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Miercuri, 5 noiembrie, a a- 
vut loc ședința Consiliului de 
Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat Decretul privind or
ganizarea și desfășurarea refe
rendumului din ziua de 23 no
iembrie 1986 in legătură cu 
reducerea, de către Republica 
Socialistă România, cu 5 la sută, 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, emis în 
conformitate cu prevederile ar
ticolului 63 punctul 2 din Con
stituție și ale Legii nr. 20 din 
23 octombrie 1986.

Potrivit decretului, la refe
rendum participă toti cetățenii 
Republicii Socialiste România 
care, conform legii, au drept 
de vot.

Avînd in vedere că obiecti
vele referendumului privesc re
ducerea armamentelor, efecti
velor și cheltuielilor militare, 
întărirea păcii și colaborării în 
lume, probleme ce interesează 
în cel mai înalt grad tînăra 
generație, decretul prevede că 
în cadrul referendumului sini 
consultați, alături de cetățenii

cu drept de vot. și tinerii în 
vîrstă de 14—18 ani.

Decretul stipulează că refe
rendumul se organizează între 
orele 6—18, în unitățile în care 
cetățenii își desfășoară activi
tatea, în unitățile milita
re, in instituțiile de invățămînt, 
in alte unități, precum și in 
locurile stabilite de comitetele 
sau birourile executive ale con
siliilor populare ale localităților 
in care persoanele isi au do
miciliul.

în cadrul referendumului, ce
tățenii cu drept de vot si ti
nerii în vîrstă de 14—18 ani 
iși exprimă votul, respectiv 
opinia, prin semnătura depusă 
pe buletinele pentru referen
dum, la una din rubricile cu 
mențiunea „Da" sau „Nu".

Decretul a fost, in prealabil, 
examinat si avizat favorabil de 
comisiile permanente de spe
cialitate ale Marii Adunări 
Naționale și de către Consiliul 
Legislativ și se dă publicității.

Totodată. în cadrul ședinței. 
Consiliul de Stat a aprobat 
componenta Comisiei centrale 
Si a comisiilor județene și a 
municipiului București, pentru 
referendum.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

I ANUL XLII - 11 470 I 4 PAGINI - 50 BANI I Joi 6 noiembrie 1986 1
Ieri, in tu pel e europene la fotbal

ECHIPELE NOASTRE, DOAR REZULTATE DE PALMARES
• Steaua învinge pentru a treia oară pe Anderlecht, dar pierde calificarea
• Universitatea Craiova -
9 Sportul Studențesc a

victorie de rodaj pentru... o altă ediție 
demonstrat la Gând că poate mai mult. A cita oară ?

La Liceul industrial „Republica** din Capitala
---------------------------------------------------------------------------

UN PUTERNIC „SCHIMB DE MÎINE"
IN PRODUCȚIE» SI IN SPORT»

Echipele noastre „europene" 
părăsesc prematur competițiile 
de care s-au legat atitea spe
ranțe înainte de start ! Pentru 
că de la ele așteptam, in ac
tuala ediție, să confirme plusul 
de calitate realizat in ultimii 
ani, timp in care Universitatea 
Craiova, Dinamo și — mai a- 

ln Cupa Campionilor Europeni:
MAI CLAR DECÎT ACEST SCOR MINIM

Ies — Steaua, laureata de la 
Sevilla, urcaseră efectiv cota 
europeană a fotbalului nostru.

Părerea de rău este cu atit 
mai mare, cu cit Steaua, Uni
versitatea Craiova și Sportul 
Studențesc au dat ieri impresia 
că ar fi putut realiza mai mult.

tn urma acestei „ieșiri" îna-

Steaua — Anderlecht 10 (0 0)

inte de vreme, care amplifici 
starea de insatisfacție din rîn
dul iubitorilor fotbalului, este 
necesar — și obligatoriu — ca 
echipele noastre de club oare 
ne-au reprezentat și poate ne 
vor reprezenta- în cupele euro
pene să se pregătească cu mai 
multă maturitate pentru vii
toarea ediție. Și cînd spunem 
maturitate, ne gîndim la toate 
aspectele pregătirii.

Liceul industrial metalurgic 
„Republica", situat în vecinăta
tea întreprinderii de țevi cu a- 
celași nume, cu cei peste 2 000 
de elevi și eleve, poate fi con
siderat astăzi o mare instituție 
de Invățămînt. Un liceu care 
cuprinde, în continuare, și o 
școală profesională, alta de 
maiștri, prin cursuri la zi și 
serale. Cum este și firesc, ma
joritatea absolvenților, la toa
te gradele de învătămînt cu
prinse aici, în procent de pes
te 65 la sută, au fost integrați 
întreprinderii cu oare se a- 
flă, cum se spune, gard în gard, 
ceilalți fiind încadrați' la o se
rie de alte unități industriale 
din Capitală („Laromet". Țevi 
sudate, „Grivița Roșie" etc.) sau 
din tară.

Spunîndu-ne acestea. prof. 
Gheorghe Iancu, directorul li
ceului. prezent între 
didactice de mai bine 
deceniu, nu își poate 
satisfacția pentru a fi 
împreună. cu colegii săi. mai 
în vîrstă sau mai tineri, să 
pregătească de la înființarea a- 
cestui lăcaș de învătămînt și 
pînă în prezent circa 9 000 de 
tineri și tinere, care astăzi sînt 
muncitori, tehnicieni, ingineri 
la „Republica". Cadrele 
tice, foștii elevi vorbesc 
entuziastul profesor ca 
un om deosebit, care

cadrele 
de un 
retine 
reușit,

didac- 
despre 
despre 
știe să 

muncească cu școlarii, are capa
citatea de a-i modela cu tact, 
cu răbdare. Pe multi îi cu
noaște 
cravata 
Școala 
activat, _
invățămînt;
noscut la diferite întreceri pe

din anii cînd purtau 
roșie cu tricolor, la 

nr. 30. acolo unde a 
în anii de început în 

pe alții i-a cu-

profesii, la acțiuni de muncă 
patriotică sau cu caracter spor
tiv. Pentru că prof. Iancu. 
peste multiplele obligații re
zultate din calitatea sa de co
ordonator al muncii colectivu
lui liceului, a fost și a rămas 
un pasionat sprijinitor al ac
tivității sportive, cu elevii, 
muncitorii și tehnicienii de la 
„Republica", membrii asociației 
sportive „Gloria".

De fapt, am ajuns la Liceul 
industrial „Republica" prin in
termediul sportului... Elevii de 
aici participau, pe baza spor
tivă a Comitetului U.T.C. al 
Sectorului 3 de la Lacul Pan- 
telimon, la o serie de între
ceri în cadrul Daciadei. Fotbal, 
handbal, baschet, volei, cîteva 
probe atletice (din rîndul că
rora n-a lipsit crosul) și, bine
înțeles, rugbyul, sport cu o 
tradiție in cartier și la „Re
publica". la întreprindere, unde 
se practică de mai bine de 30 
de ani ! „Ce urmărim 
spunea directorul liceului, 
de o 
zenta 
rităti 
ciada 
propice. Apoi, să furnizăm a- 
sociației sportive "Gloria- e- 
lementele de viitor de care 
simte nevoia..."

în realizarea acestui obiectiv, 
liceul beneficiază de doi pro
fesori de specialitate ambițioși, 
unul mai in vîrstă. Gh. Po
pescu, și altul integrat din a- 
cest an in colectiv. Gh. Lică. 
dornici să traducă în viată ceea 
ce toată lumea de aici ur
mărește și am enunțat mai sus. 
Altfel spus, sport pentru toti.

Victorie la limită a campioa
nei noastre, dar mult, mult 
mai clară decît poate arăta a- 
cest scor minim de 1—0. Pentru 
că, trebuie s-o spunem din 
capul locului, Steaua a fost net 
superioară adversarei sale, a 
controlat cu autoritate jocul, 
a atacat în valuri (mai ales 
in repriza secundă), și-a creat 
și cîteva imense ocazii, pe 
care însă nu a știut să le fruc
tifice. Iar aceste mari ratări 
s-au repercutat treptat asupra 
potențialului psihic (îndeosebi) 
și fizic al jucătorilor noștri, 
mentinînd, în același timp, cal
mul în rîndul coechipierilor lui 
Vercauteren, în pachetul de a- 
părători ai lui R.S.C. Ander- 
lecht, dominat cu autoritate de 
Andersen, Demol și Munaron.

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag 2-3)

Iată faza golului : Griin (3) și Demol (7) 
și Boliini reia puternic, cu stingul, în plasa 

Foto

pot interveni 
porții lui Munaron 
: Aurel D. NEAGU

PERFECTIONAREA INSTRUIRII Șl ACTIVIZAREA CENTRELOR DE PREGĂTIRE

parte, să 
in sport 
a elevilor 
ne oferă

ne 
.Pe 

asigurăm pre- 
a marii majo- 
noștri. Și Da- 

cadrul cel mai

tâactia intreabi = 
feitr&țiilg xăspuni
’f9 Ț. Interlocutor: Marian Ncdclcscti, 

secretarul E.R. de Patinaj

SERIALUL MARILOR

COMPETIȚII INTERNE

w senini

In Sala Floreasca continuă

Serialul marilor com
petiții interne de scrimă 
continuă în această săp- 
tămînă, în Sala Floreas
ca din Capitală. Azi și 
mîine, vor evolua pe 
planșe floretiștii și, res
pectiv, sabrerii, care îșl 
vor disputa. în probă 
individuală. Cupa Româ
niei. Sîmbătă și dumini
că, aceleași arme vor fi 
angajate în ultima eta
pă a Diviziilor A și B.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

Aflat in fața unui nou sezon 
competițional, patinajul nostru 
artistic a luat, firesc, startul... 
neoficial cu mult înainte de a- 
notimpul care prilejuiește pu
blicului reîntîlnirea cu acest 
frumos și elegant sport. Se 
știe, pînă acum rezultatele în 
această disciplină nu au fost 
deosebite. Un loc 3 la un im
portant concurs internațional — 
„Prietenia" (în aprilie 1986), 
iată singura performanță nota
bilă ; in fapt, prima medalie 
cucerită de un concurent de la 
noi (să-l reamintim : Cornel 
Gheorghe) într-o întrecere de 
anvergură de peste hotare. La 
cerința îmbunătățirii calitative 
a activității tuturor celor care 
se ocupă de această ramură a 
patinajului și la cîteva din

măsurile ce au fost 
întreprinse în acest 
referă secretarul 
Marian Nedelescu.

— Pe baza planurilor de pre
gătire aprobate de Comisia teh
nică olimpică a C.N.E.F.S., au 
fost stabilite o serie de acțiuni 
menite să îmbunătățească, pe 
de o parte, sistemul de instru
ire și, pe de altă parte, calita
tea aprecierilor in condiții de 
concurs. Am început cu un 
curs de perfecționare a antre
norilor, in cadrul căruia s-a 
avut In vedere îndeosebi însu
șirea noului sistem de norme 
Și cerințe metodologice pentru 
patinaj elaborat de Colegiul 
central al antrenorilor, regle
mentări ce vor fi aplicate chiar 
din acest sezon competițional.

sau vor fi 
scop se 

federației.

După prima manșă a meciului de polo Dinamo -Mornor, din cadrul Cupei Cupelor

UN 6-5 CARE CERE UN PLUS DE

Am organizat, împreună cu 
Colegiul central al arbitrilor, și 
un curs de perfecționare a ar
bitrilor, acțiune — cu test fi
nal — ce și-a propus unifor
mizarea interpretării și aplică
rii regulamentului internațio
nal, ținînd seama de modifică
rile adoptate de Congresul U- 
niunii Internaționale de Pati
na) ce a avut loc in vara a- 
ceștui an la Viena. Cu același 
prilej au fost înminate carne
tele de arbitru „noilor veniți" 
în rindurile — deocamdată încă 
puține — ale judecătorilor de 
concurs.

— Ați formulat în treacăt o... 
insuficiență actuală : numărul 
destul de mic al celor care 
formează „corpul de arbitri". 
Sînt localități cu condiții bune 
pentru dezvoltarea patinajului 
artistic — cum sînt cele de la 
Galați, Sf. Gheorghe și 
Mureș — unde în prezent 
avem nici un arbitru ! ?...

— Așa este. Iar faptul 
preocupă nu atit in sine,
in relație cu anumita obiecti
ve înscrise în planul de muncă 
al federației. Prin noul calen
dar competițional intern am 
stabilit să fie inițiate cit mai 
multe întreceri locale sau zo
nale. Am recomandat ca, in 
sezon, lunar să fie organizat 
cite un concurs in fiecare ju
deț unde ființează centre de 
patinaj artistic, activîndu-le și 
mai mult, punîndu-le în stare 
de întrecere, care, evident, sti
mulează rivalitatea sportivă, 
favorizînd astfel și posibilita
tea de a descoperi „pe viu" 
talentele, de a le urmări evo-

George ROTARU

Tg. 
nu

Din capul locului se cuvine 
să subliniem că o victorie a- 
supra unei echipe fruntașă 
dintr-o tară a cărei reprezen
tativă deține titlurile de cam
pioană olimpică și mondială 
constituie o performantă ono
rantă, care oglindește valoarea 
ridicată a formației câștigătoa
re. în cazul de fată, ne refe
rim Ia poloiștii de la Dinamo 
București care au învins echi
pa Iugoslavă Mornar Split 
(6—5), în prima manșă a u- 
neia din semifinalele Cupei Cu
pelor, deci într-o competiție o- 
ficială, de importanță majoră, 
ajunsă într-o fază înaintată.

Numerosul public aflat în 
splendidul bazin din Pitești a 
avut prilejul să urmărească o 
dispută aprigă. în care polo- 
iștii români și iugoslavi au fă
cut uneori demonstrații de vir
tuozitate tehnică în realizarea 
fazelor de atac, spre satisfac
ția spectatorilor care ar fi do
rit, însă (ca, de altfel, toti iu
bitorii acestui joc sportiv), o 
diferență mai mare, ceea ce 
ar fi însemnat un procent spo
rit de șanse pentru repetarea 
performantei de anul trecut: 
promovarea în finala competi
ției. Scorul a fost însă numai 
de 6—5, deoarece dinamoviștii

EFORT LA SPLIT
nu și-au valorificat în totali
tate posibilitățile, așa cum do
rim să o facă însă în meciul 
retur, cînd numai în condițiile 
unei prestații foarte bune ei 
pot apăra avantajul minim cu
cerit la Pitești. Aici, dinamo
viștii au avut un început ne
favorabil. Dorind să înscrie din 
primele minute ei au neglijat 
apărarea, greșeală speculată 
prompt de adversari. care, 
fructificînd „găurile" din „zona" 
dinamoviștilor, au înscris două

Dumitru STANCULESCU

ne 
cit

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare in pag. 2—3)
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« aziyitic.miine irtuucf»,
rubrică rezervată șoimilor patriei

și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor
'• Aproape 600 de iubitori ai 

alergărilor pe teren variat 
au luat parte, în. comuna Fru- 
mosu din județul Suceava, la 
„Crosul generațiilor". acțiune 
inițiată și organizată de uni
tatea de pionieri a școlii din 
localitate. Desfășurat pe un 
traseu din vecinătatea obcinelor 
mari ale Bucovinei, concursul 
a reunit iubitori ai atletismu
lui din toate comunele înveci
nate (Fundul Moldovei. Pojo- 
rîta, Sadova. Vama. Vatra Mol- 
doviței. Moldovița) și din ora
șul Cîmpulung Moldovenesc. 
Iată și numele celor mal mici 
cîștigători : categ. 4—5 ani, 
Sanda Niga (Grădinița corn. 
Frumosu) și Aurel Niga (Gră
dinița sat Deia) ț 6—8 ani, Ve
ronica Sasu și Tiberiu Lupas 
(ambii. Școala com. Frumosu) : 
9—10 anî, Dana Răducanu și 
Florin Moroșan (Școala corn. 
Fundul Moldovei) ; 11—12 ani, 
Veronica Axintei și Ionel Popi 
(Școala corn. Vama) ; 13—14
anî, Nicoleta Sectac (Școala 
corn. Vama) și Octavian Sol- 
can (Școala com. Frumosu).
• Pioniera Monica Năstase, 

elevă în clasa a VII-a a Șco
lii nr. 308 din Sectorul 4 al 
Capitalei, confirmă ascensiunea 
sa în tenis : 5 locuri I. anul 
acesta. în „Cupa Dinamo Bra
șov", „Cupa Steaua" și „Cupa 
Rapid Arad" — toate între
ceri la categ. 13—14 ani. „Cu
pa Dinamo", 15—16 ani si Io 
Concursul de selecție al F.R. 
Tenis (nici o înfrîngere. nici 
un set pierdut I). Să notăm 
totodată că în catalogul clasei, 
în dreptul Monicăi au apărut și 
primele
• O 

sportivă
- pionierii 
Găești. 
Printre 
atletice, de pildă, 
alături de profesorii de spe
cialitate de aici — 
si profesorul de 
limbă franceză Iiie 
Matei, recent par
ticipant la „Cro
sul Veteranilor" 
întrecere înitiată si 
organizată deF.R 
Atletism. De notat 
că in clasa la care 
prof. Matei este 
diriginte (a Vl-a) 
TOTI elevii si e- 
Ievele practică atle
tismul...
• „Dorim să fa

cem din școala

note : toate de 10 !
frumoasă activitate 
de masă desfășoară 

Școlii nr. 6 din orașul 
județul Dîmbovița, 

animatorii acțiunilor 
se află —

noastră o pepinieră perma
nentă a gimnasticii feminine !“. 
Iată cuvîntul de ordine al u- 
nității de pionieri a Scolii nr. 
24 din Sectorul 2 al Capitalei. 
La această idee toată școala 
subscrie. în frunte eu direc
toarea instituției, prof. Rodica 
Făgărășanu ; specialitatea... e- 
ducatie fizică. Și ca un prim 
argument : mai bine de 20 de 
pioniere de la „24“ fac parte 
din secția de gimnastică a Clu
bului Sportiv Școlar Dinamo...
• Tenisul de cimp cucerește 

necontenit adepți în rîndul 
pionierilor din orașul Tg. 
Neamț. Cei mai multi aparțin 
Școlii nr. 5. Iar între purtă
torii cravatei roșii eu tricolor, 
care au si început să se afirme, 
se află Oana Maria Stănică și 
Marius Pralea, ambii în clasa 
a VII-a. Centrul de tenis de 
pe lîngă asociația sportivă Să
nătatea (condus de tehnicianul 
stomatolog Aurică Stănică) are 
permanent porțile deschise 
pentru toti copiii și pionierii 
din localitate...
• Un eveniment așteptat en 

multă nerăbdare de pionierii 
din Capitală : vernisajul expo
ziției municipale a „Expediți
ilor Cutezătorii" și a acțiunii 
de amenajare și reamenajare 
a unor trasee turistice mon
tane. Expoziția va fi deschisă 
luni 10 noiembrie la Palatul 
pionierilor și șoimilor patriei. Cu 
acest prilej va avea Ioc o con
sfătuire metodică, precum și 
o întîlnire (inedită) cu Dumi
tru Bojor, membru al unei ex
pediții românești care a esca
ladat o serie de piscuri 
peste 6 000 de metri 
Dumitru Bojor fiind 
celent povestitor, e 
interesul cu 
tat de către 
cutezători !

care va 
actualii

de 
din Asia, 

un ex- 
înțeles 
ascul- 

viitorii

si 
de 
fi 
$i

Grupaj realizat de 
Tibeciu STAMA

O imagine de ar
hivă din sportul 
pionieresc: in mij
locul purtătorilor 
cravatei roșii cu 
tricolor din comu
na Sohatu, județul 
Călărași multipla 
campioană olim
pică de la 'Mont
real, Nadia ComS-

r
AUTOMOBILISM • PUNCT CON

TROL ORAR în comuna Bughea de Sus, 
penultimul al Raliului ARO. Prilej de bi
nemeritat .time-out" după sutele de ki
lometri de întrecere. Se mai schimbă o 
roată, se mai șterge un parbriz Frîntari 
de discuție, toate avînd — evident — un 
singur subiect e raliul, cu lanțul lui de 
întîmplărl. O excepție o reprezintă Ovi- 
dlu Scobal, care „atacă" surprinzător: 
„Ați văzut meciul Stelei cu Jalghlris 7 Sa
bonis cum a Jucat 7“ Actualul copilot nu 
a reușit să-1 facă uitat ou totul pe fos
tul... baschetbalist • C.J.A.K. ARGEȘ și 
filiala sa din Cîmpulung au acționat efi
cient pentru ca și raliul, și autoerosul 
sa se desfășoare in eele mai bune con
diții, Mihai Dumitriu (președintele C.J.A.K.) 
la încheierea competiției se spunea: „Dorim 
ea aceste competiții să devină tradiționale 
pentru orașul nostru. De aceea intențio
năm ea traseul de autocros să fie îmbu
nătățit, urmînd să-i amenajăm o pistă mat 
largă, cu grad de dificultate respecting 
strict normele internaționale", sîntem și 
noi de părere că acest lucru se impune, 
autoturismul ARO putînd să-și mărească 
continuu faima internațională prin ase
menea competiții. Desfășurate. însă, în eon- 

“dlțli optime. (S. St.)?'

BASCHET • IN PERSPECTIVA... Antre
norii echipei noastre campioane. Steaua 
București, încearcă „din mers" schimbarea 
generațiilor de jucători. Desigur, Cemat, 
Căpușan, Opșitaru, Ermitrache și ceilalți 
mal au ani buni de Jucat, dar eei doi teh
nicieni, M. Cîmpeanu și N. Pîrsu, se gîn- 
dese insistent la schimbul de mîine. Iată, • 
tînărul Robert Relnsenbuchler se încadrea
ză tot mai insistent în echipă, iar un alt 
baschetbalist de talent. Mircea Cristescu, 
este folosit tot mai mult de antrenorii săi. 
Ambii sînt bine dotați fizic, puternici, cu 
frumoase calități, care îl pot aduce printre 
cel ma! bun! baschetbalist aî țărH. Nu de
pinde decît de el... (P. iv.).

I

I

I

CONCURSUL ÎNOTĂTORILOR SCOLARI
cure, 406 liber, brâileanca Mălina 
Bădică — 50 și 200 spate, constăn- 
țeanul Daniel Boncea — 50 și 200 
bras, hunedoreanul Florin Nițu — 
50 fluture. 50 spate. La 13 ani. 
brăileanca Alexandrina Croitoru 
și bătmăieanul Bogdan Constan
tin au fost primii la trei probe 
(50 și 200 spate, 200 mixt), iar gă- 
lățenii Mihaela Morun și Eugen 
Adamiță s-au impus la 50 și 100 
fluture, dublu eîștigător fiind șl 
Dumitru Stavrositu (Lie. 37 Buc.) 
— 50 și 200 bras. De pe lista frun
tașilor la cat. 12 ani, mai reținem 
numele clujencei Diana Ureche, 
prima la 50 liber, 50 fluture și 
200 spate băimărencel Emilia Se- 
șan — 400 liber, 200 mixt, sibia- 
nului Stelian Roșea — 50 și 100 
fluture, 50 spate, bătmăreanului 
Cosmin Breban — 50 șl 400 liber, 
200 mixt. La 11 ani, siblanul Lu
cian Giurcă s-a dovedit cel mai 
bun la 50 și 400 liber, 200 mixt, iar 
reșițeanul Ivan Visătoriei la 50 
și 200 spate.

In clasamentul pe cluburi 
CSMȘ Bala Mare a fost, din nou 
eîștigător, urmat de CSȘ Reșița 
și CSȘ I Galați.

Ediția din acest an a Concursu
lui Republican al cluburilor spor
tive școlare a avut loc la Arad, 
în organizarea Ministerului Edu
cației și Invățămîntulul, F. R. Na
talie și C.S.ș. Arad. întrecerea a 
reunit 285 de tineri înotători, în
tre 11 și 14 ani, din 20 de secții, 
reauzîndu-se cu acest prilej o bi
nevenită trecere în revistă a spor
tivilor aspiranți la afirmarea in 
această frumoasă disciplină.

Bucureșteanu! de 12 ani Matei 
Giurcăneanu de a CSȘ 1, a ter
minat Învingător la 50 și 200 m 
bras, de fiecare dată cu recor
duri în serii șî în finale : 35,53 
și 34,99 respectiv 2:50,83 și 2:48,94. 
Sibianca Liana Coman — 11 ani 
— a înotat 50 m bras în 37,68 in 
serii și 37,10 in finală (rec.), cîș
tigînd alte șase curse : 50 și 100 
fluture. 50 și 400 liber, 50 spate. 
200 bras. La est. 14 ani, s-a re
marcat în special Carmen Geor
gescu (CSS 2 Buc.), Învingătoare 
la 50 liber, 100 fluture, 50 șl 200 
bras, 200 mixt, cîte două succese 
obținînd la această categorie, băi- 
măreanca Simona Spaia — 50 flu-

te ntar&înea^
MATERIALELOR PUBLIC

■ - ■______ -~7V. -- . ■ . ■ . ' ' ■

„SINI GAIA S
PE TIAEIIII CONSTnUCFORI DE

ION PANȚURU:

DIVIZIA B DE TINERET LA BASCHET
Rezultate din Divizia B de ti

neret la baschet — MASCULIN. 
SERIA 1 Automatica București 
— ICED CSS 4 H București 92— 
84 (39—43), Urbis București —
Automatica București 90—88 (45— 
48). ICED n — Oțel " “
viște 84—77 (41—36),
Alexandria — ICED 
(31—33). Urbis — Oțel 
(41—35). CSU Oțelul 
Automatica București 
35). Automatica Alexandria — 
Urbis 83—84 (41—44) ; SERIA A 
Il-a: CSS Olimpia Arad — CSȘ 
Mecanica Mediaș 97—60 (56—25).
CSU Brașov — CSȘ Arad 79—66 
(33—33), Constructorul Craiova — 
CSS Mediaș 85—76 (49—38), ELBA 
Timișoara — Metalotehnica CSȘ 
Tg. Mureș 101—90 (50—41), CSU
Brașov — Constructorul Craiova 
116—46 (64—171. Metalotehnica Tg. 
Mures — CSS Mediaș 92—50 (54— 
27). FEMTNTN, SERIA I: Confec-

Tnox Tîrgo-
Autom atica n n-n 
Inox 84—65 
Galați — 
72—67 (37—

u

(Urmare din pag. 1)

luția din și în perspectiva per
formantei. Asemenea concur
suri solicită un adevărat, cum 
bine l-ați numit, „gorp de ar
bitri". Iată de ce in progra
mul nostru figurează și sar
cina de a extinde numeric și 
geografic lotul arbitrilor.

— Activizarea centrelor de 
patinaj artistic — și, desigur, 
extinderea numărului lor — îi 
implică într-o mșsură mai ma
re și pe antrenori. Care este 
situația necesarului de cadre 
pregătite să asigure un atare 
„punct" de program al activi
tății federației de patinaj în 
sectorul „artisticului" ?

— Nici la acest capitol nu a- 
vem un efectiv numericește 
satisfăcător Există însă o pre
misă certă care ne dă dreptul 
să afirmăm că în curind vom 
avea mal mulți antrenori : o 
nouă promoție a școlii de pe 
lingă I.E.F.S. va dobîndi ates
tatul de antrenor, promoție 
tinără, pregătită după metode 
moderne, ce va fi repartizată 
teritorial in funcție de nece
sități actuale. De altfel, în ideea

CĂLĂRIE • LA SFÎRȘITUL 
din cadrul campionatelor de 
mai tineri călăreți al clubului 
prezentînd viitorul n și... III, 
în fața spectatorilor șl a părinților, o lec
ție condusă cu pricepere de antrenorii Va- 
sile Tudor și Sorin Soveja, după care 
Ramona Polivanov. Laura Coman, Monica 
și Ioana Rusoiu. Ioana Tolocică, Cristina 
Cătălin, Alina Alexandrescu ș.a. și-au con
dus părinții șl bunicii la manej, pentru 
a le vedea sala de... curs sportiv. Un sin
cer bravo tuturor I • PRINTRE cei mai 
mici sportivi care au răspuns la „între
bările" celor doi antrenori a fost șl Oana 
Moisei Tudor, care la cinci ani a pornit 
pe -

programului 
dresaj, cei 
Steaua, re- 

au efectuat,

urmele părinților, cunoscuți campioni

POST-SCRIPTUM
echitației. • PROFESORUL Constantin 

un vechi șl excelent cunoscător
al 
Ottescu, 
al cailor, propunea, duminică — pe bună 
dreptate — să fie folosiți pentru dresaj 
și cei din rasa liplțanilor, cai care au 
reale aptitudini pentru această disciplină. 
O propunere care ar trebui luată în con
siderare, avînd în vedere calitățile llpița- 
nilor din hergheliile noastre și succesele 
repurtate pe plan internațional. • DACĂ 
am amintit de cel mici, să notăm că la 
„polul opus" se situează Iosif Molnar (63 
ani) șl Constantin Vlad (56 ani), unul la 
dresaj, celălalt la obstacole, care concu
rează și acum cu același succes ca în tine
rele. • DUPĂ 20 de ani — nu este numai 
titlul unui roman celebru, ci și intervalul 
așteptat de eraioveanul ovidiu Podaru, li-' 
derul actualei generații a călăreților din Bă
nie, pentru a cîștiga un titlu național. O 
victorie a sa și a secție! CSMSEMTEST. 
(Em. F.).

POLO • „VOM VEDEA din nou 
nală europeană in bazinul piteștean 
se arăta convins Ing. I. Moșoianu, 
dintre vajnicii susținători ai tinerei 
ții argeșene. Șl mal sînt multi alții

o fi- 
ț« — 
unul 

nata- 
care

ția CSS Călărași — CSU Pra
hova Ploiești 39—82 (24—40), Au
tobuzul CSȘ Focșani — Electro 
CSȘ Botoșani 58—43 (39—16),
Confecția — Autobuzul 81—77 
(38—38). Voința CSȘ Unirea Iași 
— Electro 90—61 (48—31), CSU
Ploiești — Progresul-Rapld CSȘ 
5 București 56—46 (35—31). Auto
buzul — CSU Ploiești 56—77 (35— 
25), Progresul-Rapid — Electro 
100—68 (55—26); SERIA A II-a:
CSM Viitorul GheorghenI — CSȘ 
Constructorul Arad 81—77 (38—
30), Llc. 8 Craiova — CSM Viito
rul 116—104 (70—54), Metalul CSȘ 
Salonta — Voința CSȘ Sf. Ghe- 
orghe 85—84 (44—34), Universitatea 
CSS TI Cluj-Napoca — CSȘ Arad 
79—59 (45—27), Lie. 8 Craiova — 
Metalul 84—71 (48—45).

Corespondenți: M. Vlădoîanu, 
C. Gruia. St. Gurgui. M. Radii. 
Al. Nour, C. Bălteanu, Fr. Dar- 
vași, Virginia Ferariu, C. Crețu, 

Aibu, FI. Dumitru.c.

A stirnit interes Ideea lan
sată de redacția noastră, prin 
articolul „Să construim un 
bob Lumea sporturilor de 
iarnă a recepționat prompt 
semnalul nostru, înțelegînd că 
are imediată nevoie de acțiuni 
concrete pentru a-și accelera 
progresul (revenirea. în cazul 
bobului). Federația de specia
litate ne-a anunțat imediat ca 
ne va pune la dispoziție, spre 
publicare, schițe de construc
ție a unor boburi simple, 
populare, din materiale nefo- 
Iosibile in alte domenii de ac
tivitate ; vom publica aceste 
desene în curind. Antrenori, 
foști concurenți, oameni ai 
muntelui ne-au căutat la re
dacție pentru a saluta iniția
tiva noastră, pentru a o îm
bogăți cu Idei proprii și — 
unii dintre ei — pentru a-și 
pune la dispoziție, benevol, 
serviciile. Ne-a făcut multă 
plăcere și telefonul unui di
rector de liceu industrial din- 
tr-o localitate montană, care 
ne-a informat că și-a însușit 
propunerea ca lucrarea prac
tică finală a uneia din clase 
să fi. execuția unui asemenea 
bob simplu. SI ne bucură a- 
ceste ecouri fiindcă în ele re
zidă însăși șansele de reușită 
ale acțiunii lansate de noi, de 
eficiența lor va depinde suc
cesul se va putea produce 
emulația în această disciplină 
cîndva atît de populară la noi 
și încununată de atîtea suc
cese pe plan internațional.

Vom da întîietate (renumeie 
ne obligă !) telefonului primit 
din partea maestrului interna
țional al sportului Ion Pan- 
țuru, pilotul care a condus 
bobul românesc spre medaliile 
de aur. argint și bronz ale 
atîtor mari competiții. „O ase
menea inițiativă este de salu
tat — ne-a spus interlocuto-

ru! — ea va p 
serios baza de 
lv.i nostru, va 
gească mult 
antrenorilor, 
bul actual se 
tineri cu călită 
sebite, care s 
acele starturi 
multe ori deci: 
lot va rămîne 
mui în mă sur 
cunde poate n: 
cit cele cîteva 
eventual, la st 
menea pilot, c 
nu se poate 1 
ani și ani, in 
cărei prime „c 
mai aceste cc 
lare. Importat 
tinerii pasions 
treacă la tr< 
boburi simple 
nate in grup 
lingă unele ca: 
și școlarilor. 1 
ca tinerii con 
gîndească Ia « 
se pot face bo 
chiar și cu 
La un concuri 
tat acum citiv 
nic, pe străzi 
rasului, am vi 
plasat pe... d 
chi, scoase de 
pot să vă ai 
foarte bine ! 
privește, sînt 
ajut pe tineri 
boburi din zc 
lucrez în prez 
— Predeal — 
dispoziție nur 
unde pot fi g

Și ne gîndi; 
fie tentant p 
îndrăgostit d 
plină să „mei 
la a cărui c< 
umărul și Toi 

s

AL PATINAJULUI ARTISTIC
formării de noi specialiști, fe
derația noastră va realiza o 
colaborare mai strinsă cu 
I.E.F.S.

— Ce fac acum patinatorii 
noștri cei mai dotați ?

— Sportivii din loturile na
ționale s-au reunit în această 
toamnă pentru pregătire in 
comun la Centrul Olimpic Me
canică Fină din Capitală, e-

fectuînd zilnic, sub conducerea 
antrenorilor Gabriela și Cornel 
Munteanu, un program inten
siv, cu multe ore de „lucru pe 
gheață". Dintre acești sportivi, 
dar și dintre alții necooptați 
la Centrul Olimpic, care se 
pregătesc in diferite centre din 
tară, au fost și vor fi aleși — 
aș dori să precizez: pe bază 
de teste prealabile — repre
zentanții noștri la concursurile 
internaționale ale sezonului, 
care... au și început.

PRIMA MAI
(tj rmare

UN PUTERNIC „SCHIMB DE MIINE"
(U rmare din pag D

prin Daciadă. la lecțiile de e- 
ducație fizică desfășurate pe 
cele cîteva terenuri ale liceu
lui (proaspăt reamenaiate) si 
la baza sportivă de la Pante- 
limon, ceea ce vrea să Însem
ne nu numai poziții de frunte 
pe sector si pe municipiul 
București, ci si un lpc pe po
dium (III) în campionatele pe 
minister (M.I.M.C.) la handbal 
băieți. In cazul performantei, 
este de notat faptul că una 
din elevele liceului a ajuns 
printre fruntașele la tir. Roxa-

cred in calificarea dlnamoviștilor în fi
nala Cupei Cupelor, chiar dacă avantajul 
de un singur gol pare fragil in perspec
tiva returului. Pentru că, vorba arbitrului 
C. Frățilă, „Dinamo joacă mai bine In 
deplasare, a demonstrat-o • DIN NOU, 
aprecieri — la superlativ — la adresa 
piscinei piteștene. ■ De această dată, ele au 
venit de la oaspeții din Iugoslavia, de la 
arbitrul ture Mithat Hantal șl de la de
legatul L.E.N., belgianul Abe Fuchs, ul
timul prezentînd. firește, și unele consi
derații asupra meciului :. „Am văzut două 
echipe de Înaltă valoare, luptătoare dar 
extrem de sportive, care au demonstrat 
că se poate juca, la nevoie — cum a 
fost cazul acum, cînd nu a sosit al doilea 
arbitru — corect, cu adevărat fair-play. și 
cu un singur arbitru. Felicitările se im
pun, așadar". (G. R.).

SCRIMA • PREZENȚE INEDITE pe plan
șele primei divizii : echipa floretistelor de 
la Clubul Sportiv Școlar 1 București (Ioa
na Ionescu, Laura Badea. Silvia Durbac, 
Mihaela Ungureanu, Beatrice Ion, Cătălina 
Radu, antrenoare prof. Maria Vicol) și 
cea a spadasinilor de la A. S. Mecanica 
Bistrița (C. Bărăgan, F. Alexandrescu, P. 
Decsei, G. Petrovici, N. Moisa), ambele 
clasate pe locurile secunde în „B“, după 
C.S.M. Cluj-Napoca și. respectiv. C. S. 
Satu Mare, ceea ce le dă dreptul de a 
evolua, toate patru ia ediția următoare 
în „A". Interesant d- subliniat faptul că 
echipa elevelor bucureștene a promovat în 
locul alteia școlare (C.S.ș. Triumf Bucu
rești), în timp ce spadasinii bistrlțenl au 
luat locul altei grupări sindicale. Tracto
rul Brașov. « FLORETISTA Ana Georgescu 
(Steaua), după ce a ratat asaltul final din 
Cupa Federației la spadă (5—8 cu Mar
cela Zsak, medaliată la J.O. ’84) s-a re
vanșat în finală Cupei României, în fața 
Eiisabetei Guzganu (8—6). altă medaliată 
de la Los Angeles, eu echipa României. 
O așteptăm cu rezultate de răsunet și pe 
planșele internaționale. Deocamdată, nu
mai ca floretistă ! (P. SI.).

I

na Lămășanu (în prezent la 
„Olimpia" București). Ion Bal- 
can la lupte greco-romane (a- 
cum la ..Alumina" Slatina, di
vizionară A). Al. Stamate la 
fotbal (în lotul Oțelului Ga
lati). Ca să nu mai stăruim 
asupra altui detaliu legat de 
crearea unei veritabile pepi
niere de rugbyști ; actualul an
trenor al echipei campioane. 
Farul, prof. M. Naca a fost 
elev al școlii, la fel ca și cu
noscutul arbitru divizionar. C. 
Udrea. Iar unul dintre antre
norii de copii si juniori ai Glo
riei, lăcătușul D. Stelian Iși 
completează în prezent stu
diile...

Să mai subliniem faptul că 
la reușitele în învătămînt si 
în sport ale elevilor de aici 
întregul colectiv de cadre di
dactice pune' umărul : ceea ce 
reprezintă si mai mult un fru
mos exemplu.

goluri. La 0- 
Capșa au for! 
cut. deoarece 
egala și ven 
dar s-au si 
nele situații 
rabile, 
perioritate 
obligat 
nar să 
dar nu 
porție 
ocazii 
le-au 
drept - 
lui Vlad Ha 
a 4 goluri). 
Liviu Răduc; 
lalti dinamo' 
rate de port 
kovici (aflat 
ceptie). ori 
porții.

în mod cer 
o diferență n 
de numai ui 
acest fapt r 
credem că I 
(care va ave 
Split) echipa 
sibilitatea să 
tat care să-i 
în finală. Să 
mai departe 
tot la Split. 
Cupei Cupele 
dus pe Mort 
se poate, și 
că autoînder 
d’namoviști. 
PAT !", poat<

inclus 
n 

pe p< 
cornii 
au c 
sufic 
favo 

creat.
- si

La Miercurea Ciuc și Gali
MECIURI DE MARE INTERES
Vineri și slmbătă. la Galați și 

Miercurea Ciuc se dispută ulti
ma etapă sistem divizie a Cam
pionatului de hochei al primei 
grupe valorice. La Galați, forma
ția locală Dunărea, care a dat o 
replică frumoasă echipei campi
oane, cîștigînd două reprize în 
fata acesteia, va primi de data 
asta replica formației Dinamo, 
aflată într-o vădită creștere va
lorică fată de campionatul tre
cut. Dovadă și locul II pe care 
îl deține în clasament. La Miercu
rea Ciuc va evolua echipa cam
pioană, Steaua București, în

două meciuri 
rezultat, eu S 
aiul campion 
mâții s-au Ii 
de flecare di 
două rînduri 
o dată Sport 
terminat înv! 
tida susținută 
„Cupa 23 Au 

înaintea ■'. 
mentul arată
1. Steaua
2. Dinamo
3. Sp. Club
4. Dunărea

NOI ÎNTRECERI DE Ș
în zilele care urmează, sezonul 

cempetițional de șah parcurge 
un moment de vîrf. în șapte 
centre ale țării se desfășoară în
trecerile din cadrul finalelor „B" 
ale Campionatului Național in
dividual — ediția 1986. Peste 100 
de jucători și jucătoare se află 
la start. Iar dintre toți aceștia 
vor fi desemnați flnaliștll dispu-

tei pentru ce' 
culin și feml 
gîndu-li-se ce 
și care joac 
programate 1

Patru turne 
vea loc la E 
Tg. Mureș i 
trei feminine 
rești, Poiana 
Jocurile ince
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VICTORIE LA LIMITA,
DUPĂ 0 BUNĂ REPRIZĂ SECUNDĂ

CRAIOVA. 5 (prin telefon).
Aproape 40 000 de spectatori 
au aplaudat azi (n.r. ieri) jo
cul bun al Universității din re- 
priza a doua si. desigur, vic
toria echipei locale, dar au pă- 

Irăsit stadionul Central si cu 
fireasca doză de insatisfacție 
provocată de eliminarea echi- 

Ipei favorite pentru că acest 
meritat succes cu 1—0 (0—0)

obținut de „alb-albaștri" este I insuficient pentru accesul în
turul următor al Cupei U.E.F.A.

Meciul cu Dundee a avut as
pectul scontat : dominare teri- 

I torială accentuată a gazdelor. 
| apărare fermă, grupată (chiar 

disperată, după pauză, cu 6—7 I oameni în defensivă) si con
traatacuri pe lansări lungi din 
partea scoțienilor. Cralovenii 

Iau avut o primă repriză sub 
așteptări,. cu un început timid 
care le-a permis oaspeților două 
ocazii mari : în min. 11. la șu- 

I tul cu boltă al lui Milne. Rada I a respins de pe linia porții, 
apoi Bannon a reluat ne lingă 

I poarta goală, iar în min. 27
Sturrock a trimis cu capul în 
bară. Craiovenii. mai activi to-

I

Ipei fa: 
meritat 
obținut

I insuficient pentru a 
turul următor al Cupei

Meciul cu Dundee a

I oameni î: 
traatacuri 
partea s

I poarta f 
Sturrock

tuși pe ansamblul iocului. au 
avut — în această primă re
priză — dbtiă ocazii impor
tante. care, fructificate, puteau 
cîntări mult in desfășurarea 
partjdei : în min. 25 Ad. Po
pescu a șutat, de la 8—9 m, 
direct în brațele lui Thomson, 
iar în min. 42 Cîrtu. cu un 
șut pe jos. de la 16 m. a 
trimis puțin pe lingă poartă.

Repriza a doua aduce în te
ren o echipă craioveană net 
schimbată în bine. Gazdele do
mină autoritar, scoțienii se a- 
pără cu încrîncenare fiind o- 
bligați să-1 mențină în atac 
doar pe Sturrock. Ca urmare. 
Universitatea deschide scorul, 
în min. 59. cînd BIȚÂ pătrun
de de pe aripa stingă ne mij
locul careului si. profitând de 
o neînțelegere între fundașii 
centrali adverșl. înscrie cu tot 
efortul lui Thomson care a- 
tinge mingea, dar n-o poate 
retine. Golul dă aripi echipei 
noastre, care va domina 
in final, dar nu va 
marca. în special din 
ză că atacantii cu
multă experiență. Cîrtu si Geol-

gău. nu reușesc să fructifice 
baloane bune. în min. 65. por
tarul Thomson pareazâ un șut 
al lui Bîcu. apoi numeroase 
mingi înalte, trimise în careul 
scoțian, sînt respinse de Clark 
și Beaumond sau sînt reținute 
cu siguranță de portar. Una 
din cele mai mări ocazii ale 
craiovenilor este ratată în min. 
70 de Cirțu. In continuare, o 
nouă ocazie, mingea aiunge la 
Bîcu. dar Thomson blochează 
în ultimă instanță în această

a doua repriză. în care s-a 
îucat aproape tot timpul în te
renul lui Dundee oaspeții au 
avut două contraatacuri peri
culoase. în min. 67 și 80. cînd 
suturile lui Milne si Gallacher 
au greșit tinta.

Arbitrul Alain Delmer
(Franța) a condus formațiile :

Ungureanu — Ad Fopesci».'
GH. POPESCU BÎCU - Geol- 
gău. Cîrtu Bîtă.

UNIVERSITATEA : Racoltea 
- NEGRILĂ RADA SANDOI.

DUNDEE:
McGINNIS Clark. 
Malpas — Mclnalli 
BANNON — Milne 
Coyne). STURP.OCK 
Gallacher) Redford.

THOMSON —
Beaumond. 

Bowman, 
(min. 87 
(min. 59

Radu URZICEANU

MĂI CLAR DECIT ACEST SCOR MINIM
(Urmare din pag 1)

I

I

I

oină 
mai 

cau- 
mai

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
O PARTIDA ÎNCHEIATA IN MINUTUL 10 I 

Tractorul Brașov — Automatica București 2—0

Dar. așa cum subliniam mai 
înainte, principala cauză a 
irosirii calificării nu trebuie 
căutată atît în tăria adversa
rului. cit în lipsa de concen
trare a atacantilor campioanei 
noastre în momentele-cheie ale 
partidei...

...O partidă care a debutat 
cu o minge boxată oportun 
de Munaron. chiar în primele 
ei secunde, si care a continuat 
cu o suită de „contre" într-o 
zonă neutră pentru că. pînă 
în min. 14. nu am notat nici 
un șut. Și-au încercat apoi san
sa Scifo si Bălan, după care 
o ezitare a lui Balint a per
mis apărătorilor în alb să de
gajeze. Primele mari ocazii 
s-au derulat în min. 28 (Ba- 
lint-Lăcătus-Bălan. șut alături) 
și min. 33. cînd Jensen l-a o- 
bligat pe Stîngaciu să intervi
nă salvator. Fază de kinogra- 
mă în min. 34. cu Piturcă si 
Lăcătuș în prim-plan. dar ul
timul a șutat din mijlocul ca-

reului mult afară ! în acest 
minut putea fi 1—0. N-a fost. 
Cum n-a fost nici în ultimele 
secunde ale reprizei, cînd. Ia 
0 lovitură de colt, prima a 
meciului. Tovan a reluat în 
stîlpul din 
lui Munaron

Acesta a 
ment-cheie 
1—0 la activ, altfel ar fi re
luat Steaua partida si tot alt
fel ar fi reapărut pe teren 
Anderlecht. Totuși, la 
timp după pauză. în min. 
s-a consumat o a doua 
cu mari implicații în desfășu
rarea ulterioară a jocului : 
Grun a oprit mingea cu mîna 
sus. lingă 
clar. A 
a trimis 
alte opt 
a reușit ... ___ _____
Belodedici a ieșit din apărare, 
i-a pasat in adîncime lui Lăcă
tuș. acesta a pătruns pînă la 
linia de fund, a centrat înapoi 
și BOLONI a reluat imparabil. 
Replica belgienilor a venit prin 
Gudjohnson („cap" apărat greu

Tovan a reluat 
dreapta al porții 
ț
fost primul mo- 
al meciului. Cu

„transversală" : 11 m 
executat Balint care 
peste poartă ! După 

minute. însă. Steaua 
să deschidă scorul :

min. 62). după 
piston at con- 
unei presiuni

de Stîngaciu. in 
care Steaua a 
tinuu. supunind 
tot mai mari careul lui Muna- 
ron. Pițurcă (min. 65) Boloni 
(min. 71) și Lăcătuș (min. 86) 
au irosit ultimele mari ocazii 
de joc create și astfel, partida 
s-a încheiat cu victoria lide
rului campionatului nostru : o 
victorie doar de palmares, pen
tru că obiectivul propus — ca
lificarea — l-a realizat cam
pioana Belgiei care, cum se 
știe, cîștigînd partida tur eu 
3—0. a „urcat" în primele opt 
echipe ale actualei ediții a 
C.C.E.

Arbitrul Bruno Galler (Elve
ția) a condus formațiile:

STEAUA : Stîngaciu — IO- 
VAN, Bumbescu. Belodedici. 
Weissenbacher — Balint (min. 
60 Majaru). Stoica. BOLONI. 
BĂLAN — LĂCĂTUȘ PTTUR- 
CĂ.

ANDERLfiCHT : Munaron — 
Grfin. Van Tiggelen. Demni. 
ANDERSEN — GUDJOHNSON. 
Scifo ’ (min. 75 Swinen). Jen
sen, Vercauteren — KrncevicL 
LOZANO.

Tractorul Brașov, ,,ll“-le pre- I gătit de Gabriel Stan și Mihai 
Ivăncescu. doi foști (și binecu
noscut!) divizionari A, a primit 
replica uneia dintre cele patru I echipe bucureștene din eșalonul 

■ secund, Automatica (avînd și ea 
• de curînd un antrenor tînăr și 

tot fost divizionar A. 
Tănăsescu). Așadar, o 
care — se presupunea — 
ta amprenta ambiție! 
tehnicieni tineri, dornici 
arăta, prin echipele lor. 
multe din cunoștințele pe care 
le au la ora actuală. Dar. me
ciul disputat lîngă marea uzină 
de tractoare a început, cum era 
și firesc, în minutul 1 și s-a 
terminat, cum nu era firesc. în I minutul 10! Atît s-a jucat eu a- 
devărat fotbal, doar atît. Trac
torul a atacat debordant în a- 
ceste zece minute, a reușit să J înscrie rapid două goluri, primul 

celălalt 
. ambele 

largul concurs al a-

I

I

I

Nicoiae 
pai’tidă 

va pur- 
acestor 
de a 

cit mai

Iprin Andrasi (min. 8). 
prin Moldovan (min. 10),

I

părărlî oaspeților, al unui portar 
nesigur în intervenții (Doncilă) 
și ai unul fundaș central prea 
lent (Zalubca).

După 2—0 pentru Tractorul, 
partidă a intrat pe făgașul unei 
confruntări fără valențe specta
culare. singurele aspecte de evi
dențiat ar mai putea fi doar su
perioritatea teritorială a brașo
venilor (12—3 raportul cornere- 
lor) și sportivitatea exemplară a 
ambelor echipe, fapt care a fă
cut extrem de ușoară misiunea 
arbitrului brăilean C. Gheorghl- 
tă, care a condus formațiile :

TRACTORUL: Porancea —
ȘISCĂ, Anghel. Crăciun. ALDEA 
— Manta. HINTEĂ. Moldovan — 
ANDRAȘI. Neagu (min. 78 Hîr- 
sean). FI. Vasile (min. 86 Alexie).

AUTOMATICA: Doncilă — IO- 
NESCU. Gherase. Zalupca. Boțo- 
nea — Costache 
van). Ghită. 
Culea. I. Ilie

CEZAR DINU
...sau „mini-derbyul/z

însă și cu

(min. 15 Pîr- 
Răduță — Baciu. 

(min. 46 Ciucă).
D. OLTEANU

Fotbalul îșl are viața lui aparte, 
mult mai complexă decît ritmi
citatea etapelor de ,,A“. ,,B“ sau 
„C“. Acest atît de îndrăgit sport 
este, în fond, ca și viața însăși. 
Unde se 
balului ?

Cu ani în urmă, 
antrenor ___ .
cu oei care se ocupau pe atunci 
cu creșterea mlădițelor fotbalu
lui: „Noi ne aflăm la izvoarele a- 
cestui sport și in mare măsura, 
de noi depinde debitul necesar 
reîmprospătării fondului de ju
cători din toate eșaloanele lui".

Aceste cuvinte revin mereu In 
mintea reporterului de fiecare

află însă „izvorul" fot-
___ , un cunoscut 

afirma la o consfătuire

, AIDOMA LUI HAGI
Dinamo - Electroaparataj

I Steaua
UN MECI REUȘIT 

C.F.R. Cluj-Napoca — C.S.M, Reșița 2—0
ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

Spectatorii prezenți. duminică I dimineață, în tribunele stadionu
lui Steaua C.F.R. din Cluj-Napo
ca au fost martorii unui spec
tacol fotbalistic atractiv. Meciul 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 
C.S.M. Reșița, din cadrul seriei 
a III-a a Diviziei B, a avut de 
toate: cursivitate, ritm, faze fru
mos concepute, care au alternat 
la ambele porți. Victoria a reve
nit formației locale cu 2—0

I

I
1(1—0), prin golurile marcate de 

fundașul A. Mureșan (min. 5), 
cu un șut puternic, din afara

I
I

I

I

careului, care l-a lăsat fără re
plică pe portarul Boșca. șl Boca 
(min. 84). care a transformat o 
lovitură de la 11 m. la un fault 
comis în careu asupra iui Ola- 
riu. Reșițenii au dat o replică 
neașteptat de bună, eombinînd 
bine (avîndu-1 în prim-plan pe 
Mărgineantu și Hodină), dar au 
fost deficitari la finalizare, pre
cizia șutului făcînd notă discor
dantă cu buna comportare -de 
ansamblu a echipei pregătită de 
Carol Oțil.

I

I

I

i

I

I

I

I
I

I

aSteaua C.F.R. Cluj-Napoca 
prezentat o formație mult înti
nerită, antrenorul Marius Bretan 
acordînd credit unei noi gene
rații de Jucător) care se află la 
hotarul dintre juniorat șl senio- 
rat. cum este cazul portarului 
NagM (19 ani) sau al Jucători
lor de cîmp Iepure (19), Olariu 
(18), Ologu (19). Orosz (19). Micu 
(20). Rus (21). din „vechea gar
dă" doar A. Mureșan, FI. Pop 
și Boca contribuind cu experien
ța lor la reclădirea unei echipe 
care în viitorul apropiat promite 
(așa cum »m văzut-o în meciul 
cu C.S.M. Reșița) șl se dorește 
eît mai competitivă.

Arbitrul M. Nlcolau (Bacău) a 
condus bine următoarele formații:

STEAUA C.F.R. ! NAGHI — 
Tot, Man, Fl. Pop. A. MUREȘAN
— Micu, OLARIU, Orosz — IE
PURE (min. 83 Boca). Rus (min. 
60 vădana). Ologu.

C.S.M. REȘIȚA : Boșca — Vi- 
descu. UTIU. Cojocaru Telescu — 
Zah, Alexandru. HODINA, Merit
— MĂRGINEANTU. Jacotă.

Gheorghe NERTEA

CONTRACTĂRI OE IOCURI LA CABANE SAU VILE

din toate stațiunile climaterice din țară
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTA

URANTE — BUCUREȘTI oferă spre închiriere, în exclusivi
tate și în condiții avantajoase, vile sau cabane în stațiunile 
de munte.

Condițiile de închiriere împreună cu proiectul de contract 
se află la agenția de turism din bd. Republicii nr. 68, tele
fon 14.08.00 pînă la 15 noiembrie 1986.

ANUNȚ
I.D.M.S. București aduce la cunoștință celor interesați că pen

tru autoturismele OLTCIT CLUB se primesc înscrieri prin trans
ferul cumpărătorilor care au depus bani la C.E.C. în cont pen
tru autoturism pînă la data de 30.06.1984.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor Ia magazi
nul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 
6, telefon 78.26.46 Int. 152, 153.

Tot la magazinul auto I.D.M.S. București se primesc înscrieri 
pentru autoturismul DACIA 1410 Sport prin transferul cumpără
torilor care au depus banii la C.E.C. în cont pentru autoturism 
pînă la data de 30.09.1985.

• METALUL BOCȘA — Dl- 
NAMo BUCUREȘTI 0-1 (0—1). 
Unicul gol a fost realizat de Al. 
Nicoiae (min. 24 — din 11 m). DI
NAMO : Prunea — Jercăiău. Stă- 
nescu. Al. Nicoiae, Dragnea — An
tone, Bănică, Mihăescu. Bălăci
— Damaschin I Lupu. Au mal 
jucat . Stelea, Movilă, Cr. Sava, 
Văidean Suciu, Mitici, Lupescu, 
Ciobanu. (T. ȚĂRANU, coresp.).
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Mai multe meciuri ofi
ciale, care s-au disputat ieri și 
altele care vor avea loc în zilele 
următoare au fost sau vor fi con
duse de arbitri români. Iată aceste 
partide : Olympiakos Pireu — A- 
jax Amsterdam (Cupa Cupelor)
— I. Igna, I. Tărcan. S. Necșu- 
lescu Cipru — Iugoslavia (C. E.
— juniori 16 ani) — G. Ionescu 
ambele s-au disputat ieri : Elveția
— Norvegia ^calificare în turneul 
olimpic) — R. Petrescu. O. ștreng 
Fl. Popescu — în ziua de 8 no
iembrie Turcia — Irlanda de 
Nord (calificare ia C. E.) — D. 
Petrescu Ad. Porumboiu. M. Sa- 
lomlr — în ziua de 12 noiembrie.
• I.C.S.I.M, BUCUREȘTI - AR

SENAL cairo 0—4 (0—1). Cam
pioana Egiptului a obținut victo
ria eu 4—0 (1—0). prin golurile 
marcate de Fatom Morsi (2) Mo
hamad șl Tawfik. (N. COSTACHE
— coresp.).

dată cînd poposește Ia o compe
tiție rezervată celor mai mici ju
cători Iar una dintre acestea este 
foarte puțin cunoscutul campio
nat de minifotbal al Municipiului 
București. Se dispută pe două 
categorii de vîrstă (copii născuți 
înainte de 1 august 1975 și după 
această dată) sîmbăta și lunea 
pe „zone", la Steaua, Progresul. 
Sportul Studențesc și Dinamo. A- 
cum întrecerea se află în faza fi
nală a primei sale părți, turul.

La Dinamo, pe .terenul de zgură 
am asistat la începutul acestei 
săptămîni Ia o veritabilă finală a 
grupei mici. S-au întîlnit Dinamo 
(pregătită de Ionuț Chirilă) și E- 
lectroaparataj (M. Blndea). An- 
trenoiu de la .Electro*4, care 
avea să arbitreze meciul, ne 
spunea încă înainte de primul 
său fluier : „Dinamo e mai bună, 
marchează 10 goluri pe meci și 
va cîștiga. pentru că are cîțiva 
opii de excepție, iar o excepție

la excepții se numește Cezar 
Dinu".

L-am urmărit apoi pe Cezar 
Dinu. Avea pe tricou nr. 11. Si 
iarăși ne-a venit în memorie Ima
ginea unui alt copil ca și acest 
Cezar Dinu. Imaginea lui Hagi 
din ’77. de la , Cupa Speranțelor" 
de la Năvodari, Dribla pasa, se 
demarca, fenta plonja strîngea 
din dinți cînd rata, se bucura 
imens cînd trimitea balonul In 
plasă. Exact ce a făcut șl micu
țul Dinu pe zgura cenușie de la 
Dinamo. Urmărindu-i pe el și pe 
Lieă. pe Hîldan și pe coechipie
rii lor, pe băieții înăltuți și ambi
țioși de la Electroaparataj. pe cel 
de la CSS 1 șl CSS 2. ni s-a ofe
rit astfel încă un exemplu con
vingător în sprijinul Ideii că fot
balul nostru n-a dus și nu duce 
lipsă de mari talente. Le are din 
belșug. Important este ca acest 
„izvor” să fie ajutat să se păs
treze limpede și la un debit cît 
mai mare pînă cînd va ajunge sa 
se reverse în fotbalul de perfor
manță.

Laurențiu DUMITRESCU

Atacă „piticii" dinamoviști, în meciul decisiv cu Electroaparataj 
(6—I). Șutează Mugurel Tulea. La pindă, lingă portar, favoritul 

„tribunei": Cezar Dinu Foto: Aurel D. NEAGU

ADMINISTRAȚIA DE
• ASTĂZI este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți juca nume
rele. preferate la TRAGEREA 
„MARILOR CÎȘTIGURT" LOTO 
de mîine. vineri 7 noiembrie

LOZ PLIC

uitați că mai
MAI DOUA ZILE șl pentru TRA-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
GEREA LOTO 2 de duminică, 9 
noiembrie.

• CiȘTIGURILE 
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 
OCTOMBRIE 1986. FAZA 
cat. 1 : 1 variantă 100% — 
toturism „Dacia 1300“ (70.000 
și 2 variante 25% a 17.500 
cat. 2 : 5 variante 100% 
lei, în cadrul cărora o excursie 
de 2 locuri în R.S. Cehoslovacă 
și diferența în numerar și 6 
variante 25% a 5.220 lei ; cat. 3 : 
5 variante 100% a 8.900 lei, în 
cadrul cărora o excursie de 1 
loc în R.S. Cehoslovacă șl dife
rența in numerar șl 41 variante 
25% a 2.225 lei ; cat. 4 : 60,25 a 
2.253 lei : cat. 5 : 176 a 771 lei ; 
cat. 6 ; 246.25 a 551 Iei' cat. 7 s 
372.75 a 200 lei : cat. 8 : 2.714,25 
a 100 lei. FAZA a II-a : cat. A s 
2 variante 100% — autoturisme

TRAGERII
26
I : 

au
lei) 
lei ;

a 20.881

„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. B T 
3 variante 100% a 7.291 lei, în 
cadrul cărora o excursie de 1 
loc în R.S. Cehoslovacă și 15 
variante 25% a 1.823 lei : cat. C s 
9 variante a 5.468 lei : cat. D S 
68 a 724 lei : cat. E : 741,25 a 
100 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ au revenit partlcipantiior 
Oprisa Stoian din București la 
FAZA I, Donici Maria din com. 
Matca — jud. Galați și Cherclu 
Draghina din Timișoara la FAZA 
a II-a.

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 5 NOIEMBRIE 1986. Ex
tragerea 1:3 5 6 34 7 8? ex
tragerea a II-a : 11 27 35 30 31 
14. Fond total de cîștiguri t 
777.451 lei. din care 20.686 lei; 
report la categoria 1. —



ELISABETA POlîiiMMÂDt-MISU A CISIIGAI
TUBUL DE ȘAH WUPPERTAL (Ilf. G.)

Edifia 1986 a C.M.
de haltere

r Federația de specialitate a 
definitivat lotul de haltere care 
va participa la Campionatele 
Mondiale, programate între 8 
și 15 noiembrie, la Sofia. Din 
delegația sportivilor noștri fae 
parte cei mai valoroși concu- 
renți, care s-au afirmat în 
marile competiții mondiale și 
europene, la seniori șl juniori. 
Este vorba de Nicu Vlad (Stea
ua) — la cat. 100 kg. Andrei 
Socaci (Dinamo București) — 
la cat. 75 kg. Constantin Ur- 
daș (Dinamo București), alături 
de Petre Becheru (Steaua) — 
la cat. 82,5 kg și decanul de 
vîrstă Vasile Groapă (Steaua) 
— la cat. 110 kg. Din lot mai 
fac parte foarte tinerii Dumitru 
Negreanu (Steaua) — la cat. 
56 kg și Afilia Czanka (C.S.M.

Corespondentă din Sofia

GAZDELE - GATA DE START...
A 57-a ediție a Campionate

lor Mondiale de haltere va fi 
găzduită de orașul Sofia, în 
perioada 8—15 noiembrie, în
trecerile urmînd a se desfășura 
în binecunoscuta sală „Univer
siada". Ele vqt reuni, după 
toate probabilitățile, un număr 
record de participanți, peste 
240 ! Au trecut 15 ani de cînd 
publicul iubitor de sport din 
Sofia a urmărit o competiție 
de haltere de nivel înalt, ca
pitala Bulgariei avind onoarea 
de a organiza în 1971, tot în 
sala „Universiada", Campiona
tele Europene.

„CEA MAI DIFICILĂ ÎNTRECERE
PENTRU REPREZENTANȚII NOȘTRI■> >

Cluj-Napoca) — la cat. 60 kg, 
medaliați la C.M. și C.E. de 
juniori din acest an.

Iată oe ne-a declarat antre
norul emerit Ștefan Achim, 
care împreună cu un colectiv 
de specialiști x s-a ocupat de 
pregătirea sportivilor care ne 
vor reprezenta la Campionatele 
Mondiale : „Va fi, cred eu, cea 
mai dificilă competiție Ia care 
participă sportivii noștri. Și 
iată de ce : in ultimul timp, 
Ia categoriile mici de greutate 
nivelul competitiv a crescut 
considerabil, prin afirmarea 
sportivilor din Asia — îndeo
sebi cel din R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană șl Japonia. 
Dar și la categoriile mari, ad
versarii sportivilor români sînt 
— cum au fost întotdeauna —

Halterofilii bulgari, dorind 
să-și consolideze reputația in
ternațională, s-au pregătit în 
mod intens pentru a aborda 
cu succes Campionatele Mon
diale. Succesele repurtate la 
ultimele Campionate Europene, 
de la Karl Marx Stadt, din 
R.D. Germană, au arătat că 
performerii noștri se află pe 
un drum bun. Munca de pre
gătire a viitoarelor rezultate 
s-a desfășurat cu ' asiduitate 
într-o nouă sală de antrena
ment. Au avut loc concursuri 
interne de verificare, antreno
rul Abadgiev dorind în acest 

In fața echipei de rugby a irlandei

foarte puternici. Mă refer în 
primul rînd Ia cei de pe con
tinentul european, din țări cu 
o veche tradiție în acest sport. 
Lotul nostru s-a pregătit intens 
in ultimele săptămîni și sper 
ca sportivii care ne vor re
prezenta să repete rezultatele 
din concursurile de verificare, 
ceea ce ar înseamnă că — 
Ia Sofia — Nicu Vlad, Andrei 
Socaci, Constantin Urdaș și 
Petre Becheru vor avea șanse 
Ia medalii".

La acestea, nu avem de adău
gat decît să le urăm mult suc
ces reprezentanților noștri, în 
marea confruntare mondială de 
la Sofia.

Ion OCHSENFELD

fel ca pregătirea să fie cit 
mai apropiată de felul cum se 
vor derula întrecerile din ca
drul Campionatelor Mondiale. 
Din lotul Bulgariei fac parte : 
cat. 52 kg — Sevdalin Mari- 
nov f 56 kg — Neno Terziskl și 
Mitko Grablev ; 60 kg — Naum 
Șalamanov ; 67,5 kg — Mihail 
Petrov, Ștefan Topurov și 
Anghel Ghecev ; 75 kg — Alek
sandr Varbanov, Borislav Ghi- 
dikov, Mincio Pașov ; 82,5 kg 
— Asen Zlatev, Zdravko Stoi- 
cikov, Ivan Șakarov ; 90 kg — 
Rumen Teodosiev ; 100 kg — 
Detelin Petrov și +100 kg — 
Antonio Krâstev și Ianko Geor- 
giev.

TRAIAN ANTOV
„Naroden Sport"

Turneul feminin de șah de 
la Wuppertal (R.F. Germania) 
a fost cîștigat de Elisabeta Po- 
lihroniade-Rusu (România), 
care a totalizat 7,5 p din 9 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Amalia Pihailici 
(Iugoslavia) — 6,5 p și Corry 
Vreeken (Olanda) — 6 p. Ligia 
Jicman (România) a ocupat 
locul opt, cu 5 puncte. La tur
neu. desfășurat în „sistem el
vețian". au participat 26 de 
jucătoare din 9 țări.

★
In runda a 12-a a turneului 

internațional de la Tilburg, des
fășurată marți seara, marele ma
estru sovietic Alexandr Beliav- 
ski a cîștigat întîlnirea cu Victor

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate din turul al doilea al 

cupelor europene la baschet — 
MASCULIN, CUPA CUPELOR: 
Maes Malines — Steiner Optik 
Bayreuth 105—74 (în tur: 85—83), 
NHKG Ostrava — Koktan Kokta 
(Finlanda) 110—87 ( 36—105), Vil-
leurbane — Hapoel Holon 75— 

54 (76—86), ȚSKA Moscova —
Bajai Sport Koer (Ungaria) 83— 
84 (84—58) ; CUPA RADIVOJ KO- 
RACI : Arexons Cantu — Elizur 
Natanya 88—86 (SI—85), Olimpla- 
kos Pireu — Assubel Andenne 
(Belgia) 74—103 (70—95); FEMI
NIN, CUPA LILIANA RONCHET- 
n : Deborah Milano — Barmer 
Wuppertal 80—56 (84—55), Sidis
Ancona — UBLV Viena 94—40 
(81—44). Felisatti Ferrara — Ze- 
lezniciar Sarajevo 70—68 (77—70).

Echipele subliniate au obținut 
calificarea în faza următoire a 
competițiilor.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
HANDBAL * Turneul masculin 

de la Bardejov (Cehoslovacia) a 
revenit reprezentativei Cehoslova
ciei, care a întrecut în meciul 
decisiv, cu 24—23 (11—10), selec
ționata Franței. Pe locul trei s-a 
situat echipa Bulgariei.

ȘAH • Campionatul unional 
feminin, aflat la a 4«-a ediție, s-a 
desfășurat în orașul Frunze și a 
fost cîștigat de marea maeștri 
Nana Ioseliani,

Korclnol. Partidele Portisch — 
Hubner, Miles — Ljubojevicl și 
Timman — Karpov s-au între
rupt In runda a 13-a, două par
tide s-au încheiat remiză: Be- 
liavski — Portisch șl Karpov — 
Miles, în timp ce alte două, 
Korcinoi — Timman și Ljuboje- 
vici — Hubner. s-au întrerupt. 
In consecință, clasamentul se 
prezintă astfel; 1. Beiiavski 8 p, 
2. Ljubojevici 0,5 (2) p. 3. Kar
pov 6,5 (1) p. 4. Portisch 6 (1) p, 
5. Hubner 5.5 (2) p, 6. Timman 
5 (2) p. 7. Miles 5 (1) p. 8. Kor
cinoi 4,5 (1) p.

CM. DE HANDBAL (f) - GRUPA C
Campionatul Mondial de hand

bal feminin (grupa C) a continuat 
în Spania, cu etapa a 4-a. Rezul
tate, IN SERIA A : Danemarca — 
Portugalia 33—18, Austria — Is
landa 28—19. In clasament : Dane
marca șl Austria cu cîte 6 p. ur
mate de Portugalia și Islanda cu 
2 p, Finlanda 0 p : ÎN SERIA B : 
Elveția — Marea Brltanie 19—16, 
Suedia — Italia 18—8. In clasa
ment : Suedia 6 p, Spania 4 p, 
Italia și Elveția eu cite 3 p. Ma
rea Britanie 0 p.

BASCHETBALIȘTI SOVIETICI IN S.d.A.
Reprezentativa de baschet mas

culin a Uniunii Sovietice, aflată 
în turneu in Statele Unite, a În
vins cu scorul de 104—95 formația 
Athletes in Action din Los Ange
les. Este revanșa partidei desfășu
rate la sfîrșltul săptămlnil tre
cute. cînd gazdele cîștlgaseră cu 
92—90. Turneul va continua pînă 
la 19 noiembrie cu alte cîteva 
întîlnirl în compania unor echipe 
universitare.

TENIS • Primele partide dis
putate în turneul de la Stoc
kholm : Schapers — Ostoja 6—3, 
6—2 ; Novacek — Avendano 6—4, 
3—6. 6—2 ; Bates — Carlsson 6—4, 
6—3 ; Windahi — Schultz 7—6, 
6—4 ; Masur — Jones 6—4, 6—4. • 
în primul tur la Sao Paulo, Ma
rian Vajda l-a eliminat cu 7—6, 
6—3 pe Bud Cox, iar Blaine Wil- 
iemborg a dispus cu 6—2, 6—2 de 
Cesar Kist.

fllBMAIH NOASTRĂ - FĂRĂ SPIRIT DE IUPTĂ, FĂRĂ VALOARE! La închiderea ediției
Dublin 1986, Irlanda — 

România 60—0 ! Un scor de 
necrezut! Dar ce se întîmplă 
cu echipa noastră 1 E nedu
merirea firească a tuturor iu
bitorilor de sport din tară, 
a tuturor celor care de mai 
bine de trei sferturi de veac ur
măresc cu neobosită ardoare 
activitatea rugbystică. Ace
leași sentimente de nedumeri
re le exprimă și cunoscutul 
ziarist britanic John Reason 
(care nu o dată a avut cu
vinte de laudă la adresa echi
pei noastre naționale) : „Din 
păcate, Iu Dublin, rugb.vștilor 
români le-a lipsit totul : n-au 
avut mingea la grămadă, n-au 
avut tușa, n-au penetrat pe 
nicăieri, n-au avut apărare, 
n-au avut transformer, n-au 
avut spirit de luptă, n-au avut 
nici o speranță !“ (Sunday Te
legraph, 2 noiembrie).

Căutăm, la rîndu-ne, cîteva 
explicații ale acestui eșec ră
sunător. Ne revizuim notițele 
și ce constatăm ? Mai întîi, 
se cade să... dăm Cezarului 
ce i se cuvine... și să spunem 
că echipa Irlandei a făcut un 
joc pe de-a întregul strălucitor, 
înaintarea-i puternică, experi
mentată (e suficient să-i amin
tim pe Phil Orr, pilierul cu 
cele mai multe „caps" — se
lecții — 51, record în Insulele 
britanice. Donai Lcnihan, noul 
căpitan al ..echipei treflei", co
echipierul său din linia a doua 
William Anderson, apoi Mike 
Gibson, irezistibilul nr. 8) s-a 
angajat în joc cu o ardoare 
și un devotament exemplare. 
A atacat pe fiecare fază (pen
tru că majoritatea baloanelor 
l-a aparținut). provocînd la 
contactul cu ai noștri nume
roase ..moluri" și grămezi spon
tane (în care s-au dovedit 
mari maeștri), de unde mingea 
se îndrepta fulgerător spre li
nia de treisferturi, seînteietoa- 
re și care, cu binecunoscuta-i 
tehnică, a perforat fără mari 
eforturi o apărare (a echinei 
noastre) mereu pe picior vre- 
șit. Zece eseuri au curs astfel, 
unul după altul, principalii ar
tizani ai succesului atît d- net 
fiind cei doi mijlocași. Brad
ley (la grămadă) si Dean (la 
deschidere) — exceptional a

cest jucător —. care au reali
zat o legătură ideală între o 
înaintare atît de robustă si o 
linie de treisferturi atît de a- 
bilă. Acesteia i-a revenit, de 
altfel, onoarea de a înscrie 
(foarte ușor) toate eseurile : 
Bradley — 1 (s-a dus în eseu 
după o cursă de 25 m în spa
tele grămezii, fără a fi întîlnit. 
cum se cuvenea, pe parcurs, 
nici linia noastră a treia, nici 
mijlocașii, nici fundașul !), 
Dean — 2, Crossan — 3 (a 
zburdat), Mullin — 2, fundașul 
McNeill (mereu intercalat) alte 
2 încercări, toate de mare spec
tacol, care au ridicat în pi
cioare tribunele (circa 30.000 
de spectatori). Singur, centrul 
Kiernan n-a înscris din eseu, 
dar el a compensat prin alte 
20 de puncte (7 transf,, 2 l.p.).

Cum au răspuns rugbyștii 
noștri acestui joc ? înaintașii 
— am mai șpus-o — au făcut 
joc egal în grămada ordonată 
(dar efectul acestei situații s-a 
dovedit, din păcate, nul), au 
pierdut categoric „momentul 
tușei", iar în cimpul de joc au 
încercat (sporadic) unele acți
uni înlănțuite, cu pase scurte 
(Dumitru, Caragea, Doja, L. 
Constantin), dar aceste faze 
(puține), neurmărite, au fost 
repede dejucate de puternicii 
înaintași irlandezi. La sfîrșitul 
partidei am putut constata cit 
de marcați fizic erau rugbyștii 
noștri în urma contactului și 
solicitării la care au fost su
puși de partenerii lor irlan
dezi, dovada cea mai eloc
ventă a incapacității lor fizice 
și tehnice (în actuala alcătuire 
a formației) de a face față e- 
chipelor de rugby de primă 
categorie, jocului de mare an
gajament și eficacitate la care 
au ajuns fruntașele rugbyului 
mondial. Cit privește linia noas
tră de treisferturi, ea a repe
tat (la cub) impresia penibilă 
lăsată și în recentul meci cu 
Franța, de la București. A- 
ceeași componentă (aproape), 
aceleași greșeli ! Nici o fante
zie, nici un pic de curaj, o 
tehnică rudimentară. Pentru a 
exemplifica e suficient, cre
dem. să «scriem o singură fa
ză : Năstase scapă. în fața 
butului nostru, un balon ..îna

inte", arbitrul lasă, normal, a- 
vantaj, profită Dean, care cu
lege cu ușurință mingea si se 
duce în eseu, între buturi ! 
Altceva : improvizat pe aripă, 
flankerul Zafiescu a fost de
pășit cu regularitate, pe par
tea sa înscriindu-se nu mai 
puțin de 5 eseuri I

S-a văzut din nou (amară 
repetiție !) că echipa noastră 
actuală nu mai are nici pc 
departe valoarea trecutelor 
noastre formații reprezentative. 
Acest lucru ar fi trebuit să-1 
constate (înainte de a se a- 
junge aici) și antrenorii, $1 
„selecționerii", care s-ar cuveni 
să nu fie conduși de rațiuni 
clubiste — acestea n-au ce 
căuta la echipa națională ! —,
să dea dovadă de mult spirit 
de răspundere, de curaj. Pen
tru că, avem, categoric, jucători 
mai buni decît cei care au 
făcut „isprava" de pe Lansdow
ne Road ! Dar, asupra proble
melor de fond ale rugbyului 
nostru, vom reveni.

Dimitrie CALLIMACHI

ASEARĂ, ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Cu meciurile de aseară s-a încheiat etapa a doua a cupelor europene. Intre paranteze figurează sco

rurile din prima manșă. La scor general egal s-a calificat echipa care a marcat mal multe goluri în 
deplasare. Formațiile calificate sînt subliniate, ele urmlnd să joace în etapa următoare: In sferturile 
de finală ale C.C.E. și Cupei Cupelor, programate tn primăvara anului viitor, In optimile Cupei U.E.F.A., 
încă în acest an. Tragerea la sorți tn Cupa U.E.F.A. va avea loc vineri. Iată rezultatele sosite ptnă la 
închiderea ediției (celelalte le vom publica în ziarul de mîine),

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI CUPA U.E.F.A.
Juventus Torino — Real Madrid (0—1) 2-3
Steaua Roșie Belf?r. — Rosenborg (3—0) 4—1

Neuchatel Xantax — F.C. Groningen (0-0) 1-1Austria Viena — Bayern Mtinchen (0—2) 1—1 Athletic Bilbao — S.K. BeverenSteaua — Anderlecht (0—3) 1—0 a—i
Dinamo Kiev — Celtic Glasgow

— Brnndbv
(1-1) 3-1
(1—2) 1—1

Boavista Porto — Glasgow Rangers (1—2) 0—1
Dynamo Berlin Bayer Uerdingen — Wklzew Lodz (0—0) 2—•
Besiktas Istanbul s-■a calificat tn sferturile de fi.nală Internazionale — Legla Varșovia (2-3) 1—0

Feyenrord — Monchengladbach (1-5) 0-2
CUPA CUPELOR La Gantoi.se — Sportul Studențesc (3—0) 1-1

Velez Mostar — Vitoșa Sofia (0—2) 4—3 Raba Gybr — Torino (0-4) 1-1
V.f.B. Stuttgart Torpedo Moscova (0—2) 3—5 Bayer Leverkusen — Dukla Praga (0-0) 1—1
Sion — G.K.S. Katowice (2—2) 3—0 Trakia Plovdiv — Hajduk Split (1-3) 2—2
Bordeaux — Benfica (1—1) 1-0 Brandenburg — I.F.K. Goteborg (0-2) X—1
Malmo F.F. — Nentorl Tirana (3—0) 0—0 Spartak Moscova — Toulouse (1-3) 5—1
Olvmpiakos Pireu — Ajax Amsterdam (0—4) 1—1 Univ. Craiova — Dundee United (0-3) 1-0

K. A. A. Gent - Sportul Studențesc 1-1 (0-1)
...MAI APROAPE DE VALOAREA ECHIPELOR
GÂND, 5 (prin telefon). Apro

ximativ 18 000 de spectatori au 
venit astă-seară pentru revanșa 
Gent — Sportul Studențesc, in
tuind că acel 0—3 de la Bucu
rești a fost un accident.

In prima parte, studenții bucu- 
reștenl au confirmat din plin 
această intuiție, practlcînd un 
joc de calitate, în plină mișcare, 
domlnîndu-șl adversarii. Ei au 
avut și primele ocazii de gol, 
prin Munteanu H (min. 8) și 
Hagi (min. 12). Belgienii au 
fost șl el aproape de gol în 
min. 13 și 15 (Gijbels și Ruzici).

Ca urmare a unei dominări 
insistente, Sportul Studențesc 
deschide scorul în min. 17, Ia 
capătul unei reușite combinații 
în care sprintul lui Bozeșan este 
urmat de o învăluire a lui Hagi, 
centrare la IORGULESCU și gol. 
In continuare, studenții continuă 
să fie mult mai activi, mane- 
vrînd cu destulă ușurință. Spre 
sfîrșitul reprizei, Nolet are o 
frumoasă ocazie (min. 38), dar 
finalul aparține tot oaspeților, 
care produc emoții tribunelor 
prin Hagi, care șutează extrem 
de puternic, la cîțiva centimetri 
peste bară. X.

După pauză, echipa bucureșlea- 
nă continuă să joace pentru al 
doilea gol, dar, în min. 53, HIN- 
DERYCKX, profitind de pasul 
înainte nesincronizat al apărării 
bucureștene, egalează. Studenții 
nu cedează, Cristea (introdus în 
locul lui Pană) șutează puternic 
în min. 67, îl imită Munteanu n 
(min. 71), dar finalul scade, sub 
puterea curgerii timpului. In 
min. 82, Cristian apără spectacu
los un șut al lui Nolet. Ultimele 
minute oferă un joc de ambele 
părți, cu două parade de clasă 
ale lui Cristian șl cu un șut 
foarte puternic al Iul Hagi.

Meciul a fost condus de finlan
dezul K. Natri.

K.A.A. GENT : Lauryssen — 
De Kneef, Nolet, GIJBELS, Cor- 
diez — Van Mierlo, Ruzici, HYN- 
DERICKX — VERHEECKE, Rae- 
ven, Van Looy.

SPORTUL STUDENȚESC: CRIS
TIAN — M. Marian. Cazan, M, 
POPA. MUNTEANU II — Țl- 
Cleanu. Pană (min. 66 Cristea), 
Coraș. Bozeșan (min. 88 Burchel) 
— Iorguiescu, Hagi.

Constantin FIRÂNESCU
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