
„Trofeul Carpați" la handbal feminin, ediția a XXV-a

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT NET
SELECȚIONATA BULGARIEI: 32-21

CONSTANȚA, 12 (prin tele
fon). Două surprize — una 
înregistrată marți seara, cînd 
reprezentativa Bulgariei în
trecea pe aceea a Ungariei, iar 
cealaltă consumată miercuri, 
cînd reprezentativa Franței 
a cîștigat spectaculos în fața 
acelorași handbaliste ungare 
— iată două evenimente care 
au oferit celei de-a XXV-a e- 
diții a „Trofeului Carpați" Ia 
handbal feminin o notă de si 
mai mare atractivitate.

îpaînte de a oferi cite va de
talii de la partidele zilei a 
doua de concurs, să consem
năm că, miercuri dimineață, 
conducătorii delegațiilor pre
zente la întreceri au fdst oas
peții primarului municipiului 
Constanta, prilej cu care 
gazdele și invitații s-au între
ținut cordial.

UNGARIA — FRANȚA 21—
23 (11—9). O revenire puterni
că în partea a doua o reprizei 
secunde i-a adus echipei 

‘ Franței o victorie pe cit de 
muncită, pe atît de meritată, 
învingătoarele — care s-au 
apărat bine de-a lungul"-în
tregii partide, dar au ratat 
multe atacuri — au găsit 
inoepînd din minutul 53 (18— 
18), excelente culoare de a- 
runcare la poartă. Lagarrique, 
Jaques și Bara fiind principa- 
lefe artlzane ale victoriei 
formației lor. Echipa Ungariei 
continuă Încă să nu se regă
sească. Au înscris : Botesi 5, 
Kiss 4, Bolla 4, Panfi 2, Or

lon GAVRILESCU 
Cornel POPA

(Continuare în pag. a 4-a)

Cum vă pregătiți pentru marile competiții ?
n iiiim—miiwtowiiiiiI w nw i ■iiini—Ea——t

„TOT MAI MULT ÎȘI PUN AMPRENTA 
PE JOC TINERII HOCHEIȘTI"

Dialog cu antrenorul Al. Kalamar despre activitatea ți problemele 
lotului reprezentativ .

— Stimate tovarășe Alexandru 
Kalamar, să continuăm azi un 
dialog Incejțut cu cîteva luni 
înainte, privitor la pregătirile 
lotului național de.hochei, pre
gătiri care vor avea scadența 
Ia Campionatul Mondial al 
grupei C, programat ih Dane
marca, în a treia decadă a lu
nii martie 1987. Nu vi se pare 
că a devenit obsedantă această 
grupă C, de care nu mai scă
păm de cițiva ani buni ?

— Ba da ! Sper, însă, că de 
această dală, vom termina 
cu bine campionatul din Dane
marca și că vom promova 
din nou in grupa B» Dar 
pentru, asta mai avem multe 
.de făcut. Mai intîi, iată, ' după 
etapa de vară a pregătiriior, 
participarea Ia „Cupa Sovetski 
Sport" și meciurile din campio
nat ne-au făcut,' pe mine și pe 
colagul Virgil Crlhan, cu care 
răspund de pregătirea lotului A,

să procedăm la unele modificări 
față de efectivul inițial. Așa 
cum am mai spus, o repet și 
acum, porțile de Intrare în lot 
sînt deschise oricărui sportiv 
care demonstrează o pregătire 
bună, o disciplină (nu numai de 
joc—) adecvată, care manifestă 
interes pentru ca • prezența sa 
pe gheață să nu fie formală, ci 
în care calificativul bun pentru 
echipa națională să aibă aco;/?- 
rire din toate punctele de ve
dere.

— Din meciurilei de campio
nat ^disputate până‘acum s-au 
impus, e drept, câțiva tineri. 
Din ceea ce am văzut, D. Po- 
povici și Andras, amîndoi de 
la Dinamo, sau I. Zahania, de 
la Dunărea Galați, își pun can-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)
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Referendumul de la 23 noiembrie — expresia voinței unanime a națiunii

ROMÂNIA ÎN ANUL INTERNATIONAL AL PĂCII
Cu sentimente de mândrie

Inițiativele țării noastre, ale 
strălucitului ei conducător, 
tovarășul NICOLA® 
CEAUȘESCU. vizînd dezar
marea și salvgardarea- pă
cii, îmi dau un senti
ment tonic de mîndrie și de li
niște. Am convingerea, alături 
de milioane și milioane de oa
meni de .bună credință de pe 
întreaga planetă că numai in
tr-un climat de pace, sub un 
cer senin, lipsit de nori negri, 
amenințători ai unui coșmar 
atomic, popoarele lumii își pot 
clădi viața, își pot crește cu 
demnitate copiii, își pot făuri 
viitorul pe oare și l-au ales. 
Ca participantă la atâtea și atâ
tea reuniuni sportive interna
ționale, am înregistrat, nu o

dată, cu satisfaicție, admirația 
și prețuirea partenerilor de în
trecere față de reprezentanții 
Ttomăniei socialiste, mesagerii 
unul popor consecvent în efor
turile sale pentru dezarmare și 
pace.

In ziua Referendumului din 23 
noiembrie îmi* voi alătura cu 
fermitate glasul meu, printr-un 
DA din toată inima, celorlalte 
glasuri, la fel de recunoscă
toare si Ia fel de pline de res
pect, aprobînd excepționala mă
sură a tării noastre pentru re
ducerea armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare.

RODICA ARBA 
campioană olimpică și mondială 

la canotaj

Pentru viitorul nostru
In școala noastră învață sute • 

de copiii La Clubul Sportiv Șco
lar „Cetate", profilat pe gim
nastică sl -atletism. își perfec- ' 
ționează măiestria .numeroși ti
neri performeri, campioni na
ționali, europeni și mondiali, 
sportive șd sportivi care în nu
meroase rînduri au luptat cu 
fierbinte patriotism pentru a- 
părarea culorilor scumpe ale 
țării, pentru gloria sportului 
românesc. Ne-anr bucurat și ne 
bucurăm de condiții minunate 
pentru desfășurarea procesului

să pruncim cu eficientă, pentru 
a obține rezultate cât mal bu
ne în întrecerile in care spor
tivii noștri sînt angajați. Pen
tru aoeasta avem nevoie — a- 
semenea Întregului nostru po
por — în primul rind de pace, 
bunul cel mai de preț al ome
nirii, și sîntem mîndri că 
România socialistă, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU, mili
tează cu neobosită consecvență 
pentru promovarea păcii, pen

tru dezarmare pe întreaga pla
netă. In școala noastră a • fost 
dezbătută cu toate cadrele di
dactice, cu toți elevii, noua și 
strălucita inițiativă'de pace a 
iubitului nostru conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, — 
reducerea cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și cheltu
ielilor militare —, expresie a

MIRCEA MIRON 
direotorul Clubului Sportiv 

Școlar „Cetate" Deva

(Continuare în pag 2-3)

instruotiv-educativ la cote me
reu mai ridicate și singura 
noastră grijă este să ne pre
gătim in cqntinuare temeinic.

Marginalii la „Naționalele" de gimnastica ale Juniorilor

SEMNIFICAȚIILE UNUI „PODIUM44
ale tineretului

AL ANTRENORILOR...

SPORTIVII NOȘTRI AU AVUT 0 BUNĂ COMPORTARE
La recentele Campionate 

Europene de Judo ale ti
neretului (18—21 de ani), 
desfășurate în localitatea 
Leonding din Austria, con- 
curențil din țara noastră au 
avut o comportare onorabilă, 
cucerind o medalie de argint 
(Stanică Olteanu, la categoria 
ușoară) și două de bronz (Dra- 
goș Bolbose — cat. superușoa- 
ră și Florin Lascău — cat. se- 
mimijlocie). Alți doi tineri ro
mâni s-au situat pe locul 5 
(Nicolae Iosif, la „mijlocie" și 
Adțian Clinei, la „semigrea"). 
Faptul oă, din cel șase sportivi 
români înscriși în competiția 
continentală, cinci au ajuns î<n 
finalele pentru medalii este 
edificator asupra evoluției lor 
la această ediție. Șl dacă unii 
dintre ei n-ar fi pierdut me
ciuri decisive în urma primirii 
unor avertismente, se puteau 
obține medalii și mai prețioase, 
și mai multe.

Pe’ scurt, despre fiecare spor
tiv român, cu unele amănunte 
furnizate de Anton Muraru, 
secretarul responsabil al fede-

Ieri, la scvilla, in preliminariile CE. la lothai

OCAZII RISIPin, ÎNfRÎNWRE IA LIMITĂ
ounde a fost dominat de „sprin-SEVILLA, 12 (prin telefon). 

Interes - enorm în jurul acestei 
jartide Spania — România, a- 
creditată pe drept ca fiind 
lerbyul grupei I preliminare a 
Campionatului European.

Echipa noastră a avut o pri
mă repriză bună, reușind să 
stăvilească anticipatul iureș 
il gazdelor, perioadă în care 
inia mediană a jucat la tura
ua cunoscută. Aoest com- 
jartiment a pierdut însă rit- 
nul după pauză, a părut de- 
leori dezorganizat, iar „ster
ul" de debut al reprizei se

Stănlcă Olteanu Dragoș Bolbose Florin Lascău

rației : Silnică Olteanu a fost, 
neîndoios, cel mai complet 
dintre reprezentanții noștri, 
sttsțlnfod cinci meciuri din care 
a cîștigat patru (trei înainte de 
limită, prin iippon, Și unuâ la 
puncte). El era îndreptățit să 
urce pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului, dar a fost pena
lizat în finală de arbitri cu un 
avertisment („schido", echiva

tul spaniol", cînd s-a înscris, 
de altfel, singurul gol al me
ciului.

O înfrângere la limită a e- 
chipei noastre, care, printr-un 
plus de Insistentă, ar fi putut 
realiza aid un rezultat favo
rabil, ea fiind In bune perioa
de egală ea joc șl la număr 
de ocazii cu partenera sa.

începutul de partidă le sur-

loon CHIRILA

(Continuare in pag. a 4-a) 

lent cu 3 puncte), suficient pen
tru a înclina balanța în favoa
rea adversarului. Dar Olteanu,, 
la cei 19 ani ai săi, are pers
pectiva revanșei Ia încă două 
ediții. Tlnărul Dragoș Bolbose 
a fost șl el învins, in meciul

Costin CH1RIAC

(Continuare in pag. 2—3)

SPANIA 1 (0)
ROMANIA 0

Stadion „Benlto Villamarin" ; 
teren alunecos ; timp rece ; 
spectatori — circa 45 000. Șuturi : 
12—3 (pe poartă : 8—5) Cornere : 
7—L A marcat: MICHEL (min. 58).

