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

ROMÂNIA-UNGARIA 30-27
DUPĂ O EXCELENTĂ REPRIZĂ SECUNDĂ

CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). înaintea ultimelor două 
runde ale ediției a XXV-a a 
„Trofeului Carpați" la hand
bal feminin, interesul localni
cilor este în permanentă creș
tere, derbyul de duminică, din
tre prima noastră reprezenta
tivă și selecționata Iugoslaviei, 
deținătoarea titlului olimpic, 
fiind așteptat, de pe acum, cu 
speranța unui foarte bun spec
tacol handbalistic.

Vineri va fi o meritată zi de 
odihnă, prilej — sîntem siguri 
— de studiere a disputelor de 
pînă acum, dar și de plimbări 
și vizite pentru oaspeți, con
form unui foarte frumos pro
gram alcătuit de C.J.E.F.S.

Constanța. Antrenorii echipei 
noastre sînt însă preocupați ca 
și elevele lor de altfel de pre
gătire. în vederea evenimentu
lui major la care sînt conectați 
— C.M. din Olanda,

în meciurile de ieri :
ROMANIA A — UNGARIA 

30-27 (13-16). în repriza I, 
pe teren a fost parcă o altă 
echipă a tării noastre față 
de cea din meciurile anterioa
re : o formație debusolată. cu 
acțiuni haotice, care, nici nu 
se putea altfel, s-a soldat cu 
eșecuri în aruncările la poartă. 
Victoria selecționatei române 
a început să se contureze la 
patru minute de la reluare 
cînd, ta sfîrșit. s-a văzut că

SĂLILE DE SPORT, FAȚĂ ÎN FAȚĂ 

CU ANOTIMPUL RECE
Relatări de la corespondenții noștri din județe (II)
Continuăm azi seria de constatări ți opinii ale corespondenților 
noștri privitoare la felul in care sint gospodărite ji folosite 

sălile de sport in această perioadă.
ORADEA. După trei zile de 

investigații, putem conchide: 
majoritatea sălilor de sport din 
municipiu sint folosite judicios 
și 'gospodărite cu grijă. Un e- 
xemplu elocvent : impunătoarea 
Sală a Sporturilor. “ 
condiții optime de 
de întrecere pentru 
12 divizionare, iar 
grupelor de gim
nastică de întreți
nere pentru femei, 
de judo, de tenis 
de masă si de cul
turism le sînt oferite 
tele săli anexă, aflate 
excelentă stare de curățenie. Al 
doilea exemplu : alte două săli 
(a Instituitului de subingineri și 
a CSȘ 1), unde hărnicia perso
nalului care le deservește este 
evidentă. Desigur, exemplele 
pozitive ar putea continua, dar 
să subliniem și faptul că la an
tipodul situațiilor de mai sus 
se află două baze sportive. Pri
ma — sala folosită de secția 
de judo Tricolorul T.C.I. oare,

Ea asigură 
pregătire și

RAID DE SEZON

coche- 
într-o

cu toate reparațiile și amena
jările făcute, nu este nici azi 
corespunzătoare : îi lipsesc in
stalațiile sanitare, iar grupul 
social și baia reclamă încă in
tervenția meseriașilor. Cea de 
a doua — arena de popice 
str. M. Eminesou — arată 

nic : mult praf, 
reții decojiți, 
coperișul spart, 
stalația sanitară de
fectă s.a. (L GHI- 
SA).

Multe plusuri, dar și 
pentru gospodarii

din 
jal- 
pe-

in-

SIBIU, 
minusuri 
noștri. La Școala generală nr. 
19, în sala de sport — utilizată 
doar pentru inițiere în 
sportive — parchetul, 
umezelii permanente, 
sigură alergarea, iar 
(mane parte dintre 
sparte, deși îngrădite, cu plasă 
de sîrmă) favorizează un per-

jocuri 
din cauza 
face ne- 
geam urile 
ele sânt

(Continuare In pag 2-3)

fieportajuf nostru

Dania Longo și marea ei pasiune sportivă 
calul—

există o echipă lucidă. Pasele 
au început să funcționeze ire
proșabil. ratările au dispărut, 
iar Filofteia Danilof, în primul 
rînd. Mariana Tircă, Maria 
Verigeanu și Rodica Covaliuc 
au înscris derutând handbalis
tele ungare. Din nefericire, din 
min. 55 (28—21) ritmul de joc 
al formației noastre a început 
din nou să scadă, dar victoria 
nu mai putea scăpa. A fost o 
repriză secundă (aproape în 
întregime) pe care am dori-o 
repetată la toate întîlnirile cu 
miză, pentru că așa trebuie să 
se joace handbal. Au marcat : 
Danilof 7, Tircă 7. Verigeanu 
5. Butnărașu 3. Marian 3. Co
valiuc 3 și Cozma 2, respectiv 
Kiss 5. Major 4, Szabo 3, Toth 
3. Bolla 3. Bocsi 3, Kocsis 3, 
Orban 2 și Haipu 1. Au arbi
trat foarte bine P. Rauchfuss 
și R. Buchda (R.D. Germană).

IUGOSLAVIA — BULGA
RIA 31—23 (15—13). Cu fiecare 
meci, tot mai sigure în ceea 
ce întreprind, handbalistele iu-

lon GAVRILESCU

Turneele campionatului mas
culin al Diviziei A de volei au 
continuat în Sala Sporturilor 
din Tg. Mureș (prima grupă 
Valorică) și In Sala Rapid din 
Capitală (grupa valorică se
cundă). Amănunte transmise 
de corespondenții noștri :

TG. MUREȘ, 13 (prin te
lefon). în ziua a doua a tur
neului fruntașelor, din nou 
interes deosebit din partea 
iubitorilor voleiului din lo
calitate (peste 1 200 de spec
tatori au fost prezenți In tri
bune). Primul joc. Elcond 
Dinamo Zalău — Universitatea 
C.F.R. Craiova 3—1 (—17,
10, 6, 7), a constituit o plăcută 
surpriză, deoarece ambițioa
sa echipă a antrenorului e- 
merit Nicolae Sotir a realizat 
un joc de excepție, depășin- 
du-si adversara la toate ca
pitolele. dar numai după un 
prim set echilibrat. în care s-a 
făcut multă risipă de energie.

în finalul său sălaj enii avlnd. 
Ia 14—13, nu mai puțin da 
cinci mingi de punct. El au ra
tat, Insă, permițînd studenților, 
mai ales prin eforturile tal 
Stoian și Mădușoiu, să sî-1 
adjudece în prelungiri. în 
continuare, echipa din Zalău 
— cu Ștreang excelent ridică
tor, cu Tămășan, Codre si 
Clonțos foarte eficienți la fi
leu. alături de Tutovan, 
care a fost asul preluărilor — 
a dominat net partida. în fie
care dintre seturi desprinzîn- 
du-se decisiv din start : 11— 
3 (II). 7—1 (III) și respectiv 
11—2 (IV).

în cea de a doua partidă, 
Dinamo București — A.S.A. 
Eiectromureș Tg. Mureș 3—1 
(9, 3, —8, 12), localnicii nu 
s-au lăsat intimidați de faima 
adversarilor. începînd jocul

Constantin ALBU
(Continuare in vag r l-a)

Fază dintr-unul din meciurile disputate in Capitală : C.S.M.U.
Suceava — „Poli’ Timișoara 3—2 Foto : Iorgu BĂNICA(Continuare in pag. a 4-a)

CURÎND VA SOSI ZĂPADA.
CUM 0 AȘTEAPTA SCHIORII SI BIATLONISTII ?’ » »

— Tovarășe Gheorghe Dună- 
rințu, vă oferim posibilitatea de 
a deschide dialogul nostru 
toamnă privind apropiatul 
zon de schi-biatlon. Cu ce 
prefera să începem ?

— Cu o constatare de ordin 
general privind trecutul sezon. 
Și anume, că marele decalaj 
existent între sporturile pe ză
padă de la noi ți din țările a- 
vansate în domeniu s-a mai 
micșorat.

— O afirmație care bucură,

de 
se- 
ați

FĂRĂ STRĂDANII Șl PASIUNE
PRIMA SECVENȚA. 

August 1970. La 1 
hipică din Craiova 
află 
din 
via, 
nia.

baza 
i se 

reuniți sportivi 
Bulgaria, Iugosla- 
Turcia și Româ- 
pentru a-și dispu

ta titlurile celei de a 
treia ediții a Campio
natelor Balcanice. La 
start — peste cîteva 
zile avea să se numere 
printre medaliați — și 
tînărul nostru repre
zentant Gheorghe Po- 

Acum, după 
atîta vreme, l-am reîn- 
tîlnit la Stațiunea Di
dactică Experimentală 
Belciugatele, unde își 
are sediul secția de 
călărie a asociației A- 
gronomia București, 
privind cu nostalgie la 
piafeurile și pasajele 
executate de Dania 
Popescu-Longo. Prilej 
de frumoase amintiri. 
Notăm printre altele : 
..Fără îndoială, pentru 
mine, cchitația era o 
pasiune, dar tot fotba
lul mă atrăgea. Așa 
că, deseori, din banii 
de covrigi și ciocolată,

pescu...

o parte îi dădeam Da
niei, ca să nu mă spu
nă acasă că m-am dus 
Ia fotbal și nu la an
trenamentele de la că
lărie. în schimb, ea ar 
fi rămas acolo zi și 
noapte...**. în tribune, 
atunci, la Craiova, o 
fată slăbuță, timidă, cu 
ochi căprui, privea cu 
sufletul la gură zbo
rurile peste obstacole 
ale celor mai buni că
lăreți din Balcani. A- 
bia împlinise 14
Peste încă doi. deve
nea campioana junio
rilor.

ani.

SECVENȚA A DOUA. 
La ora 9, în ziua de 
29 iulie 1980. pe ma
rele Stadion „Lujniki** 
din Moscova, are loc 
spectacolul de gală al 
călăreților participant! 
la cea de a Xlî-a O- 
limpiadă : proba pe e- 
chipe. Reprezentanții
Emanuel FANTANEANU

(Continuare
ta pag. 2-3)

Interlocutor: GH, DUNĂRINȚU, secretarul

responsabiL al F. R. S. B.
dar care are neapărată nevoie 
de argumente...

— Medaliile balcanice, dintre 
care două de învingător, lucru 
ce nu s-a mai petrecut din 1980 
încoace ; medalii la Concursul 
Prietenia, în premieră absolută 
la schi alpin ; alte poziții pe 
podium la competiții de peste 
hotare, la care in sezoanele tre
cute nici nu ne gîndeam.

— Progresul pare clar. Vă în
trebăm : saltul e mare ?

