dar preluarea de
ficitară a stopat-o începînd din 
finalul setului patru.

în turneele campionatului 
feminin de volei, s-au desfășu
rat ieri, în sălile din IAȘI 
(grupa valorică 1—6) și BRA
ȘOV (7—12), partidele etapei a 
treia.

(prin telefon). în 
echipelor frun- 
treia a turneului

IAȘI, 30 
competiția 
tașe, ziua a 
a adus rezultate surpriză față 
de evoluțiile de pînă acum ale 
echipelor. în deschiderea reu
niunii, DINAMO BUCUREȘTI 
a marcat prima sa victorie

după un 
cu numeroase 

de . situații- pe 
seturilor, dar și

în bazinul de sărituri „23 August11 din Capitală care

ANTRENAMENTE INTENSE ÎNTR-0 ZI LUMINĂ
@ DIS-DE-DIMINEAȚA. 

bazinul de sărituri „23 August1 
din Capitală. Proaspeții... 
niori Ion Petrache, Nicolae 
pădușî și Florin Avasiloaie 
acomodează cu programul 
11 sărituri) al acestei categorii 
de vîrstă (în vară, cînd concu
rau ca juniori, programul cu
prindea doar 10 salturi). în 
plus, vor trebui să sară numai 
de la patforma de 10 m. Deci

tă «
se-

Le-
se

(de

alte probleme, pe care încearcă 
să le rezolve de pe acum, bi
neînțeles sub îndrumarea an
trenorului lor. Constantin To- 
tan. • LA ORA 9,30, cei trei 
au plecat la Liceul industrial 
nr. 37, ai cărui elevi sînt (toți 
în clasa a Xî-a). Acum preo
cupările școlare sînt mai 
tense ca orieînd. atît 
elevii respectivi, cît si 
antrenor, care apreciază 
ne face) că este si de 
lui să se intereseze și 
tuatia la învățătură a i

Penicilina — la care 
de Gabriela Copcea a 
evoluție bună (mai a- 

apărare) tînăra Aurelia

Marea surpriză a produs-o 
apoi echipa C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU, care a învins net 
pe vicecampioana C.S.U, I.M.N. 
GALATI cu 3—0 (13, 14, 6), în- 
tr-un meci în care formația 
sibiană condusă de Marius 
Ghcorghiță — fără nume so
nore și din păcate fără un lot 
suficient — a dat din nou o 
lecție de eficiență la serviciu, 
cu care a realizat puncte pre
țioase, dar și de conștiincio
zitate si seriozitate în pregă
tire. în timp ce gălățencele au 
confirmat 
decurgînd 
atletică 
cele, aplaudate justificat de 
public, au refăcut un handicap 
impresionant în setul al doi
lea, pe care l-au cîștigat lup- 
tînd exemplar pentru fiecare 
minge, de la 5—14 I învingă
toarele au folosit sextetul:

tonusul scăzut 
dintr-o pregătire 

sub cerințe, sibien-

Ieri, In cele două
Jocuri ale etapei a 11-a
din Divizia A de fotbal

JIUL PETROțANI -
SPURTUt STMINTESC 10

CHIMIA RM. VÎLCEA-
UNIV. CRAIOVA 10
(Citiți

în urma acestor rezulta-
cronicile in pag. 2—3)

te. clasamentul „la zi" al
0-campionatului 

rul :
este următ

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 to 4 2 4 14- 9 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.-Nap 10 4 1 5 12-13 9
12. Chimia 11 4 1 6 16-23 9
13. „U“ Craiova 10 2 4 4 9-11 8
14. F.C.M. Brașov 10 4 0 6 6-13 8
15. Rapid 10 3 2 5 7-15 8
16. Flacăra 10 3 1 6 7-19 717. Jiul 11 2 2 7 9-18 6
18. Gloria 10 3 0 7 9-31 6

in- 
pentru 
pentru 
(și bi- 
datoria 

i de si- 
______  _ săritori

lor. © MAI TÎRZIU au venit 
alți reprezentanți__ ai Liceului
nr. 37. dar ceva mai mici:
elevi în clasele I—IV. din gru
pa avansaților. Printre cei care 
săreau cu sîrguință se aflau 
Ionica Tudor. Mihaela Slafidov 
si Mihaela Radu, toate selec
ționate în lotul pentru Concur
sul Prietenia de anul viitor. Și 
trebuie să menționăm că aces
te talentate sportive, reprezin

• Promovări din rindul ti
nerelor talente © Cupa Eu
ropei, un obiectiv de presti
giu • Renovarea bazinului 
a creat condiții mai bune 
de antrenament și a adus 

importante economii

tă o nouă generație de perfor
mere inițiate și instruite de 
antrenorii Gavrilă Rogge și 
Nicolae Vînturici. • PE ACEȘ
TIA aveam să-i găsim la bazin 
și după-amiază. ocupîndu-se de 
alte grupe de începători și a- 
vansați. veniți la antrenamen
te 
De 
tă

în funcție de orarul școlar, 
fapt, doar print-o prezen- 
aproape permanentă pe

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag 2-3)

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-ai

incepind de azi, in Capitală

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR 
PE ECHIPEDE LUPTE

Vineri, sîmbătâ si duminică, 
sala de atletism de la Com
plexul Sportiv „23. August" din 
Capitală va fi gazda turneului 
final al Campionatelor Națio
nale de lupte pe echipe la am
bele stiluri. întrecerile vor a- 
vea loc concomitent, pe trei 
saltele, după următorul pro
gram : vineri si sîmbătă. de la 
orele 10 si 16 iar duminică nu-

de la ora 10. la sfîrșitul a-mai____ ____
cestei reuniuni fiind cunoscute 
cele două echipe 
republicane pe 1986.

• Etapa a VI-a 
natului Național pe

campioane

a Campio- 
______  ____ ___ echipe re
zervat speranțelor olimpice si 
juniorilor la lupte greco-ro
mane va avea loc in ziua de 
duminică. 9 noiembrie.

După întrecerile mondiale de „greco-romane"
——.--------------------------------------- f ... 

UN BILANȚ SUB NIVELUL AȘTEPTĂRII OR
• Există incă multe resurse, in

și pregătire, care trebuie superior
selecție 
valorificate

După cum S“ ș‘>e. la Campionatele Mon
diale de lupte greco-romane, încheiate du
minică seara, la Budapesta, reprezentanții 
țării noastre au obținut 
una de argint (Vasile Andrei) și una 
de bronz (Sorin Herțea). au ocupat trei 
locuri 5 (Nicolae Zamfir. Ștefan Negrișan, 
Ion Grigoraș) totalizînd 42 do puncte care 
ii situează pe locul 5 în clasamentul pe 
națiuni. Este adevâra* că ei au realizat re
zultate superioare celor înregistrate de co
legii lor de la „l’bere", dar față de tradiția 
acestei discipline sportive în țara noastră,

două medalii,

raale ale luptelorfață de posibilitățile 
greco-romane din România, bilanțul dele
gației noastre este sub așteptări.

Dacă în formația reprezentativă au 
existat luptători care s-au comportat 
lăudabil, așa cum au fost Vasile Andrei 
(100 kg). Sori- Herțea (82 kg) și, cu excep
ția primului mea. Ștefan Negrișan, s-au 
constatat și unele minusuri în evoluția mai 
multor sportivi româm care au făcut ca 
bilanțul general să nu se situeze la nivelul 
maxim al posibilităților. Așa. de pildă, 
Ștefan Rusii, sportiv care a adus de-a lun

gul anilor glorie sportului românesc, dar 
care manifestă de mai multă vreme> □ evi
dentă scădere valorică (semnalată și în 
ziarul nostru), a fost menținut, totuși. în 
formație, deși există sportivi tineri (A. Ar- 
ghira. I. Huțuleac) cu care putea fi înlo
cuit. Chiar dacă nu este cert că unul dintre 
acești sportivi mai tineri ar fi reușit să 
cucerească o medalie, ei ar fi avut prilejul 
să Vadă un campionat mondial, să cape'e 
experiență și să-și îmbogățească bagajul 
de cunoștințe in vederea participării la 
marile competiții viitoare. Oricum, era mai 
puțin neplăcut pentru delegația țării noas
tre să fie eliminat din concurs (în turul 3) 
•jn luptător necunoscut, decît un fost cam
pion mond’a. si olimpic.

Ilie Matei ''90 kg) a concurat lipsit parcă 
de dorința de a învinge, chiar și în condi
țiile culoarului favorabil care i se oferea 
după eliminarea din competiție a unuia

Mihai ÎRANCA

(Continuare in pap 2-3)
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Ultimele întreceri cicliste ale anului LA INA DIN SURSELE PERFORMANTEI <
CAMPIONATELE DE CICLOCROȘ, LA POIANA BRAȘOV

In Poiana mică a Brașovului 
vor avea loc simbătă și dumi
nica ultimele întreceri de 
ciclism ale anului, Campiona
tele Naționale ale seniorilor 
și juniorilor mari și Concursul 
Republican al juniorilor miei 
la ciclocroș. După un sezon 
încărcat, cu întreceri pe șosea 
sau velodrom, cicliștii vor da 
lupta pentru tricourile de cam
pion pe un traseu accidentat, 
cu pante și rampe accentuate, 
cu porțiuni de iarbă sau pă- 
mînt, în lungime de 3 km, care 
va fi parcurs de mai multe ori, 
în funcție de categorie.