SPANIA : Zublzarreta — Chen- 
do, ARTECHE, Sanchls, CAMA
CHO — MICHEL, VICTOR, Galle
go (mln. 77 sefior), Julio Alberto 
— Rincon (min. 85 Eloy), BU- 
TRAGUENO.

ROMANIA : LUNG — Iovan, 
BUMBESCU, BELODEDICI, UN- 
GUREANU — Stoica (min. 82 
Rednic), B315nl, Klein, Hagl — 
LĂCĂTUȘ, Cămătaru (mln. M Ballnt).

A arbitral bine Jan Kaiser (O- 
landa).

Cartonase galbene I STOICA, 
RINCON.

Numeroase si variate simt 
aspectele asupra cărora me
rită să ne oprim la încheierea 
Campionatelor Naționale de 
gimnastică ele juniorilor, des
fășurate . săptămâna trecută în 
Sala polivalentă din Oradea. 
Merită, pentru ,că ele sugerea
ză dezvoltarea viitoare a gim
nasticii noastre, evidențiază 
preocupările si munca pe care 
tehnicienii -din Întreaga tară o 
desfășoară pentru depistarea si 
promovarea talentelor.

CE SPUN CLASAMENTELE 7 
Luînd în oonsiderare locuirile 
1—3 ocupate la toate catego
riile de clasificare, constatăm 
că unele unități de performanță 
au realizat rezultate deosebite, 
care vorbesc, prin ele însele, 
despre activitatea rodnică, efi
cientă de la aceste cluburi și 
asociații sportive. Astfel, in 
competiția feminină, un lider 
distanțat — Petrolul Ploiești,

Pe podium, cei mai 
buni maeștri ju
niori ai tării la in
dividual compui

Foto : 
Emil BLAGA 

Oradea

dub la care gimnastica, în mod 
traditional, „punctează" decisiv 
în tabloul de onoare al per
formantei - de virf si lansează 
cu mare regularitate în arena 
oompetițională talente autenti
ce. Iat!ă că anul acesta Petro- 

Iul a obținut nu mal puțin de 
20 de locuri pe podium, domi
ni nd cu autoritate mai ales ca
tegoriile a IV-a și a Ii-a, la 
oare au fost cucerite 7 locuri I 
și 11 locuri II. Aproape fără 
excepție, gimnastele din Plo
iești sînt bine selecționate, „a- 
rată bine" In concurs, evolu
ează cu expresivitate și prezin
tă întotdeauna exerciții compe
titive. cu elemente tehnice din
tre oele mal grele. Ileana Sima, 
soții Bodies și Aurel Lazăr, Ră
dică Cheșa si Lucian Mazilu 
alcătuiesc un colectiv tehnic 
de certă profesionalitate si pot 
constitui un exemplu pentru co
legii lor din întreaga țară. Deși 
cu un număr mai restrîns da 
sportive, CSȘ Triumf s-« În
scris si el cu un frumos buchet 
de succese, activitatea colecti
vului de antrenori de add (E~ 
liza Stoica, Elena Ceampelea- 
Lixandru, Adrian Gali) fiind

fructificată prin 14 locuri pe 
podium, dintre care 8 titluri de 
campioane. CSȘ Onești «re

Constantin MACOVB

(Continuare In pap. 2-3)



7Hn SPORT- ..... ...... .-
« azipitic.miine voinic!»

® Moment de biianț pentru 
pionierii bucureșteni pârtiei- 
panți la „Expedițiile Cutezăto
rii". cele mai harnice echipaje 
(care pe lîngă cunoașterea zo
nelor parcurse au avut și o 
temă specială de rezolvat) 
fiind premiate în cadrul unei 
frumoase festivități ce a avut 
loc la Palatul Pionierilor și 
Șoimilor Patriei : „Temerarii" — 
prof. Maria Marinescu, Școala 
45, Sectorul 1 ; „Floare de colț", 
prof. Ion Sortan, Școala 129, 
Sectorul 4 ; „Prietenii Munte
lui" — prof. Mihai Diaconu, 
Școala 133, Sectorul 4 ; „Go
runul" — prof. Dan Spătaru.

> Alergările de cros rămîn 
In actualitate, chiar, și In a- 
ceste zile ceva mai friguroase, 
copiii și elevii participînd la 
ele cu mult interes. Este și ca
zul pionierilor din județul Ia
lomița, prezenți la o competiție 
de cros organizată în stațiunea 
Amara. Cîștigători : Ioana Bă
lan și Lucian Grigore, ambii 
din Fetești (9—10 ani), Steluța 
Gheorghe și Zaharia Matei, 
amîndoi din Amara (11—12 
ani), Hilda Ștefan și Valentin 
Negroiu din Slobozia (13—14 
ani). A fost o acțiune reușită 
a C.J.E.F.S. Ialomița, în cola
borare cu Consiliul județean al

Aspect de Ia premiera „Expedițiilor 
au participat școlile Capitalei

Școala 117, Sectorul 6 și „So
laris" — prof. Sorina Iliuță, 
Școala 142, Sectorul 6.

O inițiativă frumoasă a Con
siliului municipal București al 
Organizației Pionierilor (res
ponsabila comisiei de resort, 
prof. Viorica Ghețu), care are 
darul să stimuleze activitatea 
turistică de masă a purtători
lor cravatei roșii cu tricolor.

Cutezătorii" — 1986, la care
Foto : Aurel D. NEAGU

Organizației Pionierilor și cu 
ceilalți factori cu atribuții în 
domeniul sportulu de masă. O 
dată cu primele, ninsori, pio
nierii lalomițeni vor lua parte 
și la mult așteptate concursuri 
de schi, în aceeași organizare.
• Unitatea de pionieri a Șco

lii 104 din Sectorul 4 al Ca
pitalei sprijină mult activita
tea micilor scrimeri, care se 
■HMM ■MHWI li ilUBatt». ■.■J—

Rubrica rezervată șoimilor 
patriei și purtătorilor 

* cravatei roșii cu tricolor

pregătesc în cadrul asociației 
Sportive U.C.B., a întreprinderii 
Mecanice de Utilaj Chimic de 
pe platforma Berceni. Ca ur
mare a acestui sprijin, de aici 
s-au lansat în competițiile pen
tru copii, în proba de sabie, pio
nierii Gabriel Burtan, Florin 
Mersuda și Adrian Dumitru 
(toți din clasa a Vil-a) și A- 
drian Aghiniței (clasa a Vl-a), 
de la „clasa" antrenorului Gh- 
Bîrdan. De notat că Gabriel 
Burtan s-a situat pe locul 2 la 
finalele republicane pentru co
pii de la Satu Mare (1986).
• Dorind să continue o fru

moasă tradiție în tenisul de 
masă, numeroși pionieri din 
municipiul Cluj-Napoca fac 
parte din secțiiile unor cluburi 
sportive ale orașului de sub 
Feleac. Printre ei. Ramona Fi
lip (Școala 17), Ioan Chindriș 
și Eva Falocsay (Liceul 15). e- 
levi ai antrenorilor Francisc 
Paneth, Șerban Doboși, Dorin 
Giurgiucă si Mihai Bledea, de 
la C.S.M. Alte școli care în
drumă pionierii spre tenis de 
masă : cele cu numerele 3, 0, 
17 și 29 din cartierul Mînăștur.
• Gimnastica sportivă se 

află printre prioritățile eleve
lor care frecventează cercul de 
specialitate al Casei Pionierilor 
și Șoimilor Patriei din Sectorul 
6 al Capitalei, condus de pro
fesoara Gabriela Petrescu, 
„Este unul din cercurile spor
tive în care se muncește cu 
sîrg, cu dorința de a avea nu
mai reușite", remarca direc
toarea unității. La ora de bilanț, 
a primului trimestru de școală, 
totodată a anului 1986, vom fi 
în măsură să vă comunicăm și 
numele fruntașelor..." Aștep
tăm !

Grupaj realizat de 
Tiberiu STAMA

ROMÂNIA ÎN ANUL INTERNAȚIONA

Sportul îi unește pe oameni
Asemenea întregului popor 

român, care își face auzit ia 
aceste zile glasul afirmind ne
cesitatea imperioasă a instau
rării păcii pe întregul glob pă
mântesc, și noi, toți cei care lu
crăm în domeniul spartului de 
performanță, vom răspunde cu 
un DA hotărît pilduitoarei ini
țiative a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU privind reducerea 
de către Republica Socialistă 
România cu 5 la sută a arma
mentelor, efectivelor și chel
tuielilor militare. Sîntem mân
dri de această nouă acțiune șl 
îmi exprim adeziunea fermă 
față de propunerea președintelui 
țării, ^.cănul îndelungată acti
vitate revoluționară, de peste o 
jumătate de veac, a fost și este 
dăruită cu pasiune întăririi 
continue a Independenței și su
veranității naționale, progresu
lui și civilizației țării și lumii 
întregi, colaborării și întraju
torării între toate popoarele de 
pe glob. Mă declar ferm pen
tru instaurarea în lume a unui 
climat de pace trainică, din 
care să lipsească complet spec
trul ucigător al războiului, indi
ferent de natura lui. Ca fost

sportiv de performanță și ca 
actual antrenor, pot spune că 
Întrecerea din arena sportivă 
oferă un bun prilej de întărire 
a prieteniei dintre tineri ce a- 
parțin celor mai diferite națio
nalități. Sportul nu-i opune pe 
oameni' unii altora, sportul îi 
unește ! O spune un om care

și-a pe1 
nă, car' 
dut cor 
mas pr 
a concu 
cut și 
dorim 
tre pop

antreno

Opțiunea întregul
Am trăit, împreună 

tregul colectiv al scolii, 
satisfacție prin faptul _  __
țara noastră s-a făcut un pas 
hotărît pe calea dezarmării, a 
reducerii armamentelor, a e- 
fectivelor si cheltuielilor mili
tare. A sosit momentul să se 
întreprindă acțiuni concrete, să 
fie luate măsuri efective pen
tru salvarea omenirii de la 
dispariția ei. Pentru că esca
lada înarmării nucleare nu 
poate avea un alt rezultat.

Glasul rațiunii s-a făcut din 
nou auzit de la tribuna forumului 
nostru legislativ, prin iniția
tiva strălucită a președintelui 
României socialiste, tovarășul 

p

CAMPIONATHt NATIONAIt Dl BASCHEF
LA „EUROPENELE44 DE

(Urmare din pag 1)

cu în- 
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de mii 
pentru 
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făptuit
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dir

Viitorul nostru
(Urmare din pap. 1)

grijii și înaltei responsabilități 
pentru viitorul patriei noastre 
socialiste, al Întregii planete 
și aprobăm din adincul inimi
lor noastre înțeleaptă politică 
de pace promovată de România 
socialistă,, de președintele ei. 
Iată de ce la Referendumul din 
23 noiembrie vom spune un DA 
hotărît pentru munca pașnică, 
pentru dezarmare, pentru PACE.