— Nu pe cit ar fi fost posibil, 
nu pe cit l-am fi dorit... Se pro
gresează greu în performanța 
actuală, trebuie îndeplinite o 
seamă considerabilă de condiții. 
Plecînd de la neîmplinirile se
zoanelor precedente, neîmpli- 
niri care au constituit mereu 
subiecte de analiză și probleme 
cărora le-am căutat soluții, mai 
cu seamă in biroul federal, am 
procedat în ultimele luni la ci- 
teva acțiuni importante care 
sper să rodească in curind.

— Un exemplu 7

— Crearea centrelor de pre
gătire a juniorilor la schi fond 
(Predeal ți Vatra Domei), de 
biatlon (Predeal) ți, sperăm, de 
schi alpin, la 1 ianuarie (Buș
teni), componența acestuia din 
urmă fiind determinată de re
zultatele sezonului care debu
tează.

— Sînt esențiale problemele 
privind baza materială a tutu
ror acestor sporturi, așa că 
v-am sugera să faceți referiri 
la ele.

— Urmărim de mai mulți ani 
amenajarea unor baze de antre
nament ?i competiție, nu ori
cum, ci care să corespundă ce
rințelor internaționale. Sintem 
în măsură să spunem acum ei 
complexul de biatlon ți schi 
fond de pe Valea Rișnoavei e 
gata, are caracteristici tehnice 
de prim rang, fiind solicitați

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2—3)

După meciul de fotbal de la Sevilla

UN REZULTAT CARE NE MENȚINE

IN CURSA CALIFICĂRII
SEVILLA, 13 (prin 

Din seria celor 10 
oficiale susținute de 
României în compania 
oel pierdut miercuri pe infier- 
bîntatul stadion „Benito Villa- 
marin* are o serie de lumini 
și umbre care nu ne pot face 
să uităm, totuși, faptul că tri- 
oolorii au jucat o partidă pe 
care ar fi putut- să n-o piardă, 
oeea ce ar fi ridicat mari pro
bleme favoriților spanioli:

Care ar fi „luminile" meciu
lui de la Sevilla ?

1. Să menționăm, în primul 
rîhd, curaj-ul din primele minu
te, o formă de presing colectiv 
care a derutat echipa lui Mu
noz. Cu ochii la cronometru, 
am putut constata că in aceste

telefon), 
meciuri 

echipa 
Spaniei,

prime minute echipa României 
a obținut două cornere și 4 lo
vituri libere în apropierea por
ții lui Zubizarreta. Acest pre
sing a avut în Cămătaru un a- 
devărat luptător care a făcut 
să se clatine... echipa andaluză r

2. Să ne gîndim apoi la oca
ziile ratate — Lăcătuș (min. 11) 
și Hagi (min. 36) — care ar fi 
putut răsplăti jocul bun din 
prima repriză al echipei an
trenate de Em. Jenei, un joc si
tuat la nivelul celui practicat de 
formația spaniolă, dacă nu ca 
superioritate teritorială (spanio
lii au venit în valuri), cel pu
țin ca organizare, cu faze a-

lonn CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)



La Oradea, NOUTĂȚI DIN HOCHEI ÎNTRE BUTURI
VWWWVU".

MUNCITORII FORESTIERI

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII 
LA ȘAH Șl TENIS DE MASĂ

In organizarea Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din. Con
strucții, Materiale de Construc
ții și Industrializarea Lemnu
lui, 1a Oradea (gazdă, între
prinderea Forestieră de Exploa
tare și Transport) a avut loc 
finala republicană a „Cupei 
Forestierului" la șah și tenis de 
masă, competiție înscrisă sub 
genericul Daciadei.

Competiția a reunit sportivi 
și sportive din 30 de județe, 
oonfirmînd interesul partlci- 
panților față de întrecere și 
mai mult — așa cum au ținut 
să sublinieze majoritatea fina- 
liștflor — faptul că peste tot 
organizațiile sindicale, în co
laborare cu asociațiile sportive 
din întreprinderile pe ramură, 
sprijină practicarea exercițiilor 
fizice și sportului, asigură con
diții de organizare a unor com
petiții, încurajează pe cel eare 
pun umărul la consolidarea unei 
activități sportive, Daciada fi

........... SBMMiialUU.WMIIIMBBMMBMEMMSMWWBSSiriMIIM'UT 1

42 DE ECHIPAJE LA FINALA PE ȚARĂ 
A RALIURILOR TEHNICO-APLICATIVE

Bistrița a găzduit duminică 
finala pe țară a Raliurilor teh- 
ntco-aplicative. Au fost repre
zentate 10 județe, însumînd 42 
de echipaje, care s-au întrecut 
în probe de îndemânare, orien
tare și teste de cunoaștere a 
regulilor de circulație. Iată re
zultatele :

Feminin : 1. Rozalia Szabo — 
Corina Cupșa (CIAK Bistrița),
2. Doina Singioirzan — Nasta- 
sia Maior (CIAK Bistrița), 3. 
Mia Morariu — Dana Anghel 
(CIAK Maramureș).

Masculin-avansați : L Petre 

NIMIC NU SE POATE OBȚINE FĂRĂ STRĂDANII Șl PASIUNE

ind, în această privință, un pu
ternic stimulent.

■ La ediția 1986 a „Cupei Fo
restierului", câștigători aiu fost : 
la tenis de masă, Judii Blazi — 
județul Mureș și Atila Vilidor
— județul Bihor ; la șah, Rodica 
Bărăscu — județul Brașov și 
Liviu Tim — județul Mureș. 
Rezultate remarcabile (cu Ana
liști pe podium) au mai avut 
județele Timiș și Cluj — la te
nis de masă, Sălaj și Vnancea
— la șah.

„A fost una dintre cele mai 
reușite ediții ale competiției — 
apreciază reprezentantul comi
tetului de organizare, Vasiie Bă
dica — atit pc planul pregă
tirii Analiștilor, a disciplinei de 
concurs, cit și a preocupării 
gazdelor pentru a asigura o 
desfășurare ireproșabilă Între
cerilor".

De notat că Întrecerea mar
chează startul în etapa de iarnă 
a Daciadei.

Filip — Valentin Neamțu (CIAK 
Brăila), 2. Viorel Decuseană — 
Constantin GoJdeanu (CIAK 
Brăila), 3. Mihai Mateescu — 
Marcel Trandafir (CMAK Bucu
rești).

Masculin-jncepători : 1. Pas- 
cal Naghi — P. Ștefan (CIAK 
Maramureș), 2. R. Mihai — I. 
Sîngiorzan (CIAK Bistrița), 3. 
Radu Balade — Ion Paiade 
(CIAK Sate Mare).

Echipe : 1. CMAK București, 
2. CIAK Maramureș, 1 CIAK 
Sate Mare.

L TOMA — ooresp.

• Alte rezultate din turneul 
A/II care se dispută in Capitală : 
Progresul — IMASA 4—4, Lotul 
de tineret — Sp. Studențesc Bucu
rești 11—3, Sp. Studențesc — 
IMASA 1—3, Lotul de tineret — 
Viitorul Gheorghenl 4—6. Progra
mul de azi : Lotul de tineret — 
Progresul M. Cluc (ora 9) șl Sp. 
Studențesc — Viitorul (ora 11,30).
• Mline Începe In Capitală un 

nou turneu al echipelor din pri
ma grupă valorică. Iată progra
mul : sîmbătă 15 noiembrie, Di
namo — Dunărea (ora 14) și 
Steaua — Sport Club (ora 19,30) ; 
duminică 10 noiembrie, Steaua — 
Dunărea (ora 17) șl Dinamo —• 
Sport Club (ora 19,30) ; luni 17 
noiembrie. Sport Club — Dună
rea "(ora 12) șl Steaua — Dina
mo (ora 19,30).

Înaintea acestor jocuri clasa
astfel :

ÎS 12 0 3 8S— 41 24
15 9 1 5 70— 55 19
15 7 1 7 58— 48 18
15 0 2 13 38-105 2

mentul arată 
L Steaua a. Dtoamo
3. Sport Club
4. Dunărea

• Clasamentul golgeterilor H
are in frunte pe Gereb (Sport 
Club Miercurea Ciuc) cu 26 p 
(13 goluri + 13 pase de gol), ur
mat de Plsăru (Dinamo) 22 p
(94-13), Gliga (Steaua) 18 p
(10+8), Hălăucă (Steaua) 17 p
(11+6), solyom (Dinamo) IT p
(104-7), Tureanu (Dinamo) M p
(64-10), K. Antal (Steaua) 14 p
(114-3), Bejan (Dlnamo) H3 p
(114-2), Bariez (Sp. Club) șl mo- 
canu (Dunărea) 12 p (8+4).

• Au fost operate cîteva mo
dificări in datele de disputare a 
unor turnee : seniori A/II 8—12 
decembrie la București, 12—18 ia
nuarie la București, 10—12 fe
bruarie la Gheorghenl, 10—12 
martie la Miercurea Clue ; A/III î 
K—21 noiembrie la Gheorghenl, 
15—<19 deeertibrie la Suceava, 
12—16 ianuarie la Tg. Mureș, 9—13 
februarie la suceava, 16—20 
martie, la Poiana Brașov. 
Campionatul de Juniori I, grupa 
I Valorică : 17—23 decembrie la 
Galați, 23—29 ianuarie la Bucu- ’ 
reștl, 12—14 februarie la M. Clue; 
grupa a n-a valorică : 19-23 de
cembrie la Sf. Gheorghe, 23^—27 
ianuarie la Ploiești, 22—M februa- 
•rle la Tg. Mureș, 25—29 martie 
la .Giieorgheni sau Sf. Gheorghe. 
Concursul republican pentru Ju
niori II, grupa 1 valorică i 22—24 
decembrie la București, 12—14 Ia
nuarie la Gheorghenl, S3—25 fe
bruarie ia Miercurea Cluc ; gru
pa a n-a valorică i 21—25 de
cembrie la Suceava, 21—25 Ianua
rie la Tg. Mureș, 16—20 februarie 
ia Sf. Gheorghe.

