
„Trofeul Carpați“ ia handbal (feminin)
' ...... ........................................................................................  W l'WBB—86*——

ECHIPA * ROMÂNIEI ÎN FAȚA UNOR
PARTIDE DEOSEBIT
Ultimele două etape ale celei 

de-a XXV-a ediții a „Trofeului 
Cârpați" la handbal feminin, 
care se desfășoară in Sala 
Sporturilor din Constanța, sînt 
deosebit de importante, în spe
cial pentru prima noastră re
prezentativă. Este vorba de 

■partida de astăzi cu selecționa
ta Franței (viitoare adversară 
în cadrul seriei D a Campiona
tului Mondial din Olanda) și de 
meciul vedetă al competiției în 
care echipa României va primi 
duminică replica reprezentati
vei Iugoslaviei, campioană olim-

DE IMPORTANTE
pică. Situația- în clasament, 
înaintea ultimelor runde, , se
prezintă. astfel : 
1. Iugoslavia 
S. România A 
i. Franța
4. România B
5. Bulgaria
6. Ungaria

3 3 0 0 87-62 6
3 3 0 0 90-67 «
3 1 0 2 66-70 3
3102 57-71 2
3 10 2 69-05 2
3903 70-78 0

Programul jocurilor : SÎMbAtA 
— Romania B — Bulgaria (ora 
15,30), Iugoslavia — Ungaria 
<17,00) șl România A — Franța 
(18,30) ; DUMINICA — Franța — 
Bulgaria (15,00), România B — 
Ungaria (16,30) șl România A — 
Iugoslavia (16,00).

in campionatul de rugby, derbyuriie

SHAUA - GRIVIȚA ROȘIE Șl EARUl - DIWMOJ» -
Miine' campionatul de rugby 

programează partidele etapei a 
9-a, ultima din cadrul turului. 
O etapă cu două meciuri-der- 
by — fără favoriți —. cite 
ținui în fiecare serie (Steaua — 
RC jGrivița Roșie, respectiv 
Farul — Dinamo), ambele, de
sigur, cu serioase implieații a- 
supra clasamentelor. Dar iată 
programul, si arbitrii meciurilor 
de miine :

Seria I STEAUA — RC 
GRIVIȚA ROȘIE,, teren Steaua 
ora 10,30, arbitru M. Galanda 
(București); RULMENTUL BÎR- 
LAD — ȘTIINȚA PETROȘANI, 
teren Rulmentul ora 9.30, M, 
Vătui (București) ; UNIVERSI
TATEA 16 FEBRUARIE CLUJ- 
NAPOCA — CSM SIBIU, teiren 
Babe? ora 11. Gh. Hustiu (Bucu
rești) , SPORTUL STUDENȚESC

— IAMT ORADEA, Teren Tei 
ora 10, Gh. Rășcanti (Timișoa
ra) ; TC IND. CONSTANTA —- 
CSM SUCEAVA, teren Badea 
Cîrțan oră 9. V. Marinescu 
(București).

Seria a II-a : FARUL CON
STANȚA — DINAMO, teren 
Farul ora 11, I. Vasilică (Bucu
rești) ; MAȘINI GRELE BUC.
— POLITEHNICA IAȘI, teren 
Olimpia ora 10, C. Stanca (Con
stanța) ; RAPID BUC. — ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE, 
teren Parcul Copilului ora 10,30, 
Gh, Prisăcaru (Iași) : AS 
CONTACTOARE BUZĂU — 
GLORIA BUC., teren Chimia 
ora 10, Gh. Stoica (Constanța^-

.GLORIA PTT ARAD -r UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA, 
teren T. Vladimirescu ora 11, 
M, Voina (Brașov).

V.
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Un strălucit succes ia Campionatele Mondiale de haltere

NICU VLAD - 3 MEDALII DE AUR
Șl UN NOU RECORD MOW AL!
• La categoria 100 kg — victorii 
la toate probele ® Al doilea clasat 
la stilul smuls a fost depășit cu 8 kg

SOFIA, 14 (prin telefon). 14 
noiembrie 1386 va rămine o 
dată de referință In istoria 
haltcrofilioi românești. In a- 
ceasta zi, marele nostru cam
pion NICU VLAD (Steaua) a 
realizat o nouă performanță de 
răsunet mondial, înscriind în 
cartea de aur a sportului nos
tru un nou și strălucit succes. 
Conctwînd în limitele categori
ei 100 kg., el a cucerit foaie ce-

Miine, etapa a 12-a din Divizia A de fotbal

n

@ Corvinul — Dinamo, un joc cu frumoaso tradiții $ Flacăra vrea să nu se... stingă 
în partida cu brașovenii ® în Trivale, un așteptat duel al „băncilor tehnice" ® La Ga
lați, buzoienii dau un examen dificil © Ploieștenii, avizați de dorința de reabilitare 
a clujenilor Liderul primește replica unei formații ambițioase ® Vecinele de 
cartier (și clasament) față în față © In „Bănie", craiovenii vizează ambele puncte Q 

regularitateVictorin este decisă $ă-și continue cursa de
CLASAMENTUL

1. Steaua 10 9 1 0 25- 3 19
2. Dinamo 9 6 3 0 30- 5 15
3. F.C. Argeș 11 6 1 4 13- 9 13
4. F.C. Olt 10 6 1 3 12- 9 13
5. Petrolul 11 4 4 3 12- 8 12
6. Victoria .11 5 2 4 14-11 12 <
7. S.C. Bacău 11 5 2 4 15-16 12
8. Sportul Stud. 10 4 2 4 14- 9 10
9. Corvînul 11 4 2 5 15-15 10

10. -F.C.M. Brașov 11 5 0 6 10-14 10
11. Rapid 11 4 2 5 10-16 10
12. Oțelul 11 2 5 4 10-10 9
13. „U“ Cluj-Np. 11 4 1 6 12-14 9
14. Chimia . 11 4 1 6 16-23 9
15. Univ. Craiova 10 2.4 4 9-11 816. Gloria 11 407 11-32 8
17. Flacăra ■ ii 3 1 7 8-22 '7
18. Jiul ii 2 2 7 9-18 6

Hunedoara : 
Moreni : 
Pitești : 
Galați : 
Ploiești : 
București :

București :

CORVINUL
FLACĂRA
F.C. ARGEȘ 
OTELUL
PETROLUL 
STEAUA

■' (Stadionul •
.SPORTUL STUD.

(Stadionul Sportul Stud.) 
UNIVERSITATEA -JIUL 
VICTORIA - CHIMIA

.(Stadionul Jjinamo>'» •

JOCURILOR

I- DINAMO
- F.C.M. BRAȘOV
- F.C. OLT
- GLORIA
- „U“
- S.C. BACĂU

Steaua)
- RAPID

le trei medalii de 
aur acordate (to
tal, smuls și arun
cat), realizînd în 
același timp și un 
nou record al lumii 
la smulg: 290.5 kg 
(y.r. — litri Zalia- 
revici U.R.S.S.,
200 kg., 1984). La 
această probă
sportivul român a 
entuziasmat spec
tatorii prin ambi
ția și dirzenila ou 
care a luptat nu 
numai pentru, pri
mul 
tru 
dial, 
său ... 
vietieul Boris 
reghin, 
la 192,5 
concurs 
doar Nicu Vlad și 
perspectiva recor
dului lumii. Și, în 
aplauzele miilor 
tatori, sportivul român a reali
zat o superbă performanță, de
pășind granița odor 200 kg, 
considerată de mulți amatori ai 
acestui sport, de netrecut. La 

smuls, pe următoarele
B. Sereghin

loc, oi și pen- 
recordul mon- 

P rinei paiul 
adversar, so-

- - - Șe
se oprise 

kg, in 
răminind

spec-

h diviziile A de Basclid

Dintre meciurile etapei ,a 6-a 
a Campionatelor Naționale de 
baschet, programate' sîmbătă și 
duminică, cele mai atractive se 
anunță a fi cele dintre ICED și 
Rapid — la băieți, Politehnica 
București și Olimpia — la fete. 
Iată programul etapei — 
CULIN; GRUPA 1—6: 
CSȘ 4 București — 
București' (locurile î-n 
ment : 6 și respectiv 5 ; 
latele anterioare : 0—2 ; 
dele au loc în sala Construc
ția ICED, sîmbătă la ora 18, 
duminică la ora 10,30), Dinamo 
Oradea — Steaua (4—1; 0—2 ; 
joourile vor avea loc marți și 
miercuri), Farul Constanța — 
Dinamo București (3—2; 0—2;

MAS- 
ICED 
Rapid 
dasa- 
rez-ul- 
parti-

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ PROGRAMUL

Crdiovsf:
g București :

...; - ---------------------------------------------------

Toate meciurile vor începe la ora 14

stilul 
locuri s-au clasat . . .. __
(U.R.S.S.) eu 192,5 kg si Andor 
Szanyi (Ungaria) ou 187,5 kg.

La aceeași categorie de greu
tate, palpitantă și cu deznodă- 
mînt de ultim moment ă fost 
și lupta la stilul ariincat. Pen
tru titlul mondnal s-au înfrun
tat toț Nicu Vlad și Sereghin. 
Cei doi au urcat pînă Ia» 237,5 
kg, lăsind asistența în. suspans; 
iri privința învingătorului 4 Ja

au - 187,3 kg.

acest stil. După o scurtă „ce
remonie a cîntarului", oficialii 
au stabilit : Nicu Vlad, mai u- 
șor cu 150 de grame decît ad
versarul său, primea medalia 
de aur 1 Pe locul 3 A. Szanyi 
(Ungaria) cu 225 kg.

Cea de a treia medalie 
aur obținută de campionul 
mân a fost pentru „total", 
s-a situat pe primul loc, 
437,5 kg, fiind urinat de 
Sereghto (U.R.S.S.) 430 kg. 
Szanyi (Ungaria) 412,5 kg, 
Balaey ȚU.R.S.S.) 407,5 kg,

Ion OCHSENFELD

de 
ro-
E1 
cu 
B.
A.
R. 
I.