V-ATI GÎNDIT LA AMA
9

Prin magazinele de special

ORADEA, 12 (prin telefon). In 
prima manșă a meciului DINAMO 
ORADEA — RAPID BUCUREȘTI, 
din cadrul etapei a V-a a Cam
pionatului Național de baschet 
masculin, localnicii au repurtat 
victoria cu scorul de 112-90 (59— 
51), la capătul unei întreceri în 
care Dinamo s-a impus în par
tea a doua a reprizei secunde, 
datorită îndeosebi bunei evoluții 
I hil D. Rădulescu șl D. Cristea. 
In a doua partidă ; Dinamo — 
Rapid 82—83 (40—10). Au Înscris : 
Rădulescu 274-10» Flaundra 244-11» 
Cristea 204-8, Pascu 104-2, Fodor 
10+9, Costin 9+17, Antochi 6+18, 
Kosa «4-7 pentru gazde, respec- 
tiv : Suciu 17+13, Popovici 1«4 25, 
Ghlță 14+4, Gh. Dumitru 104-12, 
Marinache 8+13, Dftescu 8+0. Bl. 
Dumitru 13+12, Mihai 4+2, Slpoș 
0+2. Au arbitrat bine D. Oprea 
fl M. Aldea.

Da fete, ta grupa 7—12, CRIȘUL 
CSȘ 2 ORADEA — ROBOTUL 
IPEP CSȘ BACAU 2—0 : 105—72
(49—36) șl 80—75 (37—33). După 
victoria netă din prima zi, foar
te ttaăra echipă orădeană (cu patru junioare ta formație) a 
cîștigat și al doilea meci, după 
o dispută echilibrată. Coșgetere :

Cutuș 14+29, Gali 27+8, Balogb
21+11, Gulyas 10+13 de la Crișul, 
respectiv : Rusu 22+22, Lionte 
22+21, Lupașcu 17+1. Competent 
arbitrajul prestat de C. George 
și C. Pop (Ilie GHlȘA-coresp.).

CLASAMENTE LA ZI 
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pentru calificarea în finala 
„mare", tot în urma unui aver
tisment (chui, 5 puncte). Este 
vorba de partida sa cu polone
zul Piotr Kamrowski, în timpul 
căreia sportiyul român finaliza
se și un atac de ippon acordat 
de un arbitru, dar anulat de 
ceilalți doi. Bilanțul lui Bol- 
bose : patru meciuri, trei vic
torii și o înfringere. Juniorul 
Florin Lascău a pierdut un sin
gur meci, din totalul celor 
patru, fiind întrecut de cel care 
avea să cucerească titlul euro
pean. „Mijlociul" Nioolae Iosif 
a concurat în finala mică, pe 
care a pierdut-o, fiind penali
zat cu „chui". Mult mai mult 
se aștepta de la Adrian Clinei, 
medaliat cu bronz la C.M. de 
tineret din acest an. Avantajat 
de sorți, el ar fi ajuns, eu nu
mai două victorii, direct în fi
nala pentru „aur" și „argint". 
Dar a pierdut chiar prima în- 
tflnire, concurînd în finala 
mică, pierzând-o și pe aoeasta.

UDO ALE TINERETULUI
„Greul" Arcadle Mariași, lipsit 
de forța necesară categoriei 
sale — deși are nu mai puțin 
de 118 kg — n-a reușit să facă 
față adversarilor întâlniți.

Iată medallații acestei ediții : 
categoria super-ușoară : 1. Phi
lippe Pradayrol (Franța), î. P. 
Kamrowski (Polonia), 3. J. Csak 
(Ungaria) șl Dragoș Bolbose 
(România) ; categoria seml-ușoa- 
râ :-l. Bruno Carabetta (Franța), 
2. M. Aliev (U.R.S.S.), 3. U. Que- 
llmalz (R.D. Germană) șl i C. 
Csernoviczki (Ungaria) ; catego
ria ușoară : 1. Ferenc Peak (Un
garia), 2. Stănlcă Olteanu (Româ
nia), 3. M. Roos (Olanda) șl S. 
Celle (Iugoslavia) ; categoria 
seml-mljlocle : 1. Serghel Klisștn 
(U.R.S.S.) 2. J. Laats (Belgia), 3. 
Florin Lascău (România) șl H.J. 
Opp (R.F. Germania) ; categoria 
mijlocie : 1. Jiirgen Hoffmann 
(R.F. Germania), 3. V. Judănov 
(U.R.S.S.), J. R. Froytler (Belgia) 
șl J. L. Geymond (Franța) ; ca
tegoria seml-grea : 1. jevsentj 
Petșurov (U.R.S.S.), i. R. Joorse 
(Olanda), 3. St. Trineau (Franța) 
șl J. Geisler (R. D. Germană) ; 
categoria grea : 1. Rafal Kubacki 
(Polonia), 2. Si. Venturelli (Ita
lia), 3. J. Selin (Finlanda) șl J. 
Darsnlek (U.R.S.S.).

Sub impulsul apropierii sezo
nului sportiv de iarnă, am pornit 
din nou la drum prin unitățile 
comerciale, căci acum se simte 
nevoia aprovizionării cu cele mai 
felurite produse necesare practi
cării sporturilor preferate în zi
lele friguroase.

AVEM SCHIURI, 
N-AVEM BOCANCI

Primul popas l-am făcut la ma
gazinul Sport-Alpta-Turism din 
Capitală, unitate unde poț fi gă
site in aceste zile schiuri (cu le
gături șl bețe), pentru toate vlrs- 
tele, lame de patine șl patine cu 
ghete pentru amatorii acestui 
sport. • Am dori o pereche de 
bocanci de schi pr. 41 7 • 
„Deocamdată nu avem" ne-a răs
puns vînzătoarea. • Dar un cos
tum de schi 7 • „Avem doar pen
tru femei și copil".

Doi băieți, bănuim elevi de 
școală generală, se interesau cu 
timiditate de tricouri uni„ nece
sare la orele de educație fizică. 
• „Momentan nu avem, mal În
cercați*^ le-a răspuns cu -amabi
litate persoana de după tejghea. 
„Degeaba vă mirați, ne-a explicat 
responsabila magazinului, Ioana 
Bobe ; să nu cereți bocanci ‘ de 
schi de la nr. 24 In sus, mănuși, 
căciulite sau treninguri din bum
bac, căci nu se găsesc deocamda
tă nici in depozit. Lipsa lor ne 
sicile atit pe noi, cit și pe cllențl, 
ne pune nu o dată nervii la În
cercare".

IMPORTANTUL LUCRU
- MĂRUNT
La Tg. Mureș s-au dat In folo

sință cîteva raioane cu articole de 
sport șl turism in modernul maga
zin Romarta Tineretului. Aici exis
tă din abundență schiuri (de toate 
mărimile), săniuțe și patine. Nu 
se găsesc însă legături pentru

schiuri, 
și din 1 
lungi, 
râtoril 
cum s- 
Otilla 1 
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postură este de dorit mereu de la „bfi- 
trtaii" echipelor. In primul rind. (GA|

BASCHET, tu cele «7 de puncte În
scrise joia trecută, ta meciul retur din 
cadrul C.C.E., susținut la Cluj-Napoca 
ta fața echipei K.S. Lodz, Magdalena Je- 
rebie a stabilit un record de eficacitate, 
Înregistrat de o jucătoare din țara noas
tră, tatr-o tatllnire Internațională oficia
lă. La băieți, coșgeter este Coslel Cer- 
nat, care a Înscris 63 de puncte In parti
da Steaua — Maccabl Tel Avlv, tot ta ca
drul C.C.E. (4 octombrie 1984, ta Sala 
Floreasca). • CU TOTUL REMARCABI
LA este inițiativa secției de baschet a 
clubului sportiv Politehnica București, 
care, prin redactorul voluntar Mihai Po
pescu, editează bilunar un Buletin infor
mativ. Acesta reflectă activitatea tutu
ror echipelor care reprezintă unitatea 
respectivă. Rezultatele, clasamentele, 
statisticile șl alte date contribuie la o 
bună informare, totodată la populariza
rea baschetului ta rtadurlle studenților. 
Poate că ta felul acesta se va ajunge ca 
la meciurile divizionarelor A Politehnica 
tribunele să fie populate de studenți, 
care să-și Încurajeze echipele favorite, 
așa cum se cuvine lntr-un sport practi
cat cu predilecție ta mediul universitar. 
(D.St.).

CĂLĂRIE. CÎTEVA premii, care au 
fost acordate la recenta .Cupă de toam
na-, au stimit interesul publicului șl al 
sportivilor : al eleganței — Mariana Moi
sei (Steaua), al stilului — Ioana David 
(Dinamo) șl al tinereții — ștefan stoica 
(Steaua). • ÎN ULTIMUL număr âl Bu
letinului Federației Internationale a fost 
dat publicității clasamentul european al 
celor mal buni 207 sportivi. Din păcate, 
pentru prima oară, după mal multi ani, 
nici unul dintre călăreții noștri n-a mal 
fost reținut memoria computeru
lui I Vrem să credem că vacanta va fl 

(

un sfetnic bun... ® ȚINÎND seama de 
reușita .Cupei de toamnă" (Steaua se 
dovedește o gazdă deosebită, al cărei 
exemplu trebuie urmat șl de celelalte 
cluburi bucureștene), opinăm că, dacă 
vremea va permite, ar trebui să se mai 
organizeze șl in săptămînlle viitoare a- 
semehea competiții, care atrag publicul 
șl sint, fără Îndoială, folositoare pentru 
toți gportlvii. Cine continuă ? Dinamo, 
Olimpia sau Agronomia 7 (Em.F.)