In Întrecerile seniorilor se 
anunță o dispută foarte strînsă 
intre Val. Buduroi (Steaua), 

' dublu campion anul trecut, la

juniori și seniori, și P. Mitu 
(IMGB), care, în concursurile 
de trial, și-au Împărțit victo
riile. Mai pot interveni în lupta _ _. v

Al- 
Că- 
Ca- 
(E-

titlu Z. Lor'ncz 
(ambii Steaua), M. 

(Metalul Plopeni), E. 
(Voința Cj.-Nap.), E. 
(IMGB) și M. Orosz

pentru 
Grosu 
dulea 
praru 
țavei I, 
lectromureș Tg. Mureș).

La juniori mari, situația 
asemănătoare, la nivelul aces
tei categorii fiind un echilibru 
evident între fruntașii actualei 
generații. Cr. Păun (Voința 
Ploiești), campion național de 
mare fond și cîștigător al „Cri
teriului juniorilor" anul acesta, 
va avea adversari redutabili în 
N. Pătrașcu (CSȘ 1). St. Anton 
(STIROM), P. Șanta (Olimpia),

este

C. Adam 
Voi-

'CORESPONDENȚII NOȘTRI
! • O INTÎLNIRE INTERNA-
I ȚI3NALA DE HALTERE între 
i echipele Clubului Sportiv „O- 
' nești“ și R.K.S. Ursus Varșo- 
. via, a fost găzduită de Sala
• Sporturilor din Municipiul 
J Gheorghe Gheorghiu-Dej. Fie- 
, care club a înscris pe lista
■ participanților cite 10 sportivi,
• care au demonstrat din plin 
j frumusețea acestei discipline

■ olimpice probînd o bună com- 
» portare în condiții de concurs. 
' Cîștigătoare a fost declarată 
, echipa Clubului Sportiv
■ clești" cu 6 846 p, față 
J cele 6 550 p
■ Hzat partenera de întrecere.
■ La individual, locul 1 pe cate- 
‘ gorii de greutate a revenit ur- 
, măto ’llor halterofili: Cătălin 
i Poenaru (cat. 52), Lucian Ro-

■ taru (cat. 60 kg). Emanoll Ră- 
ducanu (cat. 67,500 kg) ți

, Gheorghe Botezatu (cat. 90 kg) 
i — de la C. S. „Onești", res- 
' peetiv Leszek Senderowicz 
J (cat. 56 kg), Marek ciszewski 
i (cat. 82 kg) și Jan Swecicki 
1 (cat. 110 kg). La cat. 72 kg au 
[ fost declarați doi cîștigătorl: 
i Romică Mitică și Dariusz 

Ziaja. o organizare exem- 
' piară a asigurat succesul de- 
, plin al acestei importante ac

țiuni, dedicate Anului Inter- 
nationa' al Păcii. [Gh. GRUN
ZU] • TINERII CONSTRUC-

> PORI care muncesc cu hărnicie 
' la sa.ba de microhidrocentrale 
, de pe Jiu activează, în timpul
■ liber în cadrul noii asociații
■ sportive A.C.M. Jiul Tg. Jiu 
' (președinte: ing. Horia Șer- 
, ban. un fost sportiv gorjan). 
i In prezent, aceștia practică 
' tenisul, șahul, fotbalul, ciclis- 
i mul și turismul IM. BALOI]

■ • O NDUA SECȚIE DE
■ HANDBAL luat ființă la 
, A. S. Minerul Deva. 20 de ti-
■ nere sportive (media de vîrstă
• a echipei 20 de ani), sub con- 
I ducerea antrenorului I. Mătă- 
, saru, au drept obiectiv ocupa- 
i rea locului I In campionatul 
; județean șl promovarea In Di- 
i vizla B. Noua secție benefi- 
i ciază și de sprijinul medicului 
' foachim Oană, un reputat teh- 
i nician si în domeniul sportiv 
l P. VLAD] • CU ÎNCĂ O 
' SECȚIE — de automobilism și 
[ karțing — șl-a completat acti-

■ vitatea A. S. Carpați Mîrșa
■ (responsabii: ing. Dan Flaviu). 
' Sint înscriși, deocamdată. 45 
, de membri, care se pregătesc
■ să intre anul viitor In compe- 
' tițllle Interjudețene și națio- 
, nale (conform planului, cu 5 
i echipaje la autocamioane și 
' cu două formații a cîte 5 echi- 
! paie la autoturisme) [I. 1O- 
l NES CUI * „TROFEUL SACE- 
i LELOR", concurs lnterjudețean 
j de drumeție și turism, la a 
, n-a ediție, a fost organizat de 
' cercul de orientare, speologie

,O- 
de 

cît a tota-

șl alpinism din localitatea Să- 
cele. Peste 100 de concurenți, 
reprezentînd cercuri turistice 
din 9 județe ale țării, s-au În
trecut — în zona masivului 
Piatra Mare și a Bunloculul — 
timp de trei zile în probe de 
teren combinate cu teste teo
retice și practice: prim ajutor, 
speologie, alpinism, cunoștințe 
de floră și faună, o .probă de 
orientare noaptea în Bunloc 
(cu cinci posturi de control) 
și j probă de orientare în con
diții de zi. 
cîștigătorilor 
lui „Amicii 
Brașov, care 
clasament de 
brașovene, „Montana" și „Mon- 
taniard" IV. SECAREANU] • 
ORAȘUL NASAUD a găzduit o 
atractivă competiție de masă — 
Festivalul sportului feminin și 
muncitoresc. Participanții (fe
te și băieți) — prezenți în 
mare număr, de pe cuprinsul 
întregului județ Bistrița-Nă- 
săud — s-au întrecut în urmă
toarele discipline: handbal, 
volei, tenis de cimp și de 
masă, atletism și șah [F. TO
MA] 0 3 ADEVARATA SĂR- .bATOARE a sportului școlar 
a fost Crosul de toamnă al 
elevilor, organizat în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej. Au 
luat startul aproximativ 1800 
de participant!, grupați 
cinci categorii de vîrstă. Pe 
echipe, primele clasate 
fost: Școala generală nr. 8, 
Școala generală nr. 1 și Școala 
generală nr. 7 (la școli gene
rale). Liceul industrial nr. 3, 
Liceul nr. 2 și Liceul nr. 1 
(GH. GRUNZU] • „CROSUL 
VETERANILOR" — prima edi
ție — a reunit la Baia Mare 
50 dn sportivi din patru ju
dețe și din Municipiul Bucu
rești. Cîștigători (în ordinea 
categoriilor de vîrstă): N. Co
țofană (Găești — Dîmbovița), 
M. Octavian (București), M. 
Boicu (București), J. Mosco
vici (Baia Mare), M. Pagu 
(București) IO. NEMEȘ] • 
TRADIȚIONALA COMPETI
ȚIE „Turul ciclist al județului 
Mehedinți" a prilejuit partici
pantelor (peste 60 de iubitori 
ai sportului cu pedale) par
curgerea. în două zile, a unui 
traseu pitoresc: Drobeta Tr. 
Severin — Molovăț — Floreștl 
— Broștenl — Motru — Baia 
de Aramă și retur. Dintre con- 
curenții înscriși la această în
trecere cicloturistică s-au e- 
vidențiat: Dorin Arinesc.u
(Drobeta Tr. Severin), Nor
bert Sarici și Ion Diaeonu 
(Orșova), la categoria 14—19 
ani. Gh. Popescu, Ion Mărcu- 
lescu (Drobeta Tr. Severin) șl 
Sorin Isac orșova), la- cate
goria peste 19 ani [S. MA- 
NAFUJ.

FI. Zorilă (CIBO).
(Voința Cj.-Nap.) și M. 
noiu (CSȘ I)

Campionul de anul 
juniorilor mici, D. Catană (Vo
ința P. Neamț), își va apăra 
titlul în fața 
(Olimpia), A. 
Cj.-Nap.), W. 
(Torpedo), D. 
Iul C-lung) 
(STIROM).

La toate categoriile, 
obicei în întrecerile de ciclo- 
cros, pot apărea în lupta pen
tru întîietate și al(i sportivi, 
pe ’ care-i dorim cît mai nu
meroși.
• Ultimele concursurl-trial 

pentru participarea de la cam
pionate au avut următoarele_ re
zultate tehnice :
UA“, seniori :
(Steaua) 27:10, 2. P. Mitu (IMGB) 
la 9 sec., 3. V. Grosu (Steaua) 
la 10 sec. ; juniori mari : 1. St. 
Anton (STIROM) 23:14, 2. M. Vol- 
noiu (CSȘ 1) la 1:07, 3. P. Șanta 
(Olimpia) la 2:46 ; juniori mici : 
1. M. Marius (Olimpia) 9:11, 2. N. 
Minea și M. .Sîrbu, ambii STI
ROM, la 29 sec. ; COMPIONATE- 
LE MUNICIPALE, seniori : 1. P. 
Mitu 40:21, 2. Val. Buduroi la
15 sec., 3. E. Cațavel (IMGB) la 
28 sec. ; juniori mari : 1. N. Pă
trașcu 33:15, 2. P. Șanta la 10

Voinoiu la 28 s?c. ; 
M. Marius 25:23,

Simion la 3 sec. 3. G. 
(ambii STIROM) la 1:34.

sec., 3. M. 
juniori mici: 1
2. M. *■ 
Prună

trecut al

lui M: Marius 
Balasz (Voința 

Gross, L. Suciu 
Oprescu 
și G.