(Continuare in pag. a 4-a)

Turneele divizionare de volei (masculin) 'X

DOUA MECIURI DE REALA ATRACȚIE
Timișoara — ■ V oința CSȘ"1 2 
București (6—3; 0—2); GRUPA 
7—12 : Comerțul CSȘ Tg. Mu
reș — Rapid-Frogresul CSȘ 5 
București (9—7 ; 0—2), Robotul 
IPEP CSȘ Bacău — Voința 
Brașov (10—8 ; 0—2), Grisul
CSȘ 2 Oradea — Mobila CȘȘ 
Saitu Mare. (12—11 ; 0—2).

jocurile vor» avea loc luni și 
marți); GRUPA 7—12: RAMIRĂ 
Baia Mare CSU Balanța. Si
biu (9—8.;. 2—0), . Universitatea 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca — 
Academia Militară Mecanica 
Fină București (12—7 ; 0—2),
Politehnica CSȘ Unirea Iași — 
Politehnica Spartul Studențesc 
București (11—10 ; 0—2) ; FE
MININ, GRUPA 1—6 : Poli
tehnica Spartul Studențesc 
București — Olimpia București 
(5—4 ; 1—1 ; sala Floreasca, 
orele 16,30 și. respectiv 11,30), 
Chimistul CSȘ Rm. Vîlcea — 
Universitatea CSȘ Viitorul 
Cluj-Napoca (3—1 ; 0—2 ; jocu
rile vor avea loc la 24 și 25 
noiembrie), Politehnica

(Continuare în pag. 2-3)

VICTORII SC8MUE
TÎRGU MUREȘ, 14 (prin telefon), 

în primă partidă a celei de a 
treia reuniuni, s-au întîlnit e- 

•chipele Elcond Dinămo Zalău și 
Explorări ' ~ '
Scor 3—i (4,' —10, 11, 13). Sălă- 
jenii au început
moral de... învingători, cîștigînd 
foarte repede primul set; Apoi, 
cu „ajutorul" adversarilor, băimă- 
renii au răsturnat (de la 3—10) 
o situație oe părea să repete 
istoria setului precedent. în final, 
Elcond a cîștigat la mare luptă,

Știința Baia Mare.

jocul cu un

Steaua București a învins A.S.A. 
Efectromiireș Tîrgu Mureș cu 3—lv\ 
(9, — 9, 5, 7). Cu o evoluție in 
crescendo în acest turneu, mu
reșenii au dai o replică pună 
și echipei campioane, reușind să 
cîștige un set în fața
cesteia. în ultima partidă
reuniunii, Dinamo București 
întrecut pe Universitatea

George ROTARU

a- 
a 
a 

C.F.R.

(Continuare în pag 2-3)

STOP INDISCIPLINEI LA HOCHEI!

■ tenismani șint numai ochi șl urechi. La grupa de începători', 
din cadrul Clubului sportiv școlar Slobozia tocmai se predă „lovitura 
de rever" l, ■■ Foto; Aurel D. NEAGU

Una dintre cauzele care frînează progresul 
hocheiului nostru si care se manifestă tot mai 
frecvent pe patinoare în competițiile interne 
este indisciplina, în diversele ei forme de expri
mare. Am putea spune că acest sezon a debutat 
Sub. semnul indisciplinei, cu prilejul turneului din 
august, de la Gheorghenj și continuă sub a- 
celași semn nefast, culminînd (pînă în prezent...) 
cu nu mai puțin de 90 de minute de penalizare 
dictate într-o partidă din prima grupă valorică, 
la Galați. Rețineți : 90 de minute de penalizare, 
însumînd timp cit o... partidă si jumătate !

Ziarul nostru a atras atenția asupra fenome
nului. în repetate rincluri. fie prin articole care 
au tratat direct problema, fie indirect, notînd 
mai la fiecare cro-nică minutele de penalizare cu 
care au fost sancționate echipele. Am făcut-o con
vinși că vom sensibiliza antrenorii, jucătorii și, 
nu în ultimul rînd, conducerile unităților spor
tive. Dar se pare că semnalul nu a fost recep
ționat și nu s-au luat măsuri, de vreme oe echi
pele evoluează așa cum se vede. Și, cu atît 
mal periculos, fenomenul are un nedorit ecou 
și la formațiile juniorilor care, ca orice juniori, 
se vede treaba că se cred cu atît mai mari (!)

Cu cit îi imită mai mult pe seniori. Este de 
neînțeles cum de nu sesizează antrenorii — în 
primul rînd (dar și ceilalți factori de răspundere 
de la cluburi) — că abaterile de la disciplină pe 
gheață subminează, adesea foarte grav, poten
țialul echipelor, obligate să joace minute în șir 
în inferioritate, mai ales că — și așa — valoarea 
acestora nu este întotdeauna la nivelul cerut și 
necesar.

Să fim bine înțeleși, una este greșeala săvirșită 
în timpul jocului, la angajamentele mai tari, în 
viteză, inerente uneori și sancționate — ca și în 
alte sporturi — ca greșeli de joc. Nu despre 
aceasta este vorba, ci despre abaterile, uneori 
întrecind orice limite, izvorîte din lipsa unei 
educații temeinice, din lipsa de respect pentru 
adversar și public, ca și dintr-o atitudine inac
ceptabilă fată de arbitri, care au tolerat multă 
vreme asemenea abateri, iar acum, la îndemnul 
federației, au înțeles să aplice cu fermitate 
regulamentul, gîndindu-se la consecințe în ca-

Mircea COSTEĂ 
Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2-3)



L. . . ACTBVIȚAgÂ SPORTIVA Rubrica rezervata

acțiunilor desfășurate

în întreprinderi și instituții

GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA - O PREOCUPARE UTILA,
IN SPRIJINUL SĂNĂTĂȚII

o Un reușit schimb de experiență
realizat în județul Neamț

Ca pretutindeni în țară, și în 
Județul Neamț gimnastica la lo
cul de muncă se înscrie A ‘ 
activitățile prioritare ale asocia
țiilor sportive din întreprinderi 
și instituții, materializată în co
laborare strînsă cu comitetele 
sindicale. Un recent schimb de 
experiență pe această temă, or
ganizat de C.J.E.F.S. Neamț și 
Consiliul județean al sindicatelor 
In orașul Tg. Neamț, cu cortcursul 
Direcției sanitare județene, ne-a 
pus în fața unor realități care a- 
testă preocupare pentru reușita 
gimnasticii la locul de muncă și 
extinderea ei în cit mai multe 
unități-economice, cu precădere 
din așezările urbane (și acolo 
unde este cazul chiar rurale) ale 
acestui județ.

Organizatorii au fixat acest ex
periment la întreprinderea tex
tilă din Tg. Neamț, acolo unde 
toată lumea a îmbrățișat iniția
tiva introducerii gimnasticii 
locul de muncă (cu cîțiva 
in urmă) cu mult interes, 
care a fost sprijinitorul nemijlo
cit al inițiativei, directorul între
prinderii, ing. Serafim Lungu, 
ține să amintească : „Era nece
sar ca în special in unele secții 
șl sectoare — la țesătorie finisaj, 
preparație și filatură o asemenea 
activitate să găsească un cîmp 
larg de desfășurare ; adică acolo 
unde trebuie prevenite unele ne
ajunsuri ivite datorită atitudinii 
statice la locul de muncă și care 
au determinat apariția incipientă 
a unor cifoze, scolioze și lordo- 
xe. Sigur, jnedicii au intervenit 
Ia timp, dar important era să 
găsim soluții, remedii pentru ca 
asemenea cazuri, chiar izolate, 
să nu se mai repete. Inițiativa 
Introducerii gimnasticii la locul 
de muncă s-a dovedit a fi salu
tară...44

între

la 
ani 
Cel

Avînd conducerea 
întreprinderii în 
fruntea acestei ac
țiuni, gimnastica la 
locul de muncă s-a 
integrat organic în 
viața muncitoarelor 
de la întreprinderea 
textilă de volva tir
din Tg. Neamț, im- 
punîndu-se ca o 
activitate „intrată 
în reflexul întregu
lui colectiv*, cum 
sublinia președinta 
Comitetului sindica
tului, Maria OLaru. 
Reușita acestei ac
tivități a avut ca 
element de referin
ță și faptul că 
debutat pe 
unei stricte 
țări științifice, coor
donată fiind de 
C.J.E.F.S. și Con
siliul județean al

a 
fondul 
orien-

siliul județean al sindicatelor, 
prin prof. Emil Creangă, cel care 
a adaptat programele de exerci
ții la cerințele colectivului de la 
volvatir. „Numai așa — ne expli
ca prof. Constantin Vernica, șe
ful comisiei sport-turism a Con
siliului județean ai sindicatelor, 
s-a putut ajunge la o eficiență 
maximă a acestei activități, ia 
eliminarea tuturor cazurilor de 
deficiențe fizice, la creșterea ca
pacității de muncă*.

Schimbul de experiență la care 
am fost martori ne-a oferit pri
lejul de a constata direct intere
sul ce se acordă în sus-amintita 
întreprindere gimnasticii la locul 
de muncă, receptivitatea munci
toarelor față de Exerciții (desigur 
și pentru că programele sînt 
schimbate periodic, în funcție 
și de sezon, ceea ce determină

un plus de atractivitate) conduse 
chiar de instructori din colectiv. 
O mențiune specială pentru „ate
lierele44 avînd drept... dirijori, 
printre alții, pe Ilie Acatrinei, 
Elena Izanu și Rodica Rachieru.

In dezbaterile care au urmat, 
reprezentanții unor întreprinderi 

.................................  ' județ 
pentru 

lo
de 

înțe- 
(Ma- 

„8

3\\\v \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Pe urmele materialelor publieete
g J! FIECARE SECȚIE DE SPECIALITATE AR TREBUI £

La Pitești și București

Incepînd de astăzi, divizio
narele A feminine de volei iau 
parte Ia noi turnee pe grupe 
valorice. Fruntașele poposesc 
pentru al treilea tur de cam
pionat (al doilea sub formă de 
turneu) la Pitești, noul centru 
voleibalistic pe firmamentul 
„A“-ului, unde popularitatea a- 
cestui 
lui a 
turor 
Pe în . 
tă deci, ___
la Sporturilor 
fi. în cele 5 
plină. Mai ales pentru faptul 
că echipa locală. Dacia — care 
anul trecut a semnat prima 
prezentă axgeșeariă în ,,A“, iar 
La începutul verii a făcut pa
sul în prima grupă valorică — 
se află pe poziția secundă, 
urmărirea campioanei I Pe 
altă parte, este de așteptat 
echipele să se prezinte la 
nivel de pregătire sensibil cres
cut față de cel arătat in pri
mul turneu și, ca urmare, par
tidele să ofere publicului spec
tacole de o calitate superioară. 
Iată pozițiile de pe care a- 
bordează cele 6 participante 
acest al doilea turneu : 1. U-

sport în rindul publicu- 
atins cote superioare tu- 
celorlalte orașe cu
primul 

nici

echi- 
eșalon. Nu exis- 
un dubiu că Sa- 
din Trivale via 
zile de concurs,

în 
dc 
ca 
un

niversitatea CFR Craiova 20 p 
(30:5), 2. Dacia Pitești 16 p (18: 
14). 3. CSU-IMN Galați 15 p 
(20:19), 4. Penicilina Iași 13 p 
(16:23), 5. Dinamo București 13 
p (15:26), 6. CSM Libertatea 
Sibiu 13 p (13:25). Jocurile vor 
fi conduse de arbitrii: N. Gă- 
leșeanu, R. Farmuș, D. Octav, 
Gh. Ferariu, CI. Murgulescu, 
N. Dobre și D. Blaha. Progra
mul începe zilnic la ora 14.