• în întrecerea eficacității, 
ne care o urmărim cu interes, 
în Campionatul Diviziei A, spe
rând într-un reviriment si la 
acest capitol (se știe cit de 
„neproductivi" au fost jucătorii 
noștri -în ultimele meciuri in
ternaționale). marea majoritate 
a fruntașelor rugbyului nostru 
au reușit să se înscrie cu e- 
seuri, excepție făcînd doar 
XV-Ie clujean. Diferența de 
realizări este însă categorică : 
dacă Dinamo a înscris nu mai 
puțin de 75 de eseuri în opt 
etape. Steaua 35. Farul 29. la 
celălalt „pol" se află, pe Un
gă clujeni. Gloria PTT Arad, 
care atria a ...spart gheata, tre- 
cindu-și un eseu la activ. Glo
ria București. Rapid. IAMT 
Oradea câte 3. Situația e ase
mănătoare și in disputa indi
viduală. dotată eu Trofeul 
„Sportul": dinamovistul C. Po
pescu a marcat 17 eseuri, ur
mătorul clasat., coechipierul M. 
Toader. avind ptnă acum un

ȘTIRI DIN VOLEI
Divizionarele B de volei tșl 

reiau duminică Întrecerile din 
campionat, jurând de-acum în 
sală. In pauza necesară reaeo- 
modărli cu noul cadru ambiant, 
echipele au susținut jocuri ami
cale șl au participat la unele 
turnee. Iată relatări de la două 
dintre aceste turnee.
• LA CLUJ-NAPOCA. in tur

neul organizat de .U“, au luat 
parte 4 echipe feminine. A râș- 
Ugat Maratex Baia Mare (3—0 cu 
Armătura Zalău șl cu Metajo- 
tehnica Tg. Mureș, 3—1 cu „U“ 
Cluj-Napoca), pe locurile urmă
toare situîndu-se .U“ (3—0 cil 
Metalotehnica șl 3—1 cu Armătu
ra) și Armătura (3—1 cu Metalo
tehnica). Un caz rar tntîlnjt fh 
meciul „U“ — Metalotehnica
studentele au râștlgait setul 3 (In 
numai 6 minute — record 1) pe

•serviciul aceleeași jucătoare, Ca
ntella Ciorolanu, deci fără lilrâ 

"o rotație I (Ioan POCOL, eo- 
resp.)
• LA BRĂILA, tn „Cupa Bral- 

conf*, trofeul a fost râștigat de 
Știința Baoău (3—0 eu Chțmpex 
Constanța șl eu Sparlac Bucu
rești. 1—1 cu Braâconf Brăila'), 
armată de echipa organizatoare 
— două victorii șl de cea eon- 
«tănțeană — o victorie. (Mihai 
IORGA, coresp.).
• tn meci restanță din cam

pionatul masculin : Tractorul H 
Brașov — csu Oradea 0—3. 

total de 8. In continuare: Nis- 
tor (Știința CEMIN Bata Ma
pe) 7. M. Zafiescu. Tofan. Do- 
ja (toți Dinamo) — 6. David 
(Steaua). Aldea. Paraschiv (Di
namo), Tudor (Contactoare Bu
zău). Catena (Știința Petro
șanii) — 5 etc. Dintre transfor- 
meri Podărescu (Dinamo) a 
înscris 103 puncte, T. Radu 
(Grivița Roșie) 80, Alexandru 
(Steaua) 79 ș.a.m.d.
• în divizia secundă s-au 

terminat meciurile din turul 
campionatului. Iată clasamen
tele pe serii, în partea lor su
perioară. Scria I, grupa 1: 1. 
Energia Buc. 15 p. 2—3. SN 
Oltenița și Dunărea Giurgiu 
eîte 12 p. 4. Știința Buc. 9 p; 
grupa a 2-a : 1. Rulmentul Ale
xandria 15 p, 2. IOB Balș 13 p,
3. Electroputere Craiova 11 p. 
Scria a Il-a grupa 1 : 1. Chi
mia CFA Brăila 15 p. 2. Texti
la Pucioasa 13 p, 3. Record 
Ploiești 11 p ; grupa a 2-a : 1. 
CFR Constanța 15 p. 2. URA 
Tecuci 13 p. 3. Automobilul 
Galați 11 p. 4. Rapid Galați 8 
P. Seria a IlI-a, grupa 19 1.
Hidrotehnica Focșani 15 p, î. 
Locomotiva Pașcani 12 p. > 3. 
Hidrotehnica Iași 11 p, 4. Elee- 
trocontact Botoșani 10 p ț gru
pa a 2-a : 1. Constructorul Con
stanța 14 p (un punct scăzut pen
tru 4 jucători suspendați), 2. Chi
mia Năvodari 12 p, 3. IMU Med
gidia 10 p. Seria a IV-a, gru
pa 1 : 1. Metalurgistul Cugir 
15 p.. 2. Transloc Alba Iulia 13 
p. 3. Petrolul Arad 11 p; grupa 
a 2-a : 1. Carpați Mîrșa 10 p, 2-3. 
Petrochimistul Pitești și Utila- 
iul Petroșani cite 8 p.
......... — ' ..■.....

CURÎND VA
(Urmare din pag. I)
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ii. Intr- 
pasionai 
rialului

Acum 
rință. C 
duri, în 
lui se a 
tele Are

să-i găzduim in pregătire chiar 
pe sportivii unor cluburi din 
R.D. Germană. Se fac eforturi 
de modernizare și sporire a 
funcționalității unor obiective 
la Vatra Dornei, Bușteni, Petro
șani, Băișoara, Borșa.

— Sezonul care începe este 
extrem de important, întrucât 
precede Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Calgary. Ar trebui 
deci Bă aflăm, încă de pe-acum, 
care e situația t

*— Vom aborda sezonul eom- 
petițional doar cu acei sportivi

SOSI
care au i 
locuri frun 
ternațion 
noi, cum . 
Universitar 
(21—28 f< 
cursurile 
chiada arn 
deal, 25 . 
1987). Pent 
btne acest 
vom organ 
teva corn: 
(schi fond, 
la care spe 
dpare vait 
re, pentru 
mai obiect

(Urmare din pag. 1)

noștri concurau sub 
semnul celor „cinci 
cercuri" încheind foar
te dificila probă de 
obstacole pe locul 
5. între participant!, 
o singură călărea
ți : Dania Popescu, 
între timp, fetita de 
la Craiova urcase trep
tele performanței, fi
ind In plină maturita
te sportivă, devenind 
„șefa de promoție" a 
tuturor generațiilor de 
călărețe. Datorită apti
tudinilor sale deosebi
te, a înscris un șir de 
premiere în echitația 
românească, de la par
ticiparea la Olimpiadă, 
la Cîștigarea titlurilor 
de campioană balcani
că la seniori. Va avea 
alături, sfătuitor și 
partener de viață, un 
alt mare călăreț, maes
trul sportului Alexan
dru Longo.

SECVENȚA A TREIA. 
Zi frumoasă de toam
nă bogată în roade a 
acestui an. Nu departe 
de București, la km. 
24, pe șoseaua ce duce 
spre Călărași se află 
Stațiunea Didactică Ex
perimentală Beicluga- 
tele. Atei lșl desăvîr- 
ș&sc pregătirea studen
ții Facultății de zoo
tehnie a Institutului

Agronomic, beneficiind 
de excelente condiții 
pentru a desfășura o 
rodnică activitate ști
ințifică. Aici se află, 
acum, permanent și 
studenta Dania Popes- 
eu-Longo, ca șî soțul 
ei, antrenorul Alexan
dru Longo, prieteni 
nedespărțit! al acestor 
„mlndre animale", cum 
le numesc cu justifi
cată mîndrie. Aveam 
să aflăm, stînd de 
vorbă cu ing. St. Neac- 
șu, directorul stațiunii, 
eu ing. P. Constantin, 
șeful Complexului, că 
„intre spori și cerce
tare s-a stabilit o trai
nică legătură, cu duble 
sensuri, pentru că, es
te un lucru cert, nu se 
pot obține performanțe 
deosebite fără ca ști
ința să-și spună eu- 
vîntui, în timp ce spor
tul, mai ales în cazul 
nostru, confirmă cerce
tarea muncii de labo
rator". într-adevăr, 
studenții — să-i amin
tim doar pe câțiva din
tre cei eare au abor
dat și sportul de per
formantă : D. Cazac, 
8. Petrescu, C. Tija, 
Iulia Fota, O. Zamfi- 
rescu, D. Georgescu, V. 
Ormenișan etc. —, sub 
îndrumarea unui co
lectiv de cadre didac
tice eu o înaltă com
petentă (I. Pintilie, Gh.

Georgescu, AL Ignat, 
H. Răducănescu ș.a.) 
au transformat secția 
de călărie a asociației 
Agronomia Intr-un loc 
unde simbioza știință- 
sport dă rezultate dintre 
oele mai bune. Se lu
crează intens la diver
se teme de cercetare 
privind Îmbunătățirea 
raselor eailor. a celor 
autohtone, un accent 
punîndu-se, în acest 
cadru, și pe realizarea 
unor cai de sport cu 
certe calități pentru 
marea performanță. 
„Au trecut abia doi 
ani de la constituire, 
iar clementele care să 
confirme teoria au 
devenit dominante" — 
ne spune Al. Longo. 
Intr-adevăr, locul 3 la 
recentele campionate 
de dresaj ocupat de 
Dania Longo („N-am 
uitat marea mea pa
siune, obstacolele, dar 
și dresajul mă atrage 
la fel") reprezintă o 
primă treaptă spre ob
ținerea unor succese 
rât mal mari. „Valoa
rea celorlalte, a celor 
științifice ? Deosebită. 
S-ar putea vorbi des
pre ele cîteva zile !..• 
Multe din rezultatele 
obținute vor putea fi 
aplicate, tn eurind 
pe scară largă tn 
herghelii, astfel ei 
se va Îmbunătăți ma

terialul genetio, Întrea
ga dezvoltare a aces
tui domeniu".

SECVENȚA A PA
TRA — o reprezintă 31 
prezentul, dar mat a- 
les, viitorul. „Avem tn 
apropiere cîteva școli 
— la Bcloiugatele, Is- 
lazu. Hrănești, Cojești 
ș.a. — care vor repre
zenta baza noastră de 
selecție" — ne spune 
Dania Longo. Ing. 5t. 
Ncacșu o completează : 
„Nu numai pentru 
sport, râ de oe nu —• și 
pentru a deveni buni 
specialiști în zooteh
nie ? Stațiunea noas
tră se bucură de un 
larg sprijin din partea i 
conducerii de partid și 
de stat, avind și in vi
itor largi posibilități 
de dezvoltare. Este ne
voie doar de oameni 
pasionați — pentru că 
nimic nu se poate ob
ține fără strădanii și 
pasiune —, așa cum 
sînt maeștri sportului 
Dania și Alexandru 
Longo".

