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SPRIJIN ENTUZIAST FAȚA DE STRĂLUCITA 
INIȚIATIVĂ DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE, 

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
Pentru munca și viată noastră

Noua fi strălucita Inițiativă 
de paoe a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele României so
cialiste, ne-a umplut — $i nouă, 
tinerilor din Combinatul de fi
bre. celuloză si hîrtie Brăila 
— inimile de bucurie, de mîn- 
drie șl speranță intr-un viitor 
mai luminos, mai liniștit. In 
care generația tînără să-și poa
tă împlini toate visurile, toate 
proiectele de muncă și viată.

Vrem ca prin fapte exempla
re de muncă, prin noi succe
se in toate domeniile de acti
vitate, inclusiv prin rezulta
tele bune obținute tn între
cerile sportive, să întărim vo
tul nostru la referendumul din

Să muncim, sa învățăm, Sără teama războiului
Istorica inițiativă de pace 

a mult iubitului ți sti
matului nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, privind redu
cerea de către România cu 5 la 
sută a armamentelor, efective
lor «1 cheltuielilor militare, se 
bucură de un larg ecou în tara 
noastră si în întreaga lume. 

Un minunat

23 noiembrie, ta sprijinul păcii 
fi dezarmării. pentru triumful 
rațiunii, pentru destindere și 
colaborare între state.

Stnt gloduri șl sentimente 
care îl animă, în aceste zile, 
pe toți oel peste 5 000 de tineri 
de ia CJ“.C.H, Brăila, tineri 
ce, alături de toți oamenii 
muncii din țaza noastră, lșl vor 
uni glasurile spunînd. din toa
tă inima. un DA hotărît — a- 
probare entuziastă și respon
sabilă a noului demers al 
României, al strălucitului ei 
conducător.

AUREL TAGA
secretar al Comitetului tl.T.C. 

de la Combinatul de fibre, 
celuloză și hîrtie Brăila

Este firesc să fie așa, aceasta 
constituind o dovadă concretă 
a dorinței de pace a poporului 
român, a justeței și consec
ventei ponticii interne și ex
terne a' Partidului Comunist 
Român, a României socialiste.

Ca ttnără cetățeandă a scum
pei noastre patrii libere șl in
dependente. mereu mai inflo-

exemplu

riitoare pe drumul luminos al 
comunismului, precum si ca 
sportivă, aștept cu un deosebit 
interes — asemenea tuturor ce
tățenilor si sportivilor români 
— referendumul de la 23 no-

MARIA ALBOIU 
componentă a reprezentativei 
de tenis de masă a României

(Continuare tn pag. 1-3)

Sub genericul Da ciad ei, la Sibiu

MU DE IUBITORI
Al MIȘCĂRII IN AER LIBER

AU RĂSPUNS LA „CHEMAREA TOAMNEI-
Acum, ctnd frunzele cad 

molcom vestind apropierea se
zonului rece, la Sibiu — in 
organizarea ireproșabilă a Co
mitetului municipal ai U.T.CL. 
în colaborare cu Consiliul mu
nicipal al Organizației pionieri
lor și cu sprijinul Inspectora
tului școlar județean — s-a 
desfășurat acțiunea sportivă de 
mare amploare. Indusă pe a- 
genda Daciadel, intitulată su
gestiv .Chemarea toamnei", la 
care au răspuns prezent mii de 
iubitori ai exercițiului fizic gl 
sportului.

Pionierii și elevii din cele 
22 de școli generale și 16 lioee 
de pe raza municipiului Sibiu 
au umplut pînă la refuz stadio
nul Voința din localitate pen
tru a-și măsura forțele, măies
tria și iscusința în probele in
cluse de organizatori in regula
mentul întreoerii. Dispute apri
ge, individuale șl pe echipe de 
școli, s-au dat la : cros ; ștafete 
simple, de iscusință și combi
nate ; aruncarea mingii de oină 
la țintă ; trasul fringhiel ; fuga 
în sac și cu oul in lingură, 
popice, montarea și demonta
rea cortului.

Tot cu acest prilej au avut 
loc demonstrații de dirt-track. Hie IONESCU — coresp.

Imagine din întrecerea de cros Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

realizate de sportivii fruntași 
de la I.P.A. șl Voința, precisa 
șl de călărie, prezentate de 
componenta secției CJ3.M, Si
biu.

.Cîștigători aa fost, duo* ' 
cum ne informa prof. Ion Ma- 
noiiu — coordonatorul acțiunii 
—, toți partlripanțll fa această 
frumoasă acțiune a Daciadei. 
pe care o vom repeta anual, 
dar in spațiul mult mal larg al 
păduriil -Dumbrava-". Au teșii 
în evidentă, prin succesele tor, 
component!! școlilor generale 
nr. 17, 9 și 12, precum șl ai 
liceelor C.F.R„ LP.A. și Con
strucții nr. 2. care au ocupat 
în ordine primele locuri în cla
samentele generale. Iată și 
cîțlva cîștigători la cros : Șooll 
generale, cat 11—12 ani. fete 
— Mihaela Vintilă (Șc. gen. 9), 
băieți — Dan Micloș (Ide. pe
dagogic) ; cat. 13—14 ani — 
Marloara Dascălu (Șc. gen. 17) 
și_ Adrian Hanea (Șc. gen. 12). 
Licee, eat. 15—16 ani, Marcela 
Popa (Lie. C.F.R.), Klaus Braiv- 
tsch (Lie. 1 matematică-fizică) | 
cat. 17—18 ani — Adina Tuțulan 
(Lie. tnd. 7), Marius . Tartă 
(Lie. lnd. 5).