Echipele plutonului secund își 
dispută noua rundă în Capita
lă (organizatoare formația Cal
culatorul), în sala Olimpia, fi
rește, sub semnul acutei, de pe 
acum, nevoi de puncte, fie 
pentru trecerea în prima grupă 
valorică, fie pentru îndepărta
rea de zona retrogradării. La 
turneu (ora de înoepere a re
uniunilor este 14) vor oficia 
R. Farmuș, M. Nicolau, D. Ro
tam, P. Pițurcă. Ov. Florea 
și V. Săndulescu. Echipele por
nesc de la 
Constanța 18 
București 17 
București 15 
va 14 p, 11.
p. 12. Chimia Rm. Vîlcea 12 p.

situația : 7. Farul 
p, 8. Flacăra Roșie 
p. 9. Calculatorul 
p, 10. Oltcit Craio- 
GIGCL Brașov 14

VICTORII SCONTATE IN ZIUA A TREIA
(Urmare din pag. 1)

OM/
După a 

de laborii 
furată pe 
mănesc, < 
Lovln i-a 
tea comp 
mantă, 
marcat d, 
frumoasă 
recent tn 
Galafi, pi 
sportive i 
rească pe 
tletă ftfto 
merit 
na Meltm 
Ilie Floroi 
Mihaela S 

i Fes tivita 
Intr-un pi 
vistă a ac 
de frunte, 
întregii sc 
a făcut d 
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SĂ ÎNDRUME CONSTRUCȚIA UNUI BOB“

I

Continuăm astăzi să redăm 
opinii ale celor intrați „în re
zonanță*4 cu ideea lansată de 
ziarul nostru, cea a unui con
curs de boburi realizate după 
o concepție proprie, din ma
teriale refolosibile, într-un cu-, 
vîht, a unor boburi de tip 
popular. Cei mai mulți dintre 
corespondenții noștri sînt „la 
subiect44, cum este, de pildă, 
Mircea Ilea (Vatra Bornei) 
care ne roagă „să precizăm 
dacă va fi vorba de boburi de 
2 sau 4 persoane44. Remarcă 
justă. Noi am fi făcut oricum 
precizarea în momentul lan
sării oficiale a concursului, 
dar întrebarea rămîne bineve
nită. E vorba despre : boburi 
de 2 persoane, care sînt mai 
ușor de construit șl manevrat. 
Alții dovedesc multă fantezie : 
din Rîmnicu Vîlcea, Dan Popa 
ne informează că „el și clasa 
sa doresc să participe la con
curs cu un bob de... 18 per
soane, în care să încapă toți 
băieții*. Noi nu vom aștepta 
numărul de... Anul Nou al zia
rului, în care publicăm și 
glume. Vă vom lua în serios 
și vă vom răspunde chiar 
azi : un bob de 16 persoane 
ar fi cum nu se poate mai 
spectaculos, fie și numai pen
tru carnavalul de închidere al 
concursului oficial. Dar... ce 
veți face la viraje, cum le 
luați ? N-ar fi mai bine să e- 
galăm scorul ? Adică să ne 
luați și dv. în serios și să în
cercați întîi cu un bob de 2 
persoane. Iar dacă reușiți, 
mai faceți și unul......... de 16“,
ca să încapă toți băieții...

Dintre numeroasele răspun
suri primite ne vom opri mai 
pe larg la cel al președintelui 
secției de bob Carpați Sinaia 
— Nicolae Bucur — șl o facem 
în primul rînd pentru doza 
de concret conținută : „Ren-, 
tru a nu lungi discuția — ne 
spune — voi intra direct in 
subiect, făcînd două propu
neri. Prima : pentru ca aceas
tă lăudabilă acțiune să poată

fi bine concretizată este abso
lut necesar să fie susținută de 
secțiile noastre de bob — în 
fond cele mai interesate de 
depistarea unor talente auten
tice. Aș sugera ca ~ ’ 
de bob-sapie să dea 
exprese 
acestea 
ze», să 
str u ir ea 
A doua 
acțiunii 
fie el și pe cea mai modernă 
pîrtie din țară, mi se pare to
tal insuficient. Boburile tre
buiesc verificate pe parcursul 
construcției, iar pe de altă 
parte și tinerii piloți și frînari 
trebuie să se pregătească, să 
acumuleze cunoștințe înaintea 
examenului final care va fi, 
am înțeles, concursul de la 
Sinaia. Cred că nu ar fi o 
problemă prea mare ca în fie
care localitate montană să se 
găsească o stradă în pantă, 
complet închisă circulației, și 
care să fie destinată tinerilor 
amatori de bob și sanie*.

Păstrînd stilul, ne vom în
gădui două scurte comentarii 
la propunerile corespondentu
lui nostru. Primul : am su
pus atenției secretarului Fede
rației de bob-sanie, Horia 
Ilieșu, ideea implicării, cu 
responsabilități directe, a sec
țiilor de bob. Răspuns : „In 
chiar prima ședință de Birou 
federal voi propune ca unul 
din indicatorii de plan ai sec
țiilor noastre să fie sprijinirea 
directă a construirii cîte unui 
asemenea bob de tip popu
lar". Să așteptăm, așadar, ho- 
tărîrea ședinței Biroului fede
ral. Al doilea : organele mu
nicipale și orășenești cu atri
buții în sport vor găsi — sîn- 
tem convinși — tot sprijinul 
la serviciile locale de circula
ție, pentru stabilirea unei 
străzi rezervate micilor ama
tori de bob. Cu condiția... să 
solicite acest sprijin !

Sorin SATMARI

Federația 
sarcini 

in acest sens secțiilor, 
urmind să -patrone- 
tndrume direct, con- 
respectivelor boburi, 

: a rezuma finalitatea 
numai la un concurs,

și instituții din întregul 
și-au exprimat interesul 
cele văzute. „Gimnastica Ia 
cui de muncă se bucură 
multă trecere și la noi. Se 
lege că o vom impulsiona44, 
ria Petrican, întreprinderea 
Martie* — Piatra Neamț). „După 
cele văzute aici, vrem să reașe
zăm această activitate pe temeiu
ri și mai stabile, asigurîndu-ne 
instructori bine pregătiți, o con
diție a succesului44. (C. Ionescu, 
întreprinderea mecanică Roman). 
>,Tot ce am văzut aici ne obligă 
să perseverăm în acțiunea de ge
neralizare a gimnasticii la locul 
de muncă* (P. Iftimie, întreprin
derea de prestări servicii și 
construcții Piatra Neamț). „M-am 
convins că și la noi o asemenea 
activitate poate avea sorți de 
reușită* (C. Băltățescu, întreprin
derea de mobilă Tg. Neamț).

Prezența a numeroși medici 
(„Pentru mine a fost o expe
riență inedită pe care o voi va
lorifica din plin* — dr. 
Lămătic), a multor cadre 
tice de specialitate trebuie 
ciată ca o coordonată în 
nul consolidării, extinderii 
acolo unde este posibil — chiar 
a generalizării gimnasticii la lo
cul de muncă în unitățile econo
mice ale județului Neamț. De 
bun augur ar fi — cum au re
cunoscut toți pârtiei pariții la a- 
cest schimb de experiență — ca 
filmul realizat pe această temă 
de către C.N.E.F.S. și prezentat 
la Tg. Neamț să fie vizionat nu 
numai de factorii de conducere ai 
activității sportive de masă, ci și 
de oamenii muncii.

Este o sugestie pe care o su
punem, la rîndu-ne, celor în mă
sură să o concretizeze-.

Elena 
didac- 
apre- 

spriji-
Și —

Tiberiu STAMA

$

8

ADMINISTRAȚIA DE
CTȘTIGURILE TRAGERII „LO

TO 2“ DIN 9 NOIEMBRIE : cat. 
a 2-a : 9 variante 25% a 7-419 lei: 
cat. a 3-a : 15,75 variante a 4.239 
lei ; cat. a 4-a : 106,50 variante a 
627 lei ; cat. a 5-a : 259,75 va
riante a 200 lei ; cat. a 6-a : 
2.061,75 variante a 100 lei. Report 
la categoria 1 : 113.575 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 14 NOIEM
BRIE : Extragerea I : 83 62 73 21 
42 87 44 72 84 ; Extragerea a n-a : 
39 3 40 75 68 25 11 76 26. FOND 
TOTAL DE CIȘTIGURI : ...........
lei, din care 162.237 lei, report la

O Nu uitați că ASTĂZI este

964.873

cu scorul de 3—0 (13,
A condus bine cuplul 

Ignat.

CONTINUA 
NEÎNVINSA

zilei a patra, 
a trecut „la •

Craiova
10, 12).
C. Manițiu — u

TRACTORUL 
SĂ RĂMÎNĂ

In deschiderea
Relonul Săvinești
pas44 de Politehnica Timișoara cu 
3—0 (6, 10, 11), după un joc în 
care învinșii au schițat rareori 
cîte ceva. Din nou trio-ul Rădu- 
lescu — Bădiță — Buruș a fost 
de neoprit, în timp ce la timi
șoreni, după 9 etape, încă nu 
s-a conturat un sextet de bază. 
Mai constant a fost Urzică. In al 
doilea meci, Tractorul Brașov 
(un adevărat metronom) a jucat 
foarte exact și a învins pe 
C.S.M. Delta Tulcea cu 3—1 (6, 
-11, 4, 4), realizînd cea de-a patra 
victorie în turneu. Ca de obicei 
Sterea, Ferariu, la care s-au mai 
adăugat Zamfir și Pustiu, s-au 
remarcat printr-un joc tehnic și 
avîntat. De la tulceni l-am reți
nut doar pe Stanciu. In ultima 
partidă Rapidul a fost la un pas

Al.

de victorie cu C.S.M.u. Suceava, 
dar ratările din "finalul setului 
cinci, cînd de la 8—5 bucureștenii 
au greșit foarte multe execuții 
simple i-au costat victoria în a- 
cest meci foarte important pen
tru ei. Scor final 3—2 (—11, 10, 
6 ,—10, 9) pentru suceveni de la 
care s-au remarcat : Mîndru și 
Lepădătescu, respectiv Bujor și 
Guță.