POLO. ORE IN ȘIR au fost prezenți, 
ta Bazinul Floreasca, „la reuniunile de 
simbătă șl duminică, arbitrii V. Median, 
V. Golan, A. Gere, B. Băjenaru, G. Chir- 
culete, D. Parascblvescu, C. Barabancca, 
Gh. Nistor. Apreciind pasiunea lor (șl a 
altora), statornică, pentru acest joc — 
mal ales câ arbitrajul nu este deloc o 
treabă simplă la polo —, nu putem 
trece cu vederea unele atitudini mal pu
țin firești, cum ' s-a tatîmplat simbătă, 
la meciul CSU-TMUCB — IL Timișoara. 
Un arbitru a dictat fault simplu, celă
lalt a intervenit șl a eliminat un jucător 
al echipei ta apărare. Supărat de „imix
tiunea" colegului pe partea sa, primul 
arbitru a replicat prompt, la atacul de 
la cealaltă poartă, intervenind cu o de
cizie majoră, care a schimbat posesia 
mingii. De data aceasta, nu dăm numele 
celor ta cauză, consemnînd doar un gen 
de șicane care stîmesc nedumerire ta 
apă șl ta tribune, riscînd să umbrească 
activitatea oamenilor in alb de pe mar
ginea bazinelor. • EX-INTERNATIONA- 
LUL V. Ungureanu Ișl vărsa tot focul 
simbătă. după tnfrtagerea Rapidului In 
fața Stelei, pe mal tfnărul B. Tufan, 
fiind foarte aproape de a depăși stadiul 
de... săpuneală. Pentru că duminică, 
ctad Tufan a reușit un gol frumos, pri
mul să-l felicite, numai zâmbet, același 
experimentat Jucător. Firește că a doua

POPICE. RETURNATE cu material 
plastic ta cursul verii, cele 6 piste ale 
arenei Olimpia din Capitală oferă con
diții excelente de întrecere echipelor di
vizionare de seniori și senioare. Recor
durile individuale ale sălii stat deținute 
insă de juniori, tineri care au evoluat 
aici ta partidele cu selecționatele simi
lare ale Poloniei șl R.D. Germane. Pri
mii performeri au fost Melinda Demeter 
(Eleetromureș Tg. Mureș) cu 436 p d șl 
Ion Ruge (Aurul Bala Mare) eu 904 p d, 
iar simbătă șl duminică, ta cadrul con
fruntărilor cu juniorii germani, Melinda 
Demeter a realizat 446 p d, iar zoltan 
Farkaș (Eleetromureș, Tg. Mureș) 905 
p d. • DUMINICA, după patru schim
buri, tinerii popicari din R.D. Germană 
conduceau cu 46 p d, lăsînd Impresia 
că nu mai pot pierde meciul revanșă, și 
totuși, ultimii noștri jucători, Ion Ruge 
și Istvan Szoverfi, au Întors rezultatul, 
reușind să refacă pas cu pas din handi
cap. Spre final, mureșanul a doborit 
toate popicele dlntr-o singură lovitură, 
lăstad coechipierului său să stabilească 
scorul la ultima bilă. Iar Ruge, care 
avea nevoie de cinci puncte pentru-Vic
torie, a doborit șapte popice ta aplau
zele publicului, reprezentativa României 
ctștigtnd la o dlferșnță de trei p. d. 
(TrJ.)
TENIS DE MA arbitrul principal 

al turneului de la Rm. VUcea, Radu Po
pescu, ne-a semnalat o frumoasă atitu
dine de fair-play a antrenorului local
nic, Tr. Ancuța. Avlnd In vedere că la 
meciul Metalul C.S.Ș. — Sparlac C.S.Ș. 
1 București tensiunea de la masa de joc 
s-a transmis șl ta... tribune, antrenorul 
Ancuța a intervenit prompt pentru a li
niști spiritele, aslgurîndu-se, astfel, ca
drul necesar desfășurării partidei, iar 
tafocațll suporteri au avut satisfacția să 
asiste „calmi* la victoria favoritelor. • 
CEEA CE n-a reușit Maria Bogoslov, la 
Craiova, la returul „naționalelor" de ju
niori, a obținut, acum, lh Hm. VUcea.

Adică, victoria In meciul cu campioana 
țârii, Otllla Bădescu. Un succes care a- 
nunță o dispută strlnsă și la apropiatele 
finale individuale. • APROPO de Otllla, 
să notăm că, la Craiova, atunci cind se 
vedea condusă, ea devenea din ce in ce 
mal nervoasă, cu manifestări cohtrare 
regulamentului. Ar fl fost necesară și 
intervenția arbitrului, care s-a limitat 
doar la simple observații. O .lecție" 
n-ar fl stricat, poate ! (Em.F.).

VOLEI. • IN ULTIMUL TIMP, la Une
le meciuri ale divizionarelor A (și mas
culine, șl feminine — inclusiv din pri
mele grupe valorice), spectatorii au sur
priza, deloc plăcută, de a avea in față 
două echipe care joacă In tricouri de a- 
ceeașl culoare, dacă nu chiar Identice, 
în asemenea cazuri, mai ales cind In 
sală nu e nici prea mult public, s-ar pu
tea crede că se desfășoară o obișnuită 
ședință de... antrenament sau un meci 
ad-hoc intre titulari șl rezerve. unde, 
nu-1 așa, nu tricourile contează. Toată 
lumea știe, la volei formațiile sînt sepa
rate de fileu. Există însă — șl nu de azi, 
de ieri — regula ca fiecare dintre ele să 
joace lntr-un echipament «distinct colo- 
rlstlc... Deci, pe cind renunțarea la ac
tuala „modă" 7 ® '
TISFACTIE că în 
șalon ăl voleiului 
promovați, cu tot 
tori foarte tineri, 
vtrsta junioratului.
ani) a devenit, se știe, titular la Dinamo 
București. In recentul derby al campio
natului, antrenorii formației campioane, 
Steaua, l-au introdus pe (încă) juniorul 
Gustav Racsov, Peste o săptăminâ, Rac- 
sov avea să fie trimis pe teren, împreu
nă cu un alt jucător de 18 ani, Robert 
Czedula, in meciul disputat Ia Tg. Mu
reș, In compania divizionarei A locale. 
Semnificativ, cu același prilej, alături 
de MIhai Horfaș (tot 18 ani) beneficia 
de o necesară investiție de Încredere In 
formația A.S.A. Eleetromureș, Miha! 
Pop (încă un Pop, deci, In voleiul nos
tru), care fsi va aminti, desigur, că și-a 

. Început cariera de „jucător de A" In
tr-un meci cu Steaua. (G.Rot.).

CONSTATAM CU SA- 
echipele din primul e- 
nostru masculin sînt 
mal mult curaj, jucă- 
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TURNEELE MASCULINE DE VOLEI
La Tg. Mureș a Început ieri 

șl turneul primei grupe valorice 
a Diviziei A masculine de vo
lei, în timp oe la București, in 
sala Rapid, a continuat turneul 
plutonului secund. Amănunte :

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon).
In prima partidă a turneului 

echipa campioană, Steaua Bucu
rești, a evoluat în fața formației 
Eicond Diitamo Zalău, pe care 
a intrecut-o, după un joc cu 
multe faze spectaculoase cu 3—1 

• (10, 10, —13, 6). Cele mal atrac
tive au fost seturile II șl (mai 
ales) HI, extrem de disputate. 
Steaua a condus cu 6—0, dar a 
fost egalată, această reușită mo- 
billzîndu-1 pe elevii antrenorului 
Nicolae Sotir care ciștigă, la ma
re luptă, după ce au avut zece 
mingi de set (!). Se părea, Ia 
începutul setului IV, că sălăje- 
nli vor Izbuti și mal mult, dar 
Steaua reface repede (de la 
0—3) șl domină sigur pînă In fi
nal. S-au remarcat : Spînu, Șoi- 
ca și Constantin de la steaua, 
respectiv Clontoș șl Vlaicu. Au 
arbitrat C, Șovăială șt I. Ignat.

In meciul următor. dintre 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
și Universitatea C.F.R. Craiova, 
scorul a fost : 3—2 (—s, io,
5, —S, 9) pentru mureșeni. Cra- 
iovenii au început foarte bine 
cîștlgînd relativ ușor primul set. 
Setul III a aparținut în între
gime localnicilor, pentru ca in 
următorul rolurile să fie... schim
bate. Foarte spectaculos, setul 
ultim a revenit echipei A.S.A. 
datorită unul plus de efort mate-

cializat eficient și pe labeia de 
scorv Evidențieri : N. Top, 
colțea, Terbea și Borfaș de 
învingători, Stoian, Schober] 
Fascii de la învinși Arbitri : Manițiu și C. Oprea.

In ultima partidă a zilei 
namo București a învins cu 3—0 
(11, 3, 8) pe ‘Explorări Baia Mare. 
Remarcați : Enescu. Căta-CKițiga 
și Vrîncuț (D), respectiv Manole. 
Arbitrajul a fost asigurat de Fl. 
Scorțaru și D. Baba

C. ALBU — coresp.

ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A 12-a

A DIVIZIEI A

de nivelul primei grupe

I

I

in iniiliiiica sclccuonaiclor de juniori L E I A. 88

ROMANIA CEHOSLOVACIA 2-1 [1-1]
COR VINUL — DINAMO ; S. 

Necșulescu ; L Tănase (ambii 
din Tîrgoviște) și D. Buciuman 
(Timișoara).

ORTURILOR DE IARNA?
icurești, Tg. Mureș și Sibiu
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Corlar,

reușiți să satisfacețl nevoile iubi
torilor sporturilor de iarnă î 0 
„Oferim multe articole, tncepînd 
cu schiuri și săniuțe și terminînd 
cu mănuși și căciulite. Vindem la 
populație șl, prin virament, clu
burilor șl asociațiilor sportive. 
Avem numeroși furnizori, totuși 
nu sîntem complet mulțumiți de 
ceea ce există în rafturi. Ni se 
intimplă prea des să nu avem o- 
biectele de sezon. In prezent, lip
sesc bocancii de schi pentru copil 
și adulți, pantofii de tenis (de 
toate mărimile) pe care ii livra 
o fabrică din Drăgășanl. De a- 
proape trei ani n-am mai primit 
tricourile cu mlneci lungi confec
ționate de întreprinderile din Su
ceava șl Arad, iar pantofii cu 
cuie pentru atletism' au dispărut 
pur șl simplu din comerț. Nu este 
cazul să tnșir aici toate obiectele 
după care cumpărătorii trebuie 
să alerge prin mai multe maga
zine, dar este de neînțeles de ee 
se perpetuează aceste deficiențe 
in rețeaua noastră comercială'*.

Fără Îndoială, această stare de 
lucruri este in primul rtnd in de
trimentul cumpărătorilor, care 
sint nevolți să-și piardă multe 
ceasuri pînă găsesc obiectele do
rite. De aceea, intr-un număr vii
tor, vom porni mal departe, spre 
unitățile de aprovizionare a ma
gazinelor, respectiv I.D.M.S. și 
LC.R.T.L, precum șl ale producă
torilor, deoarece al acestora ește 
meritul, dar tot a lor este șl vina 
dacă, vom găsi sau nu articolele 
sportive utile in anotimpul rece.