(Musce- 
Prună

ca de

„CUPA STEA-
1. Val. Buduroi

Horațiu S!MA

Trofeul acordat 
a revenit cercu- 
Salvamont" din 
a fost urmat în 
alte două cercuri

pe

au

„Drumul înaltei performanțe 
craiovene trece și prin «Calea 
Bucureștiului». Mai bine-zis, își 
are în acest cartier al Băniei 
una dintre cele mai bogate o- 
bîrșii" — ne spunea prof. Ma
rian Giurgițeanu, cu mai mulți 
ani in urmă coordonator de joc 
al echipei de volei Universita
tea. acum cadru didactic de 
specialitate la cunoscuta pepi
nieră sportivă care este de o 
bună bucată de vreme 
„Nicolae Titulescu". Și 
invitat intr-una din zile 
numitul cartier, la una 
unitățile școlare 
dustrial nr. 7, construcții — 
„care se constituie, spunea el,

Liceul 
ne-a 

in sus- 
dintre 

Liceul in-

în anticamera sportivă a valo
roaselor secții de la «Titulescu»". 
Era tocmai momentul de înce
pere a uneia dintre multele 
lecții care compun „abc“-ul 
voleiului. Salo de sport a li
ceului, pusă mereu la dispozi
ția celor tentați de mirajul 
performanței, se umpluse pe 
de-a-ntregul, fete și băieți al
cătuind laolaltă un dens an
samblu. Au apărut și mingile, 
multe mingi, astfel incit 
xiste cite una la doi 
Pentru mulți, cei mai 
dintr-a patra, sau mai 
dar de curind veniți la 
lucrul cu mingea nu este 
o treabă ușoară. Profesorul știe 
asta și începe lecția cu arun
care de jos și prindere din să-

' a ~ " - - -
Ia 

de 
să

ritură 
apoi 
pas i
șese 
balonului, 
conducătorul

să e- 
copii. 
mici, 
mari, 
volei, 
chiar

balonului, trecind 
pase in doi cu 

control. Unii reu- 
dea directa corecte 
alții nu. De aceea, 

lecției intervine

ANTRENAMENTE INTENSE
(Urmare din pag. 2)

marginea bazinului se poate a- 
sigura pregătirea sportivă a
elevilor, care provin din clase 
începînd de la „boboci" și
pînă 
• PE 
lotului 
de la 
nîndu-se sub îndrumarea 
Nicolae Sparios. Isabela 
caru, Andreea Dragomir, 
driana Răzloagă, Luana 
și Adrian Cherciu se pregătesc 
treptat pentru abordarea sări
turilor integrale, astfel ca la 
ultimul concurs al anului (Cu
pa F.R. Natație, Bacău — 18-— 
20 decembrie) să aibă evoluții - 
cît mai bune. „De fapt, ne 

spunea antrenorul Iotului na
țional, Nicolae Sparios, obiec
tivul principal al pregătirilor 
este o participare onorantă Ia 
prestigioasa^ competiție pe echi
pe Cupa 
desfășura 
viitor, la 
tie care 
credem că săritorii români vor 
fi capabili să repete si chiar 
să îmbunătățească performan
tele remarcabile realizate la 
unele ediții din anii trecuți 
ale Cupei Europei. • FRAȚII 
George si Valeriu Dumitru, 
Corina Voinea, Daniela Miloa- 
gă și George Sandu au fost 
promovați recent în grupa de 
avansați a C.S.Ș. Triumf. An- 
trenoarele care 
ridicat pînă Ia
Ana 
.le-au 
bază 
acum 
satilor. N. Sparios 
spre vîrful ierarhiei, așa cum 
a făcut și cu alte generații de

„boboci"
la cei din a XII-a. 
UNII din componenții 
național și pe săritorii 

Steaua îi vedem antre- 
lui

Bcr- 
A-

Pătac

Europei, care se va 
în primăvara anului 

Sofia". Iată o afirma - 
ne îndreptățește să

săritori. Deocamdată. în ziua 
în care i-am văzut la antrena
ment, juniorii amintiți execu
tau rotații înainte si contra 
trambulinei din programul de 
sărituri libere, e FOSTA IN
TERNAȚIONALA Melania
Treistaru se afla la bazin cu 
sportivii de la Progresul, din
tre care trei — Ioana Voicu, 
Luana Ciufuligă și Cornel Pop 
— sint si component! ai.lotului 
national. Programul zilei: să
rituri de acomodare după o 
perioadă de antrenamente pe 
uscat. O ÎN GRUPUL săritoa
relor de la Progresul se găsea 
și Ileana Pîrjol-Gheorghe, 
care se antrena în vederea re
intrării în activitatea competi- 
țională dună o absență de un 
an. „Conștiincioasă. perseve
rentă, Ileana promite să rede
vină, foarte curind, săriloarea 
de valoare care a fost urnă nu 
de mult", 
făcută de 
Treistaru. 
onorată. ®
DA din partea tuturor antre
norilor si săritorilor pentru 
condițiile de pregătire nou 
create la bazinul ..23 August". 
Precizări în acest sens ni 
făcut 
nicul 
noiu : 
pereți
geamurile, s-a refăcut instala
ția de încălzire a aerului, a 
fost adoptată o soluție nouă 
pentru
clorid, 
rîsîrea. 
tribuit 
vitarca
tului, la limpezirea apei 
urmări favorabile asupra sănă
tății sportivilor), precum ți Ia 
însemnate economii, sumele 
rămase puțind fi întrebuințate 
Ia alte lucrări de îmbunătățiri 
la Complexul Sportiv *23 An-

des pentru a explica copiilor 
cum trebuie să se miște in in- 
timpinarea mingii, care tre
buie să fie pozifia corpului, a 
coatelor. a palmelor in momen
tul lovirii etc. Copiii sint nu
mai ochi și urechi, in timpul 
demonstrațiilor repetate ale 
profesorului. Și încearcă și ei, 
bucuroși că de la o încercare 
la alta mingea le pare mai su
pusă.. • Nu-i chiar așa ușor, 
profesore, să lucrezi cu o masă 
atît de mare de copii, la ini
țiere, îi spun într-un moment 
de pauză • Nu, dar nici prea 
greu. Mie imi place să lucrez 
cu copiii, mai ales cind văd la 
ei atita entuziasm și cind știu 
că din această masă mulți vor 
bate curind la porțile grupelor 
noastre de performanță de la 
„Titulescu". Ceea ce mă bucură 
este emulația creată nu numai 
in rindul copiilor, al elevilor 
din liceu și din școlile genera
le nr. 9, 11, 21, 22 și 35, aron
date acestui nucleu de iniție
re, ci și in rindul părinților 
lor. Mulți dintre aceștia 
intervenții, insistă să le 
primiți copii la inițiere in vo
lei. Apoi fac la fel pentru pro
movarea lor în grupele de du- 
pă-amiază O Adică ?... • Adi
că pentru trecerea primei faze 
a selecției, deoarece pe cei 
care-i observ cu calități pro
mițătoare ii constitui in grupe 
mai restrinse ce mai lucrează 
și in anumite după-amieze. 
Aici ei fac primul pas spre 
performanță. Numai dacă con
firmă. altminteri se reîntorc la 

■ „masă" și alții le iau locul.
Selecția are criteriile ei, dar 
și destule incertitudini. Trebuie 
să cerni de mai multe ori 
pentru a alege talentele... Abia 
după ce capăt mai mari certi
tudini in privința viitorului 
sportiv al unora din „grupele 
de după-âmiază“, ii sfătuiesc 
să dea examen de treaptă la 
Liceul „N. Titulescu", unde pot 
continua la nivel superior in
struirea. o Liceul industrial 7 
din cartierul Calea Bucureștiu- 
lul este, așadar, împreună cu
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Iată o recomandare 
antrenoarea Melania 
De care o dorim 
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le-a 
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E- 
doi

responsabilul bazei, 
gospodar Constantin

..Au fost ridicați 
laterali, au fost dublate

Neicu și 
asigurat 

solidă și 
înainte.

i-au depistat si 
i nivelul actual.

Doina Rusan. 
o pregătire de 

urmează ca de 
în grupa avan- 

să-i ducă

tratarea apei cu hipo- 
a fost îmbunătățită ae- 
Toate acestea au con

ta păstrarea căldurii, e- 
condensuiui și a curen- 

(cu
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(Urmare din pag. 1)

dintre principalii adversari, T. 
Teodoradze (U.R.S.S.), Mihai 
Cișmas (52 kg). Un alt compo
nent al echipei de la care se 
așteptau, în mod justificat, re
zultate superioare, a luptat cu 
mari fluctuații în' comportare 
de la un meci la altul și chiar 
în aceeași partidă. Nici compor
tarea sportivilor Nicolae Zam
fir (57 kg), Gheorghe Savu 
(62 kg) și Ion Grigoraș (130 
kg)) nu s-a situat la ni
velul așteptărilor. Dacă pri
mul are scuza vîrstej care în
cepe să-și spună cuvîntul, cei
lalți doi n-au înregistrat progre
sele de care erau capabili.