Arbitraje competente asigurate 
de cuplurile : Gh. Simulescu — 
D. Rotaru, V. Ranghel — I. Cos- 
tiniu și Z. Moldoveanu — Gh. 
Vișan.

Gheorghe LAZAR

Cunoscuta 
ei : prof, 
norul eme

"llEESIIIik

CLASAMENTELE CAMPiONATUlUI
In campionatul divizionar 

popice se dispută azi etapa
de

- - - -- .----— —a
VlII-a, penultima din turul com
petiției ediția 1986/87. înaintea a- 
cestel runde clasamentele se 
prezintă astfel :

FEMININ — seria Sud : 1. Glo
ria București 10 p (9739 p d In

R5 £1

HNALELt CAMPIONATELOR NAȚIONALE Of SCRIMĂ (juniori I)
începînd de duminică 16 și 

pină miercuri 19 noiembrie, 
Sala de scrimă din Satu Mare 
găzduiește etapa finală a Cam
pionatelor Naționale de juniori 
I, la toate cele patru arme, 
atât în probele individuale, cit 
și în cele pe echipe. în dispu
tele individuale vor concura la 
fiecare armă 24 de competitori, 
calificați din etapa anterioară, 
iar în disputa echipelor cite 6 
formații. Nu vor lipsi de pe 
planșe tineri scrimeri afirmați

deja in competițiile seniorilor, 
ca de exemplu floretistele Reka 
Lazăr, Ana Georgescu, Claudia 
Grigorescu, floretistul Petre 
Ducu, sabrerii Dan Găureanu 
și Atila Papp.

Duminică se desfășoară pro
ba individuală a floretirjtilor și 
sabrerilor, luni 
telor și spadasinilor, urmind ca 
marți și miercuri să se dispute 
proba pe echipe, ou aceleași 
„cuplaje" de arme.

cea a floretis-

nr IA I H IUI Q Magazinele auto I.D.M.S. 11-
UL LH vrează în luna noiembrie 1986

autoturisme DACIA 1300 cum
părătorilor programați după cum urmează :

Magazinul București
Magazinul Pitești

BASCHET

Magazinul Brașov
1 Magazinul Bacău

Magazinul Baia Mare 
Magazinul Reșița

Magazinul Cluj
Magazinul Craiova 
Magazinul Timișoara
Magazinul Iași

pînă la nr. 16.00C/1985 
pînă la nr. 3.700/1985 

și 600/1986 
pentru cumpărătorii din jud. Sibiu 
transferați de la mag. Brașov

pînă la nr. 60C/1986 
pînă la nr. 1.600/1985 

și 14.600/1985 
pentru cumpărătorii din jud. Brăila 
și Tulcea transferați de la magazinul 
București

ib'rmare iin pag li
„Trofeului 
eficacitate,

la magazinul

pînă la 
pînă la

100/1985
900/1985 
800/1985
Hune-

nr. 
nr.

si 
pentru cumpărătorii din jud. 
doara transferați de la mag. Timișoara 

* “ ' 2.100/1985
2.800/1985 

800/1985 
1.800/1984

pînă 
pînă

la 
la 
la 
la

nr. 
nr. 
nr. 
nr.

Cîștigătoril CEC de la _ 
pentru ridicarea autoturismelor DACIA la magazinele auto 
IDMS conform arondării teritoriale comunicate prin filialele 
CEC, cu excepția celor arondați la magazinele auto București si 
Craiova care vor ridica autoturismele de la magazinul auto Pi
tești. Magazinul auto Pitești onorează șl cîștigătorii CEC din 
toată tara.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121 șl 179.

tragerea din trim. IIT/1986 se
DACIA

pot prezenta

• Clasamentele 
sportul* pentru ________
după etapa a IV-a — MASCULIN- 
1. D. Niculescu (Dinamo Buc.) 
271 p, 2. A. Constantin eseu 
(Polit. Buc.) 235 p, 3. G. Șarlă 
(Acad. Mii.) 176 p, 4. M. Crăciun 
(„U* Cluj-Napoca) 165 p, 5. FI. 
Ermurache (Steaua) 160 p, 6. P. 
Brănișt'eanu (Steaua) 158 p, 7. D. 
Mara (RAMIRA) 154 p, 8. 
Bretz (CSU SJbiu) 151 p, 
Gh. Ghiță . (Rapid) și ~~ ~ 
ru (ICED) 148 p, 11. 
(Polit. Buc.) 145 p, 12. 
(CSU Sibiu) 142 p ;
1. Magdalena Jerebie 
Napoca) 214 p, 2. Lucia 
(Robotul) 213 p, 3. Camelia Hînda 
(Voința Brașov) 212 p, 4. Antoa- 
neta Barbu (Chimistul) 208 p, 5. 
Edit Mathe (Comerțul) 150 p, 6. 
Ștefania Borș (Voința Buc.) 149 
p, 7. Maria Roșianu (Polit. Buc.) 
147 p, 8. Lenuța Trică (Rapid — 
Progresul) 145 p, 9. Melinda Szocs 
(Mobila) 142 p, 10-11. Suzana 
Griinwald (Voința Brașov) și Me
lania Lefter (Rapid — Progresul) 
133 p, 12. Romela Cristea (Olim
pia) î&i p.

A. 
9-10. 

V. Pogona- 
D. Dăian 
K. Herbert 
FEMININ : 
(„U* Cluj- 

Rusu

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMA ZI în care vă mai puteți 
exprima propriile opțiuni la TRA
GEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 
de mîine, duminică, 16 noiembrie, 
cînd puteți obține importante cîș- 
tiguri constînd în autoturisme 
„Dacia 1300“, importante sume de 
bani și excursii în U.R.S.S. Urna 
electronică cu care se efectuează 
tragerea va fi pusă în mișcare 
mîine, la ora 16,30, în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2. Desfă
șurarea tragerii va fi radiodifu
zată pe programul I, la ora 17,30. 
Numerele extrase vor fi radiodi
fuzate, în reluare, în aceeași zj, 
pe programul I, la ora 22,20 (o

dată cu rezultatele concursului 
Pronosport) și luni dimineața, la 
ora 8,55, pe același program. Tra
gerea este publică, toți cei inte
resați fiind invitați să asiste.
• Tot ASTAZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buletine
lor Pronosport la concursul din 
această săptămînă.

I
Lozpucrj

ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați 

că pentru autoturismele OLTCIT CLUB se primesc înscrieri 
prin transferul cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. 
in cont pentru autoturism pînă la data de 30 iunie 1984.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la ma
gazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 
24, sector 6, telefon 78.26.46 — int. 152, sau 153.

Tot la magazinul auto I.D.M.S. București se primesc în
scrieri pentru autoturismul DACIA 1410 Sport prin trans
ferul cumpărătorilor care au depus banii la C.E.C. în cont 
pentru autoturism pînă la data de 30 septembrie 1985.

deplasare), 2. 
10 p (7322), 3 
p (7208), 4. 1 
(7179), 5. Lar 
(7108), 6. Voin 
7. Voința Plo 
Mucava-Molid 
9. Petrolul B 
Dacia Ploiești 
Nord : 1. Voi 
(9365), 2. Elec 
10 p (7202), 
Brașov 10 p 
Tg. Mureș 8 
Timișoara 8 ] 
Reșița 8 p ( 
Mureș 8 p (72 
Gherla 4 p (9 
Napoca 4 p 
Odorheiu Sec

MASCULIN 
Gloria Bucuri 
Olimpia Bucu 
Rulmentul Br

T

ALTE

In divizia
în continua 

pe duble în 
Diviziei A 
mîine au lo 
tîlniri : CSȘ 
TMUCB, Dir 
Buc. (Bazin 
cuplaj, azi t 
minică de 1< 
Cluj-Napoca 
structorul T) 
gonul Arad. 
— I.L. Timi 
pid — Crișu

STO1
zul evoluției 
Vinovați sînt 
tori, și unii <

Cum este 
(Dinamo) să 
pînă acum aț 
egale cu 
hocheist taler 
de juniori, ci 
său dezordoni 
de adversar i 
de pedepse, t 
pei sale. Ime 
indisciplinei", 
Chiriță (Steai 
pedepse de r> 
decembrie 19! 
ale cărei cui 
și alți jucătc 
internaționale 
42 minute. I 
reanu (Dună) 
25 minute, K< 
(Steaua) 20 m: 
tarea lui Cos



limpice de la Los Angeles ; 
campioana mondiali la cros 
pe echipe ; campioană euro
peană ; vicecampioani mon
diali șl europeană la probele 
de cros, 800 și 1500 m ; 18 ti- ■ 
tluri de campioană balcanică ; “ 
medaliată cu bronz la Jocurile 
Mondiale Universitare ; câști
gătoare a peste 30 de con
cursuri internaționale, desfă
șurate pe pistele de atletism 
din Europa, S.U.A., Australia, • 
Noua Zeelandă, Canada ; 21 de ' 
titluri de campioană națională.

Cine credea atunci, tn 1S67, 
că firava codană din satul 
Traian, de lingă Galați, desco
perită de profesoara Ștefania 
Constantin — cu prilejul exa
menului de admitere la Liceul 
nr. 4, cu profil de educație fi
zică — va urca pe culmile mă
iestriei sportive, avind ca 
punct de plecare doar titlul 
de câștigătoare a unui cros lo
cal șl apoi, cel al primei ediții 
a Crosului Tineretului 7 l

Iți mulțumim Pifa Lovin
pentru tot ce ai făcut pentru 
atletismul românesc, și îți
urăm ca în activitatea ta de 
antrenoare, la C.S.U. Galați, ' 
să descoperi noi sportivi care 
să-ți calce pe urme...

Telemac SIRIOPOL

si

I
I■

I■

I
I■

I

re doi dintre „șlefuitorii" talentului 
in, cea care a lansat-o, și antre- 
sseu, cel care a dus-o pe podiumul 
olimpic.

4 A PĂRĂSIT ARENA

Ce așteptăm de la meciurile etapei nr. 12?