Troian IOANIȚESCU

LE UNUI
n

dat pe 
a cate- 
Bontaș, 

lotul 
>ază de 
surpri- 
ii Cris- 
ire. la 
cu mi
r-o pe- 
au ln- 

ngătoa- 
i titluri

iă s-au 
: locuri 
rașovia 
rite 19, 
■umtașe, 
superi- 
Ltît la 
Martin

„PODIUM"
Simo și Gheorghe Hristov),. cât 
și la București (Marin Dorel 
și Virgil Achim) se lucrează cu 
mare eficiență, obținîndu-se an 
de an rezultate meritorii. După 
cum aceleași cuvinte laudative 
se pot spune si despre secții ca 
acelea de la CSS Gheorgheni 
(antrenori : Iosif Fercncz gi A- 
lexandru Maroși) sau CSS Bis
trița (antrenor : Augustin Po
pa), CSS Reșița (Gheorghe 
Predescu si Ludovic Lakatos), 
CSS Lugoj (Francisc Betcsak), 
cu afirmări spectaculoase mai 
ales la categoriile mici de cla
sificare.

Cu asemenea tehnicieni se 
-poate spera că gimnastica ro
mânească va da ți în viitor per
formeri de certă dadă, sportivi 
care să promoveze constant pe 
scara valorilor si dă devină 
component! de bază ai echipe
lor noastre reprezentative.

ZI I
i DE 
PRE- 

zi.ua 
a ora 
lecție 

de

se pot
iului.

FLACARA MOREN I — F.C.M. 
’ BRAȘOV : M. Niculescu ; V.

Alexandru și Fl. Brinzoi (toți 
din București).

PIATRA NEAMȚ, 12 (prin 
telefon). Aici în frumosul oraș 
al Moldovei, s-a disputat prima 
întâlnire dintre selecționatele 
de juniori U.E.F.A. ’88 ale 
României si Cehoslovaciei. A 
fost primul meci interțări găz
duit de stadionuj divizionarei B 
Ceahlăul si trebuie sa spunem 
că organizatorii s-au aflat la 
înălțime, oferind condiții ideale 
de joc celor două echipe care se 
pregătesc pentru viitoarele pre
liminarii ale Campionatului 
European A. Dar cea care a 
început mai bine iocul a fost 
selecționata antrenată de Jan 
Scripka. oaspeții reușind să 
deschidă foarte rapid scorul : 
în min. 2 fundașul dreapta Ob- 
stinik a executat de la 25 m 
lateral, o lovituri liberă direc
tă și. venit nestingherit in ca
reu, fundașul central NOVOT
NY a reluat eu eapul, Tene, 
deși pe direcția șutului, nereu
șind să oprească balonul care 
a intrat în poartă, 0—1. Tinerii 
noștri jucători au acuzat șocul 
și a urmat o perioada confuză 
in care mai mult s-au văzut 
oaspeții.Insă, în min. 20 si 22, 
Răducioiu și, respectiv, Stănici 
au reluat din voleu spectacu
los. la capătul unor faze dare 
de gol. dar nu s-au .ales decît 
cu aplauzele la scena deschidă 
ale celor peste 6000 de specta- 

Itori. Presiunea echipei noastre 
crește continuu la poarta lui 
Bernedy și egalarea va sur
veni în min 40 : Stănici a 

I executat o lovitură liberă de
la 20 m, balonul se ducea spre 
poartă, dar unul dintre compo- 

l nentii „zidului" l-a agățat eu 
l m, 

prompt, a fost trans- 
de. același STĂNICI,

I
Etapa a doua a turneului gru

pei secunde a fost dominată de 
derbyul Tractorul Brașov — Re- 
lonul Săvinești 3—1 (14 —11. 10. 
10). Un joc care ar fi onorat șl 
programul primei grupe valorice, j 
spectatorii prezenți în sala Rapid 
din Capitală răsplătindu-1 deseori 
cu binemeritate aplauze. Cu doi I 
ridicători iscusiți — Sterea șl. I 
respectfV Rădulescu — și benefi
ciind de o pregătire fizică deo
sebită, care le-a Sngădult reali
zarea la nivel ridicat a execu
țiilor tehnice și schemelor tac
tice, ambele formații au contri
buit la un i _ 
colorat și de ________  ...._
sături de reeultat pe parcursul 
seturilor : 5—2, 5—11, 6—13, 8—14, 
16—14 (1) ; 7—0, 9—3, 9—12, 11—15
(II) ; 0—4, 2—6, 7—6, 7—9, 15—10
(III) , 7—2, 7—5, 10—7 10—9, 15—10
(IV) . Au evoluat echipele : TRAC
TORUL — Sterea, Ferariu, Zam
fir, Crișan, Pustiu, C&șvean (Cră
ciun, Kosma, Stoian) ; RELONUL 
— Rădulescu, Vițelaru, Chezan, 
Bădiță, Buruș, Dumitrache (Șo- 
fron, Popa, Savu, Stan). In deschidere, —— - 
pus de 
3—1 (io, 9, —13, 
domlnind lupta 
atacuri viguroase 
buste. în finalul 
pid București — 
mișoara 3—2 
tntr-un meci 
mentare, în 
doar tînărul 
remarcat că 
setul decisiv 
arbitrajele : 
Simulescu, _______
Vișan, V. Ranghel — 
Azi (de la ora 14) : Relonul — 
Delta, CSMU — „Poli" ți ~ 
pid — Tractorul. (A. B.).

I
I
I
I

! formații au contri- | 
spectacol de oalitate. I 
de numeroase întor- I

csmu Suceava a dis- 
CSM Delta Tulcea cu 

învingătorii 
fileu prin 

și blocale 
reuniunii. 

Politehnica 
(2, —11, 14, —8, 
plin de greșeli 
care ne-a 
rapidist Velea. De 
gazdele au 
de la 1—9 1 
I. Costiniu 

M. Stamate
D.

1) la
ro- 
na- 
Ti- 
11). 
ele- 

plăcut
cîștigat 
Corecte
— Gh. 
— Gh. 
Rotaru.

Ra-

I
I
I
I
I

Inentii „zidului" l-a agățat 
mina si lovitura de Ia 11 
acordată prompt, a fost tr:
formată

JOCUL TINERILOR HOCHEIȘTI
(Urmare din pag. 1)

didatura, Sint tineri, aint tajen- 
tați și, așa cum spuneați, pre
zența lor pe gheață nu este for
mală. in revenire de formă ni 
s-a pârust Gerczuj, de la Steaua. 
In schimb, ceva mai slab au 
evoluat pină acum ooechipierii 
săi K. Antal și Sofron, amin- 
doi din binecunoscuta linie ' a 
in-a, a tineretului, de la Steaua.

— Intr-adevăr, deși meciurile 
din Campionatul national a! pri
mei grupe valorice nu se ridică 
întotdeauna la nivelul grupei B, 
Sre care tindem la Campionatul 

ondial, totuși sînt citeva sem
ne îmbucurătoare. Ca, de pildă, 
recentele partide Steaua — Di
namo, sau primul joc Dinamo— 
Sport Club Miercurea Ciuc, 
echipe care dau majoritatea 
jucătorilor reprezentativei țării. 
Vreau să remarc, de 
frumoasa evoluție a 
portari de bază, Gh. 
V. Netedu, „veterani" 
inima tînără, mereu
mereu cu comportări 
cele mai bune. Și se știe 
important este aportul 
rului la menținerea unui 
tat. Ia mobilizarea echipei. Dar 
să nu-1 uităm pe tinerii ho- 
cheiști. Tot mai mult tineretul 
își pune amprenta pe joc. 
Vreau să-i mai remarc pe Dna- 
gomir, pe Bunada, un fin tehni
cian, pe Bejan, care se prezin
tă mult mai bine ca anul tre
cut, pe A. Nagy șî A. Csiki de 
la Miercurea Ciuc, pe N. Dima 
de la Galați. Printr-o frumoa
să dăruire, tineretul impune de 
multe ori ritmul de joc. Și chiar 
dacă Gereb, Pisăiru și Tureanu 
se află deocamdată pe primele 
trei locuri in clasamentul gol-

asemenea, 
eclor doi 
Huțan și 
mereu cu 
in formă, 

dintre 
cit de 
porta- 
rezul-

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT

A HOTELULUI „BUCUREȘTI»

Vlc-COMPLEXUL HOTELIER „BUCUREȘTI-, din Calea 
toriei 63—81, vă oferă. în cadrul bazei sale de agrement, 
condiții pentru destindere :

• piscină acoperită ; cursuri de inițiere înot pentru copii 
și adulți ,

• sală de gimnastică ; cursuri de gimnastică aerobică
• saun'ă finlandeză
• cabinete de masaj si ultraviolete -
• servicii asigurate de personal de înaltă calificare.
Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru sala 

de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.
Abonamente lunare pentru 12 intrări.
Program zilnic : 8—20.
Informații suplimentare la telefon : 15.58.50/2946.

I

geierilor, in. partidele Steaua — 
Dinamo și Dinamo —* Sport
Club golurile le-au marcat cei 
tineri. Pentru a-i verifica pe a- 
ceștia încă o dată în condițiile 
unor confruntări Internaționale, 
s-a stabilit ca la „Cupa Otece- 
stven Front", de la Sofia, și în 
partidele cu reprezentativa R.D. 
Germane, tot în deplasare, să 
prezentăm două loturi în care să 
participe sportivi din ambele ca
tegorii de virstă. Meciurile vor 
avea loc spre sfîrșitul lunii, 
urmind ca după 30 noiembrie 
lotul național să fie definitivat. 
Luna decembrie va fi dedicată 
într-o mai mare măsură pregă
tirilor centralizate, urmind ca 
Ia „Cupa Pondus", de la Co-» 
penhaga, organizată în ultimele 
zile ale anului, să ne confrun
tăm cu ©ițiva dintre adversarii 
noștri de la C.M., adică Dane
marca, Iugoslavia și Ungaria. 
Vreau să spun că și-n 1987, 
înaintea competiției de virf. 
Campionatul Mondial din Da
nemarca, vom mai participa Ia 
citeva verificări internaționale 
cum vor fi „Cupa Federației" 
(în februarie, la București) și, 
mai ales, Turneul ‘ '
Prietene (începutul

— Participînd la ___ .
petiții, și mai ales la cele 
care vom inti Ini adversari din 
grupa C a Campionatului Mon
dial, considerăm că se impune să 
fie folosite aceste competiții și 
pentru studierea atentă a jocu
lui adversarilor noștri. Credem 
că trebuie folosite toate mij
loacele moderne pentru cunoaș
terea adversarilor, pentru ca 
echipa națională să nu pățeas
că ceea ce a pățit Steaua cu 
Partizan Belgrad, despre care 
antrenorii echipei noastre cam
pioane nu știau mai nimic. Și 
iată că a ieșit ce a ieșit... Dar 
aminteați ceva despre disci
plină...