Strălucitul demers de pace,' 
pentru promovarea dezarmării, 
al iubitului nostru conducător, 
tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, expresie a per
manentei griji si înaltei res
ponsabilități față de destinele 
patriei si viitorul planetei noas
tre, a avut șl tn Inimile oelor 
ce trăiesc și muncesc pe me
leaguri sălăjene un larg șl 
profund ecou. Fac parte din 
generația care nu a trăit ororile 
războMui. îl cunosc. însă, dis
trugerile, groaznicele suferințe 
ce le-a provocat Iată de ce, 
alături de toți oamenii muncii 
diin tara noastră, voi spune din 
adlncul ființei mele un DA ho
tărî t ta referendumul de la 23

în Sala Sporturilor din Oradea

FRUMOASE VICTORII INTERNAȚIONALE
ALE GIMNASTILOR>

Succesul repurtat de Adrian 
Gal la individual compui con
firma progresul constant al 

acestui tinăr gimnast român 
Foto : Emil BLAGA — Oradea 

noiembrie. Încredințată fiind că 
prin această opțiune vom oferi 
un exemplu de înțelepciune pe 
drumul dezarmării. înțelegerii 
și colaborării intre state.

Nu vrem să se mal repete 
acele z0e de coșmar care au 
zguduit și Îngrozit lumea. Vi
surile, frumoasele noastre nă
zuințe și aspirații nu pot fi în
făptuite decît intr-un climat de 
liniște, de pace, de destindere. 
Avem prilejul, și datoria ca 
peste puțină vreme să ne ex
primăm această oonvlngere. 
spunînd un NU răspicat abe
rantei curse a taarmărîlOT.

Prof. LENUȚA PUȘCAȘ 
secretar al C.J.E.F.S. Sălaj

NOȘTRI JUNIORI. v *
Ia Sale Sparturilor din O- 

radea s-a desfășurat, simbătă 
șl duminică, triunghiularul de 
gimnastică care a reunit echi
pele de juniori ale României, 
Uniunii Sovietice șl Bulgariei. 
Un public numeros a aplaudat 
cu căldură evoluțiile sportive
lor și sportivilor români,» care 
au dominat cu autoritate com
petiția. Ultima verificare a for
mațiilor noastre înaintea Cam
pionatelor Balcanice din Gre
cia a evidențiat ridicata com
petitivitate pe care au atins-o 
cel mal mulțl dintre sportivi, 
astfel că este de așteptat ca șl 
la Atena gimnastele șl gim- 
naștll români să aibă prestații 
dintre cele mal bune.

în concursul feminin, disputa 
pentru primele locuri s-a dat, 
de fapt, între componentele e- 
chipel noastre, a formă remar
cabilă manlfestînd Gabriela Po- 
torae (39,25 p), care — cu 9,90 
la sărituri, 9,80 la paralele, 9,85 
ia btană șl 9,70 la sol — a avut 
im avans de aproape un punct 
în fata celei de-a doua clasate, 
Liliana Stanele — 38,45. Pe ur
mătoarele locuri s-au situat tot

(Continuare ta pop. 2-3)

PtNTIIII 0 ȘCOALĂ A SPRINTULUI ROMÂNtSC
Cea mal rapidă înotătoare a lumii. Taman Costache, 

alături te speranțe ale probelor te filezi
Ce face, acum, prima noas

tră înotătoare campioană a lu
mii 7 Ce face „dintotdeauna", 
cum sune ea. Tamara Costache, 
dar asta înseamnă numai vreo 
zece ani (din care trebuie să 
scădem anul de întrerupere, 
din cauza îmbolnăvirii). Se 
scoală, adică, dis-de-dimineață 
și pleacă spre bazin cam o 
dată cu muncitorii Ploleștiulul, 
deci și eu părinții săi, spre în
treprinderi. Antrenamentele — 
ore bune, tn două „reprize" co
tidiene. la sala de forță (mul
tă forță !) său în apă — nu 
sdnt cu nimic mai prejos decît 
cele de dinainte de 14 iunie, 
ziua a două recorduri mondia
le. sau de 23 august, ziua tri
umfului Tamarei la Madrid, aur 
mondial, record mondial. între 
drumurile la bazin șl școală, 
cea mal rapidă înotătoare a lu

GUL If Lf Dl BASCIIU PENTIill PI RfORMANJĂ, „ECUAJIE “ CE SE CERE REZOEVATĂ
Așa cum menționam, articolul 

„Materialul și echipamentul 
sportiv fată în față cu exigen
țele performanței", apărut re
cent in ziarul nostru, va avea... 
„prelungiri". In speță, ancheta- 
serial pe care o pornim astăzi 
și in cadrul căreia vom abor
da pe rînd problema fiecăruia 
dintre materialele sportive de 
producție proprie ce continuă 
să „forfaiteze" la întâlnirea cu 
marii noștri performeri. O fa
cem convinși că in felul acesta 
vom veni efectiv în sprijinul 
acelor discipline sportive care 
resimt lipsa materialului de ca
litate. O facem convinși că nn 
probleme de fond,, nu imposi
bilități tehnologice împiedică 
asimilarea In producția internă 
• unor materiale sportive care 

mii care este eleva Costache 
dintr-a Xl-a (Liceul „C. Do- 
brogeanu-Gherea") lșl rezervă 
timp și pentru odihnă.

Nimic nou, aparent. AHta 
doar că. de o bucată de vre
me, recordmana lumii se antre
nează împreună cu alțl vite- 
ziștL Nu mai știm a cui a fost 
Ideea, de fapt nid nu are prea 
mare importantă, ea, ideea. a 
prins viață șl se află In ac
țiune...

