
portul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI 

f ANUL XLII - 11 468 4 PAGINI - 50 BANI Marți 4 noiembrie 1984 |

In ajunul meciurilor din cupele europene la fotbal

Cupa Campionilor

STEAUA VIZEAZĂ
UN SUCCES

Dt PRESTIGIU
După convingătoarea victorie 

de la Slatina, din etapa a Xl-a 
a campionatului. Steaua a re
venit acasă și a doua zi a fost 
rezervată recuperării. De vi
neri, campioana tării și a clu
burilor campioane din Europa 
a pășit în ciclul de antrena
mente preoonizat de Anghel 
Iordănescu pentru atit de mult 
așteptatul retur cu Anderlecht, 
revanșă a Stelei la... revanșa 
obținută de echipa lui Arie 
Haan, în 22 octombrie, la 
Bruxelles, pe stadionul Con
stant Vanden Stock. Există 
preocupări deosebite pentru 
recuperarea deplină a celor 
patru jucători care au acuzat, 
în ultima perioadă de timp, 
traumatisme sau se află după 
operații. Este vorba de Bărbu- 
lescu, Bălan, T. Stoica și Ro- 
tariu.

(Continuare In pag. 2-3)

După primul turneu feminin de volei al fruntașelor

MARI LACUNE PE PLAN FIZIC $1 TEHNICO-TACTICI
Cel dinții turneu al plutonu

lui fruntaș, găzduit de Iași, a 
pus în evidentă superioritatea 
netă a formației campioane, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
care s-a impus cu ușurință în 
fata tuturor adversarelor. Ceva 
mai aproape de ea s-au situat 
Dacia Pitești și C.S.M. Libertatea 
Sibiu, prima beneficiind si de 
un lot mal valoros, iar cea
laltă de o pregătire foarte bu
nă a execuțiilor tehnice de ba
ză (îndeosebi a serviciului, cu 

pus probleme adversa-oare a 
retor).

Care 
acestui 
se par . __  __________
te evidențiate de el, aspecte 
care l^au făcut să satisfacă doar

sânt datele esențiale ale 
prim turneu? Două ni 

aspectele mai importan- 
aspeete

Marginalii la finala campionatului de gimnastică maeștri

CONSTANTA FACTORUL DETERMINANT
Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

IN OBȚINEREA UNOR REZULTATE Șl MAI BUNE

Marian Rizan, evoluînd la cal 
cu minere

Foto : P. FUCHS - Reșița
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Cupa U.E.F.A.

LA CRAIOVA, MARE 
INTERES PENTRU RETURUL 

CU DUNDEE UNITED
In ciuda faptului că meciul- 

tur, de la Dundee, s-a încheiat 
cu un scor sever în favoarea 
lui United (3—0), iubitorii fot
balului din Craiova așteaptă 
cu mare interes returul de 
miine, din cadrul etapei a Il-a 
a Cupei U.E.F.A, Acest interes 
este ilustrat, intre altele, de 
cererea mare de bilete, după 
estimările organizatorilor „Cen
tralul” craiovean urmlnd să fie 
plin, la ora 13, ctncf arbitrul 
francez Delmer va fluiera În
ceperea partidei.

După jocul de campionat 
susținut la Rm. Vîlcea, Uni
versitatea și-a continuat pre
gătirile cu o intensitate deose
bită, dornică să se reabiliteze 
după eșecul de la Dundee, 
prlntr-un joe dt mai bun fi 
o victorie pe care — de ce 
nu ? — s-o aducă plnă la pro-

(Continuare le pag. 2-3) 

în mică măsură exigentele pu
blicului și, mai cu seamă, ale 
specialiștilor: nivelul de pre
gătire atletică insuficient, pe 
de o parte, si aportul modest 
in plan tactic adus de ridică
toare, pe de altă parte.

• In ceea ce privește primul 
aspect, trebuie să subliniem 
taptid că majoritatea echipelor 
ne-au părut în luptă cu.„ iner
ția. Puține (și sporadic I) au 
învins-o. In acest context, fi
rește, realizările tehnice și tac
tice au avut de suferit Și, 
chiar dacă în cele 15 partide 
au existat câteva eu mal multe 
faze spectaculoase, acestea au 
rezultat din echilibrul unor 
prestații modeste si nu dintr-o 
calitate autentică. Lipsa unei

Programate la mai puțin de 
o săptămină de Campionatele 
Balcanice de la Rijeka, între
cerile gimnastilor maeștri, des
fășurate timp de trei zile in 
sala polivalentă din Reșița, au 
constituit, in primul rând, un 
test de verificare și selecție în 
vederea alcătuirii echipei noas
tre reprezentative. Federația de 
specialitate, prin activul său 
retribuit, ca si antrenorii de 
lot au avut astfel o bună o- 
cazie de a vedea In ce mă
sură sportivii fruntași, cei cu 
șanse de a îmbrăca tricourile 
naționale, și-au însușit la un 
nivel competitiv international 
programul de exerciții impuse 
și cât de valoroase sînt exer
cițiile liber alese pe care ei 
le-au pregătit. In aceeași mă
sură, finala de la Reșița a tre
buit să răspundă si la aspec
tele de perspectivă ale gim
nasticii noastre masculine, pro
blema asigurării sportivilor 
care vor fi chemați să evolueze 
în viitorul apropiat în echipa

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

SPORTUL STUDENȚESC, 
HOTĂRÎTĂ SĂ JOACE 
MAI BINE LA CANO

GÂND, 3 (prin telefon). în 
cursul dimineții de luni, echi
pa Sportul Studențesc a făcut 
deplasarea — pe calea aerului 
— în Belgia pentru meciul-re- 
tur cu formația K.A.A. Gent 
(La Gantoise), în cadrul celei 
de-a II-a etape a Cupei 
U.E.F.A. După sosirea pe aero
portul din Bruxelles, călăto
ria a continuat cu autocarul 
pînă la Gent (Gand), orașul 
care va găzdui partida de 
miercuri, unde fotbaliștilor 
noștri. li s-a făcut o frumoasă 
primire.

In cursul după-amiezii, jucă
torii bucureșteni au efectuat 
un prim antrenament Marti 
seara, la lumina reflectoarelor, 
ei vor face un nou antrenament, 
de acomodare cu stadionul 
Otten (capacitate de 25 000 
locuri), după care se va putea

(Continuare in pag. 2-3)

pregătiri fizice corespunzătoare 
s-a văzut nu numai în ' 
zitatea prestațiilor, în 
rile greoaie gi detenta 
a jucătoarelor, ci si în 
tea execuțiilor tehnice 
ențate de reprizele de... obo
seală care au marcat evoluțiile 
individuale și colective). De 
aici, plasamente si intervenții 
incorecte la preluare, imobili
tate în linia a doua, bloaaje 
grupate greu, tardiv, totodată 
scunde și. astfel, ineficiente. In 
legătură cu apărarea Ia fileu, 
noul antrenor al reprezentativei 
feminine, Mircea Dumitrescu, 
venit să facă înregistrări, era 
pur și simplu decepționat de 
randamentul blocajului. Defi
ciențele lui au fost, într-ade- 
văr, serios agravate de fondul 

_  atletic precar, așa cum a fost 
afectată si viteza de joc (de
parte de a îngădui combina
țiile în atac). Este adevărat, în 
parte, ceea ce au motivat teh-

sinuo- 
mlșcă- 
redusă 
calita- 
(influ-

cern tarea.BSEEEBi'ia ins. ar ui
MATERIALUL SI ECHIPAMENTUL SPORTIV 

FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EXIGENȚELE PERFORMANȚEI
Să ne închipuim un pantof 

de atletism rigid, cîntărind o 
jumătate de kilogram, și să 
ne mai imaginăm că acest 
pantof va încălța piciorul de 
bătaie al unui săritor în înăl
țime. Nu al unui săritor oare
care, ci al unuia foarte valo
ros. Să alăturăm apoi aceste 
date ideii de tentativă de re
cord national, pentru a nu 
împinge — spunînd mondial — 
fantezia prea departe. Pot de
veni cele două noțiuni compa
tibile ? Categoric nu, oricît de 
talentat și de pregătit ar fi 
atletul. Dar să ne oprim aici 
cu gluma, căci glumă a fost; 
un pantof de atletism n-a cîn- 
tărit cinci sute de grame nici 
la începuturile sale artizanale, 
cu atit mai puțin în zilele 
noastre, cînd strădaniile fabri

TINERETUL SE AE1RNÂ 
fL Zorilă $1 a. Balasz — performerii întrecerilor
„Atențiune, start!” De la baza 

pantei țișnesc, cu bicicletele In 
spinare sau lmpingtndu-le de 
ghidon, siluetele atit de fami
liare ale cicliștilor care ni ae 
dezvăluie acum — in cadrul 
Campionatelor Naționale din 
Poiana mică a Brașovului — 
în cea de a treia ipostază, de 
ciclocrosisti. O pantă pronun
țată pe iarbă, o coborâre ver
tiginoasă pe pămînt. In care 
viteza creste amețitor, trecerea 
unui mic pirîiaș, un drum prin 
pădurea de brazi, o porțiune 
de plat, altă pantă, altă rampă 
și. in final, o dură urcare In 
fata liniei de sosire — toate 
înșirate pe distanta de 3 000 m, 
cît măsoară un circuit, care 
trebuie parcurs de mai multe 
ori în funcție de categorii.

Juniorii mari au avut de par
curs cinci ture, însumînd 15 

Sugestiva imagine din întrecerea rezervată Juniorilor mari — surprinși 
pe peliculă da fostul campion national ia ciclism George Negoescu — 

privind duritatea întrecerilor de ciclocros din Poiana Brașov

km. Se anticipa o luptă strîn- 
să intre N. Pătrașcu. P. Santa 
și FL Zorilă. Dar. imediat după 
darea startului. In frunte se 
instalează autoritar juniorul 
mic A. Balasz care — cu toa
te eforturile urmăritorilor «ăl 
— nu va mai putea fi ajuns 
pînă la trecerea liniei de ao- 
sire. Clasament: 1. A. Balasz 
(Voința Cluj-Napoca. antrenor 
Gh. Căprarul 34:10, campion 
republican. 2. N. Fătrașen 
(C.S.Ș. 1 București) la 13 sec.,
3. FL Zorilă la 14 sec„ 4. M. 
Grancea (ambii CIBO Brașov) 
la 53 sec.. 5. W. Gross (Torpe
do Zărnești) la 1:48, 4. Cr. Mo
doran (C.S.Ș. 2 Buc.) la 2:05.

Juniorii miel și-au disputat 
întiietatea pe parcursul a 0 
km. La start, in postură de 
mare favorit, A. Balasz care — 
confirmlnd că este in formă 
foarte bună in acest final de 
sezon — a câștigat clar. Clasa
ment : 1. A. Balasz 21:15. dș-

CUPA ROMÂNIEI LA TALERE
Ultima competiție de amploare 

a calendarului Intern da talere — 
Cupa României — s-a desfășurat 
La sflrșltul săptămfnll trecute, pe 
poligonul bucureștean Tunari. în
trecerile nu s-au ridicat la un ni
vel foarte Înalt, In primul tind 
din cauza vremii nefavorabile 
(ceață, frig), dar și din cauza 
materialelor de concurs de cali
tate mal Slabă. Attila Ciorba me
rită, totuși, un plus de atenție 
pentru faptul că a clștlgat proba 
de skeet a seniorilor cu 1*3  t-d-, 
după ce a avut o primă xl eu 13 
de talere doborlte din tot atâtea 
trase. Iată Insă primii clasați, trap, 
seniori : 1. T. Vlâdolanu (Olim
pia) 17S t. 3. V. Antonescu (Stea
ua) ISO t, 3. T. Olaru (C. T. Ale
xandria) 140 t; juniori: 1. C. Sto
len (Steaua) u*  t 3. N. Ologeaau

canților îl apropie tot mai mult 
de gramajul... aeromodelelor.

Am „șarjat” puțin, pentru a 
avansa spre ideea imediat ur
mătoare, cea a importanței pe 
care o are materialul sportiv 
in obținerea unor rezultate de 
circulație internațională. Este 
puțin probabil că un Francesco 
Moser ar fi putut doborî recor
dul orei fără apariția roților 
lenticulare sau că Bubka ar fi 
atins „etajul 6“ fără prăjina 
sa... computerizată (exact așa 
stau lucrurile, prăjinile sale 
sint dintr-un amestec carbon- 
fibră de sticlă, dozat diferit de 
Ia o porțiune la alta, respec- 
tind datele furnizate de un 
calculator electronic). Fără dis
cuție, talentul și pregătirea 
performerului vor rămine întot
deauna decisive în drumul spre 

tlgător al Concursului Republi
can. 2. W. Gross la 51 mcl. 8. 
D. Oprescu (Muscelul Câmpu
lung) la 59 sec„ 4. D. Trti 
(Voința Cluj-Napoca) la IS1, 
5. M. nrlea (Voința Ploiești) 
la 201. 8. M. Mihai (Olimpia 
București) la 2:23.