CREȘTEREA VALORII CAMPIONATULUI
0 NECESITATE IMPERIOASA

In Super — Cupa Europei

STEAUA - DINAMO KIEV
LA 24 FEBRUARIE 1987
După cum transmit agențiile 

de presă și după cum ne-a 
confirmat, ieri, conducerea clu
bului bucureștean. Steaua și 
Dinamo Kiev au ajuns' Ia o în
țelegere eu privire la data de 
desfășurare a Super-Cupei Eu
ropei. competiție în care șe în- 
tîlnesc (din 1972) echipele cîș-

tigătoare ale C.C.E. și respec
tiv. Cupei Cupelor. Meciul 
dintre Steaua. deținătoarea 
C.C.E. 1986. si Dinamo Kiev, 
deținătoarea Cupei Cupelor 
1986 urmează Să aibă loc în 
ziua de 24 februarie 1987 pe 
stadionul ..Louis II" din Mo
naco. U.E.F.A. s-a declarat de 
acord cu data respectivă.

1.
2.
3.
4.

Metalul Roman 8 p (14789), 
•Voința București 8 p (14628), 6. 
C.F.R. Constanța 8 p (14559), 
Carpați Sinaia 6 p (19911), 8. Pe
trolul Cîmplna 4 p (19331). 9.
Flacăra Brașov 4 p (14693), 
Chimpex Constanța 0 p (33390). 
Seria Nord ; 1. Unio Satu Mare 
14 p (25797) — din 8 meciuri,

7.

10.

2.
Aurul Bala Mare 12 p (15229)’ 3'

‘ . pElectromureș Tg. Mureș a'' p 
(20713), 4. Chimica Tîrnăveni 8 p 
(15150), 5. Olimpia Reșița 8 p 
(14993), 6. Victoria Timișoara 6 p 
(19871), 7. Progresul Oradea 6 p 
(19333), 8. Constructorul Tg. Mu- 
•eș 6 p (15240), 9. Industria Sîr- 
mei Cimpia Turzii 2 p (19538), 10. 
C.F.R. Tg. Mureș 2 p (10215).
• Cele mal atractive Jocuri 

ale etapei de azi se anunță a fi: 
Voința București — Metrom Bra
șov, Hidromecanica Brașov — 
C.S.M. Reșița, Dermagant Tg. 
Mureș — Voința Oradea (f), O- 
■impia București — Voința Bucu
rești, Constructorul Tg. Mureș — 
Victoria Timișoara și Metalul 
Roman — Rulmentul Brașov (m).

UN NOU TURNEU

Ne reîntoarcem la campio
natul primei divizii, după me
ciurile internaționale oficiale 
din Campionatul Europei și 
din cupele europene. în care 
fotbalul nostru nu a reușit 
performanțele așteptate. Gîn- 
dind acum la viitoarele con
fruntări internaționale, la îm
bunătățirea rezultatelor, la creș
terea potențialului fotbalului 
nostru, credem că toate acestea 
nu se pot realiza decît prin 
fortificarea campionatului na
țional, ințeîegind nu numai 
prima divizie, ci $i pe cea de-a 
doua. In aceste două întreceri 
— mai ales în prima — în 
care sînt angrenate cele mai 
bune formații din țară și cei 
mai valoroși jucători de fot
bal, trebuie să se plămădească 
și succesele internaționale.

Dacă întrecerile interne sînt 
așa cum sînt, destule rezultate 
previzibile (datorită diferenței 
de valoare dintre competitoa
re). cu destule partide terne, 
nu poate fi alta nici compor
tarea din meciurile interna
ționale. La toate astea se mai 
adaugă și indulgenta unor ar
bitri față de abaterile din te
ren (mai ales cînd împricinatii 
sînt jucători fruntași), indul
gentă care nu ajută, dimpotri
vă, intrucit în partidele condu
se de arbitri din alte țări, care 
aDlică ferm regulamentul, ju
cătorii noștri se prezintă han
dicapați. adică cu deprinderi
le de acasă (și exemple sînt 

. destule, mai ales din recente- 
2 le meciuri din cupele europe

ne intercluburi) și devin... li
deri al cartonașelor nu numai 
galbene.

A privi fotbalul numai prin 
fereastra îngustă a intereselor 
de club, lată ceea ce ar trebui 
să nu mai fie o obișnuință în 
campionatele noastre. De a- 
ceea, așteptăm — cel puțin de 
la partidele cele mai importan
te ale etapei de mîine a Divi
ziei A — jocuri de bună valoa
re, care să... contrazică afir
mațiile de mai sus. Și în rîn- 
dul partidelor, de la care spec
tatorii ar dori să plece cu a- 
mintiri dintre cele mai fru
moase sînt cele' dintre Corvi- 
nul și Dinamo, echipe aflate 
într-o frumoasă rivalitate spor
tivă. Sportul Studențesc si Ra
pid, F.C. Argeș și F.C. Olt, 
ultima partidă cîștigîndu-și ga
loane în plus pe scara intere
sului datorită saltului de va
loare făcut de cele două în 
această toamnă. Desigur, de a- 
ceastă „țișnire" spre vîrf nu

I
I
I
I
I
I
I
I
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DE HOCHEI ÎN CAPITALĂ
I

• Astăzi, Dinamo — Du
nărea și Steaua — Sp. Club

I
I

sînt... străini antrenorii FI Ha- 
lagian și Gh. Constantin, doi 
apreciati tehnicieni din fotbalul 
nostru. Interesant de urmărit 
în meciul de la Pitești va fi 
modul în care se vor exprima 
tactic cele două formații, ți- 
nînd seama că gazdele. F.C. 
Argeș, au predilecție pentru 
jocul pe contraatac. în timp ce 
F.C. Olt a devenit mai calcu
lată, mai elaborată in joc. a- 
mîndouă după temperamentul 
antrenorilor lor. în Capitală, 
încă două partide (în afara 
celei din „Regie1') : Steaua — 
Sport Club Bacău și Victoria 
—Chimia Rm. Vîlcea, în care 
formațiile bucureștene păstrea
ză prima șansă, în rest, jocuri 
de mare importanță pentru e- 
chipele organizatoare. Unele 
dornice să confirme bunele re
zultate de pînă acum (Petrolul 
— „<J“ CIuj-Napoca, Oțelul Ga
lați — Gloria Buzău), altele 
aflate încă sub limita propusă 
(Universitatea Craiova — Jiul, 
Flacăra Moreni — F.C.M. Bra
șov).

in al doilea meci amical al selecționatelor U.t.r.A. 88

ROMANIA CEHOSLOVACIA 0-1 (0-1)
PAȘCANI, 14 (prin telefon). 

Stadionul C.F.R. din localitate a 
găzduit vineri după-amiază partida 
revanșă dintre selecționatele 
U.E.F.A. ’88 ale României și 
Cehoslovaciei, și de data aceas
ta, la fel ca în primul meci dis
putat miercuri la Piatra Neamț, 
întilnirea s-a dpvedit extrem de 
utilă pentru ambele echipe, ele 
aflîndu-se în perioada prepara- 
tivelor în vederea startului vii
toarelor preliminarii ale Campio
natului European. Deși au 
mal mult timp inițiativa, 
noștri jucători n-au

avut 
tinerii 

__  ____ mai reușit 
să reediteze victoria din prima 
partidă (scor 2—1), ei fiind de
ficitari în special la finalizare. 
Insă, au avut și neșansă, bara 
opunîndu-se de trei ori la șu
turile lui Stănici (min. 42 — la 
o lovitură liberă. mln. 64 —
„lob" peste portar șl min, 85 —

șut din afara careului de 16 m). 
O mare ocazie și pentru Rădu- 
eioiu, în min. 78, cînd a săltat 
mingea peste portar, dar și peste 
„transversală". Și cum nu o dată 

juniorii 
in min. 
o acțiu- 

astfel

ratăriie se răzbună, 
cehoslovaci au înscris
37, prin SEIDLER, după 
ne pozițională, obținind 
victoria cu 1—0 (1—0).

(Iași) aArbitrul șt. Rotârăscu , . ,
condus următoarele formații':

ROMANIA : Tens — Aprodu, 
Bucur, Stan, Ștefănică — Ivan, 
Hanganu, Minea, Stănici — Ră- 
ducioiu Lazăr.

CEHOSLOVACIA : Berncdy — 
Obsinik. Novotny, Vencel, Tu- 
sek — Lonc, Seidler, Luzek, Ra- 
cek — Necas, Malatinski.

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL SI ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
7

SERIA I : C.F.R. Pașcani — Du
nărea C.S.U. Galați : V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin), Olimpia 
Rm. Sărat — Aripile Victoria Ba
cău : Gh. Ofițeru (București), 
Ceahlăul P. Neamț — F.C. Con
stanța : J. Grama (București), 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
Poiana Cîmpina : G. Ionescu
(București), Unirea Focșani — 
FEPA ’74 Bîrlad : P. Balaș (Bucu
rești), Prahova C.S.U. Ploiești — 
C.S. Botoșani : C. Bîtlan (Craio
va), Unirea Slobozia — F.C.M. 
Progresul Brăila : Al. Mustățea 
(Pitești), Steaua Mizil — Mine
rul Gura Humorului : M. Doncea 
(București), C.S.M. Suceava — 
Politehnica Iași: M. Axente (Arad).

șov — ROVA Roșiori : R. Cim- 
peanu (Arad).

SERIA A IH-a : Politehnica Ti
mișoara — C.S. U.T. Arad : D. 
Petrescu (București), Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Unio Satu 
Mare : I. Bădici (Caracal), Strun
gul Arad — Minerul Paroșeni : V. 
Angheloiu (București), Olimpia 
Satu Mare — Metalul Bocșa : I. 
Tărcan (Tg. Mureș). Gloria Bis-

ttița — C.S.M. Reșița : Cr. Teo- 
dorescu (Buzău), Dacia Mecanica 
Orăștle — Minerul Cavnlc : P. 
Cadar (Brașov), Aurul Brad — 
C.I.L. Sighet : T. Cruceanu (Te
cuci), Armătura Zalău — F. C. 
Bihor : Fl. Popescu (Ploiești), 
Mureșul Deva — F.C. Maramureș 
Baia Mare : I. Velea (Craiova).

Partidele, cu excepția meciului 
Progresul Vulcan — Automatica, 
vor începe la ora 11.