„Garnitura trimisă la Ploiești 
are calități ieșite din comun. 
Prin angajare totală ta muncă, 
am lucrat cind săptămîni ea la 
carte". Sînt cuvintele unul om 
care nu se prea joacă cu cu
vintele, sînt spusele antrenoru
lui emerit Mihail Gothe. Ce 
s-a tăctrt 7 între altele, s-a 
stat în sala de forță 12—14 ore 
săptămînal, s-au parcurs și 100 

ar putea nu numai să scuteas
că efortul valutar, ci să devină 
chiar și aducătoare de valută. 
Cercetarea si Industria româ
nească au dovedit in prea mul
te rînduri (șl într-o gamă ex
trem de largă de produse) că 
sînt ele insele „campioane" de 
notorietate mondială, pentru a 
nu avea totală. încredere în po

tențialul lor productiv.
De ce atunci persistența onor 

lacune tn paleta articolelor 
noastre de sport-performanță, 
ba încă în duda eforturilor 
statornice ale sectorului de re
sort al C.N.E.F.S.7 Din investi
gațiile noastre a rezultat- că în 
unele cazuri articolele pentru 
sportul de Înaltă performantă 
se află încă fa periferia preo
cupărilor unor întreprinderi sau

IDEI
de Kilometri tn aceeași perioa
dă (o săptămînă), acum fitrui 
„ora" unui program de calita
te, cu pregătire specifică pen
tru sprint. Cine sînt „subiecții"? 
Sigur, mal tatii și întîl Tama
ra Costache. Apoi. Ionuț Mușat, 
dinamo vistifl, elevul Cristinei 
Șopterian, care, aflăm, se au- 
todepășește pur și simplu, con
vins că recordul mondial poate 
fi al României sl ta băieți, pa 
lungimea de bazin. Luminița 
Dobrescn, reșițeanca antrenată 
de Mircea Hoholu, pare un ple 
speriată de asemenea efort, 
dar se angajează pentru că. 
nu-1 vorbă, calități are din 
plin... Sînt și alții, copii foarte
_______________Geo RAEȚCHI 

(Continuare ta pag. 2-3)

chiar ministere, fiind conside
rate „minore" (deși „Programul 
de dezvoltare a producției in
terne de materiale și echipa
ment sportiv pe anii 1986— 
1990“ prevede sarcini exprese 
în acest sens !). în alte cazuri 
preocuparea există, dar barie
re blrocratioe o anulează, or -*• 
într-o a treia categorie — la 
mijloc nu este altceva decît 
banrla, dar atit de nociva, ne
glijentă. Indiferent de cauză, 
important este ca, împreună 
cu cei în măsură, să tăiem 
„nodul gordian" si să ne apro
piem de rezolvare — iată ce 
iși propune serialul nostru.

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag. 2-3)



STRĂLUCITA INIȚIATIVĂ DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE
Cu mindrie și recunoștință

Sînt mulți ani de cînd îmi 
desfășor activitatea ca activist 
sportiv, străduindu-mă ca — 
Împreună cu tehnicienii, spor
tivii și activiștii voluntari din 
Oradea — 
tribuția la 
nivelului 
realizarea 
ciulă a sportivilor noștri. Nu 
exagerez cu nimic cînd afirm 
că sportivii noștri fruntași sîni. 
deopotrivă, în primele rînduri 
și la locurile lor de muncă. în 
producție. Avem la Clubul 
sportiv Crișul numeroși tehni
cieni priceput! și de o certă 
profesionalitate care au practi
cat sportul de performanță 
chiar aici la noi. Prin activi
tatea pe care o desfășurăm, ne 
aducem contribuția la consoli
darea renumelui sportiv al pa
triei socialiste. In ateste zile 
de mare efervescență politică, 
cînd întregul nostru popor se 
pregătește pentru referendumul 
de la 23 noiembrie, sîntem mîn- 
dri de strălucitele inițiative de 
pace ale președintelui tării.

să ne aducem con- 
creșterea continuă a 
performantelor. la 
profesională si so-

tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, si îl asigurăm pe 
tubrtul nostru conducător că ne 
vom exprima, într-o deplină 
unanimitate. pentru triumful 
păcii, pentru dezarmare pe 
întreaga planetă, căci numai

astfel poporul nostru, muncitor 
și harnic, își va putea realiza 
grandioasele obiective pașnice 
pe care si le-a propus. Vom 
exprima astfel hotărîrea ca noi 
înșine să muncim mai bine, cu 
mai mare eficientă, pentru în
florirea României socialiste.

ALEXANDRU TORDAI 
președintele Clubului sportiv 

Crișul Oradea

Să niîiîicim,
(Urmare din pag. 1)

lembrie, and voi spune an DA 
răspicat păcii, vieții lipsite de 
amenințarea unui război ni
micitor, în urma căruia cenu
șa atomică i-ar îngropa deopo
trivă pe Învinși si De Învingă
tori.

Doresc, asemenea tuturor ti
nerilor din patria mea si din

K--

Pilduitor pas sjpre Șapte

Diviziile A de baschet ICED Sl RAPID
locul 3 în clasamentul primei di
vizii. întrecerea a fost și de astă 
dată de un nivel tehnic și spec
tacular submediocru, cuvinte de 
bune aprecieri cuvenindu-se 
doar... arbitrilor I. Antonescu și 
N. Constantinescu. Au înscris: 
Păsărică 16+9, Popa 9+15, Mi- 
halcca 13+20, C. Ioan 19+5, Mă- 
dirjac 5+1, Tzachis 6+0, Voieu 
2+20, Grădișteanu 10+9, Pogona- 
ru 17+0 pentru ICED, respectiv 
Mihai 1+10, Dăescu 2+18, Ma
rinache 2+6, Popovici 9+16, M. 
Dumitru 4+11, Sipoș 11+2, Suclu 
22+0. Bănică 0 + 8, (D. STAN CU
LES CU).

Amănunte de la meciurile de 
baschet desfășurate în cadrul e- 
tapei a Vl-a a Campionatelor 
Naționale:

pot 
pla- 
po- 

dis-

Mai mult ca oriei nd ome
nirea i$i pune astăzi proble
ma viitorului ei. Cursa accele
rată a Înarmărilor, acumula
rea în arsenale a unor imen
se cantități de ogive ce 
distruge de mai multe ori 
neta (calcule absurde, căd 
sibilitatea unei singure
trugeri tot ar genera o maxi
mă îngrijorare!). stările de 
tensiune si de conflict existen
te In multe zone ale globului 
si care” pot aprinde oricînd fla
căra autodistrugerii lumii 
realități în fața 
rele nu pot sta 
crucișate. Iată 
citul demers’ al

Slut
cărora popoa- 
cu brațele în

de ce strâlu- 
oonducătorului

sa învățăm
lume, să muncesc, să învăț, să 
practic sportul îndrăgit, sa mă 
bucur de marile realizări pe 
care poiporul nostru le-a făurit 
sub conducerea partidului si pe 
care, la rîndu-ne. să le ampli
ficăm, ridicind patria pe noi 
culmi de progres si civilizație. 
Este o dorință legitimă, pentru 
a cărei înfăptuire vom urma eu 
Încredere partidul, vom face 
tot ce depinde de noi.