Așteptată cu viu interes da 
numeroșii spectatori prezent!. 
Întrecerea rezervată seniorilor, 
care au avut de parcurs 
21 km. a adus la start 
un număr de 35 de con- 
curenti. dintre care au lip
sit, în mod cu totul inexplica
bil. cicliștii de la Dinamo. Pri
mul tur. parcurs in 7:45, a pri
lejuit evadarea din pluton a 
sportivilor V. Buduroi. FL Zo
rită, Z. Lorincz și V. Gocan. 
care vor merge în această or
dine si în tururile doi si treL 
La a patra trecere. în frunte 

se instalează in mod surprin
zător juniorul FL Zorilă. urmat 
de V. BuduroL St Bulăreanu. 
Z. Lorincz. M. Orosz și V. Go
can. Avansul lui Zorilă — de 
circa 10 sec„ in turul cinci — 
va crește treptat astfel că tn 
ultimul tur. In aplauzele su
porterilor săi, ei câștigă deta
șat primul titlu de campion na
tional la seniori. Clasament : 1. 
FL Zorilă (CIBO Brașov — an
trenor Martie Stefăneseu) <8:52. 
2. Val. Buduroi (STIROM) la 
St sec.. 3. St Bulăreana (Me
talul Plopenl) la 1:44. 4. Z. Lo- 
rinez (Steaua) la 3:19, 5. M. 
Orosz (Electromurea Tg. Mu
reș) la 3:31. «. V. Gocan (Vo
ința Cluj-Napoca) la 4:17.

Competițiile de dclocros <fln 
Poiana Brașov au beneficiat 
de o excelentă organizare, asi
gurată de Federația Română 
de Ciclism gt asociația CIBO 
Brașov.

Horațiu SIMA

(C. S. Teleormanul), 3. A. Pe
trescu (Unirea Jolța) 109 t ; se
nioare : 1. Elena Ujenluc (OUm- 
pla) 100 t, 3. Mibaela TomJtolu 
(Olimpia) M t ; skeet, seniori : 1. 
A. Ciorba (C.SJrt. Bala Mare) U3 
t, 3. D. Gazetovicl (Steaua) 191 t, 
3. L Toman (Vlnâtorul Timișoara) 
1M t ; juniori : 1. M. Cârbunaru 
(Steaua) 133 t, 3. D. Jellmarian 
(3. C. Arad) IM t, 3. O. Slpos 
(Vinătorul Timișoara) 35 t ; seni
oare : 1. Lucia Moldovan (C.S. 
Arad) 111 t 3. Maria Andrei 
(Constructorul Alba Iulla) M t. 
Clasament general, pe secții s 1. 
Steaua 3t p, 3. Olimpia 31 p. 3. 
C.S. Arad 11 p, 4. Constructorul 
Alba Iulla 11 P, 5. Vinătorul Ti
mișoara 10 p, I. C.S. Teleorma
nul 7 p.

noi recorduri, dar eforturile 
lui pot fi puse în valoare nu
mai prin intermediul unui ma
terial sportiv de cea mai bună 
calitate. In „tandemul” om-ma- 
terial nici unul din factori nu 
are voie să rămină in urmă, 
iar in slujba acestui deziderat 
se află o veritabilă armată de 
specialiști — cercetători, ingi
neri, tehnicieni, muncitori de 
Înaltă calificare.

Multă vreme, în sportul nos
tru de performanță acest ra
port a fost inechitabil, în orice 
caz în defavoarea performeru
lui. Unor campioni de anver
gură mondială dați de sportul 
nostru (și au fost atîtia) le-a

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)



De miercuri pînă duminica, la Oradea In etapa a /V-cr a Diviziilor A de baschet Rai

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII JUNIORI
ÎSI VOR DESEMNA CAMPIONII

Nici nu s-au stins bine ecou
rile Campionatelor Naționale 
ale maeștrilor, de la Reșița, și 
iată că un nou concurs impor
tant al calendarului nostru In
tern bate la ușă. Este vorba 
de Campionatul Republican al 
iuniorilor si lunioarelor I și 
II. programat de mtine pînă 
duminică in Sala Sporturilor 
din Oradea. întrecere care va 
reuni, practic, pe cei mai au
tentici reprezentanți ai gimnas
ticii noastre tinere si va consti
tui. se înțelege, o trecere în 
revistă a tot ce are mai va
loros această disciplină la ni
velul îuniorilor.

Miercuri și toi își vor dis
puta întîietatea băieții (se va

concura la categoriile a IV-a, 
a in-a, a II-a, I și maeștri), 
iar sîmbătă și duminică vor e- 
volua fetele (la aceleași cate
gorii de clasificare). Se va 
concura cu exerciții liber alese.

Pe lîngă faptul că va trebui 
să arate care este perspectiva 
gimnasticii noastre pentru anii 
următori, concursul de la O- 
radea va fi, în același timp. 
$1 un test de verificare și se
lecție pentru echipele pe care 
le va alinia tara noastră în 
meciul triunghiular care reu
nește peste o săptămînă, tot la 
Oradea, reprezentativele de 
Juniori ale României. Uniunii 
Sovietice și Bulgariei.

CONSTANȚA - FACTORUL DETERMINANT
(Urmare din pag. 1)

națională fiind de cea mai 
stringentă actualitate

Pentru apropiatul examen in
ternational — unul din putine
le pe care prima noastră re
prezentativă masculină l-a a- 
vut în timp de un an — lu
crurile s-au limpezit aproape 
în totalitate în cadrul con
cursului de la Reșița. Marian 
Rizan. Emilian Nicula Marius 
Gherman. Adrian Sandu Va
lentin Pîntea Marian Stnican 
și Nicolae Be.ienaru (selecția 
lui Marius Tobă este incertă 
din cauza unui traumatism oare 
l-a tinut o perioadă departe 
de aparate) au probat certe ca
lități competitionale plusurile 
lor fiind desigur preponderen
te. Unele neaiunsuri la capi
tolul pregătirii fizice ale unora 
dintre gimnastii fruntași si. de 
aici, neputința lor de a duce 
de la prima execuție si oină în 
finalul Întrecerii lupta sportivă 
la cel mai Înalt nivel am pu
tea să le punem pe seama lip
sei de activitate competitiona- 
lă care rămlne o problemă 
mereu deschisă în gimnastica 
noastră.

După cum a evoluat cu pro
gramul impus si liber ales, dar 
cu deosebire în finalele pe a- 
parate. echipa noastră poate si 
trebuie să aspire la locul I la 
viitoarea Balcaniadă unde vor 
trebui să se valorifice mai a- 
les aspectele pozitive reieșite 
din disputa pentru titlurile de 
campioni ai tării la categoria 
maestri. Marian Rizan repre
zintă. la ora actuală, cel mai 
Important ciștig al gimnasti
cii noastre masculine. în sen
sul că el a înregistrat un spec
taculos salt valoric, cu deose
bire la paralele. Acumulări cer
te a făcut ta ultimul an și 
Marius Gherman. El ne-a 
arătat lucruri de mare spec
taculozitate și forță, dar — 
surprinzător — a avut si ne-

așteptate căderi, o evidentă lip
să de mobilitate si precizie în 
unele probe, care l-au elimi
nat. in toiul disputei, din cursa 
pentru titlul de campion ab
solut al țării. Adrian Sandu, in 
schimb (provenit la Dinamo de 
la C.S.Ș. Sibiu, unde a lucrat 
cu Adrian Stan si Horst Stolz), 
a fost mai egal In evoluții, a 
produs o impresie excelentă 
prin maniera sa de concurs, 
prin amplitudinea și eleganta 
mișcărilor. prin maturitatea 
sportivă dovedită în tot timpul 
concursului. Nu-1 putem omite 
de pe lista evidentiatilor la fi
nala de la Reșița pe noul cam
pion al tării la bară fixă, di- 
namovistul Marian Colăcel. în 
finala de duminică la prinz el 
a prezentat un exercițiu de ex
cepție. cu elemente rar văzute 
chiar si pe plan mondial, de 
mare risc și periculozitate. Pe 
bună dreptate a fost notat 
cu 10 I

Dintre gimnaștii care „vin" 
și pe care îi așteptăm cu apa
riții mai convingătoare în ur
mătoarele concursuri Florin 
Gheorghe. Nicușor Pascn. A- 
drian Cătănoiu. Claudiu Tem
pe. Clandin Vinerean au probat 
incontestabile calități. Impor
tant rămlne ea atît maeștrii 
consacrat!, cei care s-au situat 
In fruntea clasamentului, cît și 
tinerii care au avut prestații 
bune si foarte bune doar la li
nele probe, să-și Îmbunătățeas
că eu prioritate constanta, să 
tindă la evoluții de nivel su
perior pe parcursul Întregii 
competiții, premisă care stă Ia 
baza tuturor rezultatelor bune.

LA FETE (in grupa 1-6) NICI 0 DUBLĂ VICTORIE
Rezultate șl unele amănunte din 

etapa a IV-a a Diviziilor A.
FEMININ, GRUPA 1—6
OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI- 

VERSITATEA CSȘ VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 1—1 : 75—70 (33— 
24) șl 93—100 (43—53). Ambele par
tide au oferit dispute echilibrate 
șl spectaculoase, mal cu seamă 
cea de a doua In care clujen- 
ceie au condus uneori la dife
rente de 10—12 puncte, dar bucu- 
reștencele au reușit să refacă o 
parte din handicap. O mențiune 
pentru Ecaterlna Stingă, cea mal 
bună de pe teren în fiecare din 
cele două jocuri. Au Înscris : 
Crlstea 1S+21, Stingă 12+34, Ga- 
vriliuc 19+5. Marinaehe W+19, Sl- 
poș 0+11, Catrina 2+0, D. Popa 
2+2 respectiv Enyedi 2+5 Misăllă 
9+3, V. Pepa 6+10, Veres 9+7. 
Șandor 11+18, Dragoș 14+22, Je- 
rebie 26+35, Manasses 2+0. (NIco- 
ieta ALDEA).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 1—1 : 76—78 (34— 
36, 69—69) și 64—46 (38—19). Re
miză surprinzătoare. însă mult 
mai neașteptată a fost evoluția 
eleve’or antrenorului M. strugaru 
tn al doilea meci, clnd au fost 
ie nerecunoscut. Politehnica a 
ctștlgat — duminică — in primul 
rind tactic, apărarea agresivă 
fiind un atu care a clntărlt ho- 
tărltor tn balanță. Apoi, verva șt 
precizia Măriei Roșianu. Au mar
cat : Roșianu 25+18, Zidaru 18+6, 
Făgărășanu 11+0, Dăian 4+2. 
Mathe 16+13, Moldoveanu 4+10, 
Netolitchl 6+15. respectiv Vaslie 
4+7, Gera 10+5. Angheluș 4+8. 
Urogdi 2+0, Jugănaru 23+5. Filip 
10+2. Borș 20+2. Cocirlan 3+2. 
Apostu 0+11, Pană 0+4. (V. A- 
DRIAN).

POLITEHNICA CSȘ TIMISOARA 
— CHIMISTUL CSȘ RM. VILCEA 
1—1 1 80—52 (51—25) 53—55 (34—28). 
Doar sîmbătă au arătat timișo- 
rencele ce pot ; a doua zi. ele au 
cedat după un meci echilibrat. 
Au Înscris : Bodea 16+14. V. Che- 
pețan 16+9. G. Nagy 15+8, Grădl- 
naru 8+4, R. Chepetan 4+6, Stamln 
14+12, Bede 5+0. Jitaru 2+0 pen
tru gazde, respectiv Barbu 19+ 
13. Petre 15+8. Ionesen 7+6, AI1O- 
man 4+9. Manea 3+10. Nlcolescu 
4+0 Bădițoiu 0+4.