Din dosarele Comisiei de disciplină

SERIA A n-a : Carpați Mirșa—
A.S.A. Tg. Mureș : M. Salomir 
(Cluj-Napoca). Sportul Muncito
resc Slatina ‘ 
Severin : C. _______
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — _I.C.I.M. 
Brașov : D< “ 
Electroputere 
zul București : 
bozia), Chimica 
ter Sibiu : A. 
cău), Progresul 
rești — Automatica 
V. Curt (Medgidia) —

■ A.S. Drobeta Tr. 
Corocan (Reșița),

Ciolan (Pitești), 
Cradova — Autobu- 

Al. Ganea (Slo- 
Tîrnăveni — In- 

Comănescu (Ba- 
Vulcan Bucu- 

Bucureștl : 
____  _ stadionul 

Mecanică Fină, de la ora 13, 
Gaz Metan Mediaș — C.S. Tîrgo- 
vlște : Gh. Pop (Suceava), Me
canică Fină Steaua București — 
Gloria Pandurii Tg. Jiu : A. 
Gheorghe (P. Neamț) — stadionul 
Mecanică Fină, Tractorul Bra-

In partida revanșă a echipelor olimpice

La Patinoarul ,,23 August”, va 
începe azi un nou turneu al pri
mei noastre divizii.

Programul meciurilor : Dina
mo — Dunărea Galați (începe la 
ora 12) și Steaua — Sport Club 
Miercurea Ciuc (ora 19,30). Mîi
ne, de la ora 17, Steaua — Du
nărea și de la ora 19,30 Dina
mo — Sport Club ; luni : Sport 
Club - Dunărea (ora 12) și | -7’.“
steaua — Dinamo (ora 19,30). --*'n s_au wnpus și in

I
I
I

ROMANIA QATAR 2-0 (1-0)
Selecționata olimpică a 

României și-a încheiat turneul 
în Qatar cu o nouă victorie. 
După ce au cîștigat primul 
m ecd (soar 4—2), fotbaliștii noș- 

’ ‘ i partida

revanșă susținută in compania 
echipei similare a țării gazdă, 
de data aceasta cu 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Văi- 
dean (min. 40) și Bozeșan 
(mim. 48).

CINE NU-ȘI VEDE DE JOC,
SE PREZINTĂ

• Eliminat din joc pentru in
sulte aduse unul arbitru de linie 
jucătorul Butnaru (Chimia Făl
ticeni) în loc să se îndrepte spre 
vestiare cu capul plecat, rușinin- 
du-se de fapta Iul șl de situația 
in care s-a pus, a avut o atitudi
ne grosolană la adresa spectato
rilor. Pe bună dreptate, el a fost 
suspendat pe 6 etape. La meciul 
Șiretul Pașcani — Chimia Făl
ticeni, căci despre această intîl- 
nlre e vorba, echipa gazdă s-a fă
cut vinovată de lipsuri organiza
torice, care s-au repetat și la alte 
meciuri. Invocînd diferite funcții, 
mal mult sau mai puțin impor
tante, mai multe persoane au in
trat și au rămas în incinta tere
nului, unde nu aveau ce căuta, 
potrivit regulamentului. Din a- 
ceastă cauză, echipa Șiretul Paș
cani a primit un avertisment și a 
fost amendată totodată cu 2000 de 
lei.

In cazul unei noi abateri de a- 
cest gen, nu se va mai pune pro
blema avertismentului, ci a... nu
mărului de etape în care echipa 
nu va avea dreptul de organizare 
pe teren propriu.
• învinuit că ar fi insultat pe 

arbitru, în meciul cu D.V.A. Ga
lați, Budău, de la Textila Buhuși, 
s-a „apărat”, susținînd că nu 
le-ar fi spus arbitrilor decît atît :

LA... COMISIE
„cu un astfel de arbitraj nu se 
poate juca !**. Și s-a mirat, pro
babil, cînd, după rostirea acestor 
cuvinte... nevinovate, a văzut car
tonașul roșu. In schimb, antreno
rul său, Gheorghe Kivorchian, nu 
s-a mirat de fel, ci a dezaprobat, 
în fața Comisiei de disciplină, 
fapta lui Budău care, a spus an
trenorul, „trebuia să-și vadă de 
joc și nu să discute cu arbitrul4*. 
Din păcate, nu toți antrenorii 
gîndesc la fel ca Gheorghe Ki
vorchian. Cît privește pe Budău, 
el fiind recidivist, a fost suspen
dat pe 5 etape.
• Salutul sportiv pe care echi

pa îl adresează publicului, la 
sfîrșitul meciului de fotbal — sa
lut OBLIGATORIU ! — nu face de 
altfel, decît să amintească spec
tatorilor că au asistat la o ÎN
TRECERE SPORTIVA, pentru 
care se cuvine să fie onorați atît 
învingătorii, cît și învinșii. Există 
și o vorbă în acest sens : Felici
tări învingătorilor, cinste învinși
lor !** în ultimul timp, s-a obser
vat însă că unii jucători nu se 
prezintă la „Salutul sportiv44. 
F.R.F., prin Comisia dc discipli
nă, pune în vedere jucătorilor că 
acest lucru este obligatoriu, în 
caz contrar, ei expunîndu-se la 
sancțiuni.

Jack BERARIU

ISCIPLINEI LA HOCHEI!
ig. I)

rtide internaționale, 
erifă. și unii jucă-

rtivul D. Popovici 
partidele disputate 
inute de penalizare 
D. Popovici este un 
t de reprezentativa 
e seniori, dar jocul 
psa de respect față 
ze mereu pe banca 
orța de joc a echi- 
ine în „clasamentul 

de penalizare. D. 
oină acum eu două 
uspendat pînă la 31 
•trimentul formației 
le apere. Mai sînt 

ași si în întîlnirile 
î Solyom (Dinamo)

37 minute, Bujo- 
ite, Gliga (Steaua)

22 minute. Gerczuj 
fi calificata compor- 
î, avînd de efectuat o

suspendare de zece etape. în această perioadă de 
„tușă" a avut o atitudine irevențioasă față de un 
arbitru și a mai primit încă două etape, foarte 
puțin după Dărerea noastră, finind seama că este 
recidivist.

De altfel, în meciurile de pînă acum, 11 jucă
tori au primit pedepse de rea conduită : Nistor, 
Herlea, Chiriță (Steaua), Pisăru, I. Popovici, Io
nescu (de două ori). Solyom (Dinamo), Fekete, 
Keresztes, Miklos (Sport Club), Gherghișan (Dun.).

In cazurile disparate nu există, desigur, moti
ve de prea mare îngrijorare, dar cînd indiscipli- 
nații sînt abonați la asemenea pedepse (repe
tăm : cam aceiași și jn meciurile internaționa
le), chiar nu se poate întreprinde nimic ?

Există și antrenori (adică tocmai educatorii) 
care, în loc Să-și vadă de meci, să folosească 
timpul pentru a da indicații sportivilor si a 
face schimbările pe care le consideră necesare, 
se ocupă de... arbitri, apostrofîndu-i, acuzîndu-i 
că ar fi nedrepți cu echipele lor, iar uneori a- 
dresindu-le chiar cuvinte mai tari. Și asta, fireș
te, în văzul și în auzul elevilor lor care, intrați 
pe gheată și încercînd să obțină prin mijloace 
neregulamentare ceea ce nu pot obține printr-o 
pregătire temeinică, protestează la deciziile con
ducătorilor jocurilor, ba chiar le adresează ex

presii injurioase. De pildă, antrenorul Cs. Kercso, 
de la CSȘ Gheorgheni, a fost suspendat din 
activitatea de antrenor pentru instigarea propri
ilor jucători la dezordini. Radu Șerban. metodist 
la clubul Dunărea Galați, l-a amenințat și _i-a 
adresat cuvinte injurioase arbitrului Gh. Mîcu, 
după un r.ecent meci disputat la Galați. Printre 
cei sancționați de arbitri la recentul turneu de 
juniori de la Galați este si antrenorul Em. Mezei, 
de la CSȘ Miercurea Ciuc : pedeapsă de meci de 
rea conduită ! Cu asemenea „educatori" nici nu 
este de mirare dă la un alt turneu de juniori, 
disputat la Gheorgheni. s-au petrecut fapte re
gretabile, soldate cu suspendări de la turnee 
întregi. De pildă. A. Nagy. Cs. Csiki, A. Balint, 
L. Vargyas nu vor putea juca în campionat pînă 
la 31 decembrie, în timp ce colegul de echipă 
Z. Nagy a fost sancționat pînă la 15 februarie 
1987. toți de la CSȘ Gheorgheni (echipă care, 
drept... represalii, nu s-a prezentat la turneul 
de juniori de la Galați !). Totodată au fost 
suspendați si o serie de jucători de la CSȘ 
2 Galați : C. Stoica, C. Geru, G. Hanganu, N. 
Spiridon — pe trei etape, pînă la 23 decembrie, 
iar coechipierul lor D. Androne pînă la 31 de
cembrie. Sancțiunile sînt grele, dar meritate, 
în același timp, nu înțelegem de ce hocheiștî 
ca Z. Nagy, Cs. Csiki. C. Geru. N. Spiridon sau 
D. Androne au primit girul federației și parti
cipă în clipa de față la „Turneul Prietenia" din 
R.D. Germană. Cu măsuri... înjumătățite nu se

va curma niciodată indisciplina pc terenurile de 
gheață !

Este de datoria antrenorilor și a unităților 
sportive să ia măsuri educative eficiente, sus
ținute si sistematice, pentru ca hocheiștii să-și 
vadă de joc, să manifeste respect față dc adver
sar, arbitri și public, pentru ca manifestări de 
genul celor la care ne-am referit — și altele — 
să nu se mai producă pe patinoarele noastre, 
în ceea ce îi privește, antrenorii, prin întreaga 
lor atitudine, să imprime echipelor — în pre
gătire și în timpul jocului — atitudinea de 
deplină sportivitate cerută de etica noastră so
cialistă. Ne referim și la unii tehnicieni cu ex
periență bogată, respectați pentru munca lor, 
cum sînt Ion Gheorghiu si Eduard Pană, criti
cabili uneori pentru atitudinile lor.

Un rol deosebit de important în. stăvilirea a- 
cestor acte de indisciplină îl au arbitrii. Studiind 
permanent și în profunzime regulamentul, să-l 
aplice întocmai. Și. fără să țină seama de_ com
petitori, să conducă jocurile astfel incit să pro
moveze valoarea. Federația are datoria să-i spri
jine pe arbitri și, prin organismele sale, să le 
întărească autoritatea, dar și să-i tragă Ia răs
pundere cînd este cazul.