României socialiste, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
de reducere a armamentelor, 
efectivelor și cheltuielilor mi
litare cu 5 la sută se bucură 
de consensul întregului nostru 
popor, iubitor și apărător al 
păcii, prilejuind înalte apre
cieri și admirație în lume.

împreună cu întregul oolectiv 
de oameni ai muncii al tinerei 
Întreprinderi tirgoviștene pro
ducătoare de strunguri, „SARO", 
încercăm sentimente de aleasă 
mindrie patriotică față de va
loroasa inițiativă a țării noas
tre, a conducătorului ei iubit, 
care constituie un pilduitor pas 
spre fapte, spre măsuri con
crete. Constructorii de strun
guri, In majoritatea lor tineri, 
își doresc o viață senină, liniș
te creatoare, un viitor sigur 
pentru ei și copiii lor. De a- 
ceea, la referendumul din 23 
noiembrie, își vor exprima cu 
hotărî ne și entuziasm aproba
rea lor printr-un DA unanim, 
întărit de fapte de muncă me
nite să sporească producția de 
mașini destinate activității crea
toare a oamenilor, păcii și 
vieții.

VIOREL BOIANGIU 
președintele asociației sportive 

„SARO" Tîrgoviște

MASCULIN, Grupa 1-«
ICED CSȘ 4 BUCUREȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 97—94 șl 78—83. 
Simbătă, gazdele (meciurile s-au 
diSDUtat In sala Construcția 
ICED) au fost la un pas de a 11 
Învinse, deși în mln. 17 condu
ceau cu 50—27. iar In min. 31 
cu 82—67, lăslnd Impresia că vor 
cîștlga fără emoții. Rapldlștii 
s-au apropiat Insă pas eu pas șl 
in min. 40 tabela de scor Indica 
egalitate: 
de Înaltă 
Pogonaru 
din cele 
de care 
victoria i 
joc Insă, 
nerel de 
valoare scăzută. In aceste condi
ții au apărut absolut nelalocul 
lor protestele jucătorilor la deci
ziile arbitrilor L Breza și C. Do- 
mitrache. motiv pentru care an
trenorul secund S. Rotaru șl ju
cătorul Gh. Mădlrjac (ambii de 
la ICED) au fost sancționați eu 
fault tehnic. Alțl patru jucători 
(V. Pogonaru si Q- Tzachis de 
la ICED. V. Suclu Sl Gh. Ghlță 
de la Rapid) au recurs la alter
cații sl bruscări, iar drept urma
re, ca primă sancțiune, a doua 
zl ei au participat la med ca... 
spectatori. In tribune. Duminică, 
evoluția întrecerii a fost asemă
nătoare (ICED a condus eu 24— 
11, 40—25 șl 50—40, ultima dată
tn mln. 23). eu deosebirea că, 
după ce a egalat șl după o 
scurtă perioadă In care avanta
jul a alternat, formația Rapid 
s-a desprins decisiv datorită unei 
serii de coșuri înscrise de N. 
Dăescu, G. Mlhal șl A. Popovici, 
ultimul martfnd un eoș de 3 
puncte prin care a anulat orice 
șanse adversarilor. In mod sur
prinzător si regretabil pentru 
două echipe care candidează la

final94—94. Intr-un
i tensiune. Voieu (3) sl 

(1) au fructificat trei 
patru aruncări Ubere 
au beneficiat, stabilind 

echipei ICED, al cărei 
ca de altfel și al parte- 
lntrecere, a fost de o

GRUPA 7-12
POLITEHNICA CSȘ UNIREA 

IAȘI — POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI 101— 
86 și 74—62. Coșgeteri: Moscalu 
33+22, Boișteanu 8+20 de la gaz
de, respectiv Conslantinescu 
27+2, Mitroi 3+18. Arbitri: R.
Stănclulescu șl C. Comănîță. (M. 
MACOVEI-coresp.).

UNIVERSITATEA CSȘ VIITO
RUL CI.UJ-NAPOCA — ACADE
MIA MILITARĂ MECANICA FI
NA BUCUREȘTI 94—108 și 108— 
109. Clujenii puteau obține vic
toria în meciul de duminică, dar 
au ratat în prelungiri clteva oca
zii deosebit de favorabile. Coș- 
geteri: Murășan 37+30, Crăciun 
13+23 de la gazde, respectiv 
Șarlă 38+37, Scariat 10+27, Hoit 
28+17. Arbitri: D. Crăciun șl R. 
Valda (M. RAJDU-coresp.).

RAMIRA BAIA MARE — CSU 
BALANȚA SIBIU 73—91 și 87—81. 
Coșgeterlt Mara 18+20, Susanu 
0+16 de la gazde, respectiv Bă
lan 23+25, Herbert 13+22. Arbitri: 
G. Dutka și I. Isofaclte. (A. CRI- 
ȘAN-coresp.).

