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ȚĂRILE MEMBRE ALE C.A. E.R.
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit, marți seara, în 
Capitală de la Moscova, unde 
a participat la intilnirea de lu
cru a conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești din 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu a fost întâmpinat de 
membri și membri supleanțl al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al parti
dului, de membri ai C.C. al 
P.CJL, al Consiliului de 
Stat și ai guvernului, de re
prezentanți ai unor institu
ții centrale, organizații de 
masă și obștești.

Cu deosebită dragoste, un 
grup de pionieri a oferit 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
gi tovarășei Elena Ceaușescu 

uchete de flori.
Au fost de față ambasadorul 

la Bucu- 
ambasadei.

Uniunii Sovietice 
rești și membri ai

★

Ceaușescu, 
Partidului

Tovarășul Nicoiae 
secretar general al 
Comunist Român, ■ președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost salutat Ia plecarea 
de pe aeroportul Vnukovo din 
Moscova de E. A. Sevardnadze, 
membru al Biroului Politic 

ministrul
• externe al U.R.S.S., 
Sahnazarov, prim-ad- 
Secției relații externe 
al P.C.U.S., de alte 

oficiale sovietice.
prezenți ambasadorul

al C.C. al P.C.U.S., 
afacerilor 
de G. H. I 
junei al I 
a C.C. i
persoane

Erau _______ ,
țării noastre in Uniunea So
vietică și membrii ambasadei.

★

In zilele de 10 șl 11 noiem
brie 1988, la Moscova a avut 
Ioc o intilnire de lucru a con
ducătorilor partidelor comu
niste si muncitorești din țările 
socialiste membre ale C.A.E.R.

La intilnire au participat 
ți au luat cuvîntul : Todor 
Jivkov, secretar general al 

Partidului Comunist 
președintele Consi- 

s Stat al Republicii 
Bulgaria, Gustav 

secretar general al 
al Partidului Comunist

Comunist din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat șl al 
Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, Erich Ho
necker, secretar general al 
C.C. al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Ger
mane, Jambin Batmunh, secre
tar general al C.C. al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular 
a] Republicii Populare Mon
gole, Wojciech Jaruzelski, 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Po
lonez, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Polone, Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Janos Kadar, secretar general 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Mihail Gorbaclov, 
secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Truong Chinh, secre
tar general al C.C. al Partidu
lui Comunist din Vietnam, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
Vietnam,

Conducătorii partidelor co
muniste și muncitorești au 
examinat problemele cardi
nale ale dezvoltării și perfec
ționării colaborării dintre ță
rile socialiste, posibilitățile 
punerii în valoare cit mai de
pline a potențialului construc
tiv al socialismului. O atenție 
deosebită a fost acordată adîn- 
clrîi pe mai departe a relați
ilor în domeniul economic, fo
losirii celor mai avansate for
me noi, de conlucrare econo
mică și tehnico-știinfifică, în 
interesul accelerării dezvol
tării economico-sociale a 
rilor frățești, al ridicării 
năstării popoarelor lor.

A avut loc un schimb 
păreri în probleme actuale 
situației internaționale
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temporane. Sprijinind poziția g 
principială a Uniunii Sovietice g 
la Reykjavik, participant!! la g 
intilnire au subliniat nece- g

a zecea Intilnire oficiala spania-românia
Partida va începe Ia 21,30 (ora României) și va fi transmisa la radio și televiziune

SEVILLA, 11 (prin telefon). 
La ora la care telefonăm ne 
mal desparte o noapte de a- 
ceastă a 10-a întâlnire oficială 
Spania — România. La Sevilla 
suit 23—24 de grade, o climă 
total diferită de oeea ce este 
la noi acasă, și interesul pen
tru med crește de la o oră 
la alta. Chiar acum cîteva 
minute, în holul hotelului „Los 
Lebreros", unde este găzduită 
echipa României, un mare grup 
de ziariști spanioli „smulgeau" 
declarații jucătorilor noștri $1 
antrenorului Jenei. Cea mal 
sugestivă nl s-a părut oea a 
lui Bdidni, jucător foarte a- 
preciat aici, la Sevilla, care 
spunea : „Nu putem să uităm 
că aici, Ia Sevilla, am cîștigat 
cu Steaua. Cupa Campionilor. 
E ceva care nu se întâmplă in

SPANIA
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fiecare zi. Vreau să cred ei 
vom reuși să fim la înălțimea 
acelei performanțe și in medul 
cu echipa Spaniei". Emerich 
Jenei laudă echipa Spaniei, 
considerând-o una dintre cele 
mal bune din Europa, alături 
de echipa Uniunii Sovietice.

Dar menționează : „E bine să 
joci împotriva unui adversar 
puternio și sper ca echipa noas
tră să-și demonstreze forța de

han CHIRILĂ

(Continuare în pag. 2-3)

„Trofeul Carpafi" la handbal feminin, edifia a XXV-a

PRIMA NOASTRĂ REPREZENTATIVĂ A DEBUTAT VICTORIOASĂ

C.C. al 
Bulgar, 
Iiului de 
Populare 
Husak, i 
C.C.
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al Partidului

sitatea intensificării efortu
rilor comune în interesul luptei 
pentru lichidarea armelor nu
cleare și conventionale, pentru 
întărirea păcii și 
internaționale.

Intilnirea s-a 
într-o atmosferă de 
și sinceritate, de
reciprocă și unitate in toate 
problemele discutate.

securității

desfășurat 
cordialitate 
înțelegere

CONSTANTA, 11 (prin tele
fon). După „Trofeul Tomis" 
la volei, „Mănușa Litoralului" 
la box, „Cupa Mării Negre" la 
baschet, iată că munidpiul 
Constanța șl-a asumat rolul 
de amfitrioană a unei a 
patra competiții sportive inter
naționale, de astă dată în pre
mieră — „Trofeul Carpați" la 
handbal pentru echipe femi
nine.

Cea de a XXV-a ediție a a- 
cestei manifestări are loc în 
preajma Campionatului Mon
dial (grupa A, din Olanda), ea 
fiind astfel o piatră de în
cercare pentru reprezentati
vele României, Ungariei, 
Iugoslaviei și Franței. Or
ganizatorii — FR Handbal și 
CJEFS Constanța — s-au do
vedit a fi la înălțimea onoran
tei lor misiuni, găzduind în
trecerea în condiții excelente.

Și acum relatări de la me
ciurile primei zile, la start 
fiind prezente reprezentati
vele Bulgariei, Franței, Iugo
slaviei, Ungariei, României A 
și B.

ROMANIA A — ROMANIA 
B 28—19 (13—11). Deși rezul
tatul denotă superioritatea 
primei noastre reprezentati
ve, el nu poate fi concludent 
pentru valoarea la care va tre
bui să se exprime echipa în 
meciurile următoare ale „Tro

feului -Carpați", dar mai ales 
Ia C.M. Meciul a fost unul de 
rutină, dar se cere remarcat 
faptul că ori de dtte ori prima 
noastră reprezentativă a ac
celerat ritmul, ea s-a des
prins : 17—12 (min. 38), 21—18 
(min. 46) șl 27—18 (min. 54). 
Au fost folosite toate cele 14 
jucătoare înscrise pe foaia 
de arbitraj (conform înțelegerii 
de la ședința tehnică) și doar 
Cristina Tache, Rodica Marian 
și Laurica Lunca, dintre jucă
toarele de cîmp, nu au 
înscris. în atac s-au văzut cî
teva scheme bine elaborate, 
mingea circuited precis șl 
cu viteză, mai ales în repriza 
secundă. Este adevărat că 
au fost și scăderi de ritm, ca 
și ratări ...spectaculoase. An
trenorii Pompiliu Simian și 
Eugen Bartha nu le-au folosit 
Pe Mariana Tîrcă si Viorica 
Ionică. Selecționata B a dat 
o replică la înălțime, instrui
rea făcută de antrenorii Bog

dan Macovei și eonstănțeanul 
Lucian Bișniță spunîndu-și 
cuvîntul. Au marcat : Veri- 
geanu 6, Mozsi S, Covaliuc 5, 
Ciubotaru 4, Cozma 3, Butnă- 
rașu 2, Danilof 1, Torok 1 și 
Laszlo 1, respectiv Bloju 6, 
Doiciu 4, Manea 3, Romele 2, 
Boriceanu 2, Ilie 2. Au arbi
trat foarte bine C. Cristea si 
Gh. Dumitrescu (România).

UNGARIA — BULGARIA 
22—25 (10—11). Adevărată șl 
frumoasă surpriză reprezen
tativa Bulgariei, care deși
nu pornea favorită și-a impus
net superioritatea în fața
echipei Ungariei (cu șase
jucătoare din prima repre
zentativă). Cu o apărare 
foarte bună, excelând în atac, 
pe care și l-a organizat în 
mare viteză, cu pase deru
tante și angajări subtile ale

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

„MUNCA RESPONSABILĂ POATE Șl TREBUIE 
SA READUCĂ HANDBALUL ROMÂNESC

PE CELE MAI ÎNALTE CULMI"
SISTEMUL DIVIZIONAR TREBUIE, ÎNTR-ADEVĂR, 

SĂ CONTRIBUIE LA DEZVOLTAREA SCRIMEI
• Nu numai numărul, ci în primul rînd valoarea tinerilor trăgători ® Două promisiuni -

C. T. A. steaua (Horetâ masculin)
Sfârșitul săptămânii care a trecut a adus șl 

Încheierea anului competițional intern al scri
mei, mai exact spus al primului eșalon, seniorii, 
cei care acum, o dată cu desfășurarea fazei finale 
a Cupei României și a Diviziilor naționale, și-au 
desemnat laureatij pe anul 1986. Și cei care au 
interpretat ultimul act. la București, au fost 
floretiștii și sabrerii, dar nu puțini dintre aceș
tia — ca de altfel și dintre floretistele și spa
dasinii care s-au aflat în concurs în ultima săp
tămâna a lunii octombrie — evoluau cu gîndul 
la apropiatele finale (individual șl echipe) ale 
juniorilor I, ce se vor. desfășura la Satu Mare.