Ne despărțim, în
tr-un tîrziu( de gazde
le noastre. în „labora
toare" munca continuă. 
A doua zi. pe terenul 
de sport se vor căuta 
răspunsurile la noi în
trebări. Și ele vor fi, 
eu siguranță, de nota 
10 I

sălile de sport, FATĂ ÎN FATĂ CU AN01
fUrma'e din pag l)

moment curent și deteriorează 
zugrăveala pereților prin pă- 
trenderea apel de ploaie. La 

minute distanță — la Șoca
ta generală nr. 21, sala, care 
găzduia rândva partide oficiale 
de volei și finale ale Daciadei 
la gimnastică, avea Înghesuite 
pe covorul pentru exercițiile la 
sol Bpahere, coșuri de baschet, 
o plasă de volei și o schelă 
metalică, probabSl, pentru în
locuirea celor peste 50 ita sută 
din geamuri ; vestiarul avea o 
ușă în mare parte spartă, părți 
dfo ziduri distruse, tar prin 
adoperiș apa „lucrase" în voie, 
producînd stricăciuni. în noul 
cartier Vasiie Aron, la Liceul 
Industrial Energetic nr. 1, sala 
de sport este însă foarte bine 
întreținută, curățenia făcînd 
parcă parte din... programa șco
lară. Tot astfel stau lucrurile și 
la sala CSȘ din Piața Teatru
lui, care găzduiește duminică 
de duminică partidele oficiale 
de baschet și volei din prima 
categorie a țării și la sala Ar
mata din str. Ștefan oei Mare. 
Ou regret trebuie însă să con
semnăm faptul că prima nu dis
pune de o tabelă electronică 
de afișaj, tar cea de a doua are 
plăcile de recortan dezlipite (I. 
IONESCU).

TIMIȘOARA. în raidul nos
tru am trecut în revistă sălile 
CSȘ Timișoara, CSȘ Politehni-

ca. Scolii generale nr. 16, pre
cum și bezele A.B.S. (comple
xele sportive Bega, 1 Mai și 
Olimpia). Despre toate, numai 
cuvinte de laudă, atât în ce 
privește gospodărirea și folo
sirea lor, rât și felul în eare 
sânt utilizate. Cîteva mîrâ 
precizări : 1a numărul mare 
de sportivi care se pregă
tesc în sala CSȘ Timișoara ar 
fi necesare mai multe aparate ; 
ta sala Olimpia s-au încheiat 
cu hi-ne lucrările de etanșeizare 
a ferestrelor și ușilor, la pati
noarul artificial a fost veriifi- 
aaitâ și pusă la punct instalația 
frigorifică, tar la sala de sport 
nr. 2 din Complexul Bega sînt 
ta curs de executare lucrări 1a 
acoperiș. (C. CREȚU).

TIRGOVIȘTE. Cetatea oțe
lului dispune de 8 săli destina
te activității de performanță și

desfășurări 
fizică și S] 
ta bun toc 
s-au făcut 
deosebite 
modernizai 
chiar cele 
orele rakli 
în Sate 
tens ta 
vopsirea p 
curățeniei 
sociale. Sa 
6 era și et 
erau întoct 
reparate ș 
altele ; la 
startul cui 
târziu, dar 
riitmul va 
bună pent 
lui Enăchi 
fiind azi îi 
mă". (M. .

Raidul efectuat timp de trei zile de cores 
județele Brașov, Constanța, Craiova șl Iași I 
constatări in ziarul nostru din 7 noiemt 
menționate în acest număr, relevă în general 
ale factorilor responsabili pentru buna gospe 
utilizare a sălilor de sport.

Faptul că din raidul nostru de sezon, desffi 
sfert din județele țării, a reieșit că, în cea rr 
spațiile destinate pregătirii', dar gi activității 
bine puse la punct și exploatate corespunzăto 
că și în celelalte județe ale țării situațiile se 
Sîntem convingi că si in locurile nnde se mai 
urmă factorii răspunzători vor lua măsurile 
ca în perioada care urmează activitatea de ed 
să se desfășoare la parametrii impuși de exil

DE MUNCĂ! Complciul nr. 3 (bărbați)PRACTICAT!, ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL
I

DUMINIfĂ, 
ZtE AVAN

.1
1. Stînd eu picioare

le ușor depărtate : L 
Ridicarea brațelor prin 
Înainte, sus, eu exten
sie ; 2. Arcuire; 3.
îndoirea truitehluM

| înainte ; 4. Arcuire.

depărtat 
lateral :

2. Stînd 
cu brațele
1. Răsucirea tntn- 
chiulul spre sttn- 
ga ; 2. Arcuire; 
3-4. Aceeași miș
care spre dreapta.

3. Stînd depărtat 
en brațele sns : 1. 
Îndoirea trunchiu
lui spre sffinga ț 2. 
Arcuire ; 3-4. A- 
oeeași mișcare spre 
dreapta.

4. Stînd eu brațele lateral: 1. Ba
lansarea piciorului sting întins îna
inte ; 2. Balansarea piciorului sting 
întins înapoi; L Balansarea ptrâo- 
rului sting întins înainte; A Reve
nire; 5-8. Aceeași mișcare cu pl- 
ctorul drept.

5. Stind : 1. Să
ritură în sprijin 
ghemuit ț 2. Sări
tură in stînd de
părtat, eu brațele 
lateral, sus.

16 NOIEMBRIE 19S6
TRAGERE EXCEPȚIONALA 
jjyro

13 categori

Biletele de 
participa 
rile ;

Se eîștigă 
din 18 ți, 
trase ;

BANU'JTOTURISMf.EXCiiRSB
OEBTe HUTAB»

7 extrageri 
total de 6t

ULTIMA ZI 
simbătâ 15
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|Pc marginea evoluției echipei de tineret ia cordoba
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Garri 

lau- 
mai 

e se-

startului celei de a 27-«a 
Olimpiade. Așteptăm, cu in
teres și justificate speranțe, 
ca echipierii reprezentativei 
României să obțină o per
formanță bună, în cea mai

I FOARTE APROAPE DE UN SCOR EGAL,

DAR EFICACITATEA A LĂSAT DE DORIT

refe- 
i rfn- 
șahu- 
mlra- 
■eziua

Cum jucați pentru negru ? 
titrată ne readuce în atenție 
un moment foarte spectacu
los al precedentei competiții 
olimpice, desfășurată acum 
doi ani la Salonic. Ou pie
sele albe — actualul nostru 
campion Mihai Șubă, avind 
ea partener pe cunoscutul 
șahi st englez Anthony Miles. 
Cu o mutare foarte îndrăz
neață, jucătorul român e 
deschis poziția albelor, ceea 
ce i-a adus până la urmă o 
prețioasă victorie. Vom a- 
răta, în rubrica viitoare, fi
nalul acestei interesante 
partide.

Radu VOIA

ocupa 
'.ii in- 
>entru 
tdiale 
ivacia 
Con- 

parta- 
(Pre- 

nartie 
t mai 
: virf, 
ră cî- 
tonale
parti- 
hota- 

ra ctt 
’ăcute.

— După cum le prezentați, lu
crurile par să meargă bine în 
schi și în biatlon...

— Nu e deloc așa l Ne 
greu, de pildă, să asigurăm 

pregătirea

e 
în

ECE
lucație 
>us de 
îlclpiu 
torturi 
>rea și 
1 — 
Lele și 
pildă* 

s-a ta
inelor, 
ituarea 
îpurile 
ile rar. 
ilor — 
sparte, 
le și 
și 4, 
it cam 
ii că 

notă 
Liceu - 

sala 
„for

această perioadă pregătirea 
specifică a componenților lotu
rilor, cunoscîndu-se că l-am 
pregătit pe toți doar în mod ne
specific, pe uscat. Avem, de ase* 
menea, probleme cu asigurarea 
unor materiale competitive, 
pentru a nu fi handicapați, încă 
din start, de către partenerii 
noștri.

— în 
federal 
seamă 
stilului 
Păcate, 
nunte.

— Ne străduim să instaurăm 
un climat de muncă unitar, 
responsabil, la nivelul loturilor, 
al cluburilor, al comisiilor jude
țene. Nu este lesne să găsim 
numitorul comun al opiniilor 
din biroul federal, astfel incit 
acest for să devină un motor aî 
performanței in sporturile ză
pezii. In ultima vreme, hotărî- 
rile sale merg la esență, așa 
cum a fost de altfel, tn cazul 
atit de neplăcut al suspendării 
unor sportivi pe timp de un an 
din activitatea competițională 
internă și internațională, pentru

ultima vreme, biroul 
a avut de rezolvat o 

de probleme aparținînd 
de muncă, deficitar, din 
Vă rugăm să dați amă-

CORDOBA, 13 (prin telefon).
Mal Intîi să vorbim despre in
teresul enorm pe care l-a stir- 
nit meciul dintre reprezentative
le de tineret ale Spaniei șl Româ
niei In splendidul oraș Cordoba, 
unde — mărturisea președintele 
clubului local, M. Fernandez, de
legatul U.EJ.A, italianul Ce- 
zare Cuttonl — stadionul n-a mal 
fost așa de plin de peste 10 ani. 
Intr-adevăr, capacitatea maximă a 
stadionului .El Arcangel" a fost 
depășită, peste 20.000 de specta
tori luind cu asalt tribunele care 
cuprind numai 18.000 de locuri.

Cele două echipe au tăcut un 
joc de mare luptă, de uzură, dis
putat cu mare ardoare de am
bele părți. Era șl normal, pentru 
că echipa noastră, care de eu- 
rind a fost încredințată antreno
rilor Gb. Constantin șl Gb. Stal- 
eu, urmărea să se impună In 6- 

. toarte importantă 
/1 viitoare a 

grupei Campionatului European 
de tineret. Ea evolua pe terenul

i eu-
_ . antre- 

-----  — ______ Luis Suarez, 
care a prezentat o eehipă nouă, 
ta care dintre vechii Jucători au 
.supraviețuit”, datorită eondlțil- 

* lor regulamentare privind Urnita 
Ide vîrstă. doar Vasquez și Euse

bio. Dar noua formulă prezentată 
de el s-a arătat promițătoare, 

— pentru că, alături de acești vechi 
-"titulari al reprezentativei spanio- 
Ile, noii chemați au evoluat bine, 

unii chiar toarte bine, eum a 
fost cazul, in afara celor doi ci
tați, al lui Uoronte L considerai I marea speranță a fotbalului spa
niol, șl mal eu seamă al funda
șului Rata Paz.

Acestei formații, care a evoluat 
eu o mare doză de ambiție, re
prezentativa noastră l-a opus un 
joc bine organizat. S-a văzut că I antrenorul Gh. Constantin a știut 
să așeze liniile in așa fel, Ineît 
se poate spune că. în ansamblu, 
echipa a prezentat un joc fără I fisuri, o bună circulație a baloa
nelor, acțiuni purtate eu multă 
răbdare, eu mult calm, in care 
activitatea liniilor de fundași și I mijlocași a fost bună, ta gene
ral. Șl portarul Llltao, așa 
cum arătam in cronică, s-a eom- I portat excelent. Mai departe însă,
In privința vlrîurtlor de atac, a- 
cestea nu au reușit să ajute, să 
contribuie Ia travaliul mljlocași-

Ieeastă partidă foarti 
pentru configurația anroel Camnionatuli

Iw tiiivict. jke» cvviUu to
deținătoarei actualului titlu 
ropean — echipa Spaniei, a 
nată de celebrul Luls Su

I

I

I fisuri, o bună circulație 
nelor, acțiuni purtate 
răbdare, cu mult calm,

I mijlocași 
ral. și

Ilor șl fundașilor, nedemaretndu-se 
la timp șl din această cauză mul
te baloane au fost Irosite.