FEMININ Grupa 1-6
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 51—43 fî 62—60. 
Prima partidă a fost de slab ni
vel tehnic, abundînd în greșeli 
(pase fără adresă, mingi pierdu
te) sl ratări. Ceva mal bine s-au
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în campionatul divizionar la popice

CAMPIONATELE DE HOCHEI
Pe patinoarul „23 August" clin 

Capitală s-an disputat luni ul
timele Jocuri din cadrul celui 
de-al doilea turneu (simplu) al 
Campionatului grupei valorice A 
la hochei pe gheață. Iată rezul- 
latele:

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — DUNAREA GALATT 5—4 
(1—SL 8—2, <—1). în primele două 
reprize, aproape Identice ca des
fășurare, hochei știi gălățeni s-au 
aflat mai mult la cîrma jocului 
fi se contura o surpriză. El au 
deschis scorul în min. 4 prin 
Gherghișan, au avut două mari 
ocazii de a-1 majora (N. Dima 
fi Bujoreanu, în minutele • șl 
Î5), dar au ratat contraatacurile, 
de ultimul profitînd Bartalis care 
egalează: 1—1. Pînă la sfîrșitul 
reprizei. în situație de doi contra 
unu. Marcu irosește alte două 
ocazii imense. In repriza secun-

ASTAZI, DINAMO BUCUREȘTI - DYNAMO WEISSWASSER 
LA PATINOARUL „23 AUGUST" (ORA 18,30}

dă. .Gherghișan (min. 21) șl Bu- 
joreanu (mln. 38) ridică scorul 
la 3—1 centru Dunărea. Ultima 
repriză aparține însă în totalita
te hochelstilor din Miercurea 
Clue, care înscriu pe rînd prin 
Bartalis (min. 41). egalează prin 
GyOrgycze (mln. 49), iau condu
cerea cu 4—3, în mln. 56, prin 
golul realizat de Gereb. Intr-un 
final în care ambele echipe a- 
rancă în luptă ultimele resurse, 
gălătenii egalează, In mln. 58, 
nrin Marcu, pentru ca apoi Ke- 
resztes să înscrie golul victoriei 
meritate, a echipei sale, eu nu
mai 35 de secunde înaintea sflr- 
sltulul meciului. Minute de pe
nalizare: 3—6. Au arbitrat bine: 
M. Presneanu, E. Both și N. 
Enache.

• Aseară, derbyul STEAUA — 
DINAMO s-a încheiat nedecls, 1—1 
(0—0, 0—0, 1—1), după un joc de 
uzură în care s-au evidențiat por
tarii Gh. Huțan (D) și V. Netedu 
(S). Au marcat : Dragomlr (mln. 
51) pentru Steaua, Eros (min: 54) 
pentru Dinamo.

Clteva cuvinte despre partida 
Dinamo — Ș.C. Miercurea Ciuc, 
terminată luni seara, tîrzlu, 
scorul 4—4 (0—1, 2—1,
Primii au înscris oaspeții 
Nagy — mln. 15), Iar

AUIIIJ1 BAIA MARE Șl CHIMICA IIRNAVEN! (m)
ȘI-ÂU SURCLASAI ADVERSARELE

Mihail VESA

cu 
3-2). 

(B. 
Gereb 

(mln. 32) a majorat scorul la 
2—0. Egalarea a adus-o Pisăru, 
tn zl bună, care a marcat de 
două ori In același minut (35). 
S. Gali (min. 42) a readus avan
tajul pentru S.C., dar a egalat 
din nou Pisăru (mln. 50) șl tot 
el a Înscris In mln. 52, pe gre
șeala portarului Fekete. In mln. 
56, șutul iul Keresztes (S.C.) ■
fost deviat In poartă de... Tu- 
reanu sl meciul s-a Încheiat la 
egalitate. (M.C.),

I

Din etapa a vm-a. penultima 
a turului Campionatului Divizi
ei A de popice — care s-a dis
putat simbătă — rețin atenția 
două rezultate, eu totul teșite 
din comun, cele obținute — pe 
arenele proprii, firește — de Au
rul Bala Mare (la diferență de 
589 p) șl Chimica Ttrnăveni (di
ferența 409 p). învinsele fiind 
Olimpia Reșița *1 Industria Slr- 
mel Clmpia Turzll. Se pare că 
cele două arene au unele parti
cularități pe care le cunosc doar 
gazdele (!). Șl o surpriză de pro
porții tn campionatul feminin: 
victoria echipei Voința Ploiești 
la București. tn dauna sextetului 
Laromet! Dar lată rezultatele 
etapei:

3S

0 „ECUAȚIE- CARE TREBUIE REZOLVATĂ
Pasionalilor hocheiului din 

București 11 se oferă trei zile 
de meciuri Interesante, care prile
juiesc apariția formației Dynamo 
Weisswasser. Azi, echipa din 
R-D. Germană lntllneste pe Di
namo București (ora 18,30); la 
patinoarul „33 August". Următoa
rele două partide, miercuri șl

joi, de la aceeași oră, vor fl dis
putate In compania lotului re
prezentativ, o foarte utilă verifi
care înaintea partidpărilof la 
„Cupa Otecestven Front* de la 
Sofia și a bilateralului cu repre
zentativa RD. Germane (în de
plasare), a ml nd ouă prevăzute 
pentru sfîrșitul acestei luni.

(Urmare din pag 1)

VICTORII INTERNAȚIONALE ALE GIMNAȘTILOR
(Urmare din pac i>

3. :
4.
5.
6.
In

Luminița 
Cristina 
Mihaela 

Gabriela 
i finalele

gimnaste române : 
Zăvod — 38,35,
Bontaș — 38,05, 
Ciobanu — 37,95, 
Gheorghe — 37,70.
pe aparate, de duminică dimi
neață, din nou succese ale Ga- 
briei ed Potorac, Învingătoare 
ta sărituri, paralele si bîmă. 
în timp ce la sol a cîștigat 
Luminița Zăvod. Iată și clasa
mentul pe echipe : 1. România 
102,00, 1 Bulgaria 185.30. 3.
UJLS.S. 176,95.

La rfndul lor, gimnaștii ju
niori români s-au impus si ei 
in fața adversarilor reaiizînd 
victorii detașate atît pe- echi
pe. cit ri la individual. Iată 
clasamentele : echipe — 1.

278,80 2. U.R.S.S.
267.20, 3. Bulgaria 262,45 ; in
dividual compus : 1. Adrian

Gal 56,35, 2. Florin Gheorghe 
55,45, 3. Caro! Schupkegel 55,25, 
4. Cosmin Li cad u 55,15. 5.
Claudiu Tempe 54,90, 6. Nicușor 
Pascu 54,70. Victoriile în fina
lele pe aparate au fost împăr
țite tot între component!! e- 
chipei noastre : aol — Schup
kegel, cal — Licadu, inele — 
Gheorghe, sărituri — Gal, pa
ralele — Pascu. bară — Tempe 
și. Gal.