Totul în numele promovării reale a valorilor, 
a jocului de calitate și, în ultimă instanță, creș
terii unor hocheiștî si alcătuirii unor reprezen
tative care să reprezinte Cu demnitate (și suc
ces) culorile patriei în competițiile international®.
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AZI ÎNCEPE A 27-A OLIMPIADA DE ȘAH TURNEUL DE TENIS DE MASĂ
• Aproape 100 de echipe in dispută 3 Șahiștii sovie- DE LA MOSCOVA

tics — marii faworiți Reprezentativele României, cu un
LAUREATELE 

ULTIMELOR EDIȚII

palmares remarcabil, în „cursa" pentru podium

Șahul se întoarce la țărmul său 
de baștină... Așa spun, cu nedisi
mulată mîndrie, organizatorii a- 
cestei a 27-a Olimpiade a „spor
tului minții44, care începe la Du
bai, capitala Emiratelor Arabe U- 
nite. Acum vreo mie de ani, stă 
scris în istoria disciplinei, șahul 
era o ramură înfloritoare a cul
turii arabe și de aici, din ținutu
rile Orientului Mijlociu, s-a răs
pândit în întreaga lume. Al-Adli 
și As-Suli se numeau campionii 
mondiali ai veacurilor IX și X. 
iar astăzi, la finele unui alt mi
leniu, marii maeștri ai șahului 
modern vor da lupta pentru ti
tluri și medalii dorite de toți, cele 
acordate echipelor fruntașe ale 
Olimpiadei. Și-au anunțat parti
ciparea aproape 100 de reprezen
tative de țări, din * 
tele. O competiție 
de eșichiere, care 
atenția iubitorilor 
timp de mai bine 
mîni. Startul oficial se dă în sea
ra acestei zile. Căderea cortinei, 
după 14 runde, la 2 decembrie.

Favoriții întrecerii se cunosc. 
Sînt echipele Uniunii Sovietice, 
masculină și. feminină, multiple 
campioane olimpice, reunind nu
mele fruntașe din clasamentele 
mondiale la zi. <3arri Kasparov 
și Anatoli Karpov nu vor mai fi

toate continen- 
uriașă, la sute 
va / ține trează 

acestui sport 
de două săptă-

adversari în dispută, ci echipieri 
ai aceleiași formații, ia primele 
mese. La fel. Maia Ciburdanidz® 
și Flena Ahmilovskaia.. Deci, 
campionul și campioana lumii, ca 
și ultimii lor șalangeri, își unesc 
forțele pentru a demonstra o su
perioritate de fapt recunoscută. 
Dar dacă purtătorii medaliilor de 
aur sînt ușor de prevăzut, pentru 
celelalte locuri ale podiumului 
întrecerea va fi pasionantă și 
foarte strînsă. Iar aici un cuvint 
greu îl pot avea reprezentativele 
României, posesoare ale unui pal
mares demn de tot respectul. Șa- 
histele noastre au fost de cinCi 
ori medaliate cu argintul olimpic, 
ultima oară au primit bronzul e- 
cliției de la Salonic; Băieții sînt 
în creștere valorică accentuată, 
după ce au figurat de mal multe 
ori în prima „zecime? de clasa
ment, acum doi ani obținînd un 
prețios loc 5. Desigur, legăm din 
nou.speranțe mai ales de forma- 

- ția fetelor, cu marile maestre 
Margareta Mureșan, Dana Nuțu 
șl Elisabeta Polihroniade-Rusu la 
cele trei mese de joc, împreună 
cu talentata Gabriela Stanciu, tî- 
năra noastră jucătoare de rezer
vă. Cealaltă echipă are în frunte 
doi mari maeștri, campionul na
țional Mihai Șubă șl mereu redu
tabilul Florin Gheorghiu, seeon-

LA VALETTA, 1980
F : 1. U.R.S.S. 2. Ungaria 3. 

Polonia 4. România,
M ; 1. U.R.S.S. 2. Ungaria 3. 

Iugoslavia 11. România.

C.M. DE HALTERE

Bdkfi, (Ungaria) 400 kg. și L. 
Dudăs (Cehoslovacia) 390 kg.

Joi au urcat pe podiumul de 
concurs halterofilii de la cat. 
90 de kilograme, la care tara 
noastră nu a avut reprezentant. 
Seria succeselor sportivilor 
gazdă a fost, de data aceasta, 
întreruptă de halterofilii sovie
tici dar, trebuie să spunem că, 
surprinzător, echipa Bulgariei 
nu a prezentat concurenți la a- 
ceastă categorie. în această si
tuație, Anatoli Karpati și Vic
tor Solodov s-au devedit 
mai puternici, clasîndu-se 
primele locuri la total. De 
ținut că ambii halterofili 
încercat doborîrea recordului 
mondial. Ia „aruncat" (din a 
4-a încercare), dar au eșuat de 
puțin în această tentativă- RE- 
ZUBTĂTE 'TEHNICE, toțal : l." 
Aruifoji'Karpăti (U.R.S.S.). 412,5 

~ ■ (U.R.S.S.)
B.daz.svi 

4, Piotr 
387,5 kg. 
(Polonia)

kg, , 2, Victor Splodov
407.5.. k&.... 3. ZoIUn 
(Ungaria) 392,5 -kg;
Krukowskb (Polonia)
5. ‘Siawornk Zawada _ _
380 l^g, "'G. Tălkp Jescke -(R.D.’ 
(lermanu) "U? 5 kg. smuls : 1. 
A.Karpati 185 kg, g. Z. ția- 
lazșvj 185. kg, 3. V. . Solodov
180., kg ; aruncai : ci' »A. Kar
pati. 227,5 kg, ■ 2. V. Solodov' 
227;5 kg .3, S. Zawa.da 210 kg.;

La
$
I

u'

Zf

MODESTIE

LUCERNA, 1982
F : I. U.R.S.S.

3. Ungaria.
M : 1. U.R.S.S. 

slovacia 3. S.U.A. 
nia.

SALONIC, 1984
F ; 1. U.R.S.S.

3. România
M : 1. U.R.S.S., 

S.UJL.

2. România

2. Ceho- 
... 12. Româ-

2. Bulgaria

R.3.S., 2. Anglia. 3. 
5» România

dați de maeștri internaționali 
bine reputați, Constantin ion eseu 
și Mihai Ghindă. Se joacă la 4 
mese în turneul masculin, dar -re
zervele noastre, Valentin stoica 
și Dan Bărbulescu, vor intra pro
babil de asemenea în concurs, în- 
tr-o rotație corespunzătoare și 
necesară pentru economisirea e- 
f or tulul tuturor. De aceasta vor 
avea grijă cei doi conducători 
tehnici, antrenorii Șerban Neam- 
țu (feminin) 
(masculin).

în paralel 
la alte mese .
panții la al 56-lea Congres al Fe
derației Internaționale de Șah 
(F.I.D.E.). O agendă bogată îi 
așteaptă, pe ordinea de zi figu- 
rînd și alegerea președintelui a- 
cestui for pentru următorul ci
clu de 4 ani, funcție deținută ac
tualmente de filipinezul Floren
cio Campomanes, harnic promo
tor al activității șahiste mondiale. 
Contracandidat principal îi va fi 
Lincoln Lucena, personalitate cu
noscută a șahului din Brazilia.

Radu VOIA

în primul tur al turneului 
international „Sovietskaia Kul- 
fcura", de la Moscova reprezen
tativa feminină de tenis de 
masă a României a întrecut cu 
3—2 formația Bulgariei. In alte 
partide : R.P.D Coreeană — 
R.D. Germană 3—0, U.R.S.S. 
II — Japonia 3—0, Ungaria — 
Polonia 3—0, Franța — Iugo
slavia 3—2, Cehoslovacia — 
Finlanda 3—0, Marea Britanie — 
B.F. Germania 3—2. In „sfer
turi", R.P.D. Coreeană — 
România 3—0, U.R.S.S. II — 
Marea Britanie ,3—0, Franța — 
Ungaria 3—0. U.R.S.S. I — Ceho
slovacia 3—-1. In turneul mas
culin, echipele Uniunii Sovieti
ce își vor disputa finala, după 
ce în semifinale s-au înregis
trat rezultatele : U.R.S.S. I — 
Cehoslovacia 3—0, U.R.S.S. II— 
Franța 3—1.

ÎN C.C E. LA HOCHEI

și Emanuel Reicher

cu uriașa întrecere, 
se vor așeza partici-

în prima manșă a turului 
secund al C.C.E.. formațiile vi
zitatoare au obținut victorii pe 
toată linia : Partizan Belgrad — 
Polonia By tom 2—5 (1—1, 0—2, 
1—2), Oslo — Tampere (Fin
landa) 0—10 (0—6, 0—3. 0—1), 
Dynamo Berlin — H.C. Lugano 
(Elveția) 2—5 (0—1, 0—2, 2—2).

d Ț.S.K.A. Moscova a repur
tat a 17-a victorie consecuitivă 
în campionatul unional, cîști- 
gînd cu 6—3 meciul susținut la 
Gorki, cu Torpedo. Alte < re
zultate : Traktor Celiabinsk — 
Aripile Sovietelor Moscova 5—3, 
AvtomobiList Sverdlovsk — Sa
lavat Ufa 4—3, Spartâk Mos
cova — Himik Voskresensk 
8—0. Lideră se menține T.S.K.A.

■ ! După ce * adus atlebismu-
lui francez, de la ,,europe- 

ițnele" de la Stuttgart, sițigu- 
ra medalie de aur, ba încă 

'' realizată în temeiul unui 
! i nou record continental la

110 mg (13,20), Stephane
Caristan a devenit, la 24 de

■ j ani, una dintre oele mai 
]' populare figuri ale sportu- 
;ilui din țara sa. Invitat în 
,[ stingă și în dreapta, el îm- 
[, parte autografe și, firește, 
'' încearcă să explice cîteva

din „secretele" victoriilor 
sale Sosit deunăzi la Ren- 
nes, pentru a lua pacte 

!1 la Festivalul filmului fran- 
'! cez cu tematica sportivă,

Carls tan a făcut (între al- 
' i, tele) o declarație asupra 
i' „moralei" căreia ne vom

permite să zăbovim.
Ji Rugat să se compare

Guy Drut, reputatul 
'.Ier din deceniul

fost campion 
(Roma 1974) și

.; (Montreal 1976), multă vre- 
'i me deținător al recordului 

european, (13,27), Caristan. 
]i a spus ■: „Chiar dacă l-am 
>' depășit pe Drut (n.n. -13,20 

față de 13,27), sini conștient 
I, că nu-1 voi

din ' urmă ! 
rentat cea

Î tehnică pe
110 mg a
dată

Dincolo de paradoxul for
mulării, demnă de reținut, 
și de elogii, rămlne modes
tia lui Caristan, simpiă, ne
jucată, într-o lume a spor
tului în care, vai, nu pu
țini sînt orgolioșii sau ne- 
săbuiții care, obținînd o 
performanță deosebită,, cred 
și afirmă că nimeni n-a fost 
și nu e ca ei !