Și venind vorba de juniori să precizăm de la 
începutul acestei reveniri că, numeric vorbind, 
aceștia și-au făcut simțită prezența în întrecerea 
individuală a floretiștilor și sabrerilor. dotată cu 
Cupa României. Nu în aceeași măsură, însă, și 
valoric, prea puțini fiind aceia care au reușit să

Paul SLĂVESCU

și C. T. Tractorul Brașov (sabie)

(Continuare In pag. 2-3)
Tinerii floretiști de la C.T.A.S. (in această foto
grafie, in dreapta M. Predescu) au constituit o 
frumoasă surpriză. Foto s Aurel D. NEAGU

Interlocutori : ANI 
MATH, președinte
le Federației Ro
mâne de Handbal, 
ți MIHAI MARI
NESCU, secretar 

responsabil

Invitații rubricii noastre de astăzi sint președintele Federației 
Române de Handbal, Ani Matei, și secretarul responsabil al a- 
celuiași for, Mihai Marinescu. In discuție — principalele obiective 
care stau in atenția federației de specialitate, avindu-se in ve
dere că in viitorul apropiat handbalul românesc va 
susține noi examene de cea mai mare importanță : Cam
pionatele Mondiale, grupa A, din Olanda, la care reprezentativa 
feminină a României are ca obiectiv clasarea în primele trei 
locuri, ceea ce i-ar conferi dreptul de a lua parte la Jocurile 
Olimpică din 1988 ; participarea selecționatei masculine la în
trecerile grupei B a Campionatelor Mondiale din Italia, la care 
primele două clasate vor obține dreptul de a fi prezente la 
J.O. ; pregătirea pentru Campionatele Mondiale Universitare, 
care'se vor desfășura primăvara viitoare in țara noastră. Așa
dar, obiective de primă mărime pe care, dorim să credem, hand
balul românesc poate să le îndeplinească, așa cum a făcut-o in 
mai multe rînduri in trecut.

— Tovarășe președinte, obiec
tivele care stau în fața activu
lui, retribuit sau voluntar, al 
Federației Române de Handbal 
sint deosebit de mobilizatoare. 
V-am ruga să vă referiți la 
modul în care se preconizează 
realizarea lor.

— Recenta Plenară a F.R. 
Handbal a analizat, in spirit 
critic jâ autocritic, situația ac
tuală a handbalului românesc

Mihail VESA

(Continuare ta pag. 2—3)



tn Viața „Nafionalele" de gimnastică juniori

A TINERETULUI
Un frumos succes al sportului de masă

FINALA „CUPEI U.T.C" LA BADMINTON
Municipiul Craiova — o gazdă excelentă

Finala celei de-a VIII-a e- 
diții a „Cupei U.T.C." la bad
minton, găzduită în condiții 
excelente de Sala Sporturilor 
din Craiova, a fost urmărită 
cu mare interes de copiii și ti
neretul din municipiul de pe 
Jiu, fiind vorba de o ramură 
de sport relativ nouă si. ori
cum, mai puțin cunoscută pe 
meleagurile doljene. Finaliștii, 
campionii județelor și ai muni
cipiului București, au făcut — 
prin buna lor pregătire — „o 
foarte binevenită popularizare 
acestei discipline sportive", re
marca, la încheierea întreceri
lor, reprezentantul secției de 
resort a C.C. al U.T.C., prof. 
Cornel Tămășan.

La capătul a două zile de 
concurs, cu multe meciuri
flate sub semnul echilibrului 
valoric, clasamentele arată ast
fel : fete — 1. Erika stich (în
treprinderea „Electromureș", 
Tg. Mureș), 2. Liliana Soveja 
(Liceul de filologie-istorie Ba-

cău). 3. Cristina Ionescu 
(I.C.I.M.U. București), 4. Mibaela 
Mangea (Liceul ind. 5 Reșița), 
5. Melinda Bilous (P.T.T.R, O- 
dorheiul Secuiesc), 6. Marta 
Psoma (Liceul ind. 2 Sf. Gheor
ghe) : băieți — 1. Florin Bala- 
ban (Coop. Flacăra Municip. 
Gh. Gheorghiu-Dej), 2. Călin 
Calamar (Liceul ind. 1 Timi
șoara), 3. Zsolt Silaghy (Gru
pul școlar M.I.U. Tg.
4. Ștefan Cios (Liceul 
nitza" București), 5, 
Turcu (întreprinderea 
fecții Iași), 6. Jeno 
(Liceul agro-industrial 
heiul Secuiesc).

Mureș), 
„N. To- 
Gabriel 

de con- 
Bereczkj 

Odor-

a-

Finaliștii care au urcat pe 
podium au fost răsplătiți cu 
diplome și premii în material 
și echipament sportiv. Au fost 
premiate, de asemenea. cea 
mai tînără concurentă — Nico- 
leta Cadar din Satu Mare, și 
cea mai tehnică sportivă — 
Erika Stich din Tg. Mureș.

NOUTĂȚI DIN HOCHEI
• tn B.D. Germană se desfă

șoară o nouă ediție a „Turneu
lui Prietenia** la hochei (juniori). 
Reprezentativa noastră face par
te din grupa B, alături de Ceho
slovacia, Polonia șl R.P.D. Core
eană. Iată lotul nostru: Corciovă, 
Canea ■— portari ; Volcan, Toa- 
der. Huszar, Z. Laszlo, — 
povlci, Cs. Csikl, Panaitescu. 
Nagy ' ' "
horea, Șomfăleanu, 
Csiki,
Sersea — atacanțl. Antrenori: St. 
Rusu si R. Blanu. Din grupa A 
fac parte U.R.S.S., R.D. Germa
nă, Ungaria și Bulgaria.
• Peste ctteva zile ne va vizi

ta din nou echipa Dynamo Weis- 
swasser. eu mulți componențl ai 
reprezentativei R. D. Germane, 
participantă In grupa B a C.M. 
Oaspeții vor juca la 18 noiem
brie eu Dtnamo București, Iar 
in zilele de 19 șl 20 noiembrie 
cu Iotul A (seniori). Meciurile se 
vor disputa în Capitală, la păți

D. Po- 
l, Z- 

fundași ; Spiridon, Mo- 
Zs. Antal, A. 

Cs. Gali, Androne, Geru,

noarul „23 August** șl vor înce
pe la ora 18,30.

o La București se dispută cel 
de-al treilea turneu A/n. Prime
le rezultate : Viitorul Gheorgheni 
— IMASA Sf. Gheorghe 6—3, 
Progresul M. Cluc — Sp. Studen
țesc București 4—2. Programul
de azi: Sp. Studențesc — IMASA 
(ora 11.30) șl Lotul 
Viitorul (ora 19,30).

de tineret —

Galați a găz- 
de-al doilea

0 Patinoarul din 
duit partidele celui 
turneu de juniori H. De remar
cat că nu s-a prezentat echipa 
CSȘ Gheorgheni, care a pierdut, 
astfel, toate intîlnlrile cu 0—5. 
Rezultate: CSS 2 Galați — Triumf 
București 11—2 (5—1, 1—0, 5—1),
CSS Miercurea Cluc — Triumf 
20—1 (11—0. 7—0, 2—1)!!, CSȘ 2 
Galați — CSȘ M. Cluc 8—5 (3—1, 
3—2. 2—2). Surprind rezultatele 
foarte slabe ale formației bucu- 
restene Triumf (antrenor Barbu 
Oprea).

MEDALIAȚII FINALELOR PE APARATE
La Încheierea Campionatelor 

Naționale de gimnastică pentru 
juniori să-1 menționăm și pe cel 
care au urcat pe podium tn con
cursul băieților, In finalele pe a- 
parate : cat. a rv-a, sol : Mircea 
Tolnal (CSS Reșița) 18,75 p, Va
sile Cioană (CSS Reșița) 18,65, 
Marius Urzică (CSS Gheorgheni) 
18,50 ; cal : M. Urzică 19,20, V. 
Cioană 18,15, Dorin Petcu (CSS 
Reșița) 18,15 ; inele : Tiberiu Sen-' 
teș (CSS Bistrița) 18,90 p, Adrian 
Cherteș (CSS Tg. Mureș) 18,75, 
Cosmln Bogdan (CSS Tg. Mureș) 
18,70 ; sărituri : T, Senteș 18,85, 
A. Cherteș 18,75, C. Bogdan 18,70; 
parele : T. Senteș 18,70, Csongo 
Nezezon (CSS Baia Mare) 18,40, 
M. Urzică 18,35 ; bară : T. Senteș 
18,80, M. Urzică 18,60, M. Tolnal 
18,10 ; cat. a IlI-a, sol — Florin 
Tilluță (CSS Reșița) 18,50, Arpad 
Maghlary (CSS Gheorgheni) 18,45, 
Cristinel Aruștei (CSS Gheor
gheni) 18,40 ; cal : C. Aruștei 
19,30, Petre Dlma (CSS Olim
pia) 19,15, Sebastian Bene 
(CSS 1 Timișoara) 18.90 ; inele : 
Adrian Ianculescu (CSS Lugoj) 
19,10, C. Aruștei 19,00, Robert La
danl (CSS 1 Bala Mare) 19,00 ; 
sărituri : A. Ianculescu 18,95, R.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
LA TENIS DE MASĂ

• JN URMA disputării parti
delor din cadrul celui de al 
IV-lea tur al Campionatului Na
țional pe echipe pentru seniori 
la tenis de masă, clasamentele au 
următoarea configurație : 

FEMININ 
Grupa I 

' - “ 12 
12 
12
12

1. 
2.
3.
4.

1.
2,
3,
4.

Spartac Buc. 
Metalul Hm. V. 
Juventus Buc. 
C.S. Arad

Grupa a 
Seria 

Faimar B.M. 
Tractorul Bv. 
C.S.S. 
Constr.