— Da, din păcate, disciplina 
încă Iasă de dorit. In meciurile 
de campionat de pină acum, 
chiar și la juniori, s-au petre
cut lucruri total în afara regu
lamentului, care s-au soldat cu 
multe etape de suspendare, deci 
în defavoarea echipelor. Avind 
experiența anilor anteriori, pot 
spune că in cazul eliminărilor 
echipa națională a avut de su
ferit. Jucătorii trebuie să fie 
convinși că luptă pentru o idee 
comună și nu pentru propria 
lor satisfacție. Hocheiul este un 
joc bărbătesc, dar in care „ie
șirile" nereguiamentare nu au 
ce căuta. în care «lepînirea de 
sine este cei mai. adesea hotărâ
toare. „’eș’rile" neeontroiate 
diminuează va'naren iucăt >ri’->r 
și sint e^n'enlsie adversari 
in momentele deeis’ve.

Armatelor 
lui martie), 
aceste com- 

în

1— 1. Scor mai fidel jocului în 
aceste prime 45 de minute.

După pauză, rolurile s-au 
inversat. Cei care au marcat 
relativ repede au fost „tricolo
rii" noștri : în min. S3, după 
un atac prelungit, STANICI a 
șutat, din plin fuleu, foarte tare 
și precis, din afara careului,
2— 1. Dar, în continuare. un 
„miez" mai bun de repriză au 
oaspeții care au ratat două 
bune situații de gol prin Ryzek 
(min. 62) și Necas (min. 67). 
Finalul meciului a aparținut tot 
echipei noastre, care juca din 
ce în ce mal bine. Au ratat 
însă bune situații de majorare 
a scorului Lazăr (min. 72), Ște-

Răduciolu (min. 75) 
foayte bun Răducioiu

fănică si 
și același 
(min. 85).

Arbitrul
Neamț) a 
formațiile :

ROMANIA :
BUCUR, Stan, 
Ștefănică) — 
STANICI. S.
Lazăr) — RADUCIOIU. MA- 
TACHE (min. 83 Hanganu).

CEHOSLOVACIA : Bernedy
— Obstinik NOVOTNY, VEN- 
CEL. Tusek (min. 72 Mihalik)
— Necas, Lone, Ryzek (min. 82 
batal), Seidler — NOVAK 
(min. 88 Racek). Malatinsky.

Partida revanșă se va disputa 
vineri, de la ora 14. la Paș
cani.

A. Gbeorghe (P. 
condus foarte bine

Tene — Tatu,
Aprodu (min. 70 

Ivan. Minea.
Mihai (min. 52 

RADUCIOIU.

»
Lourențiu DUMITRESCU

X

O DIVIZIONARA

ASCENSIUNE
Promovată Cu numai doi ani 

în urmă în Divizia B și clasa
tă în ambele ediții de campio
nat consumate de-atunci (1984- 
1985 și 1985-1986) pe același 
onorabil loc 8 în seria I a com
petiției, Steaua Mizil își con
tinuă în acest sezon frumoasa 
ei ascensiune, impunîndu-se 
printre revelațiile eșalonului 
secund. De mai multe etape, 
ea se situează în plutonul de 
frunte al primei serii, înaintea 
unor echipe cu mai mari po
sibilități și veleități.

Exponentă, pe plan sportiv, a 
unui mic oraș' prahoyean fără 
tradiții în aria performanței, 
merituoasa divizionară B repre
zintă .totodată asociația sporti
vă (oare mai are o secție de 
handbal, cu echipă de nivel 
județean) de pe lingă între
prinderea Mecanică Mizil. în 
fapt, după cum o indică și de
numirea sa. Steaua Mizil face 
parte dintre echipele care be
neficiază de sprijinul substan
țial oferit de Clubul sportiv al 
armatei, Steaua, menirea ei 
principală fiind aceea de a ro
da elemente tinere si talentate 
pentru acest club.' De altfel, o 
biîhă parte dintre componenții 
acestei echipe (Ruse, Cosma, 
Ciolponea, Andrei, A. Drăgan, 
Drîndea) provin de la formația 
de speranțe a Clubului Steaua. 
Alți rfțiva tineri jucători (Ene, 
Duma, Nicolae) au fost trans
ferați de la Petrolul Ploiești, 
club cu oare echipa din Mizil 
are. de asemenea, bune rela
ții de colaborare. Din lotul de 
care dispune Steaua Mizil fac 
parte și rițiva jucători 
periență competițională 
Ioanele superioare 
Haralambie, Greaca, 
ultimul fiind și căpitanul echi
pei). precum si unii dintre mai

cc ex- 
în eșa- 
(Mirzea, 
Stand u,

F.C. ARGEȘ 
L Igna ; I. 
Timișoara) 
(Deva).

F.C. OLT :
Pătruț (ambii din 
si Gr. Macavei

OȚELUL C 
RIA BUZĂU : 
(Vaslui) ; 
șani) și I. Coț (Ploiești).

pStROLUL PLOIEȘTI — 
„U" CLUJ-NAPOCA : R. Pe
trescu : L. Măerean (ambii din 
Brașov) și M. Constantinescu 
(București).

GALAȚI — GLO- 
- i A. Porumboiu 
I. Niculițov (Foc-

STEAUA — S.C. BACĂU : O. 
Ștreng ; I. Caraman (ambii din 
Oradea) si C. Gheorghe (Su
ceava).

SPORTUL STUDENȚESC — 
RAPID : I. Crăciunescu ; Gh. 
Constantin și I. Dogaru (toți 
din Rm. Vîlcea).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
JIUL : M. Neșu (Oradea) ; T. 
Demian (Zalău) și E. Pătrașcu 
(București).

VICTORIA — CHIMIA RM. 
VlLCEA : Șt. Rotărescu ; M. 
Stănescu ‘ (ambii din Iași) și A. 
Moroianu (Ploiești).

B ÎN FRUMOASĂ

STEAUA MIZIL
f

vechii ei componenți de pe vre
mea cînd activa în Divizia C 
(Lazăr, Goia, Galeș).

Pînă de curind, echipa a fost 
pregătită de un cuplu de an
trenori format din C. Moldo- 
veanu (principal) și M. Moca
nii (secund). Prin recenta tre
cere a celui dintâi la divizionara 
A Gloria Buzău, conducerea 
tehnică a fost preluată dc se
cundul său, care nu este altul 
decît cunoscutul și apreciatul 
fost internațional de la Petro
lul, ani la rind titular ca fun
daș stînga al reprezentativei 
țării.

Fără a diminua din meritele 
jucătorilor si antrenorilor, tre
buie sgus însă că remarcabila 
ascensiune din ultimii ani a 
acestei echipe se datorează în 
mare măsură condițiilor care 
i-au fost create prin grija unor 
oameni pasionați si sufletiști. a- 
flați mereu alături de ea, din 
rîndul cărora îi menționăm pe 
Ion Manole (președintele aso-, 
ciâției), Florea Nițu (președin
tele secției de fotbal) și. mai 
ales. Constantin Dănilescu.

Dacă în prima parte a actua
lului sezon oficial și-a dispu
tat la Ploiești meciurile de 
campionat în care era gazdă, 
începînd cu etapa a 11-a echi
pa a revenit pe propriul ei 
stadion din Mizil, cu terenul 
de joc proaspăt regazonat, îri 
mijlocul' suporterilor săi. care 
vor popula din nou în număr 
mare frumoasele tribune cu o 
capacitate de 6.000 locuri. O vor 
face, desigur, mereu, la fiecare 
meci, cu convingerea dă echipa 
lor favorită le va oferi satis
facția unor jocuri de bună ca
litate, spectaculoase, pe măsura 
poziției ei de frunte în clasa
ment.

Constantin FIRANESCU

ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 NOIEMBRIE 1986

Extragerea I : 4 26 41 40 14 42
Extragerea a H-a : 30 3 5 32 

25 45
FOND TOTAL DE CÎSTI- 

GURI : 953.949 lei. din care
120.799 lei report la categoria I.

CÎSTIGURTLE TRAGERII 
PRONOEXPRES DTN 5

NOIEMBRIE 1988
Categoria 2 ■ 1 variantă 100% 
22.132 lei si 9 variante 25%

5 533 Iei : cat. 3 : 13,00 varian- 
cat. 4 : 69,50 a

a

a

'e a 5.533 lei :
■ ■'135 lei : cat. 5 : 216.00, t
Ieri cat. 6 : 6.006.00 a 40 
cal 7 • 172.50 a 200 lei *.
8 3 059.25 a 40 lei.

RAPORT LA CATEGORIA li 
120.799 lei.

cat.

• ASTĂZI este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele prefe
rate la tragerea obișnuită LOTO 
de mîine, vineri, 14 noiembrie.
• Nu uitați că au mai rămas 

citeva zile pină la sfîrșitul acestei 
săptămlni, care vă oferă un nou

LOZ PLIC^J
prilej favorabil de a clștiga auto
turisme, bani și excursii peste 
hotare, o dată cu organizarea 
TRAGERII EXCEPȚIONALE LO
TO de duminică, 16 noiembrie.
• In aceste zile se mai află în 

vtnzare ultimele lozuri din emi
siunea limitată specială „LOZUL 
TOAMNEI-.

zi.ua


SPORTUL
La Campionatele Mondiale de haltere

ANDREI SOCACI A CONFIRMAT SUCCESELE ANTERIOARE
SOFIA, 12 (prin telefon). 