CU 
hurd- 

trecut, 
european 

olimpic

ajunge niciodată 
Drut a repre- 
mai frumoasă 

care proba de 
cunoscut-o vreo-

Ovidiu IOANITOAIA

(Urmare din

PRELIMINARII C.E.

CAMPIONATUL FRANȚEI

La La 
două , 
2-a : 
Sue-

... , xa-,
oaxeal, Viajil,- Bagni, Al-
(Italia), Ryf,.. Hermann.
Weber, Bickel. Zuffi, (El- . re 3-^0. Laval — Sochaux 1

Azi, la Milano, și mîine, 
Valetta, slnt programate 
partide în cadrul grupei a 
Italia —.Elveția și. Malta — ..___
dta. Mal ales meciul de pe „San 
Siro" suscită un Interes deose
bit, drept pentru care selecțio- - 
nerii Azeglio Vicini și, respectiv. 
Daniel Jeapdupeux și-au luat 
toate măsurile de precauție. Nu 
vor . lipsi, se pare, din. cele două . 
echipe .Cabrlni, , Bergoml, Ta-, 
cconi. Bares), Viajll,. Bagni, Al- 
tobeUl 
Sutter, 
veția).

ionul de aux“ („Balonul de 
gint“ Schumacher, „Balonul de 
bronz“ Elkjaer-Larsen), iar en
glezul Lineker cu cupa („Ghea
ta de aur4* mondială) ce revine 
golgeterului C.M. (6 goluri 
„Mundialul" din Mexic),

CUM JAPONIEI LA VOLEI ■
Alte " rezultate înregistrate în 

ziua a 4-a a • Cupei Japoniei de 
la Yokohama': U.R.S.S. — Coreea 
de sud 3—o; Brazilia — Canada 
3—0.' După patru etape, în Cla
sament conduc, neînvinse, forma
țiile Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite și Japoniei.

, în, âipelecalde .ale' Australiei
■■ s-a desfășurat de curlrid Cupa,.
America la ambareații - de . 12 

■ metri. în imaginea Telefoto A.P. 
' AGERPRES, un moment din 

cursa cap la cap ce a ■ opus 
skipărele repreientind S.U.A. și 

. Italia. In total, la această cursă 
de mare fond a yachtingului 
mondial au participat 42 de 
ambarcații cu pînze.

Tn cursul săptămînii s-a, 
fășurat în Franța etapa de cam- 

. pionat cu numărul 17, înregis- 
trindu-se următoarele rezultate : 
Brest — Rennes 2—1, Monaco — 
Nancy 1—0; Toulouse — Le Hav- —-----, T_1(
Auxerre. — Bordeaux .0—1, Saint 

. . , Etienne'.— Nantes 0—0, Metz —
TROFEE Lille 3—0, R.C. Paris — Toulon

2—0, Lens — Paris S.G, 1—0, 
amiază; la'^ 'LldiS"’ Marseille'' Ntee S^l. O-' singură ■'
avut lac - o festivitate în victorie. în- deplasare,. realizată de 

Bordeaux; . (gol, .Vercruyșse), dar. 
foarte prețioasă’ menținîhd eefii?” 

..pa lui Țigana La egalitate de 
puncte (25) cu irdera Marseille. 
Le urmează Toulouse (21 p) și, 
avansînd mereu, Monaco (20 p). 
Pe ultimele ; locurj16. • Nancy 
11 p, 19. Rennes 10 p, 20. Toulon 

; -9 ,P- . . . _ _____  _
SURPRIZE ÎN CUPA ELVEȚIEI
Formațiile clasate pe primele 

locuri în campionat' au suferit 
înfrîngeri surprinzătoare (și dras
tice !) în optimile de finală 
Cupei Elveției: Grasshoppers 
Young Boys 0—3, Sion — N

Joi, La
Paris, â ... __ . _________ _
cadrul' căreia s-au decernat tro
feele (oferite de „France Foot
ball" șl ,,Adidas") menite . să.-i 
răsplătească pe cei mai buni fot
baliști din lume și din Europa, 

i Astfel, olandezul Van. Hasten 
(Ajax) a primit" „Gheata de aui* 
pentru cele- 37 de goluri înscrise 
in campionat în sezonul „1985/86. 
I-au urmat în clasamentul golge- 
terilor continentali Protasov 
(Dniepr) cu 35 de goluri și, la 
egalitate, . ’ ' ’
(Austria Vlena) șl Colak (Sam- 
sunspor), cu cite 33, Declarat fot
balistul hr. .1 al C.M. din Mexic, 
Maradona a fost distins cu „Ba-

Doi dintre Laureațiî festivi
tății- de la -Paris : argentinia
nul Diego Maradona (sus) șf 
englezul Gary Lineker, dis
tinși pențru frumetasa i(țr 
comportare la ,,m6hdia'eXeii

• S-AR PUTEA FOARTE BINE ca, în a- 
ceastă săptămînă, să se fi dat startul unei 
etape de „transfer al puterii" în tenisul 
mondial masculin : pe de-o parte, mon
ștrii sacri simt nevoia de pauze (după cea 
atît de comentată a lui McEnroe urmînd 
acum cele ale lui Lendl și wilander). Pri
mul e în „concediu" pentru o lună, al doi
lea declară forfait tocmai la finala „Cupei 
Davis", cu Australia, dar ambii acuză, în 
principal, suprasolicitarea grozavă a Ma
relui Premiu. Pe de alta, Pat Cash, austra
lianul, conduce o redutabilă „grupă de co
mando", alcătuită din Mecir, Leconte, Gun- 
narsson, ale căror argumente sînt, în ciuda 
tinereții, victoriile din ce în ce mai dese. 
A se vedea turneul de la Londra, în spe
cial. • FENOMENALA ȘCOALA DE HAL
TERE din Bulgaria a cc'ecționat titlurile 
mondiale la primele S categorii de greutate, 
in competiția de la Sofia. Joi seara au spart 
gheața sovieticii, cucerind 3 medalii de aur, 
2 de argint și 1 bronz la cat. 90 kg, prin Kar
pati și Solodov, iar Nicu Vlad a 
lărgit breșa I Evenimentul care a dat 
însă un plus de culoare reuniunii so- 
fiote de atletică grea a fost oficializarea 
campionatelor Mondiale de haltere pentru 
femei. • IARNA, EMISFERA SUDICA tră- 
iește Intens prlntr-un sport ceva mai puțin 
obișnuit pentru noi : yachtingul de mare

pe locui 3, Polster

fond. Cupa America s-a încheiat de .curînd, 
scopul principal fiind întrecerea adversari
lor prin sistemul Robin Round (curse pe 
perechi). In aceste zile se desfășoară „Route 
du Rhum“, liderul de moment, Philippe 
Poupon (Franța), mai avînd de parcurs 
2869 de mile dintr-un traseu din Atlantic. E- 
venimente principale : o femeie — Florence

Artoud — 
bărbat și 
abandonat 
continuă să fie imposibil de localizat. Un 
întreg roman de aventuri, nu-i așa ? • ÎN 
SCHIMB, mal la nord, lumea sportivă se 
pregătește pentru sezonul alb. Pirueta de 
aur, concursul de patinaj artistic ce se des
fășoară la Zagreb, e un fel de avancronică 
la marele duel al sezonului, cel dintre Ka
tarina Witt și Debbie Thomas, prima do
rind să recucerească titlul mondial pierdut

își conduce catamaranul ca un... 
ocupă locul 7 ; Eric Tabarly a 
; monococul lui Loic caradec

anul trecut în fața americancei. Tot la ca
pitolul pregătirilor figurează transferarea 
antrenorului de schi fond Victor Ivanov de 
la cîrma lotului feminin la cea a echipei 
masculine a Uniunii Sovietice. De ce e atît 
de importantă această mutare ? Pentru că 
Ivanov le-a format și condus la cucerirea 
a nenumărate titluri mondiale și olimpice 
pe cele două stele ale alergării pe schiuri, 
Raisa Smetanina și Galina Kulakova. Con
cludent, nu ? e JOI SEARA a fost ziua a 
doua a cursei cicliste de 6 zile de la Paris- 
Bercy, punct de atracție tradițional, și nu 
numai sportivă : spectacolul cuprinde im
portante operații financiare, comerciale, pu
blicitare. Numai că asistența s-a arătat 
cam apatică, drept pentru care organizatorii 
au apelat la încurajări înregistrate pe ban
dă magnetică. Trist pentru rutieri de primă 
mînă ca Francesco Moser, Bernard vallet, 
Charlie Mottet, Guido Bontempi, angajați 
în cursă. • ÎNVINGĂTORUL LUI MUHAM
MAD ALI, Larry Holmes, și-a anunțat, în 
mod- oficial retragerea, după o carieră din 
care n-au lipsit gloria, bursele și nici cen
tura cu diamante cuvenită celui mai bun. 
O face cu următoarele cuvinte : „Am obo
sit ca alții să se servească de mine ; am 
obosit de atîtea drumuri inutile ; am obosit 
să mă mai bat...“.

châtel 3—0 ! 
în care s-au

celelalte partide 
întîlnit divizionare 

Servette a surclasat (7—2) pe
La Chaux de Fonds, iar Aarau *a 
întrecut, după prelungiri, pe 
Wettingen, cu 1—0.

DYNAMO BERLIN, „ÎN SERIE*

Radu TIMOFTE

Obținînd o nouă victorie în de
plasare (etapa a 10-a), 3—1 la 
Magdeburg, Dynamo Berlin și-a 
consolidat poziția de lideră în 
campionatul R.D.G., acumulind 
16 p. Pe locul 2 (15 p), Lokomo
tive Leipzig (1—0 acasă cu F.C.V.). 
Celelalte rezultate : Branden
burg — Riesa 3—0, Union Ber
lin — Dresda 0—0, Aue — Erfurt 4_b -• - - - ~ 
2—0, ____ . _
1—1. In partea finală a clasamen
tului, F.C.V., Riesa și Union, cu 
cîte 5 p.

Bischofswerda —• Cottbus 
Jena — Karl Marx Stadt
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