1
4
7

12

57 :34 
52:32 
40:45 
22:60

23
20
17
12

t\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Florin Gheorghe a 
obținut în acest an 
un frumos succes 
internațional, cîș- 
tigind proba de i- 
nele din cadrul 
Concursului Prie
tenia. La Oradea, 
el și-a confirmat 
„specialitatea", dar 
a obținut și alte 
spectaculoase vic
torii

Foto: Emil BLAGA 
— Oradea

Ladanl 18,775, Adrian 
1 Timișoara) 18,725 ; ________
Gabriel Nlcorici (CSS 1 Timișoa
ra) 18,90, Adrian Burdea (CSS 1 
Bala Mare) 18,65, Sorin Susan 
(CSS 1 Bala Mare) 18,35 ; bară : 
C. Aruștei 19,00, R. Ladani 18,85, 
Vasile Șerban (CSS 1 Bala Mare) 
18,75 ; cat. a n-a, sol : Cristinel 
Brezeanu (CSS Brașovla) 19,10, 
Cătălin Mirean (CSS Brașovia) 
18,45, Călin Zaro (CSS 1 Oradea) 
18,40 ; cal : Mihal Gheorghe (CSS 
7 Dinamo) 19,30, Nicu Stroia (CSS 
Gheorgheni) 19,25, Adrian Bălan 
(CSS 7 Dinamo) 18,95 ; inele: C. 
Mirean 19,00, N. Stroia 18,85, Ște
fan Mețac (CSS 1 Bala Mare) 
18.80 : sărituri : C. Brezeanu 19,20, 
Dănuț Lumei (CSS 1 Baia Mare) 
18,90, Robert Tăciuleț (CSS Bu
zău) 18,85 ; paralele : M. Gheor
ghe 18,90, R. Tăciuleț 18,55, Mi
hal Mateșan (CSS 1 Baia Mare) 
18,40 ; bară : C. Mirean 18,95, C. 
Brezeanu 18,75, Ș. Mețac 18,50 ; 
cat. I, sol : Adrian Gal (CSS Bis
trița) 19,25. Rivelino Taga (CSS 
Reșița) 18,65, Cosmln Llcaclu

SI 1

/?4

Durlă (CSS 
paralele :

(CSS 7 Dinamo) 18,60 ; cal 
briei Manta (CSS Brașovia) 19,45, 
C. Llcaclu 19,35, Nicușor Pascu 
(CSS Brașovia) 19,10 ; inele : A. 
Gal 18,85, N. Pascu 18,70, Radu 
Sideris (CSS Buzău) 18,70 ; sări
turi : R. Sideris 19,025, A. Gal 
18,975, Adrian Cătănoiu (CSS 7 
Dinamo) 18,775 ; paralele : A. Ga) 
19,10, N. Pascu 19,10, C. Licaclu 
18,70 ; bară : N. Pascu 19,45, 
Gal 19,10, A. Cătănoiu 19,00 : 
maeștri, sol : Carol Schupkegel 
(CSS Brașovia — CSS 7 Dinamo) 
18,90, Radu Bora (CSS Arad — 
CSS 7 Dinamo) 18,70, Florin 
Gheorghe (CSS 7 Dinamo) 18,55 ; 
cal ; Cristian Ghionea (CSS Olim
pia), c. Schupkegel șl F. Gheor
ghe 19,00 ; inele : F. Gheorghe 
19,30, C. Schupkegel și Claudiu 
Tempe (CSS Reșița) 18,85 ; sări
turi : F. Gheorghe și R. Bora 
19,20, C. Schupkegel 19.05 ; para
lele : c. Schupkegel, C. Ghionea 
și F. Gheorghe 19,00 ; bară : c. 
Schupkegel 19.00. Cătălin Șerbă- 
neseu (CSS 7 Dinamo) 18,45, C. 
Tempe 18,35.
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(Urmare din pag. 1) ciplina, la toate eșaloanele, nu 
ne vom considera satisfăcuți 
pînă nu se va vorbi din nou 
despre handbaliști așa cum se 
vorbea cind titlurile mondiale 
poposeau la București. Va tre
bui să vorbim aceeași limbă, 
a muncii sirguincioașe, fără 
concesii și cricneli. Cine va în
țelege că aceasta este singura 
modalitate de readucere a 
handbalului românesc pe cele 
mai înalte culmi va fi parte
nerul nostru de drum. Un 
drum, sîntem convinși, ane
voios. Cine nu va înțelege a- 
cest lucru, îi vom ștrînge mina 
și ne vom despărți. Altă cale 
nu există ; mai precis, nu o 
vom accepta.

— V-am ruga pe dv., tava- 
rășe secretar federal, să punc
tați principalele acțiuni ale lo
turilor reprezentative în pers
pectiva pregătirilor care le fac 
pentru participarea și, dorim 
din tot sufletul, îndeplinirea 
obiectivelor stabilite.

— Primele vor intra în „fo
cul" „mondialelor" handbalistele. 
Ele se află deja in. pregătire 
sub conducerea antrenorilor 
Pompiliu Simion și Eugen 
Bartha. Un prim test a fost 
făcut cu ocazia participării la 
„Trofeul Ungaria". Următorul 
moment — „Trofeul Carpați", 
ediția a XXV-a, în curs de 
desfășurare la Constanța (între 
11 și 16 noiembrie), cu parti
ciparea selecționatelor Iugos
laviei, Ungariei, Franței, Bul
gariei, României A și B. Pini 
acum s-a lucrat pentru cris
talizarea formației de bază în 
vederea C.M., urmărindu-se 
creșterea formei sportive, exer
sarea diferitelor sisteme de a- 
părare, cu accent pe cea agre
sivă, avansată, simultan cu 
creșterea ritmului de joc și va
lorificarea superioară a celor 
două arme deosebit de eficiente 
— contraatacul direct și faza a 
II-a. Facem precizarea că este 
necesară mărirea substanțială 
a responsabilității jucătoarelor,
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SISTEMUL DIVIZIONAR SÂ CONTRIBUIE IA DLZVOITAREA SCRIMEI
(Urmare din pag. 1) de

se facă remarcați in fazele finale ale concursului. 
In această categorie nu putem încadra decît pe 
floretistul Petre Ducu (C.T.A. Steaua Bucu
rești) si pe sabrerii Dan Găureanu și Atila Papp 
(C.T. Tractorul Brașov), ceea oe, evident. nu 
poate fi de natură să satisfacă federația de re
sort, preocupată de necesitățile invigorării echi
pelor naționale. Și dadă corelăm această situație 
cu comportarea nesemnificativă, anonimă, din 
Cupa României, a altor sportivi tineri, deja com
ponent! ai loturilor reprezentative, ca de exem
plu floretistul Atila File sau sabrerul Vilmoș 
Szabo, rezultă că forul de specialitate are se
rioase motive de îngrijorare in perspectiva ma
rilor competiții internaționale ale anului 1987 — 
Universiada și Campionatele Mondiale (de seni
ori și tineret).

Desigur, nu avem voie ca din cauza copacilor 
să nu vedem pădurea, adică să dăm uitării fru
moasa. comportare din ultima etapă a Diviziei A 
a echipelor masculine, de floretă — C.T.A.S. și 
de sabie — C.T. Tractorul, care au urcat pe po
diumul ediției 1986 a campionatului, înaintea unor 
alte formații cu state vechi în prima divizie de 
scrimă (Progresul și C.S. Satu Mare — la flo
retă), sau avînd In componență trăgători mult 
mai rutinați (Montorul Slobozia și U.C.B. — la 
sabie). După cum este demnă de relevat șl pro
movarea din Divizia B a unei alte echipe ba-

zată pe juniori, Flacăra Satu Mare, calificată 
altfel — ca și celelalte două divizionare A 
pentru finalele juniorilor I, de săptămîna viitoare.

Acest final de stagiune a relevat, însă, după 
părerea noastră, o carență de fond a actualului 
sistem competițional de scrimă. Pentru că, după 
cum s-a văzut dar din desfășurarea ultimei e- 
tape a Diviziilor naționale, într-o întrecere la 
care iau parte doar dte 6 echipe, din care — 
referindu-ne, mai ales, la Divizia A — una do
mină net întreoerea (Steaua, de exemplu, la 
floretă masculin, sabie și spadă), iar cel puțin 
trei luptă pentru evitarea ultimelor două locuri, 
reitrogradante, doar pe parcursul needificator a 
două etape (? !), competitivitatea nu se mai 
conjugă cu calitatea. Și, deci, întrecerea divi
zionară — care trebuie să constituie în timp 
pivotul valorificării pregătirii sportivilor șl al 
trierii acestora după criteriul valoric — ajunge 
(din motive obiective și subiective) o formalitate. 
Ca de altfel șl retrogradarea a două echipe din 
Divizia B, care, apoi, la puțin timp. în dispută 
cu alte candidate din campionatul de calificare, 
redobîndesc dreptul de a rămîne în „B“ șl, 
deal, practic, nu au motive de... îngrijorare, nici 
ca rezultat, nici ca pregătire !

Iată de ce opinăm ca federația de specialitate 
să ia în discuție îmbunătățirea întrecerilor di
vizionare pentru ca acestea să contribuie efectiv 
Ia impulsionarea calitativă a scrimei, printr-un 
calendar eficient.

SELECȚIE PENTRU GHIZI MONITORI DE SCHI
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM BRAȘOV — PREDEAL . 

organizează In ziua de 16 noiembrie a.c., la ora 10, un 
examen de selecție pentru ghizi monitori de schi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul oficiului, 
telefon 922/56545.

K

tn

și din capul locului trebuie pre
cizat că in ceea ce privește 
succesele s-a discutat la tim
pul trecut, unele dintre ele 
chiar la un trecut mai îndepăr
tat. Asta înseamnă că in mun
ca federației noastre au apărut 
fisuri, prea mari aș spune, față 
de ceea ce ne obișnuise în 
anii din urmă. Au fost arătate 
carențele. Nu toate, dar prin
cipalele au fost arătate. Ele 
sint, în principal, urmarea 
automulțumirii, a scăderii exi
genței față de activitatea în 
ansamblu, a neluării măsurilor 
ferme, drastice dacă era cazul, 
in situațiile de indisciplină, a 
manifestărilor de superficiali
tate. S-a acceptat prea des să 
se spună : noi sîntem campi
oni mondiali. Corect ar fi fost: 
am fost campioni mondiali, 
pentru că alte generații de ju
cători au purtat pe frunte cu
nuna cu lauri. Sperăm că din 
evaluarea exactă a situației 
actuale a handbalului românesc 
a învățat toată lumea — spor
tivi, tehnicieni, federație. In 
fața noastră sînt, așa cum ați 
amintit, obiective de prim or
din. Stă ■ în putința noastră, a 
tuturor celor chemați să spri
jinim handbalul, ca printr-un 
efort colectiv, cu muncă fără 
preget, să readucem această 
ațit de îndrăgită disciplină spor
tivă pe culmile cele mai înal
te. Condiția principală este una 
singură : munca asiduă, respon
sabilă, fără jumătăți de măsu
ră, în care reprezentarea cu 
demnitate a handbalului româ
nesc în arena mondială să fie 
pe primul pian. Trebuie să 
precizăm că ne va bucura 
foarte mult și vom aprecia cum 
se cuvine orice succes de club, 
că am dori cit mai mult ase
menea succese. Dar, prioritare 
vor fi acțiunile loturilor repre
zentative. Vom fi dușmanii in
transigenți ai intereselor mă
runte. In ceea ce privește dis-
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• Festivalul șahului electronic j
• Victorie a tinerelor noastre șahiste
• Garri Kasparov domină pe Anatoli Karpov
• Șahiștii români în turnee internaționale
• Liubojevici — învingător la Amsterdam
• Jurnal de călătorie al unui viitor maestru
• Notații bibliografice
• „Gemeni" în șah
• Cine a fost M. Czentovic ?
• Zsuzsa Poigar printre „olimpici"
• Partide - probleme - știri - varietăți
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REINNOIȚI-VA ABONAMENTUL 
LA „REVISTA ROMANA DE ȘAH" !

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 8 NO
IEMBRIE 1986. cat. 1 : (13 rezul
tate) ™ 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei);
15 variante 25% — 17.500 lei ; cat. 
2 : (12 rezultate) — 11 variante 
100% — 3.599 lei, 440 variante 25%
— 900 lei ; cat. 3 : (11 rezultate)
— 154 variante 100% — 482 Iei,, 
5.410 variante 25% — 120 lei; Re
port la cat. 1 : 26.625 Iei. Auto
turismul „Dacia 1300“ a fost clș- 
tigat de participantul VIRLAN 
GABRIEL din București.

• Astăzi, ca de obicei, are loc 
tragerea săptămlnală PRONOEX- 
PRES. Aceasta se va efectua tn 
București, In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2. la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii 
se va face la radio, pe progra
mul I. la ora 16,15. Numerele ex
trase vor fl radiodifuzate șl la 
ora 18,55, pe programul n, și 
reluate la ora 23, pe programul 
X, precum șl a doua zi, la ora
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rea fiii 
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olei (m), grupa a Il-a valorică j La fordoBa, In meciul reprezentativelor de tineret 

EDAT „LANTERNA ROȘIE" IECHIPA ROMÂNIEI ÎNTÎINEȘTE CAMPIOANA EUROPEI
d din Ca- 
nul turneu 
irice (locu- 
:iei A de

I
 CORDOBA, 11 (prin
Reprezentativa de tineret 
niei întîlneste miercuri.

deschidere, 
obținut o 
fața Poli- 
3—1 (—13. 
și clarvi- 

“ Sterea 
n momen- 
s jocului, 
de la în- 
Fustiu și 
Învinși L.
și Fillp. 

: V. Ran-

sst meciul 
- CSMU 
ă a oiști-
11, 7, 9). 
oreze po- 
pei (cu 6 
sre !)• Re-

telefon). 
t a Româ

niei lntllnește miercuri, de la ora 
17 (ora Bucureștlului), echipa

Spaniei, care nu este alta decît 
actuala campioană a Europei, 
Învingătoare Intr-o dublă finală 

. ' î a
Italiei, care, se știe bine, era 
alcătuită din nu mal puțin de șase 
internaționali „A*. Echipa noas- 

Itră de tineret, care a călătorit 
Împreună cu prima noastră re
prezentativă In avionul care a 
adus-o de la București la Sevil- 

Ila. șl-a continuat drumul spre 
Cordoba la puține minute după 
aterizarea pe aeroportul din Se
villa. Apoi, deși ora la care au 
ajuns la Cordoba era foarte tlr- 
zle. tinerii fotbaliști români au 
luat parte la o ședință de antre
nament. In cursul zilei de marți 
s-a efectuat un nou antrenament 
complex, In cursul căruia antre
norii au supus pe eomponențli 
lotului la un puternic test ge
neral al stării fizice și au efec
tuat o serie de scheme tactice. 
Am reluat cu Gheorghe Constan
tin, antrenorul principal al echi
pei noastre de tineret, discuția pe 
care am mai purtat-o cu clteva 
zile mai înainte de această im
portantă partidă, 
tru tehnician 
mătoarele :

marcati : Buruș, Bădiță și Ră- 
dulescu (R), respectiv Lăpădă- 
tesc-i, Mîndru și Mărginean. 
Excelentă prestația arbitrilor 
M. Stamatc și Gh. Vișan. ___________ ______________

In derbyul ultimelor clasa- ■ cu Puternica reprezentativă 
te. Rapid București a reu- 
Sit, după un joc spectaculos, 
o victorie în dauna > formației 
CSM Delta Tulcea. Nu însă 
fără a da (ca și... fotbaliștii 
din Giulești) emoții suporteri
lor, dar si satisfacția de a fi 
cedat „lanterna roșie" tulceni
lor. Scor : 3—2 (11, 12, —12, 
—10, 3). Evidențieri : Schiopes- 
cu, Bujor și Sentenal (Rapid). 
Sîrbu, Stanciu și. parțial. A- 
lexaudrescu (Delta). Au arbi
trat bine : G. Slmulescu — I. 
Costiniu.

Azi (de la ora 14) vor avea 
loc partidele : Delta — CSMU, 
Tractorul — RelonuL Poli — 
Rapid.

I
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I
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manșă urma să decidă titlurile 
de campioni naționali, in luptă 
fiind angrenate nume sonore ale 
„volanului" nostru, Nlcu Grigo
raș, Werner Hlrschvogel, Ștefan 
Iancovici, Victor Nicoară. Din 
păcate pentru spectacolul aștep
tat. aceste confruntări directe nu 
au mai avut loc: la grupa A, 
chiar de la antrenamente ștefan 
Iancovici abandonează (garnitu
ra de chiulasă arsă), iar Victor 
Nicoară avea să-1 Imite după 5 
din cele 8 tururi a 4,9 km. cit a 
măsurat traseul. în aceste con
diții, totuși, spectacolul nu a lip
sit. după o dispută frumoasă 
Intre out-slderl victoria revenind 
Iul Gh. Preoteasa (IDMS). Bucu- 
reșteanul a confirmat astfel că, 
Intr-adevăr, după liderii grupei 
A, Nicoară — Iancovici, el este 
imediat cel mal bun. Lui Preo
teasa l-au urmat tn clasament 
Constantin Ciucă (Alfa București) 
șl Ovidiu Mazilu (Dacia Pitești).

Situație aproximativ similară și 
la grupa c, Werner Hirschvogel 
abandonînd la antrenamente du
pă o defecțiune mecanică gravă. 
Ca atare, misiune ușoară pentru 
Nicu Grigoraș, clasat primul, ur
mat de Daniel Moțilian (Dacia 
Pitești) și Bogdan Mihăllescu (A- 
tomic Club). La „Easter-uri" — 
ordinea devenită cvasl-tradlțlona- 
lă, adică : 1. Eugen Peteann 
(CSM Reșița), 2. Wilhelm Cul- 
plnski (Progresul Oradea) 3. Tl- 
beriu Gedeon (CSM Reșița).

valorosul nos- 
ne sublinia ur- 

.,Se Înțelege că In 
cele clteva zile în care ne-am 
reunit cu actualii componenți al 
lotului de tineret, principala pre
ocupare a fost să stabilim clteva 
Idei generale precise din punct 
de vedere tactic, să refacem 
clteva trasee ale unor scheme 
tactice pe care am dori să le 
aplicăm șl mal cu seamă să rea
lizăm o omogenitate psihică pu
ternică in cadrul acestei forma
ții de autentice speranțe a fot
balului nostru. Vom face tot ce 
este posibil pentru a reveni de 
la Cordoba cu un rezultat cit 
mal bun. care să completeze vic
toria obținută de formația Româ
niei, în debutul său, In callflcă- 

Irile In Campionatul European de 
tineret, de la Ploiești, tn compa
nia echipei AUstrlel" — a înche
iat antrenorul echipei de tineret 
a României.

In privința formației, deși ea 
va căpăta formă definitivă abia 
cu o oră Înaintea Intllnlrll, se 
preconizează a fi următoarea : 
Liliac — Pologea, Mihall, Minea, 
Topollnschl — Sabou, Bobaru, 

IGh. Popescu. Sabău — Albu, Ca- 
dar. Rezerve sînt Stîngaclu, Vol- 
cilă. Pojar, Balcea, Badea, Bă- 
nută.

Reprezentativa Spaniei a sufe
rit. așa cum sublinia și antreno-

I
I
I
I

I
I

I
I
I

Iată șl clasamentele generale :
Grupa A : 1. victor Nicoară 

(Dacia Pitești) 2. ștefan lanco- 
vicl (Dacia Pitești) 3. Gheorghe 
Preoteasa (IDMS).

Grapa c ; 1. Nlcu Grigoraș 
(Dacia Pitești) 2. Werner Hirsch
vogel (Olimpia Reșița) 3. Da
niel Mojillan (Dacia Pitești).

Grupa E : 1. Eugen Peteanu
(CSM Reșița) 2. Wilhelm Cul- 
pinskl (Progresul Oradea) 3. 
Mlrcea Ponta (Automotor Reși
ța).

Echipe : 1. CJAK Reșița 2. Da
cia Pitești 3. Alfa București.

rul Gb. Constantin, o serie de 
modificări In urma faptului că 
multi dintre titularii care evo
luaseră In finalele cu Italia (fi
nală care a decis pe cîștlgătoa- 
rea Campionatului European la 
sftrșltul loviturilor de la 11 m), 
au depășit vlrsta regulamentară. 
In consecință, Luis Suarez, se
lecționerul echipei de tineret a 
Spaniei, a convocat la Cordoba ur
mătorul lot de jucători, lot care 
s-a reunit In cursul zilei de luni 
după-amlază. Portari : 
Ormazabal ; _ fundași : 
LIorente n, Pereira, Basle șl Ilza- 
mas ; mijlocași : Vasquez, Mar
celino, Ans, Angelo, Alutsen șl 
Eusebio ; Înaintași ; LIorente I 
(care nu este altul declt nepo
tul Iul Gento. celebrul fost Îna
intaș al Iul Real Madrid), Lorenz 
șl Goicoechea. După cum apre
ciază confrații din presa spanio
lă, pentru nici Suarez nu a 
comunicat formația definitivă, 
rezervlndu-șl dreptul de a o fa
ce cunoscută cu puțin timp îna
intea loviturii de Începere, „ll*-Ie 
probabil ar putea fi următorul : 
Biurun — Revilla, LIorente n, 
Pereira, Uzamas — Vasquez, 
Marcelino, Eusebio, Angelo — 
LIorente I, Goicoechea j ultimul 
— a nu fi confundat cu fundașul 
central din prima reprezentativă 
a Spaniei.

Partida de la Cordoba se 
disputa pe stadionul , 
gel", cu o capacitate 
de locuri. Meciul va 
de un trio 
avîndu-I la 
Foecker.

din R.F. 
centru pe

Biurun, 
Revilla,

va 
,EI Arcan- 

de 33 000 
fi condus 
Germania, 

Werner

Eftimie IONESCU

MECIUL NR. 390
• Meciul de azi, de la Sevilla, dintre reprezentativele Spaniei 

șl României Înseamnă o frumoasă cifră pentru echipa noastră : 
partida Internațională cu nr. 390. Pînă acum „tricolorii" au cîș- 
tlgat 158 de meciuri, au terminat de 99 de ori la egalitate și au 
pierdut 132 de tatîlnlrl. Golaverajul este favorabil : 644—594.
• Intllnlrile româno-spaniole pe terenul de fotbal au fost deo

sebit de bogate In ultimul sfert de veac. Startul a fost dat in 
1362 prin jocul de la Madrid dintre cele două naționale în care 
Spania a dștlgat cu 6—0. Dar imediat a venit revanșa de la 
București, 3—1 pentru România, meciuri disputate în cadrul preli
minariilor C.E. Au venit,apoi, În România, toate marile echipe de 
club din Peninsula Iberică, In frunte cu Real Madrid și F.C. 
Barcelona. De Spania este legată și superba victorie, din primă
vară, a Stelei, in finala C.C.E. Din 1962 și pînă acum, cele două 
reprezentative s-au mal întllnit de șapte ori, celelalte rezultate 
fiind :: 1—1 (Madrid, 1975), 2—2 (București, 1975), 1—0 (București, 
1877), 0—2 (Madrid 1977), 0—1 (Valencia, 1978), 2—2 (Craiova, 
1979), 1—1 (St. Etiănne, Franța, 1984). Deci : două victorii româ
nești, patru meciuri egale, trei victorii spaniole, golaveraj favo
rabil adversarilor (16—10), care, după cum se vede, rămîn cu a- 
vantajul victoriei șl al scorului din primul meci.
• Iată loturile pentru partida de azi :
ROMANIA (antrenori : Emerich Jenei și Cornel Drăgușin) : 

Lung 30 ani — 38 selecții. Cristian I 30—14, portari ; lovan 26—
15, Bumbescu 26—4, Belodedici 22—5, Ungureanu 30—45, lorgu- 
lescu 30—49, Rednic 24—50, fundași ; Stoica 32—10, Boloni 33—93, 
Balint 23—14, Hagl 21—32, Kleln 27—52, Mateuț 21—20, mijlocași ; 
Lăcătuș 22—14, Plțurcă 30—7, Cămătaru 28—55, Geolgău 25—19, 
atacanți.

SPANIA (antrenori : Miguel Munoz și Mariano Moreno) : Zu- 
blzarreta (Barcelona) 24 ani, Ablanedo II (Sporting Gijon) 21, 
portari ; Chendo (Real Madrid) 25, Sanchis (Real Madrid) 27. 
Camacho (Real Madrid) 31, Tomas (Atletico Madrid) 26. Arteche 
(Atletico Madrid) 28, fundași ; Francisco (Sevilla) 26, Julio Al
berto (Barcelona) 26, Michel (Real Madrid) 26, Gallego (Real Ma
drid) 28 Victor (Barcelona) 28, Senor (Real Zaragoza) 29, mijlo
cași ; Rincon (Betls Sevilla) 27, Butragueno (Real Madrid) 22, 
Eloy (Sporting Gijon) 21, atacanți.
• Iată rezultatele înregistrate de Spania în 1986 : 2—0 cu

U.R.S.S. (Las Palmas), 3—0 cu Belgia (Elche), 3—0 cu Polonia 
(Cadiz), 0—1 cu Brazilia, 2—1 cu Irlanda de Nord și 3—0 cu Al
geria (toate la Guadalajara), 5—1 cu Danemarca (Queretaro). 
4—5 cu Belgia, după loviturile de la 11 m (Puebla). 3—1 cu Gre
cia (Gijon), 2—2 cu R.F.G. (Hanova).

A ZECEA INTILNIRE OFICIALA SPANIA-ROMÂNIA
tUrmare din pag I)

dar 
fi la

presei 
dintre

joc pe care a avut-o in meciul 
cu Austria. Nu uit că meciurile 
nu seamănă niciodată, 
vreau să cred că vom 
înălțime".

Sigur că laitmotivul 
spaniole este comparația
ceea ce a fost in mai și ceea 
ce ar putea să fie acum. Dar 
la anturajul echipei noastre se 
vorbește despre faptul că exis
tă totuși o mare diferență In
tre ceea ce a fost si ceea ce 
este, deoarece stilul Barcelo-

MÎSNE, 0 NOUĂ ETAPĂ ÎN CUPA ROMÂNIEI
Mîlne, tn . cadrul CUPEI 

ROMÂNIEI — competiție fotba- 
Ilistică care se desfășoară sub e- 

glda DACIADEI — are loc o 
nouă etapă, la care participă clș- 
tigătoarele de acum trei săptă- 

Imînl, echipe din campionatele 
diviziilor B șl C, precum și două 
merituoase formații de categorie 
Inferioară — CONFRET Constan- 

Ița șl Motoare Diesel București, 
în total se vor disputa 28 de 
jocuri, gazde fiind, In majorita
tea meciurilor, divizionarele C. 
Cele trei fruntașe ale eșalonului 
secund vor Juca In deplasare : 
Progresul Brăila — la Măcln (cu 

IArrubium), A.S.A. Tg. Mureș — 
la Tirnăvenl (cu Chimica), Iar 
Politehnica Timișoara — Ia A- 
rad (cu C.S.M. Vagonul). Dintre . 

I divizionarele B bucureștene au
mal rămas !n Întrecere doar Au
tomatica (va juca, la Pitești, eu 
Dacia) șl Progresul Vulcan

I

Priviri spre eșalonul secund

UNDE SÎNT SUPORTERII LUI F.C. BIHOR?
Sigur, MOMENTUL RETRO

GRADĂRII este greu pentru 
flecare echipă de fotbal. Așa 
s-a tattinplat, ta toamnă, și 
eu F.C. Bihor. Din atltea șl 
atttea motive (nu are,rost să 
le mai amintim din nou, pen
tru că la timpul potrivit s-a 
scris, iar ta cadrul clubului 
au fost analizate cauzele, s-au 
luat șl măsuri), F.C. Bihor a 
retrogradat In Divizia B șl un 
centru fotbalistic ca Oradea 
privește acum Divizia A... de 
la distanță.

Dar, cum s-ar spune, ce a 
fost, a fost, F.C. Bihor Joacă 
azi ta seria a treia a diviziei 
secunde, unde misiunea sa — 
toată lumea o știe — nu e 
deloc ușoară. Are aici con
tracandidate serioase la pro
movare, șl ele foste divizio
nare A, cum stat „Poli* Ti
mișoara și F.C. Maramureș, 
ba chiar u.TA. (care ocupă 
locul doi), C.S.M. Reșița, și 
Gloria Bistrița, mereu prezen
tă ta lupta pentru promovare 
(de cele mal multe ori Insă 
oa... arbitru). Spre lauda ei 
și a noului antrenor, Vlorel 
Matelanu, echipa orădeană, 
deși suportă șl handicapul ce
lor trei puncte penalizare, s-a 
Înscris cu toată hotărîrea ta 
greaua luptă pentru revenirea 
ta „A*, „argumentul* ei fi
ind, în primul rtnd, victoria 
de la Bala Mare. In prezent, 
F.C. Bihor ocupă locul trei ta

clasament, cu un excelent go
laveraj : 22—6, care demon
strează echilibrul formației, 
Intre o apărare sigură (în 
frunte cu portarul Balazs, ti
nerii fundași Buclco șl Bru- 
kenthal), o hale de mijlocași 
mereu animată de harnicul 
Tamaș șl rutinatul Be, șl un 
atac din care se remarcă Ov. 
Lazăr (Ineficace Insă) șl S. 
Clgan, Înaintașul care se im
pune cel mal mult.

(va juca, la Corabia, cu Progre
sul). Toate meciurile vot începe 
la ora 13.

Fotbal face cunoscut 
Comisiei centrale de 

va avea Ioc vineri 
ora 13, șl nu joi 13

• F.R. 
că ședința 
competiții 
(142X1), la 
noiembrie.

0 F.C*
BUCUREȘTI 5—2 (3—1). Au mar
cat : Jurcă, Radu n (2), Badea 
șl Purcărea, pentru piteșteni, res
pectiv Manea (2). (N. Fețeanu — 
coresp.).
• F.CJ«. BRAȘOV — F.C. OLT 

2—9 (2—0), Au Înscris : Barbu 
(mln. 5) și Kramer (mln. 29). 
(C. Gruia — coresp.).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

— COR VINUL 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Giuchlcl fmta. 68), 
pentru timișoreni șl NIcșa, pen
tru oaspeți. (C. Crețu — coresp.).

nei, pe care și-a pus ampren
ta antrenorul englez Venables, 
este deosebit de cel al echipei 
de astăzi, dominat de Real Ma
drid și în primul rînd de an
trenorul Miguel Munoz, care 
este si el un reprezentant al 
celebrului club madrilpn. Je
nei spunea : „Ag fi preferat, 
desigur, ca să jucăm împotriva 
unei echipe conduse de Vena- 
Mes, cu pasele 
ne-au convenit 
data asta cred 
Heal, aș putea 
un joc cu pase 
teză, în care nu este exclus și 
celebrul sfert de oră de a- 
tacuri furibunde. Bineînțeles că 
ne-am- luat toate măsurile pen
tru a contracara, în primul 
rînd. acest sfert de oră de furie 
spaniolă, adăugind că și noi 
sintem capabili de momente de 
mare elan care să contrabalan
seze elanul 
lor".

Revenind 
dispută pe 
Villamarin", 
echipa noastră se va impune 
prin echilibru si va ști să stă
vilească momentele de expan
siune ale fotbaliștilor spanioli, 
reușind 
a reușit 
partidă 
Spaniei, 
Franța.

Atuurlle echipei române sînt, 
după părerea noastră, forța de
fensivă, forța atletică a aces
tei defensive, care s-a impus

nu o dată, și jocul de mare 
mișcare a vîrfurilor. Intre a- 
ceste două compartimente ex
treme, randamentul liniei de 
mijloc va fi hotărîtor. Din a- 
cest punct de vedere, paran
tezele anunțate 
lasă posibilitatea

în formație 
unei hotărîri

sale lungi care 
de minune. De 
că Spania (lui 
spune) va face 
scurte si de vi-

presupus al gazde-

la partida care se 
stadionul „Benito 
vrem să credem dă

să puncteze, așa cum 
nu o dată la ultima 
susținută Împotriva 

la Saint Etienne, în

In prima grupă 
llor Campionatului 
disputat doar 2_. 
România — Austria 
Austria — Albania 
Spania nu a jucat.
1. România
2. Austria
3. Albania

Iată programul meciurilor 
acest an : azi, 12.XI : Spania — 
România, 3.XH : Albania — Spa
nia.
• La tineret s-au disputat de 

asemenea tot două partide 7 
România — Austria 1—6 (0—0) și 
Austria — Albania 1—0 (0—0).

a prelimlnari- 
Europei s-au 

două meciuri : 
4—0 (1—0) șl 
3—0 7 ~

Clasamentul
1 1 0 0 4—0
2 10 1 3—4 
10 0 1 0—3

(l-O). 
‘ 2

a
2
0

din

de ultimă oră, in funcție și de 
opțiunea tactică.

Să sperăm că echipa Româ
niei, care (exceptînd primul el 
joc, din anul 1962) are un pal
mares foarte echilibrat cu for
mația Spaniei și care a mal 
jucat o dată sub conducerea 
arbitrului ce va oficia astăzi, 
olandezul Jan Kaiser (Valen
cia---- 1978, pierdută cu 1—t),
se va depăși și va reuși să 
continue cursa începută cu atit 
succes in meciul cu Austria.

La toate acestea, o nedume
rire : la meciurile echipei a- 
slstă prea puțini spectatori. 
Slmbătă (șl nu numai la acest 
meci) au fost ta tribune mai 
puțin de 3 000, ta timp ce 
clubul se confruntă cu serioa
se probleme financiare, pentru 
că nu tșl poate face planul 
de venituri. Unde stat su
porterii Iul F.C. Bihor, cel ce 
umpleau pînă la refuz tribu
nele stadionului la meciurile 
eu Steaua, Dinamo, Spor
tul Studențesc sau Universi
tatea Craiova 7 Acum, are 
nevoie F. C. Bihor de aportul 
lor, de sprijinul și Încurajă
rile unor suporteri adevărați.

Constantin ALEXE

PROGRESUL VULCAN SE MENȚINE
ARGUMENTAT In cursă...

Dumitru (Progresul Vulcan) încearcă o nouă pătrundere spre 
poarta adversă, ti talonează Tănase, iar V. Ene (nr. 5) este gata 
să mtervtnă. Foto : Aurel D. NEAGU

In tentativa el de a se men
ține in plasa liderului seriei 
a n-a (A.SA. Tg. Mureș), 
echipa Progresul Vulcan a 
reușit duminică — grație vic
toriei (2—1) Obținută „în de
plasare" În derbyul bucureș- 
tean cu Autobuzul — să redu
că la doar două puncte dife
rența la , Ad«văr* : +6 față 
de +8. Cu alte cuvinte, bucu- 
reștenll rămta ,Jn calcul* 
(cursa promovării contlnuind), 
ceea ce anunță un pasionant 
duel pentru revenirea pe pri
ma scenă. „Ne angajăm cu 
toate forțele pentrn ambele 
puncte In fiecare meci ! Este 
singura variantă In perspecti
va realizării obiectivului pro

pus*, ne spunea Înaintea me
dului antrenorul Paul Popes
cu. Șl lată că, ta cazul res
pectiv, vorbele au avut aco
perire. Așa . ,' ' '
situații, inimoșii suporter! al 
Progresului Vulcan doresc ca 
favorlțll lor să repete „nor
ma*.

După cum au jucat dumini
că, tinerii și ambițioșii fotba
liști al Progresului-Vulcan au 
tot dreptul să aspire la foto
liul de lideri, să privească ta- 
crezători viitorul. El alcătuiesc 
un angrenaj bine articulat, 
legătura Intre compartimente 
fiind permanentă șl cu o sus
ținere reciprocă, linia media
nă constitutadu-se cu adevă-

cum, șl in alte rat tntr-un eficient liant. Ceea 
ce am observat, ta mod deo
sebit, la echipa bucureșteană 
a fost disciplina tactică, ea 
remarcindu-se șl printr-un 
mare angajament fizic. In 
plan Individual, am reținui 
plasamentul și Intuiția Hbero- 
ulul Beldie, care s-a sincro
nizat nu o dată ta interven
ții cu „centralul de marcaj* 
Marinescu, abilitatea tehnică 
a lui Bolborea, travaliul Iul 
Niță, „urcările* surprinzătoare 
și eficiente ale tal V. Ene șl 
combativitatea lui Petrescu.

Fără a diminua din meritele 
Învingătoare!, trebuie spus că 
echipa Autobuzul nu a prins 
o zi la nivelul anticipatului 
derby, indisponibilitatea „'rfr- 
fulul* Iancu tafluențlnd evi
dent randamentul el general. 
Ajunși acum ia —3 ta „ade- 
vâr*. elevii antrenorului Va- 
slle Copil au Obligația unui 
efort ta ptas, a unei mobili
zări grabnice pentru redreD- 
rea situație!. esTra.

Adri,



Pregătiri pentru C. M. de popice-juniori
. , - ... .......-r . -------------------- ■

TITULARII, LA NIVELUL REZERVELOR!
plin de respon- 
tlnerii popicari

Anul 1937 este 
sabilități pentru 
(seniorii au competiția supremă 
în 1988), ei fiind purtătorii nr. 1 
ai speranțelor noastre la C.M. de 
juniori programate la sfîrșltul 
lunii mai în R.F. Germania.

Loturile republicane, cu actua
la lor alcătuire și conducere teh
nică (Tudor Buz ca la fete, Hie 
Băiaș la băieți, antrenor coordo
nator — Constantin Neguțoiu) 
au început de cîtva timp pregă
tirile. Practic, cei trei specia
liști au luat-o de la început, cu 
două excepții (Elena Anton și 
Ion Ruge), restul selecționabili- 
lor fiind debutanți. Pînă acum, 
căutările lor au avut rezolvări 
promițătoare, deoarece 
mele teste susținute 
propriu cu echipele similare ale 
Poloniei si R.D. Germane junio
rii români au învins pe 
nia. Dar, exprimîndu-ne 
derea în posibilitățile 
popicari, selecționați pe 
ascensiunii lor valorice.
să nu omitem deficiențele de ex
primare manifestate de unii 
sportivi, mai ales duminica tre
cută. în partida-revanșă din ziua 
a doua a dublei întîlniri cu ju
niorii germani. Să lăsăm însă 
să vorbească cifrele. Dacă, în 
meciurile de- sîmbătă. atât echi
pa feminină, cît și cea masculi
nă și-au îndeplinit obiectivele de 
scor, realizînd 2464 p.d. și, res
pectiv, 5134 p.d., în cea de a
doua reuniune potențialul sexte
telor noastre a scăzut la 2349 și 
4919 p.d. Specialiștii federației 
sînt tentați să pună această scă
dere de randament pe seama 
comportării rezervelor introdu
se în ambele formații. Dar cum 
cei înlocuiți. n-au înregistrat re
zultate cu mult superioare celor 
care i-au schimbat, iar jucătoa
rele și Jucătorii de bază menți
nuți in concurs au coborît, unii 
vertiginos, de la o zi Ia alta 
(Maria Șopterean de la 409 la 
359, Melinda Demeter 446—402,

în pri- 
pe teren

toată 11- 
încre- 

tinerilor 
temeiul 
trebuie

Valentin Breban 879—814, Ion Ru
ge 898—847), devine clar că mulți 
dintre titulari se află la nivelul... 
rezervelor» Existența unor dis
crepanțe de la o evoluție la alta, 
sau chiar pe parcursul aceleeași 
manșe (inconstanță la „pline* și 
„izolate", bile trase în... gol, joc 
la primul popic, din care cauză 
s-a „spart* exasperant, căderi 
psihice sau fizice etc.) au dus la 
micșorarea mediilor individuale 
totalizate în cele două meciuri: 
de la 411 la 
la 855.GC la 
recunoaștem 
stabilite pe ____ _ _ _
cute, nu sini competitive în a- 
rena internațională. Și, din nou, 
cauza cauzelor a constituit-o, 
după opinia specialiștilor federa
ției, nercspectarea programelor 
de instruire in cadrul secțiilor 
de unde provin selecționabilii, 
m ul ți dintre aceștia venind la lot 
cu evidente carențe în pregăti
re.

Prima etapă a preparațivelor 
pentru viitoarele „mondiale* s-a 
încheiat. Urmează perioada titu
larizărilor, o contribuție esenția
lă, cheie am spune, avînd-o an
trenorii cluburilor și asociațiilor 
sportive, care trebuie să asigure 
o pregătire corespunzătoare tine
rilor selecționabili, obișnuindu-i 
cu rigoarea șl disciplina efortu
lui cotidian. Și din acest punct 
de vedere, etalonul muncii a 
fost diferit pînă acum, tehnicie
nii unor secții respectând inte
gral programele indicate de fe
derație, iar alții lăsînd pe plan 
secundar problema menținerii 
juniorilor în priza marii perfor
manțe. Nu este însă prea târziu 
pentru ca membrii loturilor re
publicane. supuși la secțiile res
pective unei atente pregătiri, să 
fie aduși la același numitor, a- 
tingînd vlrful de formă la ora 
„marii întreceri.

Ml la feminin și de 
S20 la masculin. Să 
că ultimele medii, 

piste proprii, cunes-

Troian IOANJȚESCU

Campionatele Mondiale de haltere

ANDREI SOCACI, TREI MEDALII DE BRONZ
SOFIA, 11 (prin telefon). 

Marți seară au intrat pe po
diumul de concurs 27 de spor
tivi la categoria 75 kg, printre 
care și reprezentantul nostru 
Andrei Socact Și, spre satis
facția întregii noastre dele
gații, tînărul halterofil * român 
a făcut din nou dovada calită
ților sale, dobândind trei me
dalii de bronz : la stilul smuls, 
cu 157,5 kg (învingător bul
garul Boris Ghidikov

Andrei Socaci

prezantanții țârii gazda, Mi
hail Petrov si Ștefan Topurov 
(tara noastră nu a avut con
curent la această categorie —
67.5 kg). Dispuși* strînsă din
tre cei doi repubați sportivi 
a fost cîștigată de Petrov, în
vingător la ambele stiluri, deci 
si la total Acesta a avut o se
rie excelentă Ia 
kg, 152,5 
mai 500 
dial): la________ __ ______
187.5 kg. Topurov a rămas cu 
152 kg la „smuls* urmat de 
Andreas Behm (B.D. Germană) 
cu 150 kg. Acesta din urmă, 
accidentat, nu a mal concurat

aruncat*. Iar de acest fapt

,smuls": 147,5 
kg și 155 kg (la nu- 
gr. de recordul mon- 
..aruncat* el a reușit

a profitat „veteranul" polonez 
Marek Sewerin, care a cucerit 
medalia de bronz la total. RE
ZULTATE TEHNICE, cat. 673 
kg, total : 1. Mihail ~
(Bulgaria) 342,5 kg, 2.
Topurov (Bulgaria) 337.5 kg. 3. 
M. Sewerin (Polonia) 322,5 kg, 
4. J. Gromman (Finlanda) 317,5 
kg, 5. Li Sin Bong (R.P.D. Core
eană) 315 kg, 6. J. Kunz (R.D. 
Germană) 310 kg ; „smuls* : 1. 
Petrov 155 kg, 2. Topurov 152,5 
kg, 3. A. Behm (R.D. Germa
nă) 150 kg ; „aruncat" 1. Pe
trov 187.5 kg. 2. Topurov 185 
kg. 3. Ming Lin (R.P. Chineză) 
180 kg.

Petrov 
Ștefan

Ion OCHSENFELD

CUPELE EUROPENE LA VOLEI

163.5 kg, nou record mondial), 
la aruncat; cu 192,5 kg („aur* 
— Aleksandr Vârbanov — 
Bulgaria — 212,5 kg) și la to
tal, unde a 
(campion fiind
377.5 kg, record 
lat).

în reuniunea 
Campionatelor 
haltere, disputa 
tîietate s-a dat

obținut 350 kg 
Vârbanov — 

mondial ega-

anterioară a 
Mondiale 

pentru 
între

de 
în- 
re-

Alte rezultate din etapa preli
minară 
volei : 
Leysta 
(Belgia) 
dost Monter 
Dinamo Tirana 
yaltur 
Brother 
(0—3),

a cupelor europene la 
MASCULIN : -------
(Elveția) 

3—0

C.C.E. : 
Courtrai 

(0—3) ; Mla- 
(Iugoslavia) — 
3-0 (3—1), Ro-

(Spania) — 
(Olanda) 3—1 

(Finlanda) —
Son Amar 
Martinus 

Sainaegki
A.S. Cannes 3—1 (3—1), Eczacl-
basi Istanbul — Tungsram Buda
pesta 3-0 (3-0), F.C. Porto —
Ț.S.K.A. Sofia 0—3 (0—3), Pana
thinaikos Atena — Anorthosis Li
massol 3—0 (3—0) ; Sollentuna — 
UNI Basel 3—1 (3—0) ; Cupa Cupe
lor : Resovia Rzeszow (Polonia) 
— W.A.T. Kagrat (Austria) 3—0 
(3—0), Maaselk (Belgia) — C.S. 
Leipzig 2—3 (0—3) ; Cupa Fede
rației : Tyrolia Viena — Lannik 
(Belgia) 0—3 (0—3), Cisneros
(Spania) — Espinho (Portugalia) 
1—3 (3—2), Vojvodina No vi Sad

— A.S.V. Dachau (R.F.G.) 3—0
(3—0), Petange Luxemburg — 
Academic Mamed e (Portugalia) 
0—3 (0—3) ; Enermix Milan —
Geneve, 3—0 (3—0) ; FEMININ 5 
C.C.E. Kaufhaus Tyrol (Austria)
— Philathlitikos Salonic (Grecia) 
3—1 (3—1), Olympic Luxemburg —

Clamart (Franța) 0—3C.SJVI.
(0—3), Denderhoutem (Belgia) 
Tormo ~
(3—2),
ro Olympus (Olanda) 0—3 (3—0) ; 
Cupa Cupelor : Mepal Orion (O- 
landa) — Vallentuna (Suedia) 
3—0 (3—2), Post viena — Hapoel 
Bat Yarn (Israel) 3—0 (3—0) ;
Cupa Federației : Guimaraes
(Portugalia) — Davozon Zonho- 
ven (Belgia) 1—3 (0—3), Aris Sa
lonic — Vupik Vukovar (Iugo
slavia) 1—3 (0—3). Formațiile sub
liniate s-au calificat în faza ur
mătoare (între 
rile partidelor

Barbera (Spania) 0—S
Leixoes (Portugalia) —Ave-

paranteze scoru- 
din tar).

După o merituoasă calificare 
în semifinalele Cupei Cupelor (să 
reamintim doar că reprezentanta 
noastră a cîștigat turneul, din 
„sferturi", de la Barcelona, îna
intea Catalunyei, devenită dumi
nică finalistă!), poloiștii de la 
Dinamo București nu au izbutit 
să depășească și această 
Ei au întâlnit, 
Mornar Split, . „ 
manșă, în bazinul din Pitești, la 
limită, 6—5, avantaj care s-a do
vedit insuficient pentru califica
re: returul a revenit iugoslavilor 
cu 9—4 (1—0, 3—0, 3—1, 2—3).
„Victorie clară, dar meritată a 
reprezentanților țării ce deține 
titlurile mondial și olimpic", re
cunoaște antrenorul I. Capșa. 
Dar cum s-a făcut diferența ? 
„După un început echilibrat, gaz
dele și-au impus punctul de ve
dere, dominîndu-ne în primul 
rînd ca gabarit. în timp ce pro-

fază. .
cum se știe, pe 
cîștigînd prima

centajul lor de realizări a fost 
pozitiv, jucătorii noștri au ratat 
multe 'superiorități numerice — 
sase din nouă —, atacul pozițio
nal nu a funcționat nici el cum 
trebuie (portarul Posinkovicl și-a 
arătat, ce-i drept, clasa 
vlns -doar de Ardelean, 
S. Popeseu, Hagiu cite 
iar apărarea la oin in 
prezentat, de asemenea, 
țe. Lipsa

fund în- 
Zaharia, 
o dată), 
minus a 
deficien- 

confruntărilor „tari" 
continue, și-a spus, cred, cuvîn- 
iul, poloiștii români avînd ade
sea complexul partidelor de ma
re miză. Cum a fost la Split,
unde 2000 de spectatori și-au în
curajat frenetic favorițil, care
trebuiau să salveze, duminică, o- 
noarea reputatei școli de polo 
iugoslave, după ce Kotor fusese 
eliminată, sîmbătă, din CCE (a 
cîștigat cu 6—5, după ce pierdu
se cu 2—7 în bazinul echipei 
Spandau 04).“ Au fost, cum se

întâmplă nu o dată, probleme de 
arbitraj? „Nu, italianul Paggi și 
olandezul Van Zenderen condu- 
cînd bine. Delegatul L.E.N., bul
garul Konstantinov, a contribuit 
Ia crearea unei atmosfere de în
trecere corectă. Greșelile sînt ale 
noastre, calificarea a pierdut-o... 
Dinamo.*

Să recunoaștem, la rîndu-ne, 
că antrenorul Capșa știe să fie 
și falr-play, și autocritic. (G.R.).

ADVERSARELE REPREZENTANTELOR NOASTRE

lată adversarele echipelor 
noastre masculine, în întîlnlrile 
primului tur al cupelor europe
ne de volei. Exceptată de la tu
rul preliminar al C.C.E., campi
oanei țării noastre, Steaua Bucu
rești, l-a fost desemnată ca ad
versară formația israeliană 
Hapoel Bat Yam, care a promo
vat in această fază a competlțl-

ÎN
de

TURUL I 1

două ori 3—0ei eliminînd
— reprezentanta Luxemburgului, 
V.C. Mamer. La rîndul lor, vo
leibaliștii de la Dinamo Bucu
rești vor în&lni, în primul tur 
al Cupei Cupelor, team-ul danez 
Odense. Partidele tur se vor des
fășura în 6—7 decembrie, urmtnd 
ca returul să se dispute după o 
săptămtnă.

AZI, ÎN PRELIMINARIILE C. E

„TROFEUL CARP AȚI" LA HANDBAL(f)
(Li* mi/e lin pag l)

pivoților. formația Bulgariei 
a prestat unul dintre cele mai 
bune meciuri ale ei la edițiile 
de pină acum ale „Trofeului 
Carpați". Au înscris : Toth 
4, Kiss i, Nagy 3, Bocsi 3, 
Osaka 2,. Szabo 2, Halpu 1, Bol- 
la 1, Major 1. Kocsis 1. res
pectiv Bakardjieva 10, Va- 
teva 4,' Vasilieva 3. Mleakova 
2, Hristova 2, Samokovlieva 1, 
Galapova 1, Goceva 1, Russe- 
nova 1. Au condus foarte bine 
M. Stăncilă si I. Nicolac 
(România).

IUGOSLAVIA - FRANȚA 
33—23 (17—8). Marcatoare : 
Jankovici 9, Galici 5, Radano- 
vici 4, Mugoșa 4, Hornjak 3, 
Bozovici 3, Vîsnici 2, Tomasek 
2, Ganiei 1, respectiv Miori 5, 
Labegorre 1, Jaques 4, Erndt 
4, Lagarrique 3, Rault 1, M. 
Demonge 1, Bara 1. Au arbi
trat foarte bine Al. Isop și 
Gh. Mihalașcu (România).

Miercuri au loc 
Ungaria — Franța 
România B — 
(17,00) si România 
garia (18,30).

prelimina- 
European ! 

_ ______r_______ __ maxim in
teres pentru no-i, Spania — Româ
nia (gr. 1), pe „ordinea de zl* 
mal sînt cîteva partide de mare 
atracție. Pe Wembley, reprezen
tativa Alblonului întâlnește o me
reu imprevizibilă formație* a 
Iugoslaviei. Antrenorul Bobby 
Robson anunță o indisponibilita
te care s-ar putea să atârne greu 
în balanța partidei : goal-keeper- 
ul Peter Shilton (37 de ani) este 
accidentat și va fi înlocuit de 
Chris Woods, portarul echipei... 
scoțiene Glasgow Rangers. Tot 
în grupa a 4-a, formația Turciei 
primește replica vechii sale cu
noștințe, Irlanda de Nord. în 
vederea partidei de la Izmir, în 
lotul turc au fost selecționați 
numai doi jucători de ia proaspă-

ZI plină, astăzi, In 
rule Campionatului 
In afara partidei de

e drept, pe un 
în „sferturile" 

„ , Istanbul. Meciul
se anunță echilibrat și prim pris
ma rezultatului din preliminariile 
C.M. ’86, cînd cele două forma
ții terminau nedecis (0—0). In gr. 
5, fotbaliștii eleni primesc vizita 
celor din Ungaria, învinși în ul
timul meci de pregătire cu 2—1 
de Partizan Belgrad, chiar la 
Budapesta. Un joc important și 
în gr. 6, în care orice rezultat 
este posibil : Cehoslovacia — Da
nemarca. în fine, reprezentativa 
Scoției speră să termine „seria 
neagră* (6 meciuri fără gol) șl 
să se reabiliteze în fața propri
ilor suporteri după recentele 
draw-uri cu Bulgaria și Irlanda, 
în întîlnlrea cu mai puțin cota
tul ,,11“ al Luxemburgului (gr. 7).

ta calificată (ce 
culoar facil) 
C.C.E., Beșiktaș

CAMPIONATE NAȚIONALE

partidele : 
(ora 15,30),
Iugoslavia 

A — Bul-

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX
HANDBAL ș Competiția inter

națională feminină „Cupa Pola
ră u s-a încheiat la Oslo cu vic
toria reprezentativei Norvegiei — 
10 p, urmată în clasamentul fi
nal de echipele Poloniei — 8 p, 
și Olandei - 6 p. în ultima zi a 
turneului s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Norvegia (B) 
— Franța 14—13 ; Polonia — ~ 
landa 19—18 ; Norvegia (A) 
R.F. Germania 26—22.

HOCHEI PE GHEAȚA > 
Varșovia s-a disputat meciul 
ternațional amical " 
ționâta de tineret a 
chipa de juniori a 
Gazdele au obținut 
scorul de 5—2 (0—1, _ _

ÎNOT o I,n concursul 
țional de la Olomouc 
slovacia). înotătoarea 
slovacă Milena 
terminat învingătoare în două 
probe : 100 m spate — 1 :10,4 si
109 m liber — 1:00.2. Alte rezul
tate : 100 ,m fluture feminin : Te
reza Czilak 
200 ' m mixt 
(R.D. 
bras : 
1:11X

șah ® Turneul internațional de 
la Zagreb s-a încheiat cu vlcto-

O-

La 
in- 

dintre selec- 
Poloniei și e- 
Ceho slovacie* 

victoria^ cu 
2—0, 3—1). 

interna- 
(Ceho- 
ceho- 

Gadzvieikova a 
învingătoare în

100 m spate

(Polonia) — 1 :05.5 ; 
masculin : Haring 

Go-mană) — 2:15.2 : 100 m 
Gajny (Cehoslovacia) —

ria marelui maestru iugoslav Vla
dimir Kovacevici, care a totali
zat 8 puncte din 11 posibile.

tenis • Finala turneului inter
național de la Worcester (Mas- 
sachussetts) a fost cîștigată de 
Martina Navratilova, care a în
trecut-o cu 6—2, 6—2 pe-Hana
Mandlikova. în proba de dublu, 
cuplul Martina Navratilova, Pam 
Shriver a dispus cu 7—5, 6—3 de 
perechea Claudia Kohde-Kilsch, 
Helena Sukova. • în fina
la turneului internațional femi
nin de la Little Rock (Arkansas), 
Kathy Rinaldi (S.U.A.) a dispus 
cu 6—4, 6—7, 6—0 de Natalia Zve
reva (U.R.S.S.).

VOLEI ® în ziua a treia a com
petiției internaționale masculine 
de la Yokohama, „Cupa Japo
niei*, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : S.U.A. — Canada 
3—0 (12—3, 12—7, 12—3) ; U.R.S.S. 
— R.P. Chineză 3—0 (12—5, 12-8 
12—9) ; Japonia — Suedia 3—1 
(8—12, 12—9, 12—6, 12—7) ; Coreea 
de Sud — Brazilia 3—1 (12—10.
12—5, 3—12. 12—6). Clasament : 1. 
U.R.S.S. 6 p, 2. S.U.A. 6 p, 3. Ja
ponia 6 p. 4. R.P. Chineză 4 p. 5. 
Suedia 4 p 6. Coreea de Sud 4 p,. 
7. Brazilia 3 p. 8. Canada 3 p.

După etapa a 10-a a campiona
tului belgian, Anderlecht a trecut 
In frunte, Invinglnd cu (doar) 1—0 
pe Waregem. Fosta lideră, F. C. 
Bruges, a remizat (0—0) pe tere
nul Iul Courtrai, astfel că acum 
cele două fruntașe totalizează 
cîte 17 p, fiind despărțite de go
laveraj. Pe poziția a treia se men
ține Standard Llăge (1—1 ta 
fieful concitadinei F.C. Liegeois) 
cu 15 p. Celelalte rezultate : La 
Gantoise — Racing Jet 0—1 (!), 
Berchem — Lokeren 0—1, Seralng— 
Beerschot 3—0, Molenbeek — 
Charleroi 0—2, Cercle Bruges — 
Antwerp 4—0, Beveren — Mali
nes 0—0.

Ajax Amsterdam 
hoven — umăr la

și PSV Eind- 
umăr în cam-

Ieri,

torioasă cu 2—1 pe terenul Iul 
Rio Ave) —16 p. Celelalte întâlniri 
ale etapei a 10-a : Belenenses —• 
Maritimo 1—0, Sporting Lisabo
na — Varzim 3—0, Chaves — Boa- 
vista 1—0, Coimbra — Elvas 1—1« 
Portâmonense — Farense 3—2.

Calificată între primele 8 for? 
mâții din Cupa Cupelor, Vitoșa nu 
a reușit in derbyul sofiot decît 
un 2—2 cu Slavia (pe propriul ga
zon). In cealaltă partidă „fierbin
te* a etapei a 13-a, Sredeț a tre
cut clar, 4—2, de Trakia Plovdiv. 
Campioana ,;en titre*, Beroe, în 

• continuare în derivă : 0—4 la
Etăr l în rest, Loc. Plovdiv — 
Loc. Sofia 2—1, Botev Vrața — 
Cernomoret 7—1 (!), Spartak
Pleven — Spartak Varna 
Sliven — Akademik 2—1, 
trovgrad — Pirin 1—1. Pe 
dlum, deocamdată : Vitoșa 2fl 
p, Sredeț 19 p, Slavia 18 p.

Restanțe în campionatul elen 1 
Panathinaikos — Aris 2—0, Dia^ 
goras — O.F.I. Creta 3—0 (!), La
rissa — Ethnikos 1—0, Kalama- 
ria — Yannina 1—0. După 8 
runde, Heraklis și O.FJ. conduc 
cu cîte 11 p.

După cum am mai anunțat, 
River Plate — adversara Stelei 
în Cupa Intercontinentală — nu 
a reușit, in etapa a 18-a a cam
pionatului Argentinei, decît un 
draw în propriul fief cu Velez 
Sar'sfield. Ea ocupă locul 16 (!) 
cu 15 p. Lidera, Independiente, a 

____ ___ ____ ______,__ _____ surclasat cu 5—2 pe Boca Juniors 
p, iar Victoria Guimaraes (vic-șl are o „zestre* de 23 p.

pio’natul Olandei : Ajax — Den 
Bosch 3—1, PSV — Haarlem 5—0, 
astfel că situația în fruntea cla
samentului rămîne neschimbată 
după jocurile etapei a 15-a, am
bele formații acumulînd cîte 26 
p. Feyenoord (învinsă cu 2—0 la 
Alkmaar de AZ ’67) și Den Boscb 
sînt la 7 „lungimi* (citește punc
te) în urmă. Alte rezultate : Ex
celsior — Den Haag 0—1, Utrecht — 
V.V.V. 1—2, Sparta — Roda 1—1, 
Sittard — Zwolle 2—5 (1), Veen- 
dam — Twente 0—2, Go Ahead — 
Groningen 1—0.

Luptă foarte echilibrată și în 
campionatul lusitan : - . •
(1—0 1a Braga) și Benfica

Porto cu Salgueiros) au cîte

1-ă. 
Diml- 

po-

F.C.

la
17

Porto 
(1-1

in partida dintre selecționatele olimpice

ROMÂNIA A ÎNVINS QATAR CU 4-2 (1-1)
DOHA, 11 (prin telefon). Selec

ționata olimpică a României a în- 
tîlnit marți echipa similară a Qa
tarului. La capătul unul joc de 
bună calitate, jucătorii’ noștri au 
obținut victoria cu scorul de 4—2 
(1—1). Tempoul bun și acțiunile 
rapide imprimate de echipa țării 
noastre ne-au adus din start cî- 
teva situații clare de gol. cea mai 
mare fiind irosită de Bleu: (min. 
11), printr-o ,,foarfecă** de mare 
snectacol, dar balonul a trecut pe 
lingă poartă. Contrar cursului 
jocului, în min. 14, Maubarak a 
scăpat pe contraatac, a centrat șl 
ADEL a reluat cu capul tn gol, 
deschizlnd scorul. Olimpicii noștri 
se mobilizează și reușesc repede

egalarea, în min. 22 : la un cor
ner executat de Bozeșan a ur- 
___ ____ T__ ~ ' al lui 
ȘOIMAN și tabela arată 1—1.

Repriza a 2-a se joacă la lu
mina reflectoarelor. Meciul crește 
în calitate, fazele de poartă sînt 
mai abundente. în primul sfert 
de oră jucătorii noștri își creează 
patru mari ocazii (min. 52, 54, 55 
și 57), dar n-o finalizează decît 
pe prima, cînd BÎCU a transfor
mat penaltyul acordat la un fault 
în careu comis asupra lui valș- 
covici. Peste două minute fotba
liștii din Qatar vor egala prin 
NASER. Finalul partidei aparține 
jucătorilor noștri, care înscriu de 
două ori prin BÎCU (min. 83, din

mat un șut din voleu

11 m, și min. 85 — șut din voleu, 
cu boltă, de la 25 m, peste por
tar), ei obținînd astfel o victorie 
pe deplin meritată.

A arbitrat excelent 
him.

Lotul olimpic al 
prezentat formația : 
M. Marian, Stancu, Cireașă, Wel- 
senbacher (min. 46 Eduard) — Ad. 
Popeseu, Varga (min. 46 Rada), 
Bozeșan (min. 67 Mujnai), Ma- 
jaru (min. 46 Vaișcovici) Șoi- 
man (min. 62 Văidean), Bleu.

Revanșa acestei întîlnirl va a- 
vea loc joi.

Walid Ibra-

României ■ 
Speriata —
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