AZI : GHETELE DE BAS
CHET. Desigur, nu va fi vor
ba de obișnuiții „bascheți" de 
excursie pe care ii putem găsi 
în. magazine, ci de gheata de 
baschet destinată performanței, 
în măsură să răspundă unor 
cerințe superioare de elastici
tate și rezistență, de protejare 
a gleznei și — r 
de ordin estetic, 
mult așteptat 
zadar — ne 
F.R. Baschet, 
Puținele ghete
Ia dispoziția loturilor naționa
le se uzează rapid ; gîndiți-vă, 
Jucătorii au masă mare, iar 
volumul de pregătire este con
siderabil. Cei de la cluburi se 
descurcă și ei cum pot, uneori 
chiar cu încălțăminte de sport 
obișnuită, din comerț, ceea ee 
duce la dese accidentări. O re-

de ce nu 1 — 
. „Un articol 

de noi, dar-- în 
spune secretarul 
Mihai Anghel. 
pe care Ie avem

imani a

ta

CUPA DE TOAMNA 
LA RUGBY - JUNIORI

dinLa Stadionul Tineretului 
Capitală se desfășoară o acțiune 
de selecție șl verificare pentru
lotul national de rugby Juniori 
— „Cupa de toamnă". Selecționa
tele celor patru serii ale campio
natului de luniori se tnttlnesc 
Intre ele. azi, mllne sl vineri (de 
la orele 14,30 și 16) urmlnd ca 
duminică, de la ora 3. să se con
frunte echipe formate de selec
ționerii lotului.

ȘCOALĂ A SPRINTULUI
(Urmare din pag 1}

dotați, din moment ce profe
sorul Gothe susține, nici mai 
mult, nici mai puțin, că Li via 
Copariu (sibianca formată de 
antrenorul Popa Sarooilă) „are 
clasă mondială, forța lipindu-se 
de ea ca de Tamara, ba mai 
ceva chiar decit la campioana 
iumii pe cind avea 13 ani, virs- 
ta de azi a Liviei. De altfel, ea * 
a înotat deunăzi 27,2 pe 50 m, 
record pentru fetele de aceas
tă categorie", iar Teodor Irimia 
(înotătorul brăilean r „produs" 
de Gabriela Stoicescu), mai 
mare cu doi ani decît Livia, ' 
este „un talent autentic ce tra
ge de el pînă la epuizare, a- 
vînd de pe acum o tehnică a- 
proape perfectă, lipsindu-1 foar
te puțin pentru a deveni com-

petitiv, mergînd deocamdată 
lungimea de bazin in 25,0".

Acum, campioana lumii și 
alți patru tineri din generații 
diferite, visează, fiecare tn 
parte și toți laolaltă, să se vor
bească curînd nu numai de cea 
mai rapidă Înotătoare, dar si 
de școala sprintului por din 
România. Si, pentru asta. se 
scoală cu toții in zori, știind, 
de mici, că ziua bună se cu

noaște de dimineață, făcîr.d for
ță și parcurgind kilometru după 
kilometru tn apă (dteva zile 
„cartierul general" e la Reșița, 
pentru._ schimbare de aer și 
pentru că pregătirea nu mai are 
sincope precum la Ploiești, 
unde se pierdeau 35 de minute 
pe drumul spre bazin, șl asta 
de patru ori pe zi). Convinși 
că numai așa se poate, cum 
a demonstrat-o, strălucit, lidera 
noii grupe de sprint, pe nu
mele el Tamara Costache...

zolvarc se impune grabnic".
Sîntem de aceeași părere, 

motiv pentru care ne-am adre
sat Ministerului Industriei U- 
șoare, mai exact directorului 
Direcției Tehnice, Ion Lungu. 
Ni se spune : „Ne vom strădui 
să venim în sprijinul Jucători
lor noștri de baschet Din punct 
de vedere tehnologie, IPM Sport 
Reghin poate trece la produ
cerea acestui articol, știu că 
acolo s-au și efectuat unele 
studii in acest sens. Așteptăm 
comenzi ferme, cantitativ pe 
numere, din partea Federației 
de Baschet și vom lua măsuri 
pentru asigurarea capacităților 
de producție". Așadar— ia Re
ghin. Directorul Întreprinderii, 
Ioan Petre, ne asigură : „Vom 
căuta să ne revanșăm față de 
baschetbaliștil noștri, pe care, 
intr-adevăr, l-am cam neglijat. 
Cu cttva timp tn armă am reu
șit insă si 

model de 
care, sînt 
și calitativ 
necesar ca 
omologat 
1987, iar apoi să primim co
menzi ferme. Putem trece Ia 
producția de serie chiar în pri
mul trimestru al lui 1987".

Scurt șl concis ! Iată, deci, 
că — cel puțin pe planul In
tențiilor — sîntem tn măsură 
să adueem vesti bune jucăto
rilor noștri de baschet. Si Îm
preună cu ei să sperăm că la 
„ecuația" din - titlu se va gă
si rezolvarea cuvenită la ter
menul promis, co toată gama 
de mărimi cuprinsă Intre nu
merele 36—47, așa cum mal a- 
dăuga directorul IPM Sport 
Reghin. Că 'foarte multi din
tre jucătorii de baschet poartă 
mai mult de nr. 47 (sportul 
glganților, nu T) aceasta des
chide o altă problemă — gea 
a încălțămintei de sport eu nu
mere foarte marL O vum a- 
borda rit de curînd.