I In partea a doua a intîlnlrtl, 
dominarea spaniolilor s-a accen
tuat și portarul Liliac a fost de
seori solicitat. Dîn păcate, cu nu
mai 4 minute înainte de sftrși- 

■_■■■, la o minge șutată 
IJorente L el a respins <6 

Loren, fiind ta apropiere, a nr- I mărit șl a Înscris. Jucătorii noș
tri au fost, ded. foarte aproape, 
la numai patru minute, tte un 
rezultat de egalitate, oare, obți
nut pe terenul deținătoarei titlu-

Imal 4 mlnu 
tul partidei, 
de IJorente

I

ri din 
inii gi 
dotele 
aajore

buna
pe un 
a lor, 

e sini 
redem 
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terii în 
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tul continental șl al uneia din
tre favoritele grupei, i-ar fi lan
sat spectaculos. Dar nu s-a 
luat decizia definitivă miercuri, 
la Cordoba, întrucît partidele din 
serie continuă șl noi credem că 
reprezentativa de tineret a Româ
niei poate să facă saltul de va
loare așteptat și anunțat deja 
de această întîlnire.

Pentru a avea 
clară a modulul 
portat jucătorii, 
trenorllor cîteva rizărl.

o imagine mal 
cum s-au cont
ain solicitat an- 
scurte caracte-

Liliac. A fost
ceasta partidă. A intervenit 
promptitudine. A știut să lasă la 
vreme la mingile înalte. A blo
cat curajos in picioarele ata- 
canților adverșL Păcat de acea 
inexactitate comisă In minutul 86, 
de oare a profitat Loren șl a 
înscris. Pologea. O comportare 
mal modestă. Se aștepta mal 
mult de la el, mai cu seamă în 
privința aparițiilor ta atac. 
Cei doi fundași centrali, Minea 
și Mlhali, au făcut șl lucruri 
bune, au știut să se plaseze foar
te bine la acțiunile în valuri ale 
jucătorilor spanioli, din repriza 
a doua mal ales, dar au comis 
unele erori In privința modului 
tn care au ieșit din defensivă în 
atac, întârziind uneori punerea 
baloanelor în joc. Topolinschi. 
A realizat o excelentă repriză I, 
ceva mal șters in partea a n-a. 
Sabou. A fost unul dintre oa
menii de bază ai selecționatei. A 
mundlt mult. A scos multe ba
loane. A căutat să atragă la joc 
virfurile de atac, lntr-un cuvînt 
a fOst unul dintre cei mal buni 
jucători ai noștri. Glcă Popescu. 
Antrenorul Constantin ne decla
ra că vede In el unul dintre pi
lonii echipei noastre. Bănuță. 
Poate fi considerat cel mal bun 
om al echipei noastre. Prin exe
cuțiile iul tehnice, a smuls tri
bunelor ropote de aplauze. Sabău. 
In cîteva acțiuni a arătat finețe 
în execuțiile tehnice, dar, In ge
neral, randamentul lui a fost slab. 
Badea. Nu a jucat decît 30 de 
minute, In care a arătat cîteva 
din calitățile lui de a dribla și 
a fenta, dar nu a realizat ceea 
ce 1 s-a cerut în această jumă
tate de oră, adică o limpezire a 
jocului, o coordonare mal efi
ciență a acțiunilor de atac. 
Referitor la cele două vîrfuri, 
Albu șl Cadar, contribuția lor a 
fost insuficientă sub raportul co
laborării, o colaborare care se 
Impunea tn situația în care echi
pa spaniolă domina șl încerca 
să-și impună cu autoritate jocuL 

Pentru viitor, antrenorii Gh. 
Constantin și Gh. Staicu ne spu
neau că vor continua acțiunile 
de trial. Pentru a se 
gradul de eficacitate 
noastre, acesteia îl 
sare, cu precădere, 
atac airtentice.

excelent în a- 
eu

lmbunătățl 
al echipei 
slnt nece- 
vlrfuri de

Eftimie IONESCU

JlN REZULTAT CAM NE MENȚINE IN
a nu se fi aliniat la necesitățile > T
de pregătire ale loturilor națio- I 
nale. Subliniez, indiferent de I 
valoarea lor, căci nu trebuie sa- 
crificate principiile unei pregă
tiri serioase, disciplinate, de 
perspectivă, în favoarea intere
selor personale sau de club.

— Pe scurt, tovarășe Dună- 
rințu, sînteți convins că noul 
sezon va. fi... altfel decît prece
dentele în privința performan
țelor din sporturile de iarnă ’

— Drumul scurtării decalaju
lui față de virfurile internațio
nale va continua. De asemenea 
vom persevera pe drumul 
schimbării mentalității adver
sare acestui proces, astfel Incit 
planul Secției de performanță a 
C.N.E.F.S., de redresare a dis
ciplinelor iernii în general și al 
celor pe zăpadă, în special, si ____ _____ _____ _____ _ _
devină cit mai curînd realitate. —min. 58. Aceste două ocazia vor

{Urmare din pag. 1)

I mințind de meciurile bune ale
echipei naționale in ultimii ani. 

Și pentru că ne referim ta I jocul bun din prima repriză, 
să spunem că acest echilibru, 
însoțit de ocazii dare, s-a da
torat și randamentului bun «d 

BOlonî, care insă avea să 
i in partea a doua, poate 

nu atât din cauza anilor care 
- trec, cât a eforturilor speciale.

1 insufl- 
- ciențele celorlalți mijlocași, toți 
- trei sub așteptări.

. Startul bun de după pau- 
- ză, marcat de marea ocazie a * • - - -..............................   cheie

pre- 
Hagi ta

Ilui B 
scadă

Itrec, cit a eforturilor 
menite să suplinească 
cientele celorlalți miile

Iuei
3. 

ză, —

Ilui Lăcătuș (min. 48) — 
în desfășurarea partidei — 
cum și de aceea a lui H

ADMINISTRATA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„MARILOR CÎȘTIGURI" LA 
LOTO DIN 7 NOIEMBRIE 
1986. FAZA I — Categoria 1 : 
2 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300 ; categoria 2 : 15 va
riante 25% a 4.667 lei; cate
goria 3 : 18 variante a 3.889
lei; categoria 4 : 33,25 varian
te a 2.106 lei ; categoria 5 î 
140,75 variante a 497 lei ; ca
tegoria 6 : 274,25 variante a
255 lei ; categoria X : 1.320,75 
variante a 100 lei. Report la 
categoria 1 : 162.287 lei. FAZA 
a H-a — Categoria B : 19 va
riante 100% a 12.966 Iei, tn ca
drul cărora o excursie de un 
Ioc în R.P. Ungară și diferența 
în numerar și 146 variante 25% 
a 3.242 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“, de la categoria 1, 
au revenit participanților:

PISICA LUCIAN din cam. Va 
lea Viilor 
HAILESCU 
București.

jud. Sibiu șt Mî- 
GH. HRISTU cttn

• AST AZI, 
brie, are loc 
sala clubului __  _______
nr. 1, cu Începere de la ora 15,50, 
tragerea obișnuită Loto. Desfă
șurarea tragerii va fi transmisă 
la radio, pe programul I, la ora 
18,15. Numerele extrase vor fi 
radiodifuzate, In reluare, la ora 
18,55, pe programul H. la ora 23, 
pe programul L precum și stm- 
bătă dimineață, la ora 8,55, pe 
același program. Conform regu
lamentului, toate tragerile A. S. 
Pronosport stat publice, ceea ce 
înseamnă că la acestea stat in
vitați să asiste toți cei intere
sați. După efectuarea tragerii, va 
rula un film artistic, intrarea fi
ind liberă.

•vineri, M nalem- 
ta București, tn 
din str. Doamnei

fi urmate — din păcate după 
gol — de o altă mare ocazie a 
Iul Lăcătuș (min. 66).

Care sînt însă
După amintirea acestor trei e- 

lemente pozitive ale tricolorilor, 
să spunem că echipa României 
n-a reușit, totuși, să-și păstreze 
echilibrul după pauză, în primul 
rând ca urmare a randamentului 
scăzut al liniei de mijloc. în a- 
oeastă a doua parte, tricolorii 
®u renunțat practic la jocul de 
ansamblu, de pase, care a con
tracarat deseori „șuruburile"
Iuti Butragueno, încrucișările
lui Victor și Michel, „pistonă- 
rile" lui Julio Alberto ți au 
preferat contrele directe cu ju
cătorii spanioli, aceștia din 
urmă avînd o reală superiori
tate „tn masă" 
teză.

Ajungîndu-se 
narea acțiunilor 
gate ale liniei

„umbrele" 7

la capitolul vi-
la dezorganâ- 
pînă atunci Ie
de mijloc, tri-

ANUNȚ
BILETELE DE INTRA

RE LA MECIUL SPOR
TUL STUDENȚESC — 
RAPID BUCUREȘTI, care 
se va disputa duminică, 
se vor pune în vînzare 
astăzi, cu începere de ta 
ora 12, la casele stadioa
nelor Sportul Studențesc 
și Rapid și la agenția 
Rapid (din Gara de 
Nord). în ziua meciului 
nu se vor vinde bilete la 
casele stadionului Spor
tul Studențesc.