Sala „Universiada", gazdă pri
mitoare. pentru particlpanții la 
Campionatele Mondiale de hal
tere, a fost din nou arhiplină, 
întrecerea sportivilor de la cat. 
75 kg a' fost dominată, marți 
scara, așa cum se prevedea, de 
halterofilii din țara gazdă, 
Alekandr Varbanov și Borislav 
Ghidikov, clasați pe primele 
două locuri atit la total, cit și 
la cele două stiluri. - Dar, tre
buie să precizăm că și mica 
noastră delegație a trăit mo
mente frumoase datorită evolu
ției excelente a tinărului An-

drei Socaci, care, îhtr-o com
panie extrem de valoroasă, a 
reușit să cucerească trei meda
lii de bronz, clasîndu-se în i- 
mediata apropiere a valoroșilor 
haterofili bulgari. Cu o voință 
demnă de toată lauda, Andrei 
Socaci (legitimat la Dinamo 
București), s-a impus la 20 de 
ani, în rîndul seniorilor, urci nd 
la Sofia de trei ori pe podium, 
ispravă pe care nu au reușit-o 
sportivi de valoare din Ungaria, 
R. P, Chineză, Cehoslovacia, 
Cuba, Australia, Japonia sau 
R.P.D. Coreeană. Succesul tâ
nărului nostru halterofil confir

>-
(

L 

ț
T
I 
î

V 
ț l 
1 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

1

0 FINALĂ SUB SEMNUL ÎNTREBĂRILOR
Cind totul părea stabilit, 

finala Cupei Davas- 1986 ur- 
mînd să se dispute intre e- 
chlpele Australiei și Suediei, 
în zilele de 19, 20 și 21 de
cembrie la Melbourne, 
F.I.L.T. a revenit asupra de
ciziei inițiale, amînind-o cu 
o săptămină ! Ea a mers 
astfel pe ,jnîna“ federației . 
organizatoare, care a pretex
tat că, in intervalul dintre 
19 și 21 (propus chiar de 
ea !), nici arena „Kooyong", 
nici rețeaua națională de te
leviziune nu vor 
bile !

Amînarea' însă 
pe picior greșit 
care și-au făcut 
(simplă de altfel) că, pentru 
a se acomoda cu condițiile 
din ,,țara cangurilor" (teren 
de joc, fus .orar etc.K total 
diferite de 
vor trebui 
Melbourne 
decembrie . 
cheia, la Londra, Mastersul 
de dublu, la care sînt cali
ficate perechile Wilander — 
NystrSm și Edberg — Jar- 
ryd), pentru a rămîne aco
lo... 6 să'ptămîni, î-n ideea in 
care vor dori să se afle. la 
Înălțime la „Internaționale
le" Australiei (cîștigate, in 
treacăt fie spus, de Wilander 
in 1983 și 1984), prevăzute să 
înceapă în a doua jumătate . 
a lunii ianuarie 1987 ! Drept 
pentru care Ștefan Edberg, 
actualul deținător al titlului

fi disponi-

i-a prins 
pe suedezi, 

socoteala

cele din Europa, 
să sosească la 
imediat după 15 
(cînd se va în-

de campion al Australiei, 
și-a. motivat forfaitui după 
cum urmează : „Mi se pare 
prea mult ca, după ce 
participat fiecare la 
15—20 de turnee, să ni 
ceară să lipsim de-acasă, de 
lingă 
Anul 
puie 
niște 
nic !“ Cum
n-a acceptat să modifice data 
căsătoriei, anunțată de câ
teva luni pentru 3 ianuarie 
1987, probabil că Suedia va 
fi reprezentată pe court-ui 
de la „Kooyong" de Pernfors 
și Carlssoin, ceea ce, desigur, 
va ușura misiunea gazdelor. 
E exact ceea ce nu s-a sfiit 
să remaroe căpitanul neju
cător Hasse Olssen, care a 

să 
făcut
aus- 

de

am 
cite 

se

cei dragi, pini și de 
Nou 1 Cine își închi- 

că tenismanii an ajuns 
roboți, se înșeală amar

nici Wilander

dedarat că, „i 
trateze, F.I.L.T. 
altceva decît să 
tralienito'r o... 
set ? 1“

Oricum va fi, 
al Cupei Davis 1986 pare pe 
jumătate compromis, mai 
ales că nici Pernfors (asu
pra căruia se exercită pre- 

. siunl) nu se arată prea în- 
eîntat, ca o știre de ultimă 
oră, de „șansa" de a sărbă
tori Anul Nou la Mel
bourne, punînd șl mai mult 
F.I.L.T. în dificultate. Pe . 
cine să mire asta, nici el nu 
e un „robot"...

.refuzînd 
n-a 
ofere 
minge

ultimul act

mă marele său talent, cele trei 
medalii cucerite la această a 
52ediție a Campionatelor 
Mondiale de seniori adăugin- 
du-se altor 22 cucerite în ulti
mii doi ani la Jocurile Olimpi
ce, Campionatele Mondiale sau 
Europene pentru juniori si se
niori.

REZULTATE TEHNICE, cat. 
75 kg, total : 1. A. Varbanov 
(Bulgaria) 377,5 — rec. mon
dial egalat, 2. B. Ghidikov 
(Bulgaria) 372,5 kg, 3. Andrei 
Socaci (România) 350 kg, 4. D. 
Morgan (Anglia) 315 kg, 5. Yon 
Su Kai (R.P. Chineză) 342,5, 6. 
I. Mezi (Ungaria) 340 kg ; 
smuls : 1. Ghidikov 168,5 — rec. 
mondial, 2. Varbanov 165 kg, 3. 
A. Socaci 137,5 kg ; aruncat : 1. 
Varbanov 212,5 —rec. mondial 
egalat (din a 4-a încercare a 
realizat un nou record .mondial; 
cu 215 kg), 2. Ghidikov 205 kg, 
3. A. Socaci 192,5 kg.

Rezultatele reuniunii de mier
curi — cat. 82,5 kg, total : 1. 
A. Zlatev (Bulgaria) 495 kg, 2. 
I. Arsamakov (U.R.S.S.) 390 kg, 
3. I. Barsi (Ungaria) 385 kg, 
.. .6. C. Urdaș 370 kg, 7. P. Be- 
cheru 370 kg ; smuls : 1. Zla
tev 180 kg, . . .6. Urdaș 165 kg, 
.. .11. Becheru 160 kg ; aruncat: 
1. ZIaiev 225 kg, .. .6. Bechcru 
210 kg — rec. național, 7. Ur
daș 205 kg.
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PRELIMINARIILE C.E.

Pe lingă meciul de la Sevilla, ' 
miercuri s-au mal disputat alte 
5 partide în preliminariile C.E. 
Promlțînd să reyenim în ziarul 
de vineri cu amănunte despre 
desfășurarea lor, lată rezultatele :

Gr. 4 : Anglia — Iugoslavia 2—0 
(1—0), Turcia — Irlanda de Nord 
0—0 ; Gr. 5 : Grecia — Ungaria 
2—1 (1—0) ; Gr Cehoslovacia

O vi di u IOANIȚOAIA

LA HANDBAL ftMININTROFEUL CARPAII"
(Urmare din pag. 1)-------------------------------------- .------ 

ban 1, Major 1, Haipu 1, Nagy 
1, Szabo 1 și Toth 1, respec
tiv Lagarrique 7, Jaques 4, 
Dl. Demouge 3, Miori 2, Bara 2, 

. Erndt 2, Labegorre 1, A. De
mouge L sl Mieszaniec 1. Au 
arbitrat foarte bine M. Marin 
și Șt. Șerban (România).

ROMANIA B — IUGOSLA
VIA 16—23 (10-9). Deși a
pierdut această partidă cu 
puternica reprezentativă a 
Iugoslaviei, formația secun
dă a țării noastre a prestat un 
joc satisfăcător, cu excepția 
ultimelor 10 minute, cînd a 
slăbit n-epermis ritmul, pe
rioadă de timp în care hand
balistele iugoslave au înscris 
de 10 ori, în timp ce român
cele numai de două ori. Mar
catoare : Doîciu 6, Bloju 3, 
Manea 2, Romete 2, E. Cara- 
petru 1, Iile 1, Petruș 1, res
pectiv Galici 7, Radanovici 5, 
Vișnici 4, Mugoșa 2, Ganiei 2, 
Hornjak 2, Jankovici 1. Au 
condus foarte bine P. Rauch- 
fuss și R. Buchda (R. D. Ger
mană).

ROMANIA A — BULGARIA 
32—21 (13—8). Cu victoria la 
un scor mai mult decît conclu
dent in fata selecționatei Bul
gariei. prima noastră repre
zentativă s-a instalat pe pri
mul Ioc în clasament. Pînă In 
minutul 23, cei doi antrenori — 
Pompilin Station și Eugen

Bartha — au folosit o formulă 
de echipă pe care am putea să 
o considerăm aproape ideală 
(Ionică — Ciubotaru, Tîrcă, 
Covaliuc, Mozsi, Danilof, Veri- 
geanu), ratificată și de fap
tul că tabela de scor indica 
12—7 (Mariana Tîrcă înscrisese 
de cinci ori consecutiv). Pe 
parcursul partidei au mai 
fost introduse in teren Lunca, 
Laszlo, T3rok si Butnărașu. 
Reintrarea ta poarta echi
pei reprezentative a jucă
toarei Viorica Ionică, favo
rita publicului spectator, a 
coincis cu o prestație de ex
cepție, care a dat și mai multă 
încredere formației noastre, 
în plus, ea a lansat dteva 
contraatacuri încheiate cu 
goluri spectaculoase. Hand
balistele bulgare ș-au străduit 
să dea o replică pe măsura 
valorii partenerelor de În
trecere, dar nu au putut decît 
să limiteze proporțiile scorului. 
Au marcat : Tîrcă 8, Verlgeanu 
5, Cozma 5, Danilof 4, Cova- 
llue 3, Marian 2, Mozsi 2, But- 
nărașu 1, Laszlo 1 si Ciubota
ru 1, respectiv Mleakova 6, 
BakardJIeva 6, Rnssenova 4. 
Vasilleva 4 și Hristova 1. Au 
arbitrat foarte bine M. Szajna 
Si J. Woytyla (Polonia).

Joi vor avea loc următoare
le meciuri : Iugoslavia — Bul
garia (ora 15,30), România B 
— Franța (17) șl România A — 
Ungaria (18,30).

Vladimir Guțaev (Dinamo Tbi
lisi), un nume despre care se vor
bește tot mai des in fotbalul so
vietic și la card pare sd se gtn- 
dească serios și selecționerul Lo- 
banovski.

Foto : A.P. NOVOSTI
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AUTOMOBILISM • 
Fostul campion mon
dial de motocicllsm, 
venezueleanul John
ny Cecotto, a termi
nat învingător in 
cursa Internațională 
automobilistică de la 
Tokio. La volanul u- 
nel mașini „ Volvo T“.

Cecotto a realizat o 
medie orară de 146,500 
km. Pe locul secund 
s-a clasat australia
nul Charles O’Brien 
(„BMW").

CICLISM • Cu 24 
ore înainte de înche
ierea Cursei _ de șase 
zile de la MOnchen,

pe primul loc al cla
samentului se află 
cuplul Joseph Kristen 
(R.F. Germania) 
Roman Hermann 
.echtenstein).
mează. la un 
rechea Urs 
Ier (Elveția)
Pljnen fOlnnda)

(T.1- 
ur- 
n«-

ti 
tur

Freti- 
— Rene

între 14 noiembrie și 2 de
cembrie, la Dubai (EmiratSTb 
Arabe Unite) se vor desfășura 
întrecerile celei de-a 27-a ediții 
a Olimpiadei de șah. Și-au a- 
nunțat participarea reprezenta
tive din 97 de țări, printre 
care și România.