FEMININ « VOINȚA CALAȚI
— PETROLUL BAICOI 2456—2438 
p.d. (scor individual 3—3). Par
tidă viu disputată, dștigată la 
ultimele... bile de către gălăten- 
ce. Interesant de remarcat că 
cele mai mari rezultate au apar
ținut jucătoarelor oaspete — Ma- 
rleta Oprescu — 435 p și Elena 
Vasile — 433 p. De la gălățence 
s-au remarcat Angela Vasile — 
426 șl Carmen Pilaf — 422. (Gh. 
Arsenie-coresp.) • LAROMET 
BUCUREȘTI — VOINȚA PLO
IEȘTI 2485 — 2511 (3—3). O sur
prinzătoare sl meritată victorie 
a ploiestencelor, care au 
două rezultate de 
stanța Constantin 
Stela Godeanu — 
vlnse. cele mal 
le-au avut Florlca Lucan 
si Elena 
Berindel 
TA TG. 
TORUL 
(5—1). Joc frumos, cîștlgat rela
tiv ușor de mureșence, care au 
avut în Ellsabeta Albert — 4S5, 
cea mai precisă concurentă. De 
la învinse s-a evidențiat Rodlca 
Luca — 446. (I. Păuș-coresp.) • 
HIDROMECANICA BRASOV — 
C.S.M. REȘIȚA 2449 — 2389 (3—3). 
Ambele formații au jucat fru
mos. dar Hidromecanica a fost 
superioară la manșele de „Izola
te*. Principalele realizatoare: Ma
riana Constantin — 438 p (cu 
nici o bilă în gol) șl, respectiv, 
Marla Zslzsile — 413. (C. Grala- 
Coresp.) „ RAPID BUCUREȘTI
— MUCAVA MOLID VAMA (Su
ceava) 2429 — 2192 (5—1). Victo
rie clară a feroviarelor, care nu 
avut jucătoarea nr. 1- In Ellsa
beta Ciobanu, cu 457 p.d. De la

avut 
excepție: Con- 
- 471(1) fi

457. De la în- 
mari punctaje

450 
Trandafir — 443. (C.
— coresp.), • VOIN- 
MURES — CONSTRUC-

GHERLA 2495 — 2409

HIPISM
punem la punct un 
gheată de baschet 
sigur, va satisface 
și ea design. Este 
acest model să fie 

In colecția pentru

„Premiul Speranțelor-, un fel 
de derby al ajutorilor de antre
nori, a revenit Iul N. Simlon, 
care, cu Comișon, a realizat o 
frumoasă cursă de așteptare, în 
finalul ei domlnîndu-și cu autori
tate adversarii. Prin aceasta, N. 
Simlon a dovedit că merită cu 
prisosință să devină antrenor, 
valoarea sa fiind recunoscută de 
toți specialiștii. Reuniunea a fost 
dominată de alergări ' spectacu
loase, cu dispute strînse, dintre 
formații remareîndu-se cele ale 
lui N-. Nicolae și G. Sol can, am
bele cu cîte două victorii 
Prima dintre ele a Învins 
nlța, în • cursa amatorilor 
nllă rămînînd același 
driver), și cu Graclan, 
mina Iul V. Mlhal, a acoperit un 
parcurs corect, dștigînd fără e- 
moțil în Analul cursei. Cea de a 
doua formație a reușit un specta
culos event cu Cinica șl Ghirlan
da, ambele prezentate în mare 
formă șl conduse fără greșeală 
de antrenor. Cel mai valoros în
vingător a' fost Recrut, O. Dumi
tru demonstrînd un real talent în 
arta conducerii. Am mai remar
cat victoriile Iul Ager, frumos 
angajat în parcurs de R. Costlcă, 
Pericol, care a realizat un nou și 
valoros record (1^2,7/km), șl Bră-

la activ, 
cu Ora- 
(S. Stâ- 
valoros 
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IO bună parte a publicului cra- 
iovean a protestat vehement în 
acel minut 49 al meciului Uni-

Iversitatea — Jiul cînd arbitrul 
Mircea Neșu l-a eliminat pe Ne
griră. Deși drastică, decizia ar
bitrului era totuși justă, înscriin- 

Idu-se — așa cum aprecia și ob
servatorul federal, fostul arbitru 
international Gheorghe Limona 
— în litera șl, spiritul regulamen- 

I tulul. Cum s-’a ajuns, însă, la 
ea? In momentul cînd Negrită 
se pregătea să repună mingea în 
joc, printr-o aruncare de la tușă, 

(jucătorul Szekely (de la Jiul)
l-a  împiedicat s-o facă, postîn- 
du-se în fata lui, iar fundașul 
craiovean, enervat, a reacționat

I ANGAJARE CU TOATE FORȚELE
jacâu 
n și 
brante, 
eriență 
or a 
:estora.
Llonte 
a gaz- 

Gre- 
Irbltri: 
k TET-

iffTTRES 
:sș 5 
8. Coș- 
[. Nagy 
la gaz- 
4. Tri- 
vrbltrl : 
seu (A.

I Steaua își elimină repede ine
rentele traume psihice,' pricinuite 
de eșecul suferit la finele dublei 

I manșe cu Anderlecht. Cel puțin
astfel ne-a apărut ea pe parcur
sul jocului cu S.C. Bacău, șl a- 
nume dornică să-și refacă con-ț 

Idiția morală, proprie echipelor 
campioane, printr-o ANGAJARE 
CU TOATE FORȚELE în meciu
rile disputate în competiția au- 

Itohtonă, indiferent de cartea de 
vizită a partenerei de întrecere.

I Minutul 36 al partidei Victoria — Chimia (3—2). Scorul devine
2—0 pentru bucureșteni, prin golul înscris de Săndoi, cu toată 
opoziția portarului vilcean V. Preda (nr. 21) și a coechipie- 

. rului său Cincă (nr. 4), aflat pe linia porții.
Foto: I. MIHAICĂ
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i SERIA I

I Car păți Gălănești — Șiretul Paș
cani 0—0, TEPRO Iași — Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc 1—2 
(0—2), Chimia Fălticeni — Mine- 

Irul Vatra Dornei 4—0 (2—0), Ceta
tea Tg. Neamț — Cristalul Doro- 
hoi 3—0 (echipa Cristalul fiind 
suspendată), Metalul Rădăuți — 

I Electro Botoșani 4—0 (2—0), Avîn-
tul Frasin — Relonul Săvinești
1—0 (1—0), C.S.M. Bucecea —
Constructorul Iași 2—0 (1—0), Me
talul Botoșani — Zimbrul Șiret 

13—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament, 
Idupă etapa a XlI-a : 1. EXPLO