Ieri s-a disputat o nouă e- 
tapă în cadrul „Cupei Româ
niei" la fotbal — competiție ce 
se desfășoară sub egida „Da- 
ciadeî". S-au întrecut echipe 
din campionatele diviziilor' B 
si C si cîteva formații de ca
tegorie inferioară. Și acum, ea 
Si în celelalte etape ale com
petiției. surprizele s-au ținut... 
lanț, o serie de divizionare B 
fiind eliminate de către echi
pe din eșalonul nr. 3. Astfel 
au părăsit întrecerile „Cupei" 
Minerul Cavnic, Mecanica Fi
nă Steaua București. Progresul 
Brăila. Steaua Mizil. Automa
tica București, C.S.M. Suceava. 
Unirea Slobozia și altele. Dar 
iată rezultatele etapei:

Industria Sârmei Cîmpla Tur- 
zii — Minerul Cavnic 2—0 
(0—0). Ceahlăul P. Neamț — 
C.S. Botoșani 1—0 (0—0), Car- 
pați Nehoiu — I.C.I.M. Brașov 
0—1 — după prelungiri. Dacia 
Pitești — Automatica Bucu
rești 1—0 (0—0). FEPA >74 Bîrlad 
— Aripile Bacău 2—1 (0—0).
Carpați Mîrșa — Gaz Metan 
Medias 1—2 (1—1), Motoare 
Diesel București — Unirea Slo
bozia 1—0 (0—0), înfrățirea ti
rades — F.C. Bihor 2—3 (1—3). 
Celuloza Zărnești — IMASA 
Sf. Gheorghe 3—1 (0-0), Ci

mentul Hoghiz — Gloria Bis
trița 0—3 (0—2). Victoria 1RA 
Tecuci — Unirea Focșani 1—0' 
(0—0), Chimica Tîrnăveni — 
A.S.A. Tg. Mureș 12-11 — du-, 
nă lovituri de la 11 ni. Arru- 
bium Măcin — Progresul Brăi
la 2—1 — după prelungiri.
A.S.A. Chimia Ploiești — Stea
ua Mizil 3—1 (1—0). Metalur
gistul Cugir — Dacia Mecani
ca Orăștie 3—2 — după pre
lungiri. Explorări Cimpulung 
Moldovenesc — C.S.M. Suceava 
4—2 (2—2), C.I.L. Sighet — Olim
pia Satu Mare 2—0 (1—0), Electri
ca Titu — C.S. Tîrgoviște 3—5 
(0—2), Minerul Paroșeni — 
Aurul Brad 1—0 (1—0). Vago
nul Arad — Politehnica Timi
șoara 4—6 — după lovituri de 
Ia 11 m. C.F.R. Pașcani — Po
litehnica Iași 1—0 (0—0). Pro
gresul Corabia — Progresul- 
Vulcan București 4—6 — după 
lovituri de la 11 m. CONFRET 
Constanta — F.C. Constanța 
1—2 (0—2). Minerul Sărmăsag 
— F.C. Maramureș Baia Mare 
0—3 (0—2), Unirea Sînnicolau 
Mare — Metalul Bocșa 4—5 — 
după lovituri de Ia 11 m. Au
tomatica Alexandria — Meca
nica Fină Steaua București 2—1 
(0—0). Minerul Oravița — A.S. 
Drobeta Tr. Sev. 2—0 (1—0).

„CLASAMENTUL ADEVĂRULUI"
Caravana Diviziei A se pune, 

duminică, din nou în mișcare, 
ea lntrind In a doua treime a 
parcursului tradițional de 34 de 
etape. Care este linia de clasa
ment la Încheierea primei treimi? 
Nimic mal simplu, dacă par
curgem „clasamentul adevărului":
1. Steaua 
Z. Dinamo

+ 11
+ 3 (4-25)

3. F. C. Argeș + 3 (+ 4)
4. F. C. Olt + 3 (+ 3)
5. Petrolul + 2 (+ 4)
5. Victoria + 2 (+ 3)
7. Sportul Stud. 8 (+ 5)
8. Corvlnul 0 (
8. S. C. Bacău 0 (- 1)

M. Univ. Craiova 0 (- 2)
ÎL Oțelul — 1
12. F.C.M. Brașov — a <— o
13. Rapid — 2 (- 8)
14. „U“ Cluj-Napoca -3 (-2)
15. Chimia — 3 (- 7)
18. Flacăra — 8 (-14)
17. Gloria — 4
18. Jiul — 8

Care ar fi concluziile după tl 
etape 7 în primul rfnd, distan
țarea echipei campioane, Steaua, 
la nu mal puțin de 8 puncte, ceea 
ce Bugerează elocvent spectacu
losul el sprint. Apoi, intrarea ta 
cursa pentru celelalte două trep
te ale podiumului a unor echlpe- 
surpriză, cazul formațiilor Vic
toria, Petrolul, F. C. Olt.

(URSA (ALiriCĂRII
colorii au mizat mai mult pe 
lansarea pe cont propriu a lui 
Cămătaru și Lăcătuș, lansări 
uneori spectaculoase, dar ne
productive, în pofida eforturi
lor admirabile ale celor doi — 
primul impurandu-se prin for
ță, iar cel de al doilea prin 
„zig-zag“-urile sale mereu de- 
mtamite, capabile să dizloce 
destule apărări, cu condiția ca 
pe această pârghie eaibemaită 
să-și facă apariția linia de mij
loc, ceea ce nu a fost cazul. 
BBloni a jucat mai ales la ^în
chidere", Stoica nu a avut o zi 
bună, Klein, la fel, n-a mai în
văluit câ in prima repriză, iar 
Hagî a recurs și el doar ta 
acțiuni individuale, fiind real
mente o piesă fină neintegrată.

Principala cauză a infrîngerii 
în această partidă în care, fi- 
nește, și spaniolii au avut des
tule situații de gol, a fost an

„TROFEUL FAIR PLAY SPORTUL"
Privită prin prisma sportivită

ți, întrecerea divizionarelor A se 
menține — din păcate — la a- 
celași nivel îngrijorător. Dovadă, 
cele 20 de cartonașe (3 „roșii“ și 
17 „galbene") înregistrate în e- 
tapa a 11-a . Una dintre conse
cințe : dintre cei 17 „colecționari" 
de avertismente, 7 nu vor juca 
duminică.

După 11 etape, situația în „Tro
feul fair-play Sportul" este ur
mătoarea :

1. Rapid
2. F.C.M. Brașov
3. Dinamo

4— 6. Victoria 
Corvlnul 
Univ, Craiova

T— 8. S. C. Bacău 
Flacăra

*—10. Petrolul 
F. C. Olt

M—lfi. „U* Cluj-Napoca 
Steaua

13. Sportul Stud.
14. Oțelul
15. Gloria
16. F. C. Argeș
17. Jiul
18. Chimia

G R S P»)
9------ 275
6 ------ 270
7 ------ 265
8 ------ 263
8----- 260
8----- 260
9 ------ 255
3 1 6 255

10 — — 250
8 1—250

M----- 345
9 1—245

13 ------ 235
14 ------ 230
17-----
17 1 2 205 
lfi 3 14 170
16 3 19 115

G — cartonașe galbene, R — 
cartonașe roșii, S — etape de 
suspendare, P — punctaj.

gajarea nu prea recomandabilă 
în lupta corp la corp în fața 
unei echipe pline de tempera
ment, care — înainte de orice 
— trebuia oprită prin „pasade" 
care să-i irosească energia.

Ideea principală care se de
gajă este eă tricolorii au făcut 
o primă repriză bună, pe alocuri 
foarte bună, dar a-u slăbit după 
pauză, din motive care sperăm 
să nu se datoreze faptului că 
unii jucători au obosit. Ca tn 
atâtea alte rânduri, cu unele ex- 
oepții — Butragueno, Michel, 
Vidtor — jucătorii noștri, o 
spunem cu toată convingerea, 
s-au dovedit superiori din punct 
de vedere tehnic spaniolilor. 
Dar ei au fost învinși de e 
echipă mereu in plină mișcare 
și, mai ales, de o linie de mij
loc care funcționează de fiecare 
dată în 4 timpi.

Tricolorii, în pofida acestui 
6—1, au deschisă în continuare 
calea calificării, după un meci 
oare a stârnit interesul Europei.

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT

A HOTELULUI „BUCUREȘTI" J
COMPLEXUL HOTELIER „BUCUREȘTI", din Calea Vie- 

tortei 63—81, vă oferă. în cadrul bazei sale de agrement, 
condiții pentru destindere :
• piscină acoperită ; cursuri de inițiere înot pentru copii 

și adulți
•

1
sală de gimnastică ; cursuri de gimnastică aerobică 
saurfă finlandeză
cabinete de masaj sl ultraviolete
servicii asigurate de personal de înaltă calificare.

Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru 
de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie.

Abonamente lunare pentru 12 Intrări.
Program zilnic : 8—20.
Informații suplimentare la telefon : 15.58.50/2946.

sala

8
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fond, 
fl M fond.

de
marș ciclism 

o probă

UN ATLET INCOMPARABIL ?

CANDIDATURI OLIMPICE PENTRU 1994 Șl 1998!

IN SERIE!
TRIATLONUL DE MARE FOND AL IERNII

IA HANDBAL FFMIMM
PROBE DIFERITETRASEU UNIC,(Urmare din pag. 1)

se...

RUGBYUL VIITORULUI ?
mul-

TELEX ® TELEX • TELEX @ TELEX

...LA RĂSCRUCE

GHEAȚA •

TURNEELE DIVIZIEI A DE VOLEI (m)
(Urmare din pag. 1)

ales 
pen-

I

învins la 
reprezentativa

odihnă ; 
urmează

și Mie- 
foarte 

Woytyla

Lucian Bișniță. 
Ilie 9, Petruș 5, 
ju 3 și Doiciu 1, 
ri 6, Labegorre 
Demouge 1, M.

verificare 
dlscipli- 

ce-1

La 
in- 

for-

TROHUL CARPAJI“

Urnită, 
Po-

Cursa candidaturilor pentru ob
ținerea organizării Jocurilor O- 
limplce a devenit o prezență... 
diurnă a vieții sportive mondia
le. Abla a avut loc desemnarea 
orașelor Albertville și Barcelona 
drept gazde ale Olimpiadelor din 
1992 și. iată, au început să fie 
date publicității propunerile de 
candidaturi pentru următoarele 
Jocuri. Ieri, de pildă, o mai 
veche cunoștință, oi ișul Falun 
(Suedia), care a pierdut recent 
în favoarea Albertville-ulul. a 
făcut cunoscută, «prlntr-un pur
tător de cuvînt al municipalității, 
planul de desfășurare a unei noi 
campanii de publicitate, în vede-

rea obținerii Jocurilor Olimpice 
de Larnă din 1994. Din Japonia, 
agențiile de presă consemnează 
că șl pentru Olimpiada albă din 
1998 s-a mai înscris un candidat : 
orașul Morioka, situat In nordul 
țării. Interesant este că alte trei 
(!) localități din această țară, 
Nagano, Yamagata șl Asahikawa, 
doresc să întrunească, deocamda
tă, sufragiile propriului Comitet 
Olimpic Național, pentru a se pu
tea apoi prezenta cu cereri ofi
ciale, în fața Comitetului Interna
țional Olimpic, de a organiza 
Jocurile Olimpice de iarnă din 
1998.

goslave — cu Mugoșa, Galici 
și Vîșnici din formația cam
pioană olimpică — au fost în 
vervă deosebită si în întîlnirea 
cu Bulgaria (cu toate acestea, 
un amănunt : învingătoarele au 
înscris cu un gol mai puțin 
decît reușiseră handbalistele 
noastre în fața aceleeași ad
versare). Din min. 35 (16—16), 
iugoslavele s-au pansat în a- 
tacuri de mare viteză și pre
cizie. reușind serii de cîte 
trei, cinci și șase goluri, pen
tru ca în min. 54 să conducă 
cu 29—19! Echipa 
arătat mal slabă 
ciurile anterioare, 
ționînd ceva mai 
toare : Vîșnici 10, 
Bozovici 5. Galici

Rădici 1. Jankovici 1 și Mu
goșa 1, respectiv Bakardjieva 6, 
Russenova 4, Vateva 3, Mlea- 
kova 3, Hristova 3, Samokov- 
lieva 2, Galapova 1 și Vasilie- 
va 1. Au condus foarte bine 
M. Marin și* Șt. Șcrban (Ro
mânia).