Referindu-ne la comportarea 
generală a reprezentanților noș
tri. trebuie să spunem eă în 
majoritatea cazurilor Ci au avut 
o corespunzătoare capacitate de 
efort, fiind capabili șă ducă 
lupta într-un ritm susținut pe 
întreaga durată a meciurilor, 
deci pregătirea lor fizică a fost 
b.ună. Nu același lucru se poate
- 1 ■ '■ ———

„CUPA POTASSSA- 
LA CULTURISM

în fața unui numeros public. 
Turda a avut loc cea de-a 3-a 
diție a concursului republican 
culturism pentru seniori, cu . ~ - ■ - -
participat 14 reprezentanți de aso
ciații șl cluburi sportive.

Cîștigătoril concursului In ordi
nea categoriilor : 70 kg — M. Albu 
(Vagonul Arad). 76 kg — M. Sibl- 
ceanu (Petrochimistul Pitești), 82 
kg — M. Săndel (Viitorul Buzău), 
83 kg — E. Kantor (Vagonul A- 
rad), peste 88 kg — FI. Uceanu 
(Lie. „Spiru Haret" București).

la 
e- 
de 

dotat 
„Cupa Potaissa", la care au

Complexul
nr. 6

(femei)

1. Stind : 1. Fandare 
lnte pe piciorul ating, 
brațele Înapoi, jos; 2. 
venire : 3—4. Aceeași 
care cu piciorul drept.

5—8. Aceeași
• cu piciorul

pADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

PRACTICAȚI, ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL DE. MUNCĂ I
&\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

*

2. Stind: 1. Ghemuire cu 
așezarea palmelor pe sol ; 
2. întinderea piciorului sting 
lateral ; 3. Sprijin ghemuit; 
4. Revenire ; I 
mișcare, dar 
drept lateral.

4. Stind cu brațele
inte : 1. Ridicarea picioru
lui stîng întins, înainte, la 
brațul drept ; 2. Revenire; 
3—4, aceeași mișcare cu pi
ciorul drept.

3. Stind cu picioarele u- 
șor depărtate : 1—4. Patru 
rotari cu brațele spre îna
inte ; 5—8. Patru rotari cu 
brațele spre înapoi.

5. Stind cu miinile 
sold : 1. Săritură înainte pe 
două picioare ; 2. Săritură 
înapoi pe două picioare.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 24 OCTOMBRIE
Categoria : 1 variantă 25% 

— autoturismul Dacia 1300 ; ca
tegoria 2 : 
14.488 lei ;
riante a 3.344
38 variante a 
ria 5 : 147,75 
lei ; categoria 
te a 263 lei; 
variante a 100 lei.

Report la categoria 1: 114.319 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300", 
de la categoria 1, a revenit 
participantului Buf Viorel din 
București.

6 variante 25% a 
categoria 3 : 26 va- 

lei : categoria 4: 
2.288 lei; catego- 
variante a 588 
6 : 330.25 varian- 

categdria X: 1.793

• Astăzi, vineri. îl octombrie, 
are loc in București, in sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 15.50, tragerea 
obișnuită Loto. Desfășurarea tra
gerii va fi transmisă la radio, pe

programul I. la ora 16.15. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate, 
in reluare la ora 18.55, pe pro
gramul H, la ora 23, pe progra
mul I. precum și mîine diminea
ță, în reluare, la ora 8.55, tot pe 
programul I. După efectuarea 
tragerii va rula' un film artistic. 
Intrarea liberă.

o numai astazi și mîine vă 
mal puteți juca numerele pre
ferate la TRAGEREA MULTIPLA 
PRONOEXPRES de duminică, 2 
noiembrie.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport invită pe toți partl- 
cipanțli cîștigătorl, ale căror bi
lete au fost deja omologate, să se 
prezinte la casieriile plătitoare 
pentru a-și ridica sumele de bani 
cuvenite.
• LOZUL T3AMNEI vă oferă, 

în continuare, importante cîști- 
guri în i-ani și autoturisme „Dacia 
1390". După cum știți, șansa este 
întotdeauna de partea celor per- 
severenți.
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® Vremea ne anunță că a sosit 
anotimpul crosurilor. De altfel, 
acest lucru reiese și din calenda
rul competițiilor atletice, care 
prevede întreceri de cros dedi
cate juniorilor I, tineretului Șl 
seniorilor. La 14 decembrie — 
„zonele" pentru aceste categorii 
de vîrstă.
• Șl de la cros la competițiile 

pe teren acoperit (sau invers...) 
nu-1 decît un pas. Deschiderea 
sezonului atletic indoor va avea 
loc la 15—16 noiembrie, o dată cu 
faza zonală a Campionatelor Re
publicane pentru juniori I, des
fășurată la Timișoara, Cluj-Na- 
poca, Slatina, Cimpulung Muscel, 
Iași și București.
• La București, la 7 și 8 noiem

brie, urmează să se desfășoare 
instruirea antrenorilor de atle
tism care pregătesc loturile repu
blicane de seniori șl juniori.
• La recentele campionate de 

marș pe șosea, talentata atletă 
Mlrela Ștefîrcă (Snartac Bucu
rești. antrenor: Florin Nahorneac) ■ 
a stabilit cea mal bună perfor
manță republicană de junioare 
TI In proba de 10 km, cu timpul 
de 53:49,0. O reală speranță In 
acest dificil gen de probe.

UN FESTIVAL
(Urmare din pag 1)

cu scopul dezvoltării lor. Festi
valul sportului vasluian a trezit 
un larg interes în asociații, în 
perspectiva stabilirii unei pri
me ierarhii valorice, înainte de 
încheierea anului, și a desco
peririi unor • elemente pentru 
activitatea de performanță".

Un fapt care sporește dimen
siunile acestui festival : cu
prinderea lui nu se limitează 
la teritoriul județului Vaslui, 
ci, printr-o înțelegere cu unele 
județe limitrofe, Vrancea, Iași,
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JOC VIGUROS AL GAZDELOR
I RM. VÎLCEA, 30 (prin tele

fon). Joc frumos, de mare an
gajament, în care vilcenii au 
aruncat în luptă toate resur
sele intr-un moment in care 
meciul cu Universitatea Craio- 

importanță capitală. 
' i și-a dominat net 

adversarul, în prima parte a 
I meciului, atacînd mereu, mai 

ales pe partea dreaptă, în care 
învăluirile s-au succedat cu o 

- frecvență remarcabilă. La o 
I de acțiune, Verigeanu 

- (min. 25), mereu insistent pe 
_ partea dreaptă, a „întors" fru- 

o minge spre C. GHEOR- 
! și acesta — foarte inspi

rat — a șutat cu stângul mar- 
»

I
Iva avea o in

Echipa gazdă

Iirecvt 
astfel 
(min.

Imos
GHE

AL SPORTULUI
vasluienii o dovedesc în orga
nizarea 
celent 
pentru 
sportul 
tarea - ___ ... _
fiecare ediție — a unor valori 
Pentru performanță".

Prin urmare, o acțiune reu
șită, pe cale să își extindă a- 
ria, la edițiile viitoare, prin 
participarea județelor din Mol
dova la toate ramurile de sport 
incluse în regulament, în or
ganizarea căreia C.J.E.F.S. 
Vaslui și ceilalți factori

acestui festival, un ex- 
schimb de experiență 
județele participante în 
de masă ca și în depis- 
- cum s-a întâmplat la

0 NOUĂ ETAPĂ 

IN CUPA ROMÂNIEI
Joi, 13 noiembrie, are loc o nouă 

etapă în Cupa României la fot
bal, ediția 1988—1987. Iată progra
mul complet al jocurilor: Explo
rări Cimpulung Moldovenesc — 
C.S.M. Suceava C.S.M. Bucecea
— Ceahlăul P. Neamț, C.F.R. Paș
cani — Politehnica iași, F.E.P.A. 
*74 Bîrlad — Aripile Victoria Ba
cău, Victoria I.R.A. Tecuci — U- 
nirea Focșani, ^rrubium Măcin — 
F.CJW. Progresul Brăila, Confret 
Constanța — F.C. Constanța, Car- 
pați Nchoiu — I.C.I.M. Brașov, 
A.S.A. Chimia Brazi — Steaua 
Mizil, Motoare Diesel București
— Unirea Slobozia, Dacia Pitești
— Automatica București, Progre
sul Corabia — Progresul Vulcan 
București. Automatica Alexan
dria — Mec mică Fină Steaua 
București, Electrica Titu — C. S. 
Tîrgoviște, Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Electroputere Craiova, Mi
nerul Oravița — A. S. Drobeta 
Tr. Severin, Unirea Siițnicolau 
Mare — Metalul Bocșa, Vagonul 
Arad — Politehnica Timișoara, 
înfrățirea Oradea — F. C. Bihor 
Oradea, C.I.L Sighet — Olimpia 
Satu Marc, Minerul Sărmășag — 
F. C. Maramureș Baia Mare, ind. 
Sirmei C. Turzii — Minerul Cav- 
nic, Metalurgistul Cugir — Dacia 
Mec. Orăștie, Celuloza Zărrțești — 
T.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Cimen
tul Hoghiz — Gloria Bistrița, Mi
nerul Paroșeni — Aurul Brad, 
Carpați Mirșa — Gaz Metan Me
diaș, Chimica Tîrnăveni — A.S.A. 
Tg. Mureș.