RĂRI CÎMPULUNG 27 p (18—6),

2, Șiretul Pașcani 24 p (20—7), 3. 
Relonul Săvinești 20 p (17—10).- 

Ipe ultimele locuri : 14. Minerul V.
Dornei 10 p (12—14), 15. Construc
torul Iași 10 p (17—9), 16. Crista
lul Dorohoi 10 p (12—28).SERIA A n-a

Inter Vaslui — Textila Buhuși
1—0 (0—0), D.V.A. Portul Galați
— Minerul Comăneștâ 3—0 (0—0). 
Proletarul Bacău —■ Victoria IRA 
Tecuci 2—0 (1—0), C.S.M. Borzești
— Unirea Negre$ti 5—1 (1—1),
Partizanul Bacău — Gloria Galați 

i 5—0 (3—0), Petrolul Moinești — 
Metalul Roman 2—0 (1—0), Lami
norul Roman — Letea Bacău 2—0 
(1—0), Steaua Mecanica Huși — 
Mecanica Vaslui 3—0 (2—0) .

Pe primele locuri : 1- INTER 
VASLUI 30 p (22—2), 2. C.S.M. 
Borzești 25 p (29—9), 3. Textila 
Buhuși 25 p (12—9)... pe ultimele 
Jocuri : 14. Partizanul Bacău 13 p 
(15—21), 15. Metalul Roman 13 p 
(14—23), 16. Gloria Galați 12 p 

(13—21).

SERIA A III-a

Arrubium Măcin — Luceafărul
> Adjud 2—0 (1—0), Petrolul lanca 
I— Constructorul Hidromecanica

Focșani 3—1 (3—1), Energia Mără- 
șeștl — Carpați Nehoiu 3—0 (1—0), 

I Granitul Babadag — Chimia Bu
zău 1—0 (0—0), Petrolul Berea — 
Minerul Mahmudia % 4—0 (1—0), 
Chimia Brăila — Laminorul Vlzi-

Iru 3—2 (2—0), Progresul Isaccea 
— Floresta Gugești 3—3 (1—1), Me
talul Buzău — SN-CSȘ Tulcea 
4—1 a—1).

IPe primele locuri : 1. PETRO
LUL BERCA 23 p (23—10), 2. E- 
nergia Mărășești 23 p (20—12), 3. 
Petrolul lanca 22 p (21—16)... pe

I ultimele locuri : 14. Arrubium
Măcin 13 p (13—20), 15. Minerul 
Mahmudia 13 p (12-25), 16. Car
pați Nehoju 10 p Q 4—21). 

azvîrlind balonul în capul 
adversarului său. Proccdînd re
gulamentar, arbitrul Neșu l-a 
sancționat pe Szekely cu carto
naș galben (pentru încercarea de 
a întîrzia, în mod nesportiv, re
punerea mingii în joc), iar pe 
Negrilă l-a eliminat de pe teren.

Poate că. fiind în cauză un 
Jucător al echipei locale, destui 
altl arbitri — așa cum, din pă
cate. se procedează în asemenea 
împrejurări — l-ar fi mustrat pe 
Negrilă cu degetul sau i-ar fi 
arătat doar cartonașul galben. 
Dar de această dată s-a întîm- 
plat ca la conducerea jocului să 
se afle un arbitru recunoscut 
prin corectitudinea și exigența 
sa.

Pentru iubitorul de fotbal din
tara noastră, care îi așteaptă re
venirea în prim-planul prestigi
oaselor competiții continentale, 
prestația de ansamblu a liderei 
clasamentului, a fost, realmente, 
reconfortantă.

Curtoșteam. desigur, abilitatea 
jucătorilor Stelei în momentul
de posesie a mingii, ușurința cu 
care Stoica, Belodedîci, Bălan, 
Lăcătuș șl Pițurcă pot dejuca 
planurile defensivei din față.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A XlI-a
SERIA A IV-«

Viitorul Chirnogl — Sportul ,,3S 
Decembrie” 1—1 (0—0). Victoria 
Tăndărei — Voința Constanța »—1 
(0—1), Unirea Urzlcenl — Olimpia 
Slobozia 1—0 (1—0), ISCIP uimeai
— victoria Lehllu 4—0 (2—0),IMU- 
CSȘ Medgidia — Petrolul Roata 
de Jos 2—0 (1—0), Portul Constan
ța — FCM Dunăreană Giurgiu 
6—1 (2—0), Metalul Mangalia — 
Ș.N. Oltenița 4—0 (2—0), Oțelul 
Călărași — Cimentul Medgidia
3—i a—î).

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
^0 DECEMBRIE” 28 p (24—10). 1. 
Metalul Mangalia 25 p (21—11), 2. 
Cimentul Medgidia 22 p (33—17)™ 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul 
Roata de Jos 11 p (12—21), 16. Vo
ința Constanța 7 p (19—26),

SERIA A V-a

Avicola Crevedla — Metalul 
București 2—1 (1—0), ICSIM Bucu
rești — Minerul Șotînga 1—0 
(1—0), Tehnometal București — 
CFR-IACP București 1—1 (1—0),
Voința București — MECON 
București 0—0, Cimentul Flenl — 
Metalul Mija 3—0 (0—0), Danubia
na București — Abatorul Bucu
rești 3—1 (2—13, TUPS Cbitlla — 
Viscolii București 5—6 (0—0). Chi
mia GăeȘtl — Electrica Titu 5—3 
(4—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
BUCUREȘTI 21 p (17—9), 2. Teh
nometal București 20 p (17—15), 3. 
IUPS dhltlla 19 p (22—15). 4. Avi
cola Crevedla 19 p (19—1,4)™ pe 
ultimele locuri : 14. Vlscofll
București 13 p (19—23). 15. Danu
biana București 13 p (12—19), 1». 
Abatorul București 11 p (14—24).

SERIA A VI-a

Textila Roșiori — Automatica 
Alexandria 0—0. Sportul Muncito
resc Caracal — Dacia Pitești 4—0 
(2—0), Lotrul Brezoi