GRUPA 7—12
ROBOTUL IPEP CSȘ BACAU — 

COMERȚUL TG. MUREȘ 2—0 : 
94—78 (47—29) șl 67—63 (25—34).
Coșgetere : Rusu 39+23, Bunget 
19+20. Llonte 17+12, respectiv 
Olasz 24—12, Mathe 15+15, Făr- 
caș 16+8. (E. TEIRAU — coresp.).

MOBILA CSȘ SATU MARE — 
RAPID-PROGRESUL CSȘ 5 BUCU
REȘTI 0—2 : 56—79 (16—35) șl 62— 
86 (34—46). Coșgetere : Așteleanu 
16+16, Szăcs 19+0, respectiv : Tri- 
că 18)27. Aiixandru 16+16, Lefter 
10+23, Popa 17+8. (Z. KOVACS
— coresp.).

CH1ȘUL CSȘ 2 ORADEA — VO
INȚA BRAȘOV 1—1 : 73—70 (45— 
33) și 70—78 (38—40). Coșgetere :
Balogh 27+9, Cutuș 16+21, Chva- 
tal 15+13, respectiv Hlnda 36+19. 
Grecv 8+25, GrOnwaM 14+18. (1. 
GH1ȘA — coresp.).

MASCULIN, GRUPA 1—6
RAPID — STEAUA 0—2 : 83—122 

(48—51) șl 83—102 (49—55). Ambele 
debuturi ale partidelor l-au ară
tat pe feroviari puși pe fapte 
mari. Dar, o dată cu trecerea 
timpului, campionii își vedeau de 
treabă, jucau calm, fără să se 
agite (deși au fost conduși) și, a- 
tund clnd au considerat necesar, 
au apăsat pe ..accelerație*.  Avînd 
In Ermurache și Brănișteanu ju
cători de bază ei s-au desprins 
și au ciștiaat lejer ambele par
tide. Au marcat : G. Mihal 0+4. 
Marinaehe 10+8. A. popovicl 13+ 
6. M. Dumtiru 14+22, Ghiță 15+23 
G. Dumitru 5+3, Sipoș 2+16, Su- 
elu 13+6, Popescu 6+6, pentru 
Rapid, respectiv Ermurache 38+ 
21, Ardelean 19+24, RelsenbUchier 
4+8, Cristescu 4+2, Căpușan 9+11, 
Opșltaru 3+0, Netolițchi 9+2. 
Brănișteanu 25+18 V. Ion 11+16. 
(P. IV.).

ICED CSȘ 4 BUCUREȘTI — DI
NAMO BUCUREȘTI 0—2 : 106—124 
(56—62) și 95—115 (39—63). Dlnamo- 
viștil au condus permanent dato
rită acțiunilor mai precise și mai 
eficiente, ta care Dan Niculescu 
a avut, ca de obicei, rolul prepon
derent. Baschetbaliștii de la ICED 
au încercat să facă față mai va
loroșilor lor, parteneri de Între
cere, dar uneori au atacat stereo
tip (bazîndu-se poale excesiv pe 
forța pivotului Mădlrjae) și au

manifestat superficialitate în apă
rare. Au înscris : Niculescu 44+ 
48, David 28+10, Uglai 12+11, 
Constantin 12+2, Bărbulescu 11+9. 
Vasilică 9+11, vinereanu 4+10, 
Iacob 2+10. Ionescu 2+4 pentru 
învingători, respectiv Mădlrjac 
26+23, Pogonaru 19+22, Mihalcea 
15+21, Grădișteanu 14+5, Tzachis 
11+6, Păsărică 8+8. Volcu 6+4. 
Pintea 3+4, Ciocan 0+2, Popa 
4+2. (C. BERINDE1 — coresp.).

FARUL CONSTANTA — DI
NAMO ORADEA 2—0 : 95—92 (50— 
46) și 109—100 (58—58). Jocuri
spectaculoase, echilibrate, cu cap
tivante răsturnări de scor, o reu
șită propagandă oentru baschet, 
la care și-au adus aportul ambele 
echipe. Au înscris : Mănăilă 29+ 
38, Băiceanu 33+34 (cel mai buni 
de pe teren). Moldoveanu 18+10, 
Spînu 5+10 Șerban 2+6. Ilucă 
8+2. Tecău 9+6. L. Cernat 0+3 
respectiv Antochi 33+12, Crls
tea 24+15, Costin 12+30, Flaundra 
14+8. Nicoară 3+8, Szabo 2+10. 
Răduiescu 2+8. Pascu 2+6. Kcsa 
0+3, Fodor 0+2. Au arbitrat : O. 
Vestinlan șl C. Dumitracbe. (C. 
POPA — coresp.).

GRUPA 7—12
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO

RUL CLUJ-NAPOCA — RAMIRA 
BAIA MARE 1—1 : 75—76 (36—36) 
ș! 79—76 (47—42). Coșgeteri : Cră
ciun 20+26. Murășan 17+21. res
pectiv Mara 14+21, Popescu 27+ 
2, Fierea 13+13 (M. radu — co
resp.).

POLITEHNICA CSȘ UNIREA 
LAȘI — ACADEMIA MILITARĂ 
MECANICA FINA BUCUREȘTI 
1—1 : 82—76 (41—38) și 82—88 (41— 
44). Coșgeteri : Măgurean 17+17 
Moscata 15+18, Boișteanu 17+11. 
respectiv : Zdrenghea 27+15. (A- 
lex. NOUR — coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — CSU 
BALANȚA SIBIU 0—2 : 84—95
(40—54) șl 79—87 (32—43). COȘge 
teri : A. Constantineseu 36+25. D. 
Dăian 25+23, respectiv Herbert 

24+19 Gh. Dălan 20+23.
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In etapa a VH-a la popice

ANUNT

ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI $1 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI anunță punerea In 
vtnzora, Inceplnd cu data 
de 5 noiembrie a.e., a 
locurilor pentru odîhnd 
șl tratament In toate sta- 
țkmfle din țarâ pentru 
semestrul I 1987.

DOUĂ REZULTATE DE
Sîmbătă șl duminică s-au dis

putat patru duble Intîlniri ta Di
vizia A la polo.

Seria I: Progresul București — 
Crlșul Oradea 11—11 (2—5, 3—2,
2— 2, 4—2) Șl 10—16 (1—5, 2—3,
3— 2, 4—6). Primul punct al bucu- 
reștenilor in partidele cu forma
ția campioană, care a suportat 
insă sîmbătă handicapul elimi
nării. fără drept de înlocuire, a 
lui Garofeanu. ta mln. 20,21. A 
doua zi. bihorenii au învins clar. 
(GH. NISTOR, coresp.).

Voința Cluj-Napoca — Rapid 
Buc. 8—1 (2—2, 1—1. 2—4, 3—1)
șl 9—10 (S—3, 1—2, 1—4. 8—1).

EGALITATE LA POLO
Două partide de mare luptă cu 
flnalurl foarte disputate, in pri
ma clujenii obțlnind cel dinții 
punct in actuala ediție. (Bl. RA
DU, coresp.)

In clasament: 1. Dinamo 24 p, 
2. Crișul 21 p, 3. Steaua 17 p, 4. 
Rapid 9 p, 5. Progresul 6 p. 6. 
Voința 1 p.

în seria a doua valorică: IL 
Timișoara — Vagonul Arad 16—12 
(7—2, 2—3, 3—4, 4—3) și 17—10 
(4—2, 4—2, 5—3, 4—3), bănățeni! 
contlnutad astfel seria victori
ilor. (ȘT. CRETU, coresp.): CSU 
TMUCB București — Progresul 
Oradea 9—6 (3—2. 3—1, 2—2. 1—1) 
și 14—5 (4—0, 2-2, 5—1. 3—21.

DOPĂ PRIMUL TURNED
(Urmare din pag 1)

nteienil s că unde dintre echipe 
au avut probleme, de natură 
școlară, oare au împiedicat con
tinuitatea în pregătire, sau că 
ne aflăm abia la Începutul 
turneelor. Credem Insă că se 
puteau găsi soluții ca sub as
pect fizic situația să se pre
zinte totuși mai bine. Să aș
teptăm. deci, un reviriment la 
următorul turneu...

Cît privește ridicătoarele-co- 
ordonatoare. doar Gabriela Du
mitrescu a încercat să dea mai 
multă culoare si conținut tac
tic construcției atacului craio- 
vean, în timp ce Crina Răuță 
a fost adesea oprită Să diri
jeze, la nivelul capacităților ei 
tactice reale, de o echipă gă- 
lăteană mai puțin sprintenă ca 
de obicei. în general. după

FEMININ DE VOLEI
cum au evoluat în turneu, co
ordonatoarele nu pot fi judeca
te decît prin precizia paselor 
și nu prin combinații tactice 
(puține) realizate... Pentru ca 
jocurile să fie frumoase, spec
taculoase, ar trebui lucrat mai 
mult pentru aplicarea în Joc a 
unor scheme tactice mai va
riate, pentru dezvoltarea spiri
tului creator al ridicătoarelor, 
căci la Iași jocul a fost prea 
^ărac 1
• După rezultatele înregistrate 

în ultima zi (Universitatea CFR 
Craiova — CSM Libertatea Sibiu 
3—0, Dacia Pitești — Penicilina 
Iași 3—0, Dinamo — CSU IMN Ga
lați 3—2 ; Calculatorul București 
— Chimia Rm. VDcea 3—0, Farul 
Constanța — 3’tcit Craiova 3—2. 
Flacăra Roșie București — GIGCL 
Brașov 3—1), lată clasamentele 
celor două grupe valorice ale Di
viziei A de volei (fete).

1. Unlv. CFR
2. Dacia
3. CSU IMN
4. Penicilina
5. Dinamo
6. CSM Libert.

10 10 0 30: 5 20 
«
5
3
3
3
•
7
5
4
4 

_________ 2
Următoarele turnee vor avea loc 

între 15 șl 12 noiembrie la Pitești 
(grupa I valorică) șl Craiova 
(grupa a T7-a valorică).
• La Tulcea s-a desfășurat un 

turneu masculin organizat de 
AS Gloria Tulcea. Clasamentul fi
nal : 1. CSM Delta Tulcea (cîștl- 
gătoarea „Cupei Gloria-) 6 p. 2. 
Gloria Tulcea 5 p. 3. CSU Galați 
4 p, 4. Dinamo Tulcea 3 p (Ion 
Diaconu — coresp.).
• Inceplnd din 5 ianuarie 1997 

în Capitală se deschide un non 
curs de arbitri de volei. Cererile 
se pot depune la sediul Comisiei 
mttnlclpMe (str. Gl. Lemnea 6. 
lunea. între orele 16—16).

7. Faruj
8. Flacăra Roșie
8. Calculatorul

10. Oltcît
11. GIGCL
12. Chimia

10 
10
10
10
10 
li"
10
10
10
10
10

4
5
7
7
7
2
3
5
6
6
8

16
15
13
13
13

17
15
14
14
12

In cadrul etapei a Vil-a a 
Campionatului Diviziei A de po
pice, disputată sîmbătă, doar o 
singură formație masculină, 
Aurul Baia Mare, a reușit să 
cîștige în deplasare, în timp ce 
la feminin, trei echipe (Voința 
Oradea, Electromureș Tg. Mureș 
și Dermagant Tg. Mureș) au ob
ținut puncte pe alte arene. Iată 
rezultatele:

FEMININ • GLORIA BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
2562 — 2425 p.d. (scor in
dividual 5—1). Derby ui Capitalei 
a revenit liderei seriei Sud, care 
a avut în Ana Petrescu (452 p!) 
și Floriea Neguțoiu (435) cele 
mai precise concurente. De la 
Rapid s-a remarcat tn mod spe
cial antrenoarea-jucătoare Vasi- 
llca Pințea cu 439 p. (N. Ștefan- 
coresp.) A CONSTRUCTORUL 
GHERLA — VOINȚA ORADEA 
2354—2365 (2—4). Meci foarte... 
strîns, învingătoarea a fost sta
bilită după ultimele trei bile. 
Principalele realizatoare: Mathe
— 425. Psihas — 424 CV) Mihal
— 416 șl Raț — 406 (C). (A. Sa- 
bo-coresp.) a METROM BRA
SOV — LAROMET BUCUREȘTI 
2410 — 2349 (4—2). ParMdă intere
santă, cîștlgată pe merit de bra
șovene©. care au format o echi
pă mal omogenă, avînd în Bo- 
tezatu — 425 s1 Tstvan — 425 rele 
mal bune jucătoare. De la bucu- 
restence s-a evidențiat Luean — 
415. (C. Gruia-coresn.) M VOIN
ȚA ODORT7FTU SECUIESC — 
DFRMAGANT TG. MURES 2337