Meciurile vor începe la ora 13. 
Dacă scorul va fi egal după 90 
de minute, vor urma prelungiri, 
două reprize a cîte 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține, 
pentru departajai^, se vor execu
ta lovituri de Ia 11 m.

Din această fază și pînă la fi
nală echipele din campionatele 
județene și cele de. Divizia C nu 
sînt obligate să folosească jucă
tori condiționați de vîrstă.

CHIM-A
UNIV. CRAIOVA

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 20 000. Șuturi : 13—14 (pe
poartă : 7—2). Cornere : 9—7.
A marcat C. GHEORGHE (min. 25).

CHIMIA : V. Preda — Vergu, 
M. PREDA, LAZĂR, Clncă — 
IOVAN (min. 53 Gaiță), 
GHEORGHE, Carabageac — VE
RIGEANU, TELEȘPAN. Treschin 
(min. 82 Suiceanu).

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă, Săndoi, RADA, Ungu- 
reanu — AD. POPESCU, Gh. Po
pescu, Bica (min. 71 Biță) — 
GEOLGĂU, Cîrțu, Bleu.

A arbitrat bine C. Gheorghc 
(Suceava) ; la linie : M. Con
stantinescu (București) șl L. Să- 
lăgean (Satu Mare).

Cartonașe galbene : ctRȚU. 
La speranțe : 0—0.

cînd golul care a fost și cel al 
victoriei. Acțiunile vîlcene au 
continuat cu- aceeași insistență, 
după un rapid contraatac al 
craiovenilor, cînd Cîrțu a fost 
la un pas de gol din centrarea 
lui Geolgău. In toată această 
primă parte a meciului echipa 
gazdă a jucat mai mult, a cir
culat mereu, cu o limpezime 
care ne face să ne întrebăm 
oum au fost posibile rezulta
tele mediocre obținute în pri
mele etape ale campionatului. 
Repriza se încheie cu o bună 
ocazie a Iul Teleșpan (min. 40), 
care șutează alături. Să mai 
consemnăm faptul că în aceas
tă parte a partidei craiovenii 
au fost incomodați de forcin- 
gul vîlcean, Gh. Popescu și 
Bica neputind susține ritmul 
de joc la mijlocul terenului, 
ceea ce a făcut ca Geolgău și 
Cîrțu să fie două vîrfuri 
izolate.

~ . T pauză, fața jocului se 
schimbă. Oaspeții par mult mai 
deciși, atacă cu toate liniile, 
Rada trimite frumos cu capul 
' ' iar în minutul ur
mător, Gh. Popescu ratează o 

scăpat singur, 
i în fața 
egalarea. 

Acest moment de răscruce dă 
I aripi echipei gazdă. C. Gheor- 
* ghe șutează puternic peste bară 
|(mln. 80), dar craiovenii revin, 

atacă cu ambii fundași laterali, 
stoperul Săndoi se lansează și

I
IDupă 

schimbi

IRada trur 
(min. 60), 
mător, Gh

I ocazie imensă ; scăpa 
el nu-iși găsește pașii 
portarului și ratează

IVaslui șahul este un sport al tuturor virstelor
Foto : Gabriel MIRON

cu 
și

altele din zona 
din vecirfătatca ei 
Neamț, Botoșani,

Bacău și 
Moldovei
— Suceava,
Galați — s-a ajuns la o între
cere care angajează aproape 
toți reprezentanții județelor 
din teritoriul de nord-est al 
țării. Este o întrecere unică în 
felul ei. care preia o experiență 

la scară mai redusă, cum ar fi 
triunghiularul Suceava — Bistri- 
ța-Năsăud — Maramureș, orga
nizat prin alternanță, anual, in 
fiecare județ sau alte acțiuni 
similare bilaterale. „Am salu
tat de Ia început această iniția
tivă a vasluienilor — ținea să 
ne spună președintele C.J.E.F.S. 
Suceava, Petru Murăriu — pen
tru că ca se înscrie în efortu
rile pe care Ie facem și noi de 
a lărgi continuu aria sportului 
pentru toți, nu numai în ra
murile specifice sezonului alb, 
în care Suceava deține o anu
mită tradiție, ci și în altele, 
fată de care tineretul, oamenii 
muncii manifestă multă recep
tivitate". La rîndu-i, președin
tele C.J.E.F.S. Iași, Valentin 
Paraschiv, preciza : „Ne impre
sionează statornicia pe care

atribuții în domeniul sportului 
de masă s-au bucurat de spri
jinul Comitetului municipal 
Vaslui al P.C.R. și al Consi
liului popular municipal.

Iată și cîștigătorii ediției 1986: 
Atletism (cros). Georgeta State 
(Vaslui) și Ștefanei Tipu (Vas
lui); Fotbal, Moldosin Vaslui; 
Handbal, Filatex Darabani (Bo
toșani) la fete și Clubul spor
tiv școlar Vaslui (băieți) ; 
Auto : C.J.A.K. Galați (echipe 
și județe) ; Tenis de masă, Mi
hai Panțtru (Vaslui) ; Șah, Gri- 
gore M&lureanu (Vrancea). 
Participant!, 458 de sportivi și 
sportive.

c.

el in ofensivă, dar cei care vor 
rata vor fi tot vilcenii, prin 
Suiceanu (min. 83 — scăpat sin
gur) și, mai ales, Teleșpan 
(min. 86, scăpat, de asemenea, pe 
cont propriu, pe fondul avan
sării în bloc a oaspeților).

A fost un meci frumos, în
cheiat cu o victorie meritată, 
mai ales pentru jocul viguros 
și dezinvolt din prima repri
ză, susținut de o echipă care 
a mizat — am putea spune — 
totul pe acest meci. Craiovenii 
au dezvăluit în final destule 
resurse, dar 
nic a făcut 
vină echipei

începutul șovăiel- 
ca victoria să re- 
mai decise.

loan CHiRILA

REPRIZE DIAMETRAL OPUSE

I
I
I
I
I
I

PETROȘANI. 39 (prin tele
fon). Prima parte a întâlnirii 
a arătat formația bucureșteană 
mal sigură de ea, în ciuda a 
pațru absențe notabile (Mun- 
teanu II. Bozeșan, Terheș, Pa
nă). Jiul, care l-a recuperat și 
pe Vancea, a r’ăspuns prin a- 
tacuri surprinzătoare, contând 
mai mult pe viteza lui Hen- 
zel. Chiar în minutul 2, oaspe
ții au o excelentă ocazie, dar 
Gîrjoabă trimite în corner ba
lonul lovit .cu capul de Iorgu- 
lescU. In minutul 11 este rin- 
dul lui Cristian I să boxeze 
mingea, la un corner de pe 
partea stingă. Trei minute mai 
tîrziu, Hagi are o bună poziție, 
dar balonul șutat puternic tre
ce peste bară, pentru ca. In 
min. 16. același Hagi (marcat 
pe tot terenul de B. Popescu) 
să-1 întindă la maximum pe 
Gîrjoabă care trimite în cor
ner. Două ocazii semnate 
Vancea, în minutele 19 si 23, 
nu pot fi fructificate de Jiul. 
In finalul reprizei gazdele trec 
prin mari emoții. In minutul 
40, Hagi, lansat spre poarta ad
versă, este faultat la 17 m. Tot 
el execută lovitura, mingea lo
vește bara si Gîrjoabă reușește 
să respingă in extremis. Cu 
un minut înaintea pauzei o 
nouă acțiune Hagi, centrare 
excelentă, Gîrjoabă respinge si 
reușește apoi să retină la pi
cioarele lui Iorgulescu.

în repriza a doua am asistat 
la o schimbare a raportului de 
forțe, Jiul jueînd mult mai ra
pid și mai decis față de cum 
o făcuse în primul act. Van
cea. aproape inepuizabil, va ac
ționa cu multă dezinvoltură, so
licitând mereu defensiva bucu
reșteană. în minutul 48, la un 
fault comis de Pologea asupra 
lui Henzel, se acordă lovitură 
de Ia 11 m. Execută Vancea, 
dar Cristian I ghicește traiecto
ria balonului și-l respinge. 
Gazdele domină tot mai insis
tent, dar cei doi fundași cen
trali ai oaspeților intervin cu 
succes si în ultimă instanță 
Cristian I se va opune cu mă
iestrie. După ce Caras (min. 
65) a șutat puternic de la 25 
m, obligîndu-l pe Gîrjoabă să 
trimită în corner. Cristian I va 
avea, în minutele 71 și 72, in
tervenții de mare efect la a- 

. tacurile în viteză ale Jiului.
Cea mai reușită intervenție a 
portarului bucureștean o înre
gistrăm în minutul 79. cînd, la 
un .,cap“ a lui Vancea. ei se 
întinde si scoate mingea a- 
proape de pe linia porții. Iar, 
In minutul 77, M. Marian va 
degaja sl el în ultimă instanță 
la o acțiune a aceluiași Vancea. 
Singurul gol al partidei îl în
registrăm in minutul 89, cînd 
TIMOFTE sutează violent de 
Ia aproximativ 25 m, balonul

JIUL 1 (0)
SPORTUL STUD. 0

Stadion Jiul ; teren excelent ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi: 13—11 (pe poartă 
9—5). Cornere : 4—5. A marcat 1 
TIMOFTE (min. 80).

JIUL : GtKJOABĂ — B. Po- 
jîescu, Neagu. V. Popa. Stana — 
TIMOFTE, Mulțescu, Szekeli — 
Henzel (min. 66 Dina). VANCEA 
(min. 82 Sedecaru) Lasconi.

SPORTUL : CRISTIAN I — M. 
Marian, M. POPA, CAZAN, Po
logea — TICLEANU, Coraș, C'ris- 
tea, Burchel (min. 82 Stănici) — 
Iorgulescu, Hagi.

A arbitrat satisfăcător o. 
Strong ; la linie: I. Caraman (am
bii din Oradea) și I. Coț (Plo
iești).

Cartonașe galbene : BURCHEL, 
SZEKELI. CRISTIAN I.

La speranțe : 2—2 (1—1).

va atinge bara si va intra în 
poartă.

Final dramatic, cu o minge 
salvată de Gîrjoabă chiar în 
ultimul minut de joc. A fost 
o partidă de mare luptă, cu 
două aspecte diametral opuse; 
o repriză a studenților bucu- 
reșteni. coalaită a gazdelor,

Eftimie IONESCU

FINALA CUPEI ROMÂNIEI LA SPADĂ
(Urmare din pag 1)

BE/E -7<J86
Itiplti
PRES

O OCAZIE CE NU 
TREBUIE PIERDU

TĂ I

® 3 extrageri, în
două faze, cu
un total de 48
numere (din
45) ;

• Șe cîștigă și cu
4 numere din
12 extrase ;

• 16 categorii de
cîștiguri .

ULTIMA ZI de

.participare :

SIMBATA 1 no-

SIEXCUIISII iembrie !

dasin al țării. în primele a- 
salturi din finală, el a întâlnit 
doi adversari 
dintre ei, 
du-se“ de 
veritabil 
lor, cel de 
coleg de 
încercînd 
direct, că poate lupta de la e- 
gal la egal cu cei de pe podiu
mul „mondialelor". Bodoczi 
a cîștigat ambele asalturi in 
extremis, depunînd mari e- 
forturi. Din partea cealaltă a 
tabloului finalei__
pentru ultimul asalt, 
replică prea solicitantă, 
Nicolae. 
cutat 
ga rea 
după 
cerea
5 tușe duble, iar în finalul a- 
saltului s-a detașat decisiv 
(8—6 și 10—7).

Iată rezultatele finalei
8 : S. Saitoc (Steaua) 
Bucur (Electroputere 
va) 10—3, N. Bodoczi 
Satu Mare) — I. Dima 
12—11, F. Nicolae (Steaua)
L. Constantinescu (Farul) 10—7,
M. Popa (Steaua) — M. So
lomon (Farul) 10—8 ; Bodoczi

tenaci, primul 
I. Dima, „agățîn- 
fiecare tușă, ca un 
„vulpoi" al planșe- 
al doilea, S. Saitoc, 
lot reprezentativ, 

să dovedească, in-

s-a calificat 
fără o 

Felix 
Fapt care s-a reper- 

în disputa pentru cîști- 
trofeului, unde Nicolae, 

ce a luat repede condu- 
(2—0). a scos o suită de

de 
R. 

Craio- 
(C. S. 
(Farul)

— Saitoc 12—11, Nicolae — 
Popa 10—8 ; pentru locurile 
3—4 : Saitoc — Popa 10—8 ; 
pentru locurile 1—2 : Nicolae
— Bodoczi 10—7.

Din curtoazie, spada a pro
gramat o „uvertură“... femini
nă, „Cupa Federației" aducînd 
pe planșe 22 de concurente, 
majoritatea dintre ele fiind.

însă, floretiste cu state de 
serviciu, printre care medaliata 
olimpică Marcela Zsak și ac
tualele componente ale Io
tului reprezentativ Claudia 
Grigorescu, Ana Georgescu 
și Iudith Gyurkan. In finală : 
Marcela Zsak (C. S. Satu 
Mare) — Ana Georgescu (Stea
ua) 8—5. Pentru locurile 3—1 : 
Alina Mofea (Steaua) — Iudith 
Gyurkan (C.S.M. Cluj-Napoca) 
10—9.

f
EXCURSII DE REVELION

I.T.H.R. bucurești organizează excursii de Revelion, 
următoarele stațiuni:

Geoagiu-băi, în perioada 30 dec. 1986 — 4 lan. 1987, cazare 
hotelul „Diana";

Govora, 30 dec. — 4 ian., cazare în vile de confort I șl II;
Cimpulung Muscel, 31 dec. — 4 lan., cazare la hotelul .Mus

celul" :
Căciulata, 30 dec. — 4 ian., cazare la complexul „Cozia"; 
Suceava, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Suceava"; 
Mangalia, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotel cat. IA;
Sibiu, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Continental" sau 

„Bulevard";
lași, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Unirea";
Herculane, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotel de cat. IA; 
Covasna, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Căprioara";
Siănic Prahova, 31 dec. — 4 lan. cazare la hotel de cat. I 

Șl n ;
Mamaia, 30 dec. — 4
Eforie Nord, 30 dec. 

cat. I ;
Tușnad, 30 dec. — 4 _____ __  .... ___
Balvanyos, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Turia";
Alba Iulla, 30 dec. — 4 lan., cazare la hotelul „Cetate";
Piatra Neamț, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Cetate"; 
Cluj-Napoca, 30 dec. — 4 ian., cazare la hotelul „Belvedere". 
Informații suplimentare și programele detaliate ale tuturor 

acestor excursii, la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. Bucu
rești. —

In
la

lan., cazare la hotelul „Parc";
— 4 ian., cazare la complexul Aglgea — 
ian., cazare la hotelul „Tușriad" ;

4 ian., cazare la hotelul
4 lan., cazare la hotelul .

. — 4 ian., cazare la hotelul

f
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DUBLĂ INTILNIRE DE JU

NIORI ROMÂNIA — CEHOSLOVA
CIA. După recentul turneu pe 
care l-a efectuat în R. D. Germa
nă, selecționata de juniori 
U.E.F.A. ’88 — care se va alinia 
Ia startul viitorului Campionat 
European A — își va continua 
pregătirile in prima decadă a 
lunii noiembrie. Apoi, în zilele de 
12 șl 14 noiembrie, acest lot, din 
care fac parte, printre alții, Ră- 
ducioiu, Stănici, Minea, Aprodu, 
Bucur, va susține două meciuri 
de verificare ta compania echi
pei similare a Cehoslovaciei. în
tâlnirile vor avea loc la Pașcani 
și Roman.
• LUNI 3 NOIEMBRIE, la ora 

16,30, în sala I.S.B. din str. Ber
zei, va avea loc plenara antreno
rilor de fotbal din București șl 
Sectorul Agricol Ilfov. Cu acest 
:rllej, prof. Victor Stănculescu 
va face o expunere cu tema I 
„Dinamica factorilor de antrena
ment și joc în perioada toamnă- 
larnă pentru echipele de fotbal"* 
Prezența antrenorilor șl Instruc
torilor echipelor de toate catego
riile este obligatorie.

SELECȚIE PENTRU 
GHIZ'-MONITORI

Oficiul județean de tu
rism Prahova — Sinaia 
organizează în ziua de 20 
noiembrie a.c:. un examen 
de selecție pentru ghizî- 
monitori. colaboratori ex
terni. Relații suplimentare 
se pot obține la telefonul 
14751 — int. 346 sau 419.



SPORTUL • TELEX • TELEX •

In sala Dinamo din Capitală s-a 
disputat întUnirea dintre divizio
narele A masculine de volei Di
namo București șl Elcond Dinamo 

. Zalău. Partidă așteptată cu inte
res prin prisma evoluției oaspe
ților în jocul cu echipa campi
oană Steaua, cînd au fost aproape 
de o surpriză. De astă dată elevii 
Iul N. Sotir n-au mai reușit ace
eași prestație bună șl Dinamo a 
învins cu 3—1 (3, —8, 8, 11), făfă 
a străluci. Oaspeții s-au eviden
țiat doar în setul II (mai ales 
Ștreang, Codre, Tutovan) și pri
ma parte a setului IV, cînd au 
condus cu 10—1. Experiența dina- 
moviștllor — de la care s-au re
marcat, partial Căta-Chițlga, E- 
nescu, Pop — și-a spus însă cu- 
vintul. Au 'arbitrat. în general 
bine : șt. Deju (Galați) — V. 
Săndulescu (București). (George 
ROTARU).

Pc lacul Bascov

ROMÂNIA - BULGARIA
IA CAIAC CANOt

Ia-Sîmbătă și duminică, pe 
cui Bascov de lingă Pitești, o 
nouă regată : România — Bul
garia la caiac-canoe, juniori, 
întrecerea se anunță a fi in
teresantă. unnînd a releva per
formerii de mîine. Programul 
cuprinde 
(sîmbătă) și 500 m (duminică).

curse pe 1 000 m

PERFORMERELE ZILEI
(Urmare din pag l)

Doina Mărginean. Carmen 
Bobe, Anca Ștefan (Maria Po- 
poviciu), Liliana Șerban, Anca 
Beșta (cea mai bună din te
ren). Teodora Mariș.

Reuniunea a fost înche
iată cu un meci așteptat cu 
interes — UNIVERSITATEA
C. F.R. CRAIOVA — DACIA 
PITEȘTI 3—0 (5. 10. 10) —, 
mulți crezînd, apriori, că pi- 
teștencele pot 
peze pe campioane.

Din nou ' arbitraje foarte 
bune asigurate de brigăzile :
D. Dobrescu — V. Chioreanii, 
C. Ion — C. Antonovici, V. 
Ranghel — N. Constantin.

în programul de vineri, de 
la ora 14 : Dinamo — Univer
sitatea, C.S.M. Libertatea — 
Dacia, Penicilina — C.S.U. 
I.M.N.

8. Iu. IU) —, 
apriori, că pi
să le sto-

BRAȘOV, 30 (prin telefon). 
Deși scorul dintre FARUL 
CONSTANȚA și C HIMIA RM. 
VILCEA a fost de 3—1 (—5, 8, 
15, 3), s-au jucat... șase seturi. 
Meciul a fost reluat după în
cheierea lui. de la finalul 'setu
lui trei, din cauza unei greșeli 
a scorerului. descoperită de ar
bitrul principal O. Manițiu. 
Putem spune că. în această

partidă, ultima clasată din 
grupă a dat o replică neaștep
tat de bună Farului. A înce
put în trombă, a cîștigat deta
șat primul set, dar a cedat 
pînă la urmă constănțencelor. 
mult mai' decise. Cele mai 
bune : Maria Enache, Ileana 
Geambașu, Elena Cucos (F), 
Marilena Dubinciug și Natalia 
Dulicâ (C).

Cea de a doua întilnire. din
tre CALCULATORUL BUCU
REȘTI și FLACĂRA ROȘIE 
BUCUREȘTI, a fost de mare 
luptă și frumusețe, desfășurată 
sub semnul egalității, cu faze 
electrizante, dar nu 
încărcătură tehnică, 
echipa mai lucidă, 
rul, care a dorit cu 
tă ardoare victoria : 
11, —12, —13, 9). Semnalînd un 
arbitraj foarte bun al brigăzii 
I. Costiniu — G. .Voicel, re
marcăm pe : Paula Apăvăloaie, 
Elena Negulescii (C). Cornelia 
Colda, Nicolela Stanciu (FI).

în ultima partidă a zilei : 
OLTCIT CRAIOVA — GIGCL 
BRAȘOV 3—0 (11, 1, 12).

Programul de vineri (de la 
ora 15,30) : G.I.G.C.L. — Cal
culatorul. Chimia — Oltcit, 
Farul — Flacăra Roșie.

cu multă 
A învins 
Calculato- 
mai mul-

3—2 (12,

Sever NORAN.

UN DERBY APLAUDAT LA POLO
(Urmare din pag l)

râm însă că, după această „re
petiție generală" mai puțin con
vingătoare, Dinamo își va pune 
în valoare întregul potențial du
minică. în dificila primă manșă 

. a semifinalei Cupei Cupelor, de 
la Pitești, cu Mornar Split.

Arbitrii B. Băjenaru și V. Go- 
ian s-au achitat onorabil de o 
dificilă misiune, condvcînd for-

mațiile : Dinamo : Simion — E. 
lonescu 4, Răducanu. Hagiu 4. 
Olaru, Moiceanu 1, Ș. Popescu, 
Rus 1, Dan, Ardelean, Găvruș, 
V. Șerban ; Steaua : Gil. Popes
cu (P, Lisac) — Ragea 3, Frutb 
1, Angelescu 1, Duculeț 2, Gean
tă 3, Chețan, Balanov, Nuțu, Va- 
moș, Grancerof, Maleeu.

în deschidere, în cadrul seriei 
a doua. Constructorul Tîrgti Mu
reș — CSȘ Triumf 12—10 (3—1, 
5—3, 3—3, 1—3).

CANDIDATURI PENTRU J.O. ’96 I
Abia s-a încheiat 

disputa Dentru găz
duirea Jocurilor Olim
pice din 1992 (roa- 
mintim că alegerea 
C.I.O. s-a oprit asu
pra Albertville-iui 
pentru Olimpiada 
bă și Barcelonei 
■Jocurile de vară) 
iată, au si aoărut 
țiuni centru organi
zarea întrecerilor din 
anul 1996 And va ti 
sărbătorit un veac de 
existentă a J.O. Este

vorba de candidatura 
Parisului, care 
a pierdut lupta 
Barcelona (dar 
să reușească in __
de cea a Hamburgu- 
lui și cea a Atenei, 
unde 
prima 
moderne 
siguranță 
că multe 
vor dori
că această competiție 
a competițiilor.

UN NOU S’ORT OLIMPIC î

acum 
cu 

speră 
1996),

i.

al-

că. 
op-

s-a desfășurat 
ediție a J.O. 

(1896). Cu 
însă că în
alte orașe 

să găzduias-

Cinci tineri francezi au parcurs pe patine 
cu role drumul, lung de cîteva mii de kilo
metri. dintre .Atena (Acropole) și Paris (Tur
nul Eiffel) via Monaco. A fost o cursă grea, 
plină de fel de fe! de întîmplări care s-a 
încheiat din feric re eu bine, astfel că reu
șita lor a determinat Federația -Internaționa
lă de Patinai cu rotile să se gîndească 
eventuală admitere a acestui frumos 
intre 
mult.

ramurile soortive olimpice. Nici 
nici mas outin !

O SANCflUN USTURĂTOARE

CONCURS Ot MARATON LA BUDAPESTA

Baschet ® Ecnipa masculină 
a U.R.S.S. și-a început turneul 
în S.U.A. juctnd la Albany cu o 
selecționată locală, pe care a în
vins-o CU 77—72 (37—33).

la o 
sport 

mai

Internaționale 
Budapestei au 
din 10 țări.* 
remarcă bună 
doar 31 de a-

Campionatele 
de maraton ale 
reunit sportivi 
Dintru început o 
pentru faptul că
Iergători, din cei 684 care au 
luat startul, au abandonat din 
diferite pricini. Pe primele 
locuri s-au clasat : Peter Antal

(Ungaria) 2.14;48, Miroslav 
Bugas (Polonia) 2.14:55. băr
bați ; la femei : Agnes Spica 
(Ungaria) 2.28:51. Sportivii ro
mâni Gheorghe Sandu (2.21:00) 
și Petre Brînaru (2.26:04) au în
cheiat cursa pe locurile 
respectiv 39. Y

HANDBAL • La Reykjavik, 
meciul amical dintre echipele 
masculine ale Island-el șl R. D. 
Germane s-a încheiat cu scorul 
de 22—21 (15—13) în favoarea ju
cătorilor din R. D. Germană.

18,

HOCHEI PE GHEAȚA ® Echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 2—1 (1—0< 
1—1, 0—0) selecționata Cehoslova
ciei, într-un meci amical desfă
șurat la Praga.

TURNEUL DE ȘAH DE LA TILBURG

în 
tur al 
nilor 
hochei 
matia

cadru! prii 
Cupe '"ar 
Eurooen- 

ne gheată 
francez^

a în-Gervais-Megeve 
tîlnit echipa italiană 
Hochei Club din Mș- 
rano. pe care a în
trecut-o net. cu sco-

AMSTERDAM, 30 
După 8 runde și 
partidelor întrerupte, în turne
ul internațional de șah de la 
Tilburg, conduce marele maes
tru iugoslav Liubomir 
bojevici cu 5 p.. urmat 
Karpov si Korcinoi cu cite 4,5

(Agerpres). 
disputarea

Liu-
de

p, Beliavski, Hubner, Timman 
— 4 p fiecare. Miles și L. 
Portisch — 3 p. Marele maes
tru olandez Timman a pier
dut partidele întrerupte cu 
Beliavski și Portisch. în vreme 

- ce Karpov a remizat cu Hub
ner.

TENIS • tn turneul de la 
Paris, Noah l-a întrecut cu 6—1, 
3—6, 6—3 pe Gunnarsson, Mayotte 
a dispus cu 6—3, 6—7, 10—8 de 
Slobodan Zivojinovici, iar Sanchez 
a cîștigat cu 7—6, 5—7, 6—4 par
tida cu Pimek. In turul n al tur
neului de. la Hong Kong, Connors, 
l-a eliminat cu 6—0, 6—1 pe japo
nezul Shuzo Matsouka.

ÎN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI 

EUROPEAN
Miercuri a fest o zi bogată 

meciuri internaționale. Firește, 
prim plan s-au situat cele ofi
ciale. Să trecem în revistă rezul
tatele din preliminariile Campio
natului European, rezervat seni
orilor

In grupa a 2 a, în partida de la 
Basel, dintre Elveția și Portuga
lia, gazdele porneau favorite, mai 
cu seamă cu au întîlnit o repre
zentativă lusitană complet rema
niată după turneul final al C.M. 
și care nu reușise decît un scor 
egal (1—1). pe teren propriu, cu 
Suedia. Partida s-a terminat, însă, 
la egalitate: 1—1 (1—0). Golurile 
au fost marcate de Bregy (min. 
7). oaspeții egali nd

în 
în

■ prin M. ter.iandes. Iată clasa
mentul la ora
1. Suedia f
2. Portugalia
3. Elveția

Echipele Italiei și Maltei nu au 
susținut nicj un joc. Următoarele 
meciuri din acest an: 15X1: ita
lia — Elveția, IS XI: Malta — Sue
dia, 6 XII • Malta — Italia.

In grupa a 3-a, două întîlniri 
încheiate cu victoria gazdelor. La 
Simferopol, echipa U.R.S.S. a 
cîștigat categoric partida ou Nor
vegia: 1—0 (3—0). Lltovcenko a
deschis scorul in min. 25, patru 
minute mai tîrziu Belanov a 
transformat o lovitură de la 11 m, 
iar Blohin a mărit apoi scorul la 
3—0. In repriza secundă, gazdele 
au mal „oprit motoarele", Înscri
ind un singur punct, prin tînărul 
Kiudiatuiin (min. 59). In aceeași 
grupă, la Karl Marx-Stadt, echipa

actuală:
2 110 3—13
2 0 2 0 2—2 2
2 0 111—31

al treilea gol al acestui joc des
fășurat la Split. Clasamentul la zi:
1. Iugoslavia
2. Anglia
3. Irlanda de Nord
4. Turcia

Jocurile din acest
Anglia — Iugoslavia și Turcia — 
Irlanda de Nord..

tn grupa a 6-a, la Copenhaga, 
Danemarca a cîștigat mai greu 
decit era de așteptat In fața Fin
landei: 1—9 (0—0). Singurul gol 
a fost înscris de Bertelsen (min. 
68L Este adevărat că pionii de 
bază al danezilor au lipsit; din 
diferite motive (suspendări sau 
accidentări): Laudrup, Elkjaer- 
Larsen, J. Olsen
Clasamentul:

1
1
1
1

1 0 
1 o 
o o 
o o 
an:

0 4—0 2 
0 3—0 2 
1 0—3 0
1 0—4 0

12.XI:

și Berggreeal

1. Cehoslovacia îioo 3—o a
2. Danemarca 110 0 1—0 s
3. Tara Galilor 10 10 1—11
4. Finlanda 3 0 12 1—5 1

In acest an: 12.XI: Cehoslovacia
— Danemarca,

min.

O fază din meciul amical Austria — R. F. Germania: 4—1. tn imagine,
Polster (in dreapta) marclnd din penalty pentru reprezentativa austriacă 

Telefoto: A. P. — AGERPRES

SPANIA A CIȘTIGAT CE. 
DE TINERET

La Valladolid a avut loc me
ciul retur al finalei Campionatu
lui European al echipelor de tine
ret (ediția 1986), dintre reprezen
tativele Spaniei șl Italiei. După 
ce în prima manșă, la Roma, Ita
lia a cîștigat cu 2—1, în partida 
retur, după 90 de minute și pre
lungiri. scorul a fost tot 2—1 
(1—1, 2—1) în favoarea gazdelor. 
Au înscris Eloy (min. 37) și Ro
berto (min. 75) pentru gazde, res
pectiv Francini (min. 33). Spa
niolii s-au detașat, insă, la lovi
turile de la 11 metri, cîștigtod cu 
5—1 și devenind campioni ai con
tinentului la echipele de tineret. 
De'notat că italienii au ratat con
secutiv, nu mai puțin de trei lo
vituri de la 11 m (în departajarea 
din prelungiri)!!

® In preliminariile olimpice. Ia 
Praga: Cehoslovacia — Belgia 
2—0 (0—0).

RIVER PLATE A CUCERIT 
CUPA LIBERTADORES

rul de 9—1. în retur, 
Ia ' Merano. italienii 
au obținut un dificil 
rezultat de egalitate 
(3—3). Și totuși, ita
lienii sînt cei care 
s-au calificat pentru 
etapa următoare a 
competiției ! Cum ? 
Foarte simplu. Meciul 
pierdut la Megeve.

13. urmă le-a
EXPERIMENT REUȘIT

Dînă

fost dat cîștigat cu 
5—0, deoarece în for
mația franceză a evo
luat si hocheistul ca*- 
nadian Steven Salter, 
care nu avea drept 
de joc pentru această 
întilnire. Federația 
Internaționala a sanc
ționat prompt această 
abatere ,

La recentă finală a Cupei Mondiale la 
gimnastică desfășurată în Palatul Sporturilor 
din Beijing, evoluțiile sportivilor au fost nou
tate de brigăzi formate din cite șase arbitri 
(pină acum acestea erau alcătuite din cite 
patru arbitri). Experimentul, căci a fost vor
ba doar de un experiment, s-a dovedit efica
ce. ceea ce l-a determinat pe Iuri Titov, 
președintele Federației Internaționale de Gim
nastică. să declare : „Tinînd scamă de re
zumatele bune obținute vom experimenta a- 
cest sistem si la viitoarele concursuri inter
naționale cu intenția de a-1 oficializa, in ca
zul în care se va, 
nime".

R. D. Germane a dispus cu 2—0 
. (1—0 de Ișlauda. Primul gol a 
fost semnat de Thom, în min. 4, 
iar al doilea, de Kirsten, abia în 
min. 90! In urma 
tate, clasamentul 
astfel :
1. U.R.S.S.
2. 11. D. Germană
3. Islanda
4. Franța
5. Norvegia

Ultimul meci i
19 XI: R. D. Germană — Franța.

tn grupa a 4-a. Iugoslavia a 
cîștigat .cu un scor categoric în 
fair Turciei: 4—o (2—0). Exce
lent a jucat Zlatko Vujovici (care 
evoluează la Bordeaux). El a în
scris trei goluri (min. 25, 35. 84). 
tn min. 74 Savicevici a marcat

acestor rezul- 
se prezintă

In meciul retur al finalei Cupei 
Libertadores, așa cum era de 
prevăzut. River Plate a dispus, ta 
Buenos Aires, cu 1—0 (0—0) de 
F. C. America din Call, prin go
lul marcat de Funes (min. 70). în 
tur, la Căli, a cîștigat tot echipa 
argentiniană: 2—1.

în

! 2
5 1
i 0
! 0
! 0
acest

3
2
3
2
2

1
1
2
1
1

o 
o 
1
1
1

5
3
2
1 '
1

AMICAL LA VIENA :
AUSTRiA-R.F. GERMANIA .

4-1!
In meci amical, la Viena, re

prezentativa Austriei a învins cu 
4—1 (0—0) selecționata R. F. Ger
mania, finalista turneului final 
C.M. din Mexic (1986)! Au marcat 
Polster (min. 57 și 64 din penalty), 
Kienast (min. 69 și 75). respectiv 
Voller (min. 60). Au asistat 55 000 
de spectatori.

VICIU PE PATRU ROTI
bucura de aprecieri una-

O„ORA" NU-I

Cursa ciclistă de 
oră — 
deși este 
foarte 
totuși 
renii.
Hans Henrik 
deși și-a pregătit mi
nuțios tentativa de 
doborîre a recordului 
mondial la nivelul 
mării, detinut de ita
lianul Francesco Mo
ser (49.801 km). ne- 
șatisfăcut de rezulta
tele .slabe pe care 
le-a înregistrat • la 
Bas'ano del Grappa

o
contratimp, 

o 
grea 

multi 
Astfel

probă 
atrage 
concu- 

danezul 
Oersted.

SIMPLĂ J~ACÂ
a renunțat 

amînîn- 
pentru 
La fel 
irlan-

in Italia 
deocamdată, 
du-si intensa 
o altă ocazie, 
a procedat si 
dezul Sean Kelly ca- 
re-și propusese să 
doboare recordul orei, 
pe teren acoperit^ pe 
velodromul din 
noble. .Ora" nu 
o Simplă ioacă 
cum mai cred 
chiar dintre c 
experimentali...

Gre- 
este 
așa 

unii, 
iclistii

Rubricn reni -.-iIn de
Romeo Vi! ARA

Ani in șir, comerțul cu droguri a făcut ravagii, ba chiar și vic
time, in lumea boxului american. De la o vreme, insă, el a pă
truns, „ca o ciumă" (scria „Los Angeles Times"), și in automo
bilism. Dovezi ? O mulțime.

Fost campion mondial de rezistență (a mașinii), John Paul e 
dat în urmărire, fotografiile lui, care altădată impinzeau panourile 
publicitare, aflindu-se acum „în dotarea" tuturor comisariatelor 
de poliție. Fiul său. de asemenea alergător de curse, a fost mai 
puțin „norocos", fiind arestat recent. Frații Whittington, ciștigă- 
tori în K79 ai celor „24 de ore" de la Le Mans, se găsesc (și ei) 
după zăbrele. Cel mai bun debutant pe circuitul de 500 de mile 
de la Indianapolis 1986. Randy Lanier, urmează să fie judecat 
după ce, zilele trecute, a fost reținut la Miami, prins in ’flagrant 
delict.

Motivul e unul și același : consum și, mai ales, trafic de mari
juana. Un alt pilot, al cărui nume n-a fost dezvăluit din motive 
lesne de înțeles, a comentat lapidar întreaga situație : ..Unii au 
căzut, e drept, in plasa poliției, dar afacerea merge mai departe ! 
Ea a fost repede preluată de ceilalți, care sînt cu mult mai nu
meroși".

In loc să fie, cum ar trebui, mari campioni ai curatului, modele 
pentru tineret. John Paul et comp, au devenit „campioni ai 
drogurilor", răspindind viciu și suferință. Acum, insă, plătesc, 
toată povestea fiind, veți fi de acord, tristă și penibilă.

Ovidiu IOANITOMA