ROMANIA B — FRANȚA 
22—20 (10—9). S-a ratat enorm 
de către ambele echipe (hand
balistele 
cări de 
secundă 
Si încă 
vingînd 
Manuela
Maria Petruș au fost în mare 
vervă, înscriind goluri spec
taculoase exact cînd trebuiau 
mai mult. A fost un examen 
trecut cu brio de echipa an
trenată de Bogdan Macovei si

Au înscris : 
Manea 4, Blo- 
respectiv Mio- 
5, Roca 4, A.

Demouge 1,
Lagarrique 1, Rault 1 
szaniek 1. Au arbitrai 
bine M. Szajna si J. 
(Polonia).

Vineri este zi de 
simbătă și duminică 
să se dispute ultimele două 
etape ale competiției.

Ciclista franceză Jeannie Longa 
a ameliorat miercuri seara, pe 
pista montată tn Palatul Spor
turilor de la Paris-Bercy, recor
dul lumii In proba de 3 km cu 
start de pe loc, pe velodrom a- 
coperit. Prodigioasa sportivă, 
care era deținătoare și a fosted 
performanțe maxime (3:49,646-17 
nov. 1984) a realizat acum 3:45,386 
(medie orară de 47,917 km !). De 
Ia Campionatele Mondiale de la 
Colorado Springs, unde cucerea 
titlurile supreme La urmărire 
fond, extraordinara Jeannie 
corectat — în mai puțin de două 
luni. — opt recorduri ale lumii, 
cele mai importante fiind, bine
înțeles, cele trei recorduri 
orei la altitudine (44,770 km 
Colorado Springs), la nivelul 
ril (43,587 km — Milano) șl 
sală (44,718 km — Grenoble) I 
Dar, cum roata se... învîrtește, 
Jeannie se pregătește pentru 
nouă tentativă, încerclnd — 
băta aceasta — corectarea celui 
mai bun rezultat ia 1 
(1:07,189 — Isabelle Nicoloso).

an pe care ne 
pregătim să-1 încheiem (șl nici 
cel precedent) n-a însemnat 
prea mare lucru pentru atle
tul american Carl Lewis, cel 
care, In 1983, la „mondialele* 
de la Helsinki, și în 1984, la 
Olimpiada de la Los Angeles, 
cucerise cite patru medalii de 
aur. Nu numai că Lewis n-a 
înregistrat performanțele pla
nificate. dar el a pierdut mal 
multe concursuri, la diferiți 
adversari. Celebrul antrenor 
Tom Teller apreciază : „Este

păcat că Lewis se pregătește 
să-și Încheie cariera fără să fl 
realizat măcar un record «ta
re». Pentru că el merită mai 
mult ca Owens, considerat a 
fi fost cel mai bun atlet din 
istorie. După opinia mea. Cari, 
care a reușit totuși o serie de 
rezultate fenomenale, deși 
nici un record individual (nm. 
component al echipei S.U.A. 
care deține recordul mondial 
la 4X100 m — 37,83 s), este un 
atlet incomparabil 1*.

V * 
I

Bulgariei s-a 
decit în me- 
atacul func- 
bine. Marca- 
Radanovici 6, 

5, Tomașek 2,

noastre — trei arun- 
la 7 m). dar formația 
a țării și-a regăsit — 
bine — cadența. în- 

o echipă ambițioasă. 
Ilie, Simona Manea și

BASCHET • în primul meci 
al turneului pe care-1 întreprin
de în S.U.A., selecționata mas
culină a Iugoslaviei a întrecut 
echipa Universității Tennesee cu 
102—84 (58-44).

ciclism • Cursa de șase 
zile de la Mtinchen a revenit 
cuplului Dietrich Thurau (R.F.G.) 
— Danny Clark (Australia).

HANDBAL 9 Competiția 
masculină de la Pecs (Ungaria) 
a fost clștlgată de selecționata 
țării gazdă, cu 6 p, urmată de 
echipele R.S.S. Ucrainene — 4 
p. Poloniei — 2 p și Austriei — 
0 p. în ultima zi a turneului, 
R.S.S. Ucraineană a întrecut 
Austria cu 24—19 (10—8), în timp 
ce Ungaria a * ’ ............... "
25—24 (11—13), 
loniei.

HOCHEI PE ___ T._ _
Belgrad s-a disputat mecTul 
ternațional amical dintre 
mațiile Iugoslaviei și Ungariei. 
Oaspeții au obținut, surprinzător, 
victoria cu 3—0 (1—0, 2—0, 0—0). 
• în campionatul unional, Di
namo Moscova a cîștigat cu 6—5 
(2—3, 3—1, 1—1) partida cu SKA 
Leningrad, iar Sokol Kiev a

dispus cu 3—2 (1—1, 1—o, 
de Dinamo Riga.

ÎNOT • în cadrul concursului 
Internațional de la Varșovia, o- 
landeza Linda Est a cîștigat pro
ba de 100 m bras cu timpul 
1:12,47, Anne Eihorst (R.D.G.) 
situat pe primul loc la 100 m 
ber cu 1:00,28, iar coechipiera 
Katrin Gerhard a terminat 
vingătoare în proba de 200 
mixt în 2:28,49.

tenis • In finala turneului 
de la Sao Paulo, argentinianul 
Eduardo Bengoechea l-a invins 
cu 6—4, 6—4 pe brazilianul Luls 
Matar, • Mari surprize în pri
mul tur al turneului de la Lon
dra : Edberg (6—7, 6—3, 4—6 cu 
Hlasek), Leconte (2—6, 7—6, 3—8 
cu Mansdorf) și McEnroe (3—6, 
7—5, 4—6 cu Pat Cash), adică

1, 2 respectiv 5 — 
Alte rezultate : Mecir — 
3—6, 6—1, 6—2, Zivojinovl- 
Gunnarsson 7—5, 6—4. In 
doi : Curren — Lundgren

6— 3, Noah — Depal-
7— 6, Krlek — Davis 
6—2, Pate — Steyn 
• în turneul feminin

se apro- 
Performerll 

acestui 
și-au șl in

activitatea, 
oficială (ho- 
patinaj), fie 

de

Iarna... 
pie. 
sporturilor 
sezon 
ceput 
fie cea 
chel șl 
cea 
(celelalte _ 
ne). In ceea 
privește pe diferiți!

organlzatori, ei pun 
la punct, la nivel 
de detaliu, con
cursurile Iernii Î98W 
87. Intre acestea se 
înscrie și organiza
rea, la Grenoble, 
pentru al doilea an, 
a unul „triatlon al 
iernii*, alcătuit din 
trei curse succesive,

de 10 km schi 
22 km 
km
Este . __
mare rezistență ca
re, la prima ediție, 
s-a bucurat de in
teres din partea a 
numeroși concu
rent!.

////

Galezll au... inventat un 
concurs „mixt*, mal ales prin 
varietatea mijloacelor de în
trecere : 100 de atlețl alergă
tori, 20 de călăreți și 20 de ci
cliști s-au aflat la startul unei 
curse care a măsurat 22 de 
mile (ceva mai mult de 35 
km), pe colinele de la Brecon 
Beacons. întrecerea a revenit 
unei călărețe (Jones), In 2.06: 
50. Primul ciclist, la fapt tot

o femele, pe nume Phelan, a 
fost înregistrată In 2.07:17, Iar 
primul dintre alergători (Dave 
Woodhead) a obținut un „cro
nometru* de 2.08:23. După 
cum se vede, timpii înregis
trați, cu calul, cu bicicleta 
sau pe jos, au fost totuși des
tul de apropiați, avîndu-se în 
vedere lungimea șl mal 
duritatea traseului, unic 
tru toată lumea...

Există astăzi o 
modă In lumea rug- 
byulul, aceea a jo
cului în 7. In ulti
ma perioadă au 
fost organizate com
petiții interne, dar 
șl turnee interna
ționale de rugby In 
7, la Hong Kong, 
Sydney (a partici
pat șl o selecționată

română), Middle
sex, Melrose etc. In 
vara viitoare, în lu
na iunie, cu prilejul 
sărbătoririi capitalei 
lusitane, Federa
ția Portugheză de 
Rugby va organiza, 
la Lisabona, un ast
fel de turneu, la 
care urmează să la 
parte 32 de for-

mâții din mai
te țări europene. 
Competiția se va 
numi „Lisboa Se
vens*. să fie, oare, 
rugbyul în 7 — rug- 
byul viitorului 7 Să 
nu uităm, In fond, 
că mal înainte de a 
fl handbalul In 7, a 
fost cel In 11 I

Rubrică realizată de Romeo VILARA

în forță și chiar conducînd pe 
tabela de scor cu 4—1 și 8—5 in 
primul set. Mai experimentați 
și mai siguri in intervenții, 
dinamoviștii s-au impus în 
final și au dominat net setul al 
doilea, 
plica 
trem de 
se prin ______
bile de scor (7—1. 
cel de-al patrulea, 
nea. tîrgmureșenii 
tit să se mențină 
adversarilor pînă 
scor de la care au

însă în următorul re- 
gazdelor a fost ex- 

dîrză. concretizîndu- 
diferente conforta- 

12—4). 
de ■ 
au 

în... 
la 

cedat

In 
aseme- 

izbu- 
coasta 
11—11. 

t pasul.

plătind tribut greu efortu
rilor anterioare. S-au re
marcat Căta-Chițiga, Rotar 
și Vrîncut de la învingători. 
Baidoc, Țerbea și Săniuță de 
Ia învinși. în ultima partidă 
a reuniunii. Steaua — Ex
plorări Știința Baia Mare 
3—0 (9, 8. 8). Remarcați :
Constantin șl Stoica, respectiv 
Manole. Jocurile au 
conduse de brigăzile D. Rădu- 
lescu — Fl. Scorțaru. C. Șovă
ială — C. Manițiu și A. Ignat
— C. Oprea. Vineri (ora 14), 
partidele : Explorări — EI- 
cond, A.S.A. Electromureș — 
Steaua și Universitatea C.F.R.
— Dinamo.

fost

RELONUL Șl TRACTORUL DUC TRENA!
Cea de a treia reuniune din 

cadrul 
secund 
meciul _____ ___
Relonui Săvinești, și ..lanterna' 
CSM Delta Tulcea. In numai 
60 de minute. Relonui a obți
nut o victorie clară : 3—0 (8 
3. 9). consolidindu-și poziția 
fruntașă.

în întîlnirea ____
CSMV Suceava a învins 
3—2 (-9. ‘
Politehnica 
un ioc de 
vingătorii 
merit în a __ ........ ..
în finalul partidei, detașîndu-sc 
în acest fel pe poziția a treia 
a grupei. Menționînd că toti 
jucătorii au greșit destul de 
mult, dar uneori au realizat șl 
faze de calitate, la capitolul 
remarcări n-am putut retine 
decît pe suceveanul Boerescu 
Si pe timișoreanul Csik.

Programul etapei a fost în
cheiat de Tractorul Brașov șf 
Rapid București. După un prim

turneului plutonului 
a fost deschisă de 
dintre lidera grupei.• ....

următoare
___ CU

10. —10. 4 12) pe
Timișoara, după 

uzură. în care în- 
au avut singurul 
fi greșit mai puțin

set foarte disputat, cu alternări 
de scor, in care prestațiile ce
lor două echipe au fost egale 
dar maturitatea brașovenilor a 
orimat în final, rapidistii au 
slabii vizibil alura. Echipa lui 
T. Tănase a trecut la cîrma 
iocului, cucerind punct după 
punct și dominlndu-și cu au- 

Astfei, 
cu 3—0 

veteranul 
cu mînâ

toritate adversara. 
Tractorul a cîștigat 
(14, 6, 9). Din nou 
Sterea si-a condus _ _____
sigură sextetul la victorie, vă
dind poftă de joc și punîndu-si 
în valoare coechipierii. din 
rîndul cărora s-au mai remar
cat Ferariu (bun în ambele 
linii). Zamfir și Pustiu. Corecte 
arbitratele prestate. în ordine 
de cuplurile : Gh. Vișan — V. 
Ranghel. D. Rotaru — Gh. Si- 
mulescu și I. Costiniu — Z. 
Moldoveanu. Astăzi (de la ora 
14), meciurile : Politehnica — 
Relonui, Delta — Tractorul și 
Rapid — CSMU.

Gheorghe LAZAR

Redacția șl administrații»
Tloarul: |.p. „informația*

favoriții nr.
out I
Jeleu 
ci — 
turul 
7—5, 3—6, 
mer 6—2, 
4—6, 6—3, 
6—1, 6—2. _ 
de la Chicago : K. Maleeva 
Lindquist 7—6, 6—1, Garrison 
Casale 6—4, 6—1, Larsen — 1 
lesl 6—2, 7—6, Bunge — Phelps 
6—3, 6—2, Sabatini — Savcenko
6— 0, 7—5, Rinaldi — W. White
7— 6, 6—4, A. White — Gildemeis- 
ter 6—4. 6—1.

VOLEI • In cadrul turneu
lui internațional masculin de la 
Yokohama (Japonia); selecționa
ta S.U.A. a învins cu scorul de 
3—0 formația Suediei, iar repre
zentativa Japoniei a dispus 
3—1 de echipa R. P. Chineze.

Inovația găsește teren favorabil în sportul actual de mare per
formanță, constituindu-se Intr-o cale de progres, așa cum se 
petrec, de altfel, lucrurile în orice alt domeniu. In sport, ten
dințele dezvoltării au In vedere, în principal, sporirea spectacu- % 
lozității unor discipline ceva mal anoste, ajustarea lor pentru a 
deveni cit mai telegenice (televiziunea Impunîndu-și „dictatele* 
din ce In ce mal mult șl în zona performanței), scurtarea dura
tei de desfășurare a unei întîlnirl, cerință ce corespunde vitezei 
din ce în ce mai mari a vieții diurne, inclusiv bugetului de 
timp liber. Am mal relevat șl alteori aceste schimbări, nu ză
bovim asupra lor, am dori, Insă, să ne oprim o clipă asupra u- 
nela noi, care privește un sport cu reguli aparent bine stabilizate, 
de vreme ce nu s-au mal schimbat In ultimul... secol : voleiul ! 
Chiar in aceste zile, se desfășoară la Tokio un turneu Interna
țional care, probabil, va rămîne în istoria disciplinei drept un în
ceput de drum. Seturile se încheie la 12 puncte (in Ioc de 15), și e>e 
pot fi adjudecate și la un singur punct (deci, 12—11) și 
nu la două ca pînă acum. Acestea sînt noile prevederi pe care 
Federația Internațională de Volei le preconizează, ambele avind 
ceie mai serioase șanse de a se extinde pe toate terenurile din 
lume. Și asta In eluda unor păreri contrare care, ca de obicei, 
se opun, cînd e vorba despre orice noutate. Cert este că noua 
formulă ae desfășurare a partidelor de volei favorizează tensiu
nea înlilnlrilor, flecare punct devenind mult mai important ca 
plnă acum. Vor dispărea „momentele de respiro*. procedeele 
tehnice îșl vor spori importanța și eficacitatea, Intensitatea exe
cuțiilor va prima asupra rezistenței T Oricum, e clar; voleiul se 
află la un moment de răscruce... (Radu TIMOFTE)

MECIURI ECHILIBRATE, GOLURI PUȚINE
Practic, nici o surpriză în 

preliminariile C.E. de miercuri 
chiar dacă echipa Ungariei, mai 
„galonată" decît cea a Greciei, 
a pierdut cu 1—2 la Atena (gr. 
5). Dat fiind faptul că de la Mun
dial echipa lui Komora (trecut 
de la Honved la națională după 
demisia lui Mezey) nu și-a regă
sit cadența, nici măcar acest re
zultat n-a avut darul să-i 
dă pe comentatori pe 
greșit, mai ales după ce, 
trecută Ungaria pierduse 
cu Olanda (0—1), iar Grecia ce
dase greu în Polonia (1—2). No- 
tînd că, miercuri, au înscris 
Mitropoulos (min. 38) și Anasto- 
poulos (min. 65). respectiv Bucla 
(min. 73), să nu ne hazardăm în 
nici un pronostic cu privire la 
soarta grupei, subliniind doar că 
(după disputarea a 3 partide) 
Olanda se găsește, la „adevăr", 
la 4-2. Poate că meciul Olanda— 
Polonia, prevăzut pentru 19 no
iembrie, ne va oferi cîteva lă
muriri în plus.

Jocuri aprige în grupa a 4-a : 
Anglia — Iugoslavia 2—0 la Lon
dra (60 000 de spectatori pe 
„Wembley") și Turcia — Irlan
da de Nord 0—0 la Izmir. Aprige, 
mai ales primul, și la propriu și 
la figurat, în sensul în care iugo
slavul Tuce (vîrful de atac al 
lui Velez Mostar) 
Hoddle au ajuns 
direct la spital ! 
piciorul fracturat 
dar fără intenție), 
cada spartă (9 puncte de 
ră). Gazdele, în continuare 
un singur Robson 
jucătorul fiind indisponibil (ac
cident la umăr), au stăpînit me
ciul și au obținut apreciază

prin- 
picior 

luna 
acasă

și englezul 
de la stadion 
Cel dintîi cu 

(de Mabbutt. 
celălalt cu ar- 

sutu- 
cu 

antrenorul,

martorii oculari, o victorie fără 
dubii. După ce debutantul Gary 
Mabbutt (de la Tottenham) a 
deschis scorul (min. 21), în urma 
unul corner executat de Hoddle, 
englezii s-au menținut tn atac,, 
majorlnd diferența prin Vlv An
derson (min. 57). Deși Învinși, ca 
șl românii la Sevilla („France 
Presse" : „România a lăsat o ex
celentă impresie, dominîndu-1 pe 
vicecampionii Europei pînă la go
lul lui Michel*), iugoslavii și-au 
vîndut scump pielea, doar că li
nia lor ofensivă. formată din 
„francezii* Sllskovicl (de la Mar
seille). șl Zlatko Vujovid (de la 
Bordeaux) n-a dat satisfacție. Cu 
două victorii (plus 3—0 cu Ir
landa de Nord, tot pe „Wem
bley*) șl fără să fi primit vreun 
gol (golaveraj 5—0), Anglia s-a 
instalat în fruntea unei grupe în 
care însă la „adevăr* conduce 
Irlanda de Nord, singura la +1 
grație acestui „draw* obținut la 
Izmir. 0u Inttlnirile de miercuri, 
grupa a 4-a a intrat In vacanță 
pînă în aprilie 1987, cînd e pro
gramat. la Belfast (1 aprilie) „hi- 
tul* Irlanda de Nord — Anglia.

Ca șl la Izmir (Turcia — Ir
landa de Nord), scor alb șl la 
Bratislava, unde echipa Iul Ma- 
sopoust n-a putut trece de cea 
a lui Piontek : Cehoslovacia — 
Danemarca 0—0 (gr. 6). Deși gaz
dele, încurajate frenetic de 45 000 
de spectatori au atacat șl ratat 
mal mult (în min. 54, la șutul lui 
Chovanec, portarul Rasmussen a 
salvat ca prin minune !), meciul 
nul 11 s-a părut comentatorilor 
echitabil, danezii controlînd (prin 
Berggreen, Bertelsen. Molby șl 
Amesen) zona centrală a tere
nului. Altădată primejdioase 
contraatacurile elevilor lui Sepp
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Piontek n-au avut consistență, 
poate și datorită faptului că 
Laudrup și Elkjaer-Larsen au 
fost pînă în ultimul moment sub 
semnul întrebării. Oricum, după 
4 partide (Finlanda — Țara Ga
lilor 1—1, Cehoslovacia — Fin
landa 3—0, Danemarca — Fin
landa 1—0 și cea de miercuri), 
lupta „în trei" se anunță intere
santă pe mai departe, galezii gă- 
slndu-se (ca și danezii) la 4-1.

In sfîrșit, după două egalități 
mai puțin scontate, 0—0 cu Bulga
ria acasă și cu Irlanda în deplasa
re, Scoția a „spart gheața", înscri
ind însă numai 3 goluri în poarta 
Luxemburgului, surclasat pe te
ren propriu (la 14 octombrie) de 
Belgia, 0—6. Ba mal mult, scoție
nii (asistați la Glasgow de 35 000 
de spectatori) au avut nevoie de 
un penalty, transformat de Co
oper (min. 24), pentru a respira 
ușurați și a se îndrepta spre o 
izbîndă care se aștepta a fi șl 
mai clară. Au mai marcat Co
oper (min. 38) șl Johnston (mln. 
67), dar „motorul", echipei sco
țiene a fost tot Dalglish, antre- 
norul-jucător al Iul Liverpool, 
înainte de Belgia — Bulgaria 
(miercurea viitoare). în clasa
mentul grupei : 1. Scoția 4 p (0 
la „adevăr"), 2 Belgia 3 p (4-1)» 
3. Irlanda 2 p (0), 4. Bulgaria 1 p 
(4-1), 5. Luxemburg 0 p (—2).

Mîlne însă, și cu asta am în
cheiat, Italia — Elveția la Milano 
(gr. 2), meci de care Vlcini îșl 
leagă, șl pe bună dreptate, multe 
nădejdi.

Ovidiu IOANITOAÎA