Campionatul de hochei

STEAUA, VICTORIOASA LA GALATI

C COSTEANU A CÎȘTIGAT PREMIUL APPRANTIILOR
Una dintre cele mal frumoase 

curse ale anului ■ tom Premiul
Apprantlllor. care a revenit lui 
Ruibtst. condus de ttnlrul C. 
Coateanu. acesta reușind să 
smulgfi ,1a fotografie*  un scurt 
cap Dedel. tntr-o sosire ou mal 
multi cat ta luptă. Am urmărit 
a dispută cu multe momente de 
suspens de altfel toată reuniunea 
fiind dominată de alergări spec
taculoase. ta care eiștigătorti au 
fost desemnați ne ultimii metri 
St aeta pentru că nrogramul nu 
a mal avut cal scapați de handi
capuri. rom s-a tattmnlm in site 
dă ti Au sbundat și surprizele 
Astfel, Slmin — după o suită de 
performante fără record — a în
vins. G. Suditn dovedind cu s- 
eeaată ocazie velettățl de antre
nor. el fiind protagonistul reuni
unii. treetndu-și tn cont trei 
victorii eu Cobadin. tn frumos 
progres, șt Osman, tntr-un nou 
record al carierei. Formația S 
Tonesen. dună victoria cu Rui- 
blst a mal nrodus o surpriză 
eu Runesor. care a talvat o 
partidă ce părea compromisă ta 
jumătatea liniei drepte. R. Coo

ties meritlnd felicitări. O altă 
formație care a reușit două vic
torii a fost a lut M. Dumitru, 
care a Învins cu Craidon si Baz- 
na ta cursa rezervată amatorilor 
M. Popescu reintrtnd cu brio ta 
rindul amatorilor de valoare. 
Melinte acoperind un parcurs 
corect, a cfștlgat fără probleme, 
reslizind șl un frumos record de 
135.5 km.

Rezultate tehnice: Cursa 1: 1. 
Pericol (Popescu) 1 :SS.» 1. Karl-

«mamasawsaam

e CT ȘTI GURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN » OCTOMBRIE 

1986. Cat. 1:1 variantă 25% = Au
toturism Dacia 1300 (76.000 lei) ; 
cat. 3 : 5 variante 35% a 16.136 lei; 
cat. 3 : 15,50 variante a 5.205 lei ; 
cat. 4 î 06 00 variante a 1.222 lei ; 
cat. 5 : 189,50 a 42® lei ; cat. 6 : 
6.709,00 a 10 lei ; cat. 7 : 140.00 a 
200 lei ; cat. 8 : 3.359,50 a 40 lei. 
Report cat. 1 : 20.686 lei. Autotu
rismul Dada 1300, de la cat. 1. ju
cat pe o variantă de 25% a fost 
obținut de participanta Dîrla 
GeorgeU din București,

no, cota: cîșt. 5, Cursa a II-a:
1. Cobadin (Suditu) 1:27,4 2. So- 
neta, cota: cîșt. 7, ev. 448. Cursa 
a TTI-a: 1. Bazna (M. Popescu) 
1:29,« 2. Oranița 3. Sorel, cota 
cîșt. 5, ev. 23 ord. triplă 1126 
Cursa a IV-a: 1. Craidon (M. 
Dumitru) l :30,5 2. Trudln 3. Tn, 
cota: cîșt. 20 ev. 8, ord. tri
plă 1034. triplu 2-3-4 196. Cursa 
a V-a: 1. Slmin (Suditu) 1:31.1
2. Tftiana. cotar cîșt. 4, ev. 75, 
Cursa a Vl-a: 1. Rulblst (Costea- 
nu) 1 ^8.3 2. Deda 3. Comlșon, 
cota: cîșt. 10, ev. înc. ord. tri
plă 2711. Cursa a vn-a: 1. Rune-

HIPISM.
sar (Costică) 130,4 2. satin 3. 
Crișan, cota: cîșt. 12, ev. tac. 
ord. triplă 808. triplu 5-6-7 tac. 
Cursa a vm-a: 1. Melinte (N. 
Nicolae) 1 as,5 X Ghirlanda 3. 
Samba H. cota: cîșt. 1.60. ev. 37 
ord. triplă 395. Cursa a lX-a: 1. 
Oman (Sudltu) 138.8 2. Simon, 
cota: cîșt. 4, ev. tac. ord. 96.

A. MOSCU

Duminică șl luni, la Galați 
au avut loc meciurile Dunărea 
— Steaua București In cadrul 
campionatului Diviziei A. pri
ma grupă valorică.

DUNĂREA — STEAUA 3—6 
(0—4, 2—1, 1—1). Meci intere
sant. echipa campioană des- 
prinzîndu-se in ciștigătoare din 
prima repriză, aceasta si da
torită prestației slabe a porta
rului găiătean Al. Răduiescu. 
tn următoarele două reprize 
jocul a fost mult mai echili
brat. Au marcat : Gerczuj, K. 
Antal, Burada, Huțanu, Dra- 
gomir, Hălăucă pentru învingă
tori. respectiv N.. Dima, Bujo- 
reanu, Radu. Au arbitrat : ȘL 
Enciu — N. Enache «1 Gh. 
Mien. (Gh. ARSENIE — coresp.)

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• Nu uitați nici de tragerea 

obișnuită pronoexpres de mline. 
miercuri. 5 noiembrie, azi fiind 
ULTIMA ZI pentru exprimarea 
propriilor opțiuni ta ceea ce pri
vește numerele jucate.
• Sfirșltul acestei săptăminl este 

marcat de o nouă TRAGERE 
LOTO 2. care are loc duminică. 
9 noiembrie, și — desigur — de

concursul Pronosport din aceeași 
zi. Consemnăm mal jos tntnnlrile 
programate pentru etapa concur
sului din 9 noiembrie : 1. Aseoli 
— Florentina : 2. Ataianta — Co
mo ; 3. AvetHno — Brescia : 4. 
Em noli — Verona ; 3. Intern azlo
nale — Torino : 6. Juventus — 
Napoli ; 7. Roma — Udinese ; 8. 
Sampdoria — Milan : 9. Arezzo — 
Parma : 10. Messina — Genoa : 
11. Autobuzul — Progresul : K 
F.C. Maramureș — Gloria Bișirița: 
13. Jllmpla SJd. — „Poli*  Timi
șoara.

DUNĂREA — STEAUA 8-5 
(2—3. 0—2, 2—6). Partidă inte
resantă. S-a jucat In viteză 
intr-o atmosferă de deplină 
sportivitate. Puțin a lipsit ca 
gălătenii să egaleze 
minut prin Mareu. 
meJe secunde prin 
marcat : Bujoreanu 
Zaharia (min. 13 gi 
(min.
Gerczuj 
(mta. 
GMga 
(min. 
nflor.
Șt. Enciu, N. Enache. 
RIOPOL — coresp.).

54) pentru 
(min. 2).

9). Huțanu 
(min. 26) si 
39) In favoarea 
Au condus • M.

In ultimul 
si ta ulti-
Fulga. Au 
fmtn. 10) 
38). Fulga
Dunărea : 
Justinian

(min. 20) 
I Dracomir 
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!St Im ■
un... șoarece-putere*  - 
amar Costinean, acest

contura mai clar „unsprezecele" 
ce va fi trimis în teren în 
jocul de miercuri. Asupra al
cătuirii acestuia planează încă 
unele semne de întrebare, de
oarece cîtiva jucători (IWuntea- 
nu II, Bozeșan, Pană. Terheș, 
care n-au evoluat 
ciul de campionat 
troșani) se resimt 
dentările suferite.
și se depun însă în continuare 
eforturi intense pentru refa
cerea lor. astfel ca Sportul 
Studențesc să poată alinia aici, 
in partida cu K.A.A. Gent, cea 
mai bună formație.

Conștient! de dificultatea a- 
cestei noi confruntări cu echi
pa belgiană, studenții bucureș- 
teni o privesc cu încredere, 
fiind doritori să se reabilite
ze după neașteptata și severa 
înfrîngere din prim-»l meci, 
disputat pe propriu! lor sta
dion din „Regie".

în încheierea acestei prime 
corespondente din Gând, să 
precizăm că partida de miercuri 
va avea loc Ia ora 20 (21. ora 
Eucureștiului) și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri finlan
dezi, avîndu-I Ia centru pe K 
Natri.

obținut două vlctcrll, ambele În
cheiate cu scorul de 2—0 (autorii 
golurilor 7 Timiș — 3 șl Bănică) 
și un rezultat de egalitate : o—8. 
Cel mai buni 
Timiș (Gloria ______ ___ -
(Ind. Sîrmei C Turzii) Mitici șl 
Bogdan (ambii 
rești).
• ASTĂZI, - PE STADIONUL 

I.C.S.IJW. va avea loc meciul In
ternațional amical dintre forma
țiile I.C.S.I.M. București și Arse
nal Cairo, cere face un turneu de 
clteva jocuri in țara noastră. Par
tida este programată la ora 14.30.

6—18),’ 18. Bihoreana Marghlta 
8 p (8—20)

SERIA A X-a
Minerul Rcdna — Someșul Satu 

Mare 2—1 0—0) Minerul Bala 
Sprie — Minerul Bălța 2—0 (0—0), 
SUvania Cehu Silvaniel — Meca
nica Bistrița 1—0 0—0). Minerul 
Băiuț — Laminorul Beclean 3—1 
(0—0). Minerul Borșa — Chimia 
Tășnad 2—1 0—0), Chlmforest
Năsăud — Bradul Vișeu 3—1 
(1—0). Oașul Negrești — Victoria 
Cărei 0—1 (0—0). Minerul Sărmă- 
șag — Chimia Zalău 2—o (0—0).

Pe primele tocuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 21 p 06—9), 2. vic
toria Cărei 19 p (23—11). 3. Some
șul Satu Mare 19 p 08—13)... pe 
ultimele tocuri : IA Chimia zalău 
10 p (8—16), 15. Bradul Vișeu 10 p 
01—22) 16. Minerul Borșa » p
(7-15).

SERIA A Xl-a
Progresul Odorhel — A vin tul 

Reghii» 2—0 (2—0). Metalul Sighi
șoara — IP A Sibiu 1—0 0—0). U- 
nlrea Cristuru Secuiesc — Unirea 
Ocna Sibiului 2—0 (1—0). Meta
lul Reghin — Viitorul Gheorghenl 

0—0, Mureșul Luduș — Eleelro- 
mureș Tg. Mureș 3—0 0—0) Me
canica CSU Sibiu — Oțelul Re
ghin 3—0 0—0) Carpați Agnita — 
Automecaniea Mediaș 1—0 (0—0), 
Metalotehnica Tg. Mureș — Mine
rul Bălan 0—0.

Pe primele tocuri : L AVINTUL 
REGHIN 22 p (25—8), 2. Progre
sul Odorhei M P (23—S), 3. Mure
șul Luduș 18 p 04—6). 4. Electro- 
mures Tg. Mureș 18 p 03—8).„ 
pe ultimele tocuri t 14. Metaloteh
nica Tg. Mureș 11 p 04—12). ÎS. 
Metalul „Sighișoara 11 p (5—11), 
18. Unirea Ocna Sibiului 9 p (9— 
23).

avea nici 
zîmbește 
pilot de certă clasă. îi înțelegem 
supărarea. Înțelegem chiar șl 
riscul pe care și l-a asumat ln- 
tr-un moment In care avea lo
cul n asigurat și a forțat titlul, 
tn acest mod. problema primului 
loc In clasamentul general s-a 
rezolvat, și la propriu și la figu
rat, „In doi- timpi”, la nici ju
mătate de oră după start. Slbie- 
nilor aveau să le urmeze alte 24 
de abandonuri, In situații dintre 
cele mal felurite, de la clasica 
ieșire din decor, pină la lntnnt- 
rea. reciproc... dezavantajoasă, 
cu clteva ol răzlețe, a Cursa 
continuă. întunericul și ceața 
devenind și el adversari potriv
nici. La Vidraru se consumă cea 
mai grea, dar și cea mai spec
taculoasă nrobă specială, tn ur
ma el Ballnt — Zărnescu devin, 
practic, cîștigătorl — pentru ei 
al treilea titlu de campioni abso- 
luțl (și ai grupei C In acest an), 
ti vor urma tn clasamentul ge
neral Costinean — Roșea șl Ma- 
teescu — Motoc, aceștia profi- 
ttnd de abandonul lui Botezan — 
Popa pentru a urca un loc. Sl- 
blenllor Botezan — Popa le-a 
rămas satisfacția, deloc minoră, 
de a-șl adjudeca titlul de cam
pioni naționali al grupei A. gru- 
nă ctstlgată la Clmnulung de 
Nntă — Dumltrlu rtJTBl. urmat! 
de Andrei — Amărlcă (Dacia). • 
Oficialii, și ei exacțl precum 
cronomotrele. ne-au comunica’ 
aceste clasamente spre ziuâ 
dună ore de calcul minuțios. 
Discuțiile despre raliul disputat 
tnceneau să se întretaie eu cele 
desnre antocrosul ce urma să la 
tn curînd startul. Dar despre a- 
cesta fn ziarul nostru tio m’to”

S. SOR’N
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Turcltu — 885 șl Prunea — 880 
principalii realizatori. (P. Fuchs- 
coresp.) a CHIMICA TIRNA- 
VENI — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5113 — 5081 (3—3). O In- 
țîlnlre atractivă, cu rezultate 
strînse. cele mai mari punctaje 
aparținlnd lui Szasz — 917, Szal- 
telekl — 900 șl, respectiv, Hoșu — 
914. (I. Dttcan-coresp.) • VICTO
RIA TIMIȘOARA — AURUL BA
IA MARE 4944 — 4956 (3—3). « 
RULMENTUL BRAȘOV — OLIM
PIA BUCUREȘTI 5233 — 5079
H—2) • FLACĂRA BRAȘOV —
CHIMPEX CONSTANTA 4902 — 
«847 (4—2) a VOINȚĂ BUCU
REȘTI — CARPAȚI SINAIA 5138 
— 5074 (3—3). Meci viu disputat 
pînă la Jocul ultimelor schim
buri. Realizatorii principali: Mu- 
ceag — 892. Florian — 871, res
pectiv Ovidlu — 888 șl Nlcoară — 
862. (P. Tgnatencu-coresp.) • 
GLORIA BUCUREȘTI — C.F.R. 
CONSTANTA 5178 — 5026 0—2)
«9 INDUSTRIA sîrmet cîmpi \ 
TURZII — C.F.R. TG. MURES 
5150 — 5034 (4—2) « UNIO SATU 
MARE — PROGRESUL ORADEA 
5120 — 4973 (5—1).

Etapa viitoare, a VHI-a, pe
nultima din tur, se va disputa 
ne 15 noiembrie.

UHWllȘkJlSIUlSR

DUCȚIA IN slujba sportului
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I «tu- 
e. un 

pen- 
rman- 
r exî- 
rljtnn! 
re a- 
ia1 eu 
antofii 
aSnusi 
•u box

(omologate, cu cele mai fa
vorabile aprecieri, si de fede
rația internațională), proteze 
dentare tot pentru box (un in
stitut ieșean de chimie si o 
clinică stomatologică si-au unit 
eforturile pentru a scoate acest 
produs la care am fost defici
tari ani de zile), ghete pentru 
haltere. Dantofi pentru volei 
mănuși pentru scrimă etc. Ma
teriale pentru a căror realiza
re s-a consumat un mare e- 
fort organizatoric și concepțio- 
nal. necesitînd conlucrarea unul 
întreg arsenal de specialiști din 
domeniul sportului, al cercetă
rii științifice si al industriei 
românești. „Știți, de pildă — 
ne întreba Viorel Suciu —. cite 
întreprinderi șl unități produ
cătoare colaborează pentru ea 
— Iarăși el! — pantoful eu 
cuie să alerge, ușor ea fulgul, 
pe pistele noastre ? Nu mal 
puțin de 14 I Tuturor acestor 
oameni II se cuvin cele mal 
călduroase mulțumiri 
strădaniile lor", 
tal. si o facem 
„beneficiarilor” 
noștri. Si acum, 
capăt I

.Cursa" trebuie să continue. 
Fiindcă. apreciind cum se cu
vine realizările de nină acum 
trebuie să menționăm vi ner- 
ristenta unor .pete albe" a 

încă 
pentru 

de 
i numere foarte mari 
de * * tenis, lamele de 

anvelopele speciale 
concursuri-auto ba 

banalele bete de schi 
ce ne oermitem să a- 

rindurțle de astăz 
început al unui serial

I
Ipentru

Subscriem to
st tn numele 

performerii 
punct si de la

I

.pete albe" 
unor zone neexptnrate 
ghetele de baschet 
performantă. încălțămintea 
sport cu 
mlnrîle 
scrimă 
pentru 
chiar si 
Tată de i 
preciem 
doar ca

I
I
I 
I
I
I

I

I

I
I uiumul joc o dovedește) 

câ sâ implanteze jucători 
tineri, vigurobi, dornici di

I
I

Desigur, mal slnt Încă toarte 
multe de făcut ca Gloria Buzău 
să redevină formația solidă, bine 
articulată, consolidată tactic care 
a fost pînă la finele campionatu
lui trecut. Dar partida de dumi
nică, de pe stadionul din Crîng, 
cu Corvinul Hunedoara, a ară
tat un reviriment, noul el antre
nor, Constantin Moldoveanu, fos- 

Ita extremă stingă a Petrolului 
Ploiești (șl In clteva rlndurl 
chiar șl a reprezentativei), ajutat 
de Ion lonlță. tncerclnd să mo
difice treptat, „din mers”, cite 
ceva din structura echipei, șl în 
primul rînd (formația aliniată In 
ultimul joc o dovedește) incear- 

■ - - - ■ ] noi,
. _______  „______  de afir

mare care să dea formației 
buzoiene altă viteză de joc. Șl. 
Intr-adevăr, față de ultimele sale 
apariții, Gloria a Jucat mal iute, 
a acționat perpendicular pe 
poartă. De altfel. In lotul echi
pei, care are 15 jucători de 30 
de ani șl chiar mal mult, au pă-

PETROLUL CORTINĂ iN DEPLASAREI
I
I
I 
I
I
I

După victoriile realizate la Mo- 
enl șl la Petroșani. Petrolul! s-a 

Înapoiat acasă cu Încă un punct. 
De astă dată remiza a obtinut-o 
la Bacău, unde a confirmat saltul 
valoric față de sezonul trecut, 
practictnd un joc frumos șl, tot
odată eficient, tn partida cu 
Sport Club ploieștenll au lăsat o 
bună Impresie, in primul rînd. 
prin disciplina tactică, fiecare Ju
cător apllclnd cu strictețe sarci
nile avute. El 3-au apărat cu mult 
calm, ridiclnd tn fața adversari
lor un „zid“ aproape fără fisură, 
iar piesele adverse cele mai valo
roase au fost supravegheate eu 
multă atenție. Din această cauză, 
Solman C. Solomon, Pachlțeanu 
au putut să se Infiltreze doar ra
reori in careul Petrolului și atun-

APLAUZE PENTRU „VICTORIA"I
I

I
I
I
I

Dacă la Începutul meciului de 
la CluJ-Napoca aproape nimeni 
nu acorda vreo șansă echipei 
Victoria, la sfirșit sportivul pu

blic aflat In tribunele stadlonu- 
Ilul Municipal a adresat meritate 

aplauze Jucătorilor bueureștenl. 
Intr-adevăr, Victoria a oferit o 
mostră de Joc specific In depla- 

Isare, apărîndu-se grupat (uneori 
cu Întreg efectivul), paslnd cu 
tndemlnare la mijlocul terenului 
șl, mai ales. Inițiind numeroase 
contraatacuri (cu Augustin In 
nrim-nlan), care au descumpănit 
deseori o Hnle de fundași mal 
dezmembrată ca oriclnd. Un rol 
’moprtant l-a avut mijlocașul P. 
Petre care a Închis zona din 
fata fundașilor centrali Zare și 
Mlrea, anlhlllnd din start Încer
cările de pătrundere ale clujeni
lor. Stereotipia acțiunilor de 
atac ale „șepcilor roșii” cu 
mingi aruncate, sus, „la bătaie”, 
nn fost o pradă ușoară pentru 
Zare și Mirea, ultimul, mai ales, 
clștiglnd duelurile aeriene In fa-

I
ISERJux 

Siretu pașcani — 
ceni 2—1 (0—1). Zir

SER1A 1
• Chimia Făltl- 

_____ __  __ Zimbrul Șiret — 
Electro Botoșani 1—0 0—0), Me
talul Rădăuți — Carpați Gălăneșll 
4—1 0—1). Constructorul Iași — 
Relonul Săvlneștl 1—0 (0—0). Mi
nerul Vatra Dome! — C.S.M. Bu- 
cecea 2—0 0—0) Metalul Boto
șani — TEPRO Iași 2—1 (0—0). 
Cetatea Tg. Neamț -e Explorări 
— - ■ -- ------------- 0—1

_______ - Avln- 
tul Frasin 0—3 echipa din Doro- 
hol Bind suspendată.
• Meciul Constructorul Iași — 

Metalul Botoșani din etapa a 
vn-a (pe teren 3—0) a fost omo
logat cu 3—0 in favoarea echipei 
din Botoșani.

Pe primele tocuri tn clasament, 
după etapa a X-a : L ȘIRETUL 
PAȘCANI 83 p (20—6), 2. Explorări 
Ctmpulung 21 p 03—5), 3. Relo
nul Săvlneștl 17 p (14—9)... pe ul
timele tocuri : 15. Minerul Vatra 
Dortiei 7 p (9—10) — penalizată cu 
3 p, 18. Constructorul laș! 7 p 
(6—17).

SERIA A n-a

ILetea Bacău — Inter Vaslui 0—3 
—0) Gloria Galați — Unirea 
Negrești 3—1 G—0) C.SJI4. Bor- 
zeștl — Steaua Mecanica Huși 

19—1 (3—1). PiOletarul Bacău —
Minerul Comănești 3—0 (0—0)

Victoria TRA Tecuci — DVA Por
tul Galați I—0 <2—0). Textila Bu
fniși — Metalul Roman «—1 (2—1) 
Mecanica Vaslui — Partizanul Ba
cău 2—1 (6—1), Laminorul 
— Petrolul Molneștl 2—0

Pe primele tocuri : 1. 
VASLUI 8T p (21—2), 2.
Buhuși 25 p (24—6). 3. C.SJI4. Bor- 
zestl 
locuri
11 P 
11 P 8n 7

I 
I
ICtmpulung Moldovenesc 

(0—0) Cristalul Dorohol — 
tul Frasin 0—3 echipa din

I
I
I
I

Roman 
n—o> 

INTER 
Textila

82 p t24—T>... pe ultimele 
: 14. Minerul ComSneștl .
(9—13), 15. Vntrea Negrești 
02—131 16 Partizanul Ba-
p (9—201

SERIA A Hl-a
Forests Guseștl — Petrolul 

Berea 1—1 0—01, Luceafărul Ad- 
•ud — Petrolul Tanca 1—1 (8—1) 
Progresul Tsaceea — SN-GSS Tul- 
-ea 1—u <0—oi Chimia BnzSn — 
Carnatt Neholo 2—8 0—0) Arru- 
btum Mărtn — Granitul Babadae 
2—o n—oi Energia Mărășeștl — 
tjimlno-ul Vizlru 2—1 (6—1) M1- 
'>»rvî Mahmudla — Metalul Bu- 
-Au 2—1 0—61 Chimia Brăila —
Constructorul Hidrotehnica Fnn- 
•nnl »_ț n—61

Pe urimele tocuri : 1. FORESTA 
C1TGEST7 18 p 07—9), 2. Petrolul 
Berea 17 o (17—16) 3. Energia M4- 
-ăsestl 17 p 04—11)... ue ultimele 
'ocu- : 14 Artublum Mădn 16 p 
<11—17) 15. Granitul Babadag 10 

truns in ultima vreme jucători 
tineri, ca de pildă I. Stan (20 
ani), de mal multe etape prezent 
in „ll“-le' de bază, sau mal noii 
Timiș (18 ani) șl Alexandrescu 
09 ani), pentru viitoarele etape 
fiind anunțat un nou debut; Ion 
Vlorel (18 ani). Toți patru slnt 
produși de centrul de copil șl 
juniori Gloria (antrenor Gb. 
l.intă).

Așadar, lată că se poate ac
ționa eficient pentru „remodela- 
rea” unei formații care ne obiș
nuise numai cu lnfrlngeri la 
seor. Bineînțeles, lnfrlngeri vor 
mat veni; bineînțeles, nu toate 
vor merge perfect de la Început. 
Vor mal fi dibuleli, Încercări. 
Dar Important este că la Gloria 
Buzău căutările au început șl 
promit revirimentul. Fosta par- 
tlelnantă in Cupa Balcanică, ba- 
ztndu sc tot mal mult pe torțele 
proprii, are posibilitatea să de
pășească impasul.

Mircea TUDORAN

ci au avut in față un portar in 
formă bună, pe Liliac. După cum 
s-a văzut, sistemul defensiv 
al Petrolului a funcționat aproape 
fără greșeală pfnă spre sfîrșitul 
meciului, clnd, în urma unei lovi
turi libere, băcăuanii au egalat.

Pînă in acel minut 84 Sport 
Club Bacău a desfășurat un joc 
combinatlv la mijlocul terenului. 
In viteză. Insă fără finalizare, 
Pachlțeanu (cît șl Înlocuitorul lui 
— Andronic) ți Fulga n-au putut 
cîștiga duelurile cu adversarii lor 
direcțl. Butufei șl ștefan sau 
Hlncu. Sub cota sa obișnuită s-a 
prezentat șl Șoiman, vădit inco
modat de marcajul iul P. Gușe.

Deci, o remiză echitabilă la 
sfîrșitul unei partide frumoase.

Fompilîu VENTILA

ta proporții.
a marcat o creș- 

toate planurile. Dar 
nevoia unul coordo-

Joc acea minte 
să poată ordona 
echipe. Dacă-1 va 
va deveni, slntem 
mal competitivă, 
CluJ-Napoca a de- 

formația 
suficiente

ța Iul Cimpeanu II șl Fișlc. Sin
gurii care au Încercat o oarecare 
limpezire a jocului au fost mij
locașii Mujnai și Sabia. Ataclnd 
orbește, plednd făTă acoperire In 

jumătatea adversă, ciocan și 
Popicu au lăsat zona centrală 
descoperită și astfel pătrunderile 
frontale ale Iul Augnstin și Tăl- 
nar puteau să se mal soldeze șl 
cu Înscrierea altor goluri, dar 
barele (In două rlndurl) și Caval 
(In alte clteva) au făcut ea sco
rul să nu

Victoria 
tere pe 
se simte 
nator de 

limpede care 
jocul Întregii 
găsi. Victoria 
siguri, mult 
Partida de la 
monstrat că 
reșteană are 
Ele mal necesită. Insă, o 
care modelare.

Gheorghe NERTEA

bucu- 
valorl. 

oare-

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A X-8
p (10— 21), 16. Laminorul ' Vizlru
7 p (10—13) — din 9 Jocuri.

SERIA A IV-a
Metalul Mangalia 

Medgidia 1—0 (0—0), 
— Unirea Urzlcenl 
IMU-CSȘ Medgidia 
Lehliu 2—2 0—1). _ 
stanța

— Cimentul 
Ș.N. Oltenița 

4-0 (2—0), 
— victoria 

_____  Portul Con
stanța — Viitorul' Chimogi 3—1 
(1—1) Petrolul Roata de Jos — 
Victoria Țăndărel 0—1 (0—0), Oțe
lul Călărași — Olimpia Slobozia 
2—0 (1—0), FCM Dunăreană Giur
giu — Voința Constanța 2—0 
(1—0), ISCIP Ulmeni — Sportul 
„30 Decembrie” 0—1 (0—0).

Pe primele tocuri : 1—2. SPOR
TUL „30 DECEMBRIE” 22 P 
(13—8). METALUL MANGALIA 
22 n (16—9), 3. Cimentul Medgidia 
10 p (28—12)... pe ultimele tocuri:
15. Petrolul Roata de Jos 8 p 
(10—18). 16. Voința Constanța 7 p 
(18—22).

SE1UA A V-a
MECON București — Tehnome- 

tal București 1—0 (0—0), Metalul 
Mija — Metalul București 1—1 
(1—0) rUPS Chitlla — CFR IA CP 
București 1—1 (0—1). Abatorul 
București — Minerul Șotinga 2—2 
(1—0) Viscofil București — Danu
biana București 4—2 (3—1). Chi
mia Găești — Cimentul Flenl 1—8 
(0—0) Avicola Crevedia — Voința 
București 2—1 (0—0) TCSTM Bucu
rești — Electrica Tltu 0—0.

Pe primele locuri : 1. TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 19 p (18—13), 
2 Metalul București 18 p (15—7)
3. Avtcola Crevedia 18 p (18—12),
4. TUPS Chitlla 18 p (17—14)... pe 
ult'mele tocuri : 14. ICSTM Bucu
rești 11 p (8—12). — penalizată cu 
1 p, 15. Abatorul București 11 p 
(13—20). 16. Danubiana București 
7 o <7—171.

SERIA A Vl-a
TOB Balș — Automatica Alexan

dria 1—1 (0—91 Recolta Stolcă-
nesti - Constructorul Pitești 2—0 
n—0) Chimia victoria Tr. Măgu
rele — Muscehrl Ctmpuluna 9—0 
Dacia Pl’estl — Viitorul Drăgășam 
1—8 m—61 Textila Roșiori — 
Sportul Muncitoresc Caracal 1—1 
(0—1) Progresul Băltești — Con
structorul TCI Cralov» 2—1 (8—1). 
C.FR Craiova — Electronistul 
Curte» de Argeș 4—0 (2—0) Ta>- 
trt'l Brezo’ — Progresul Corabia 
1—2 rO— 1

Pe crimele lectiri : 1. AUTOMA
TICA AT FXANDRTA I» p (15—8), 
ț <țn^„»u1 Muncitoresc Caracal 

ș—4 Chimia TV 
M’W’-e *■  7 p (18—81 — din 9
locuri Recolta stolcănești 17 o

STEAUA
(Urmare din pag 1)

Toți jucătorii liderului auto
ritar al campionatului sînt con- 
știenți de marea importanță a 
acestui al 5-lea meci din 1986 
pe care îl vor disputa In com
pania celei mai puternice for
mații de club din Belgia, o 
echipă alcătuită dintr-o ple
iadă de internaționali belgieni, 
olandezi, danezi, islandezi in 
frunte cu Vereauteren, Seifo. 
Van Tiggeîen, Andersen etc. 
Dar și echipa noastră are în 
rîndurile sale un mănunchi de 
valori unanim recunoscute, iar 
în plus, în meciul de miercuri 
vor reintra Bumbescu, Boloni 
și Lăcătuș, „axul" de forță al 
echipei, cel care a lipsit atît 
de mult în partida-tur.

Anderlecht va sosi astăzi la 
București. Ea n-a jucat meciul 
de Cupă, de la sfîrșitul săptă- 
mînil. Partida va începe la ora 
13,30.

(Urmare din pag. Ti

porțiile... calificării î întregul 
lot este apt de joc, problema 
conducerii tehnice fiind doar 
desemnarea celor mai în for
mă 11 jucători cu care să se 
înceapă partida.

Dundee United 1st continuă 
bunele rezultate din liga sco
țiană. în ultima etapă a cîști- 
gat în deplasare, la Saint Mir
ren, cu 1—0 și ocupă locul 2,

ȘTIRI • ȘTIRI o ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• STADIONUL DINAMO DIN 

CAPITALA va găzdui joi (ora 14) 
înttlnlrea Internațională dintre 
Dinamo și Arsenal Cairo. Elevii 
vor beneficia de bilete cu preț 
redus. La sfîrșitul medul-ui va a- 
vea loc întîlnlrea cu membrii sim
patizant! ai clubului Dinamo.
• LOTUL U.E.F.A. *87,  pregătit 

de an’renorul Petre Gavrilă, a 
susținut săptămlna trecută trei 
jocuri In Qatar, avind ca adver
sară selecționata similară a târli 
gazdă, echipă calificată la C.M. 
de junior! care va avea loc anul 
viitor In Chile. Juniorii noștri au

(21—13)... pe ultimele tocuri : 15. 
IOB Balș 9 p (18—13), 16. Con
structorul Pitești 7 p (11—19).

SERIA A VH-a
Minerul Anina — Metalurgistul 

Sadu 4—« (2-0) CFR Victoria 
Caransebeș — Minerul Motru 1—0 
(0—0) Minerul Moldova Nouă — 
Mecanizatorul Șlmian 1—0 (1—0), 
Armătura Strehala — Metalul 
Oțeilu Roșu 2—0 0-0). Victoria
înainte Vinju Mare — C.S.M. Ca
ransebeș 1—3 (0—2), Energia Ro- 
vlnarl — Dlerna Orșova 3—0 
(1—0). Minerul Oravița — Petrolul 
Ticlenl 4—1 (2—0), Gloria Reșița
— Mineru' Mătăsari 2—0 (1—0).

Pe primele tocuri : 1. minerul 
ANINA 23 P (32—7), 2. CFR Vic
toria Caransebeș 20 p 05—9), 2. 
Gloria Reșița 19 p 07—10)... pe 
ultimele tocuri : 14. Armătura
Strehala 10 p 02—24), 15. Victoria 
Tnairn Vinju Mare 10 p flO—24).
16. Dlerna Orșova 9 p 00—17).

SERIA A Vin-a
Unirea stnnlcolau — Vagonul 

Arad 0—0, Minerul Lupen! — Uni
rea Tomnatic 2—1 (2—0), UJM. 
Timișoara — Metalurgistul Cuglr 
2—1 (8—1). victoria Călan — Pro
gresul Timișoara 1—3 0—2), Obl- 
blll Slnmartlnu Slbbesc — Mine
rul Ghețar 5—0 (2—0), CFR slme- 
rla — CSM Lugoj 3—2 (2—0). Șoi
mii Llpova — CFR Timișoara 1—0 
(0—6) Strungul Chlșineu Criș — 
Minerul Știința vulcan 2—1 (0-0).

Pe primele tocuri : 1. UNIREA 
STNNTCOLAU 22 p (14—6), 2. Pro
gresul Timișoara 21 p (19—12). ». 
Vagonul Arad 10 p (17—8)... pe 
ultimele tocuri : ÎS. Victoria Că
lan 7 o (3—90) 18 Minerul Ghe- 
taT 7 p (2—25).

SERIA A LX-a
înfrățirea Oradea — Metalul 

Alud 2—0 (2—0), Industria Str- 
mel Ctmpla TurzH — Motorul 
TRA CTul-Națxta 0—1 (0—0). Ttr- 
navele Blaj — Unirea Vatos toi 
M1ha1 2-0 0—Ol OtChil Or. «r. 
Petru Groza — Minerul Suneulnș 
1—0 (1—01 Olimpia Gherla — Bi
horeana MarghHa 2—0 (8—8) Me- 
■antoa Atba Tulia — Sticla Arle- 
șul Turda 2—2 18—2) Recolta Sa- 
lonta — Unirea Atba lulia 3—0 
(2—0) Gloria Behiș — Minerul 
Or dr. Petru Groza 2—0 (1—01.

Pe primele tocuri : 1. META
LUL ATTT» 23 p 09—5), 2. înfră
țirea Oradea 22 p (27—8). 2. sticla 
Ariesu) Thirds 20 p (22—81... pe 
nttbnele tocuri : 12—44. Minerul
Smocului) 9 p (5—14). Oțelul Or. 
dr Petru Groza 2 p (8—17), 18. 
Minerul Or. dr. Petru Groza 8 p 

la egalitate de puncte (25. din 
16 jocuri) cu Celtic Glasgow. 
Golul lui D.U. a fost înscris 
din 11 m de Jan Fergusson 
(Acest jucător nu are însă 
drept de joc în Cupa U.E.F.A.), 
în cursul după-amiezii de azi. 
scoțienii vor face un antrena
ment ne stadionul O-’’»'"!

SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din uia i:

nici în me
de !a Pe- 
după acci- 

S-au depus

Jucători au fost 
Buzău) uleșan

Dinamo Bucu-

SERIA A Xll-a
Metalul Plopenl — Victoria Flo

rarii 3—0 (2—0) ASA Chimia Plo
iești — Metalul Tg. secuiesc 3—0 
(2—0), Cimentul Hoghiz — Minerul 
Baraolt t—2 (0—2) Petrolul Băiool
— TPT tntorsura Buzăului 1—1' 
(•—0). Unirea Ctmplna — precizia 
Săceie 1—0 (0—0). Carpați Sinaia
— Minerul «lipești 2—3 0—0). 
Torpedo Zărneștl — NHramonia 
Făgăraș 1—0 0—0) Mobila Mă
gura Codlea — Electro St. Gheor- 
ghe 2—0 '2—0).

Pe primele tocuri s 1. METALUL 
PLOPENI 25 p (24—8), 2. Meta
lul Tg. Secuiesc 17 p (18—11), 3. 
cimentul Hoghiz 17 p (18—13) .„ 
pe ultimele tocuri î 14—15. Petro
lul Bâlcoi 10 p 03—20) Mobila 
Măgura Codlea t« p (7—14). 18.
Electro Sf. Gheorghe 9 p (10—1S).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri.

C.FR


Concursul bilateral de navomodele machete din R.P. Chineză

SPORTIVII ROMÂNI, ȘASE LOCURI I
In ultima decadă a lunii 

octombrie. în localitatea Chen
gdu din R.P. Chineză s-a dis
putat un concurs bilateral dc 
navomodele machete, grupa C 
(clasele CI, C2. C3, C4), între 
sportivii români si cei ai țării 
gazdă. Pentru amănunte ne-am 
adresat secretarului responsa
bil al F.R.M., Mihai Zanciu. 
care a condus delegația română.

„întrecerea a avut loc si
multan cu finala campionatului 
R.P. Chineze în condiții orga
nizatorice excelente și o spor
tivitate deplină. Lotul român, 
format din Romeo Andrei 
(ASIM Constanța) și Ilie Goga 
(Dinamo I), a prezentat opt 
machete de nave de epocă, 
vcliere, trei dintre ele apar- 
ținind lui Vladimir Goga — 
junior, care a participat prin 
procură. Gazdele au expus 30 
de exponate, atît de epocă 
cit și moderne, toate de mare 
finețe și, spre bucuria noastră, 
printre ele s-a aflat o excelen
tă redare a bricului 'Mircea-. 
Punctajele au fost efectuate 
conform regulamentului «Na
viga- pentru campionatul mon

dial. De altfel, la ediția din 
1985 a C.M. sportivii chinezi au 
cucerit medaliile de aur. iar 
reprezentanții noștri cele de 
argint. în acest concurs punc
taje intre 90—100, deci locul I, 
au obținut Romeo Andrei (1 
machetă), Ilie Goga (4 ma
chete) si Vladimir Goga (1 
machetă). Celelalte două expo
nate ale juniorului nostru s-au 
clasat pe locul II. De remarcat 
că modelele sportivilor români 
au fost toate de construcție re
centă, neprezentate Încă in 
vreo competiție internațională. 
In afara concursului in sine, 
intiinirea a prilejuit un deose
bit de util schimb de expe
riență, sportivii chinezi fiind 
recunoscut! pe plan internațio
nal pentru măiestria lor. A- 
naliza reciprocă a metodelor de 
lucru, a tehnologiilor folosite, 
a stilului și manierei este de 
un real folos ambelor repre
zentative in pregătirile pe care 
le fac pentru următoarea e- 
diție a C.M., Ia care noi do
rim să reedităm rezultatele 
frumoase obținute anul trecut".

TINERII NOȘTRI CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI 
ÎNVINGĂTORI ÎN „BILATERALUL" CU CEI BULGARI

In campionatul f.I.R.A.

FRANȚA - U.R.S.S. 9-15!

PARIS (Agerpres) — în me
ci pentru Campionatul European 
de rugby „Cupa F.I.R.A.", la 
Begles, în fața a 2000 de spec
tatori, selecționata U.R.S.S. a 
întrecut cu scorul de 15—9 
(6—3) formația Franței, alcă
tuită în cea mai mare parte 
din jucători din echipa se
cundă. Rugbyștii sovietici au 
reușit un eseu prin Andreev, 
un dropgol, două lovituri de 
pedeapsă și o transformare, 
toate realizate de Mironov. 
Pentru Franța a înscris Ma- 
puhi (3 lovituri de pedeapsă).

La sflrșitul săptămlnil trecute, 
pe canalul de apă de la Bascov, 
din apropierea Pitești ului, s-a 
disputat intiinirea amicală de 
juniori, la caiac-canoe, dintre 
reprezentativele României și Bul
gariei. Echipa noastră, aceeași 
care ne va reprezenta la Campio
natele Mondiale din 1937, a obți
nu) un scor favorabil, dar opo
ziția oaspeților, mal puternică 
declt se sconta, a transformat 
„bilateralul- mtr-o Întrecere deo
sebit de dinamică șl echilibrată.

REZULTATE (In ordinea dis
putării curselor)

Kl (băieți) — 1000 m: 1. Florin 
Scoică 4:23,23, 2. Nicolai Evloglev 
(Bulgaria) 4:24,53, 3. Costel Jer- 
can 4:26.22.

Ci — 1000 m: 1. Vlorel Dragu 
4:52,28, 8. Hrlsto Glorglev (B) 
4:53,66, 3. Valentin Slmlon 4:53,80.

Kl (fete) — 500 m: 1. Anca Ni
kolov*  (B) 2:19,65, 2. Sanda Nl- 
colae 2:21,95, 3. Gabriela Milășes- 
cu 2:23,57.

Redacția și administrația: con 19771 București, ttr V Conta l« of P.T.T.R. I, tel centrală 11 19 10 șl 11 S0 Si: eoreap 10 20 30; Interurban 137 ; tries 10 150 romsp telefax . (90) 11 10 S3 
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K2 (b) — 1000 m: 1. Nlcolae 
Rădol. Ladlslau Horvath 3:55,44, 
2. Costel Jercan. Ștefan Nagy 
3:57,64. 3. Nicolai Evloglev, Ni
colai Bolcov 4:01,42.

C2 — 1000 m: 1. Nedelko Ho- 
rozov. Sava Cerpecev (B) 4:12,48, 
2. Nicolai Rodlnov, A tanas Tvet- 
kov (B) 4:13,67, 3. Nicușor Uidl- 
lescu. Constantin Lupu 4;14,53.

K2 (f) — 500 m: 1. Mariana 
Frătică. Gabriela Mllășescu

2:04.76, 2. Anca Nlkolova, Irena 
Mladenova 2:05,50. 3. Sanda Ni- 
colae. Elena Plopeanu 2:05,50.

K4 (b) — 1000 m: 1. F. Scoică,
L. Horvath, Șt. Nagy, N. Rădol 
3:34,21. 2. N. Evloglev, K. Ltube- 
nov. N. Boikov, N. Nikolov 
3:35.44. 8. M. Vologa, FI. Niță. L 
Ostatea. Gh. Turcă 3:37,91.

Kl (b) — 500 m: 1. FL Scoică 
1:59,98. X. N. Evloglev 1:02.02, 8. 
C. Jercan 8 3)4,58.

CI —508 m: 1. V. Dragu 2:13,68. 
8. St. Miron 1:14,36. 3. V. Slmlon 
8:15.41.

K4 (f) — 500 m: 1. Sanda Ni
colae, Cristina Feșteu. Marla Dă- 
nliă. Elena Plopeanu 1:51,15, 8.
M. Frătică, G. Mllășescu. F. Fră- 
țllă. N. Slmlon 1:53,89, 3. A. Nl
kolova. L Mladenova, B. Toneva. 
V. Kalkova 1.55,18.

Kl (b) — 500 m: FI. Scoică. C. 
Jercan 1:48.31. 8. N. Evloglev, N. 
Boikov 1:49.36, 8. L. Horvath, St 
Nagy 1:50,74.

C8 — 500 m: 1. N. Horozov, S. 
Cerpecev 1:56,80. 2. N. Uidllescu. 
C. Lupu 1 :58,34, 3. N. Rodlnov, 
A. Tvetkov 1:58,34.

K4 (b) — 500 m: 1. FI. Scoică,
L. Horvath, Șt. Nagy, N. Rădol 
1:38,0, 2. N. Evloglev. A. Tenev,
N. Boikov, N. Nikolov 1-40:17, 3.
M. Vologa, FI. Nlțâ, I. Ostatea, 
Gh. Turcă 1.40,51.

CLASAMENT: 1. România 85 p, 
2. Bulgaria 55 p.

O NOUA VICTORIE A HOCHEIȘTILOR JUNIORI:
REZULTATE DIN C.C.E. LA VOLEI

9-1 CU SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI
Cele două echipe se vor intilni din nou azi (ora 17) 

la patinoarul „23 August"

Reprezentativele de juniori 
ale României și Iugoslaviei s-au 
întilnit din nou aseară și par
tida s-a încheiat cu o nouă 
victorie a culorilor noastre. De 
data asta la un scor mai cate
goric decât la prima întiînire : 
9—1 (4—0, 2—0, 3—1), după un 
joc în care formația României 
s-a arătat din nou superioară 
la toate capitolele, dar în spe
cial la tehnică. De asemenea, 
sportivii pregătiți de antrenorii 
Stelian Rusu și Remus Bianu 
s-au dovedit superiori și ca vi
teză de joc, patinajul lor fiind 
superior celor demonstrat de 
oaspeți.
nici nu e de mirare că tabela 
de marcaj arăta 1—0 pentru 
România în secunda a 14-a de 
joc! Marcase Șomfăleanu după

Așa stînd lucrurile,

o acțiune purtată în mare vi
teză. Jucătorul nr. 1 al meciu
lui a fost însă D. Popovici care 
a înscris de trei ori (min. 21,28 
și 47), de fiecare dată cu șuturi 
foarte puternice, din apropie
rea liniei albastre! Celelalte go
luri au fost marcate de Ca. 
Gali (min. 3 și SI), A. CsiU 
(min. 12), Mohorea (min. 20) și 
Spiridon (min. 54), golul repre
zentativei Iugoslaviei fiind 
reușit de Brodnik tn min. 58, 
dnd scorul era 9—0.

Meciul a fost condus cu com
petență de I. Becze, ajutat la — - - D.

dintre cele trei mașini „Rolba“, 
de făcut gheață, va fi în stare 
de funcționare, pentru că aseară 
toate stăteau aliniate și inutile, 
gheata fiind curățată cu... lo
pata, cu ajutorul arbitrilor si al 
unora dintre spectatori...

Mircea TUDORAN

Competițiile continentale Inter
cluburi au programat sîmbătă și 
duminică partide din cadrul tu
rului preliminar. Iată citeva re
zultate de duminică, seara, în 
C.C.E. MASCULIN: Olympiakos 
Pireu — Apoel Nicosia 3—0 
(Olympiakos s-a calificat pentru 
turul următor, cîștigînd sîmbătă 
primul joo cu același scor) ; 
Brother Martlnua (Olanda) — 
Son Amar (Spania) 3—0; Ham
burger S.V. — Sollentuna (Sue
dia) 3—0; Legla Varșovia —

T.S.C. Berlin 3—2; FEMININI 
Eczaclbasl Istanbul — C.H. Pra
ga 0—3 (în primul meci, ceho
slovacele se impuseseră tot cu 
3—8. astfel că vor juca tn etapa 
următoare); Sollentuna — Uni 
Basel 3—6; Paloma Branik (Iu
goslavia) — T-S.K.A. Sofia 1—3; 
Tormo Barbera (Spania) — Deco 
(Belgia) 3—8. (Unele echipe au 
jucat meciuri duble, prin Înțele
gere, pentru a nu se mal intilni 
peste o săptămtnă cind este pro
gramat returul).

MIINE, IN CUPELE EUROPENE

linie de FI. Gubernu și 
Trandafir.

Cele două echipe se vor 
tilni astăzi, din nou. tot la 
tinoarul „23 August" (ora 
Să sperăm că azi măcar

in-

stop-cadru PLECAREA „BRETONULUI ZBURĂTOR'
Cind Bernard Hinault a decla

rat. în urmă cu 3—4 sezoane, că 
va lăsa ciclismul o dată cu îm
plinirea vîrstei de 32 de ani (14 
noiembrie 1986), mulți au zimblt 
cu îngăduință, socotind că ma- 

■ rele campion „se alintă*.  Acum 
Insă, cînd 1 se pregătește, chiar 
In comuna natală (Yffiniac, In 
Bretanla), o retragere grandioa
să, după cum grandioasă l-a 
fost și cariera, pină și cel mai 
sceptici s-au lămurit că Hinault 
n-a vorbit degeaba și că spor
tul cu pedale a ajuns la ceasul, 
nu foarte vesel, al despărțirii de 
unul dintre corifeii săi.

Hinault a alergat 12 ani, timp 
in care a cîștlgat tot ce se pu
tea ciștiga: de cinci ori „Le 
Tour“ (Turul Franței), de trei 
ori „II Giro*  (Turul Italiei), de 
două ori „La Vuelta*  (Turul 
Spaniei), acestor victorii strălu
citoare adăuglndu-li-se alte ct- 
teva sute In curse mal mult sau 
mai puțin „clasice*.  A intrat în 
„paradisul gloriei", cum frumos 
scria regretatul nostru confrate 
Hristache Naum. gratie unor ca
lități de excepție (robustețe, sete 
de succes, facultatea de a de
păși momentele dificile, sensul 
strategiei șl al bunel organizări 
etc.), care l-au așezat, la loc de 
cinste. In galeria „monștrilor 
sacri*  ai ciclismului, alături de 
Gino Bartall, Fausto Coppi, 
Jacques Anquetll sau Eddy 
Merckx. A fost, firește, adesea 
comparat cu aceștia, iluștrii săi 
predecesori, dintre toți " ‘ ' 
mal apropiat de Anquetll. 
luciditate, prin programare, 
refuzul riscului. Egal cu el 
Anquetll șl cu Merckx si tn 
vlnta numărului de victorii 
Turul Franței), „bretonul zbură
tor*  l-a șl întrecut pe alocuri, 
contratimpul său irezistibil și 
forța pe munte („norocul meu 
s-a numit Alpii șl Plrlnell") fă- 
cînd din Hinault un respectat șl 
de temut șef de pluton.

Intîl șl tntli, a fost un mare 
truditor, faimoasele sale recita
luri (în 1981, de pildă, a termi
nat învingător pe Champs Elysăes 
cu un sfert de oră avans față 
de Van Impe. al doilea clasat!) 
fiind o expresie a sudorii șl a 
perseverenței. Cunoscîndu-șl bine 
interesele ca profesionist, a lă
sat loc liber celor mal tineri, cel 
mal limpede exemplu fiind mo-

dul tn care, deținind calitatea de 
căpitan al grupării „La Vie 
Claire", l-a „pilotat" o vreme pe 
americanul Greg Lemond, câști
gătorul Turului Franței, ediția 
1986.

Miercuri va fi o zi plină ta 
fotbalul european, urmînd să se 
desfășoare meciurile retur ale 
manșei a doua a cupelor con
tinentale intercluburi. Vă re
amintim programul lor. In pa
ranteze fiind notate rezultatele 
partidelor tur. CUPA CAMPIO
NILOR : Juventus Torino — 
Real Madrid (0—1), F.C. Porto 
— Vitkovice (0—1). Steaua 
Roșie Belgrad — Rosenborg 
Trondheim (3—0), Austria Vie
ri*  — Bayern Munchen (0—2), 
Steaua — Anderlecht (0—3), 
Dinamo Kiev — Celtic Glasgow 
(1—1), Dynamo Berlin — Brond- 
by (1—2) ; Besiktas Istanbul e 
calificați direct în sferturile de

finală, ta urma neprezentărli 
fel suspendării) formației Apari 
Nicoeia. CUPA CUPELOR: Lo
komotive Leipzig — Rapid Viena 
(1—1), Wrexham — Zaragoza 
(0—0), Velez Mostar — Vitoșa 
Sofia (0—2), V.f.B. Stuttgart — 
Torpedo Moscova (0—2), F.C. 
Sion — Katowice (2—2). Bor
deaux — Benfica (1—1). Mal- 
md F.F. — 17 Nentori Tirana 
(3—0), Olympiakos Pireu — 
Ajax Amsterdam (0—4). CUPA 
U.E.F.A.: Neuchâtel Xamax — 
Groningen (0—0), Athletic Bil
bao — Beveren (1—3), Boavista 
Porto — Glasgow Rangers 
(1—2), Bayer Uerdingen — 
Widzew Lodz (0—0), Internazio-

Fotbal 
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nale — Legla Varșovia (2—3), 
Atletico Madrid — Guimaraes 
(0—2), Feyenoord — Monchen- 
gladbach (1—5). La Gantoise — 
Sportul Studențesc (3—0), Raba 
GyOr — Torino (0—4), Bayer 
Leverkusen — Dukla Praga 
(0—0), Sporting Lisabona — 
F.C. Barcelona (0—1), Trakia 
Plovdiv — Hajduk Split (1—3), 
Standard Ltege — F.C. Tirol 
(1—2). Stahl Brandenburg — 
I.F.K. Goteborg (0—2), Spartak 
Moscova — Toulouse (1—3), 
Universitatea Craiova — Dun
dee United (0—3).

CAMPIONATE NAȚIONALE • ALTE REZULTATE
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Cum despre Hinault ne propu
nem să scriem mal pe larg tn 
paginile Almanahului „Sportul", 
să notăm, in Încheierea acestei 
schițe de portret, că dintre toa
te lzbtnzlle Iul cea mal tulbură
toare s-a petrecut in 1985, etnd 
Bernard a atacat -Le Tour*  
după o pauză de 7 luni, datorată 
unei operații la genunchi. Cum, 
chiar la începutul cursei, el a 
fost antrenat intr-o busculadă, 
căzlnd șl rănlndu-se, mulți l-au 
văzut In pragul abandonului. 
Dar Hinault n-a cedat. Strtngtnd 
din dinți, a recuperat minut cu 
minut, secundă cu secundă și, 
la capătul unul efort de voință 
extraordinar, a sosit din nou 
primul la Paris, Îmbrăcat tn gal
ben. culoarea care 1 s-a potrivit 
mereu de minune.

Coborlnd acum de pe bicicletă, 
Bernard Hinault n-a făcut-o da- 
cit 
rla

AUSTRIA VIENA se deta
șează, etapa a 18-a fiindu-i 
favorabilă : Eisenstadt —
L.A.S.K. 1—1, F.C. Tirol — 
G_A.K. 1—0, Voest Llnz — Ra
pid Viena 4—3, Austria Viena 
— Admira Wacker 2—0, Wiener 
Sport-club — Vienna 4—1. 
Sturm Graz — Austria Klagen
furt 2—0. în clasament : L 
Austria Viena 29 p, 2. Rapid 
Viena 25 p. 3. F.C. Tirol 24 p „. 
11. G.A.K. 14 p, 12. Austria 
Klagenfurt 8 p.

LIDER AUTORITAR si ta 
campionatul Cehoslovaciei, 
Sparta Praga, 18 p după 11 
etape, avtad un avans de 4 p 
față de Dunajska Streda și Bo
hemians Praga. Rezultatele în
registrate sîmbătă și duminică: 
Slavia Praga — Dukla Praga
1— 2, Cheb — Skoda Pilsen
2— 1, Dunajska Streda — Nitra 
1—0, Zilina — Olomouc 2—1, 
Presov — Spartak_ Trnava 8—0, 
Sparta Praga — 
Bystrica 3—1, 
Bohemians 2—0, 
jovice — Banik

TREI ECHIPE 
de puncte (după 11 etape) In 
fruntea campionatului Ungariei.

Dukla Banska 
Vitkoviee — 
Ceske Bude- 
Ostrava 1—0. 
la egalitate

toate cu 14 p : M.T.K., Haladas 
și Ferencvaros. Rezultatele _ul- 
timei etape: Honved 
2—0, Videoton — Vasas 
Dozsa — Debrecen 4—0, 
rencvaros — Raba Gyor 
Zalaegerszeg — Eger 1—0, 
fok — Dunajvaros 0—0, Hala
das — Pecs 1—0, Bekescsaba — 
Tatabanya 0—4.

RIVER PLATE, adversara 
Stelei in Cupa Intercontinen
tală, a pierdut duminică in 
campionat : 0—1 cu Boca Ju
niors. Cu 14 p, echipa lui Pum- 
pldo ocupă locul 16 (din 20) I

CUPA CAMPIONILOR AFRI
CII : s-au calificat pentru fi
nală Zamalek Cairo (Egipt) și 
Africa Sports Abidjan (Coasta 
de Fildeș).

PORTUGALIA (et. a 9-a). 
După 3—1 acasă cu Rio Ave, 
Benfica păstrează locul 1, ur
mată de F.C. Porto (2—0 cu 
Sporting Lisabona) și Vitoria 
Guimaraes (3—1 cu Desportivo 
Chaves), 18, 15 și, respectiv. 14 
p. Celelalte rezultate : Boavlsta 
Porto — Sporting Braga 1—0. 
Varzim — Belenenses 2—1, El- 
vas — Salgueiros 0—0, Farense 
— Academica Coimbra 1—2,

M.T.K.
2—0, 
Fe-

1—1. 
Sio-

— Portimonense 0—0.
MADRID (4—0 cu

Funchal
REAL 

Sabadell) a egalat pe Barcelo
na (0—0 la Gijon) în fruntea 
clasamentului campionatului 
spaniol, ambele echipe acumu- 
lînd 17 p după 12 etape. Alte 
rezultate : Valladolid — Se
villa 1—0, Betis — Real Socie- 
dad 1—0, Las Palmas — San
tander 3—2, Zaragoza — Osa- 
suna 1—0. Athletic Bilbao — 
Atletico Madrid 3—0.

DERBYUL campionatului o- 
landez (et 14) a revenit lui 
Ajax Amsterdam, care a cîști- 
gat pe terenul lui Feyenoord. 
cu 3—2. Nu s-a lăsat însă nici 
Eindhoven, care a realizat sco
rul etapei, 4—0 cu Roda, de a- 
semenea în deplasare I în cla
sament Ajax șl Eindhoven s-au 
detașat 24 p, a treia clasată 
(Feyenoord) rămîntnd la 5 
puncte distanță. în rest : Haar
lem — Excelsion 0—1, Zwolle 
— Veendam 1—1, Groningen — 
Sparta 1—1. Utrecht — A.Z. 
’67 0—0, V.V.V. — A.D.O. Haga 
1—2, Twente — Eagles 1—1, 
Den Bosch — Fortuna Sittard 
3—1.

pentru a se instala tn lsto- 
sl In legenda ciclismului.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CICLISM • Dubla campioană 
mondială Jeannie Longo (Franța) 
și-a ameliorat propriul record 
mondial la 5 km pe pistă acope
rită, obțlnlnd — pe velodromul de 
la Grenoble — timpul de 6:22,713 
(vj. 6:20,606) • Turul statului
Chile a revenit, la cea de-a 11-a 
ediție, columbianului Jose Dario 
Hernandez, care a totalizat 43 h 
04:39.

HANDBAL • Rezultate din ziua 
a treia a CAI. gr. c (f) : seria A: 
Danemarca — Islanda 30—23, Por
tugalia — Finlanda 21—16 ; seria 
B : Elveția — Italia 12—12, Spania 
— Marea Brltanle 29—7. • tn meci 
amical masculin, Norvegia — 
R. D. Germană 21—27 (9—12).

POLO PE APA • tn semiflna-

• TELEX • TELEX •
lele C.C.E., Dinamo Moscova a 
Întrecut, la Budapesta, formația 
Ujpestl Dozsa cu scorul de 18—7 
(3—2, 2—1, 4—3, 1—1).

ȘAH • In turneul de la Tilburg 
s-au reluat „Întreruptele*  din 
rundele precedente : Karpov — 
Portisch 0,5—0,5, Bellavski — Lju- 
bojevici 1—0, Korclnol — Portlsch 
0—1. tn clasament, după 11 runde, 
conduc Ljubojevicl șl Bellavski 
cu cite 6,5 p, urmați de Karpov cu 
6 p.

TENIS • Cea de-a 58-a ediție a 
„Cupei Wightman*,  dintre echi
pele feminine ale S.U.A. șl An
gliei, s-a tnche’at la Londra cu

victoria oaspetelor cu 7—0. tn ul
tima zi : Gadusek — Hobbs 2—6, 
s—l 6—4. Rinaldi — Durle 6—2,
6— 2. • Finală la Santiago : Ar- 
raya — Dickson 2—6, 7—6, 6—0. • 
Indianul Ramesh Krishnan l-a În
trecut cu 7—6. 6—0, 7—5 pe ecua- 
dorianul Gomez în finala turneu
lui de la Hong Kong. • Finale șl 
la Paris : Becker — Casai (Învin
gătorul fall McEnroe) 0—4, 8—8,
7— 6. L.- dublu, McEnroe — Fle
ming i-au Întrecut pe Bahraml — 
Perez cu 6—3, 6—2.

tenis DE MASA • Proba mas
culină din cadrul „Internaționale
lor*  Italiei a revenit chinezului 
Xlao, care l-a Întrecut cu 3—1 
07, —18, 20 18) pe fostul campion 
european, suedezul Ulf Bengtsson.