Din echipa țării noastre, care 
va participa la turneul mascu
lin, fac parte Mihai Șubă, Fio
rin Gheorghiu, Constantin Io- 
nescu, Mihai Ghindă, Valentin 
Stoica si Dan Bărbulescu. Con-

ducerea tehnică este asigurată 
de antrenorul Emanuel Reicher, 
căpitan- nejucător. Lotul feminin 
este alcătuit din Margareta Mu- 
reșan, Dana Nuțu, Elisabeta 
Polihronîade-Rusu și Gabriela 
Sianciu. Căpitan nejucător este 
antrenorul emerit Șcrban 
N eamțu.

CONGRESUL FEDERAȚIEI
INTERNAȚIONALE DE IHNDDU

CUPA ELVEJIEI LA GIMNASTICĂ
Tradiționala competiție inter

națională de gimnastică pentru 
Cupa Elveției se va desfășura la 
30 noiembrie la Zilrlch și va 
reuni sportivi și sportjve din 
România. R.P. Chineză, Bulga
ria. R.D. Germană, Polonia, El
veția și alte țări. Întrecerile se 
vor desfășura după o formulă 
originală: In echipe mixte de 
cîte doi sportivi (un gimnast șl 
o gimnastă).

C.M. FEMININ DE HALTERE 
A DEVENIT REALITATE I

SOFIA, (Agerpres). — întru
nit la Sofia. Congresul Federației 
Internaționale de Haltere a stabi
lit ca prima ediție a Campiona
telor Mondiale feminine de hal
tere să se desfășoare anul viitor, 
Intre 5 șl 7 noiembrie, in Flo
rida (S.U.A.), intr-un oraș ce ur
mează să fie desemnat ulterior, 
încă de pe acum sportive din 20 
de țări și-au anunțat participarea 
la această competiție. De aseme
nea, au fost fixate datele șl locu
rile de desfășurare ale Campiona
telor Mondiale masculine din 
1987 : întrecerea seniorilor se va 
disputa la Ostrava (6—13 septem
brie), iar cea a juniorilor va a- 
vea loc la Belgrad.

— Danemarca 0—0 ; Gr. 7 : Sco
ția — Luxemburg 3—0 (2—0).

ALTE ȘTIRI
CITEVA REZULTATE înregis

trate în preliminariile C.E. de ti
neret : la Trnava, Cehoslovacia 
— Danemarca 1—1 (1—0) ; la Cor
fu, Grecia — Ungaria 2—1 (1—0) ; 
la Peterborough, Anglia — Iugo
slavia 1—1 (1—1).CAMPIONATUL U.R.S.S. (etapa 
nr. 28) : Dinamo Tbilisi — Dina-

DAKAR (Agerpres). — Al 21- 
lea Congres al Federației I filer- . 
naționale de Handbal s-a desfă
șurat la Dakar, capitala Senega
lului, reunind delegați din 61 de 
țări. Au fost primite ca noi 
membre federațiile din Ciad, Ni
ger șl Bangladesh, astfel că nu
mărul țărilor afiliate la forul 
handbalistic mondial, este in pr.e- 
zent de 120. în cadrul lucrărilor 
au 
de 
ale 
de
S-a evidențiat, de asemenea, răs- 
pîndirea jocului de handbal în 
întreaga lume și în special în 
țările Africii, unde cunoaș’e în 
ultimul Hmp o popularitate 
deosebită.

fost -făcute unele propuneri 
schimbare a actualelor reguli 
jocului, ce vor fi examinate 
comisia tehnică a federației.

✓

TROFEUL „VELO“
Trofeul „Velo“, ce se atribuia 

în fiecare an celei mai tune e- 
chipe cicliste, a fost acordat la 
actuala ediție formației Italiene 
„Carrera", care a totalizat 44 de 
puncte. Din echipa laureată fac 
parte, printre alții. Italienii Ro
berto Vlsentlnl, Guido Bontempt 
și elvețianul Urs Zimmermann. 
Clștigătoarea a fost desemnată 
de un Juriu alcătuit din 20 de 
ziariști sportivi.

■

mo Moscova 1—2, Torpedo v -Ku
taisi — Spartak Moscova 0—1, 
Jalghiris Vilnius — Torpedo Mos
cova 1—0, Metallst Harkov — Dl- 

• namo Minsk 1—0, Ararat Erevan
— Dniepr 3—3, Neftci Baku — Di
namo Kiev 0-»-0, Zenit Leningrad
— Kairat Alma Ata 3—1. Conduce 
Dinamo Moscova 34 p (26 me
ciuri), urmată de Spartak Mosco
va 33 p (28) și Zenit 31, p (27).

AMICAL, la Varșovia : Polonia
— Irlanda 1—0 (1—0).

La tineret, campioana Europei S-a impus ahia in liual

SPANIA - ROMANIA 1-0 (0-0)
CORDOBA, 12 (prin telefon). 

Un stadion plin la capacitate 
maximă (20 000 de spectatori) a 
fost locul de desfășurare a li
nei partide ' 
te, în care 1 
țlnătoare a 1 
a Europei, 
tate, doar 
Intr-adevăr, 
nu te înainte 
șlt, după o 
seblo, Loren ____ ___
Liliac (care a avut o prestație 
bună) respinge In primă Instan
ță, dar LOREN revine șl înscrie : 
1—0 pentru echipa Spaniei,

Dar ce a fost pină atunci 7 
Am asistat la un Joc bine or
ganizat din partea „tineretului- 
nostru, dlstingîndu-se in special 
linia de mijloc șl defensiva. Pri
ma s-a aflat la originea multor 
atacuri și contraatacuri ale „11“- 
lul nostru, cea de-a doua a res
pins multe acțiuni ofensive ale 
spaniolilor. După pauză, forma
ția gazdă are o perioadă de do
minare mai pronunțată, în care,

lnteresante, disputa- 
formația Spaniei, de- 
titlului de campioană 
s-a Impus cu greu- in finalul jocului, 
cu doar patru ml- 

s de fluierul de sfir- 
i combinație cu Eu- 

șu'tează puternic.

în afara golului, a mai avut 
ocazii prin Goicoechea (în mi
nutele 60, 64 și 69) și Llorente I 
(min. 70), respinse, cum am spus, 
de apărarea noastră. In prima 
repriză, cele două echipe au a- 
vut un număr egal de ocazii, 
cîte trei : de partea noastră prin 
Cadar (min. 20 și 29) și Sabău 
(min. 25), de partea spaniolilor 
prin Eusebio (min. 18), Llorente 
I (min. 18) și Goicoechea (min. 
24). In repriza a doua, cele mai 
bune situații de gol ale echipei 
României le-au avut Sabou (min. 
51) și Cadar (min. 74).

Arbitrul W. Folker (R.F. Ger
mania) a condus formațiile :

SPANIA : Bulzun — LIZUINDE, 
PEREIRA, Dasie, Rata Paz — 
VASQUEZ, EUSEBIO, Ayucata 
(min. 60 Marcelino) — LLOREN- 
TE I, LOREN, Goicoechea (min. 
72 Angelo).

ROMANIA*: LUJAC — Pologea, 
Mlnea, MIHALI, TOPOLINSCHI 
— SABOU, Bănuță, G. POPES
CU, SABAU — Albu (min. 6« 
Badea), Cadar.

Eftimie IONESCU

OCAZII RISIPITE, INfBUlGtKf LA LIMITĂ
(Urmare din pag. 1)

prinde pe gazde datorită acțiu
nilor ofensive ale echipei noas
tre. Chiar In min. 2 pasa lui 
Hagi este respinsă la linia de 
16 metri a spaniolilor, iar în 
min. 3 jucătorii noștri obțin 
prima 
țiunea 
5. din 
peți :
dici reia, cu capul, peste bară. 
ReDlica spaniolilor nu Intîr- 
zie si tn min. 10 Rincon reia 
peste poartă din poziție bună, 
in urma unei lovituri libere. 
Dar în min. 11 jucătorji noștri 
au fost foarte anroane de gol 
a centrat Hagi balonul a tre
cut nrin fata porții, l-au recu- 
nerat jucătorii noștri si Lăcă
tuș a șutat ne lingă bară de 
'a 6—7 metri din ilnghi. Mare 
ocazie ' Renlica gazdelor se 

rrotiypoyq nrintr-un «ut

lovitură de colt la ac- 
Lăcătus-Kleln. în min. 
nou corner pentru oas- 

execută Hagi si Belode-

al lui Butragueno. pe lingă 
poartă (min. 16). după care jo
cul e mai lent pentru câteva 
minute. în min. 30 tot Butrv- 
gueno pătrunde in careu, șu- 
tează puternic, însă Lung res
pinge. Trec doar șase minute 
și boxează cu dificultate Zu- 
bizarreta, la „bomba" de la 25 
de metri, cu dreptul, a lui Hagi, 
pentru ca tot Hagi să șuteze 
apoi periculos, de la distanță 
(min. 41). Insă balonul a lovit

• un adversar si s-a dus In cor
ner, rămas fără rezultat.

Finalul de repriză e echili
brat. scorul rămîne 0—0, în 
ciuda unor bune ocazii si a jo
cului apreciabil ' realizat de 
..tricolorii" noștri în crime
le 45 de minute.

Repriza secundă debutează cu 
o incisivă acțiune 
a lui Lăcătuș, la 
tuia mingea fiind 
corner de oortar

individuală 
șutul aces- 
rșspinsă in 

(min. 48).

Peste cinci minute, portarul 
spaniol se remarcă din nou la 
șutul lui Hagi. Treptat, însă, 
gazdele devin tot mai insis
tente In ofensivă șl In min. 
58 reușesc să deschidă scorul ia 
urma unei faze de contraatac : 
pătrundere a Iul Rincon pa 
partea stingă și centrarea aces
tuia este reluată la plasă da 
MICHEL, venit in viteză pe 
un euloar liber. In minutul 
următor Lung respinge în 
corner mingea la șutul violent 
al Iul Camacho. Jucătorii noș
tri pornesc cursa egalârii si în 
min. 66 
imensă 
de la 10 
imprecis
70). Ultimul sfert de oră al 
partidei este dominat de spa
nioli, care ratează prin Michel 
(min. 86) o bună ocazie. în 
mim. 90. la un fault comis de 
Lung asupra lui Eloy, se acor
dă penalty. Execută Butra- 
gueno. însă Lung respinge.

Lăcătuș irosește o 
ocazie, șutind slab 
m. Notăm apoi un șut 

al lui Stoica (min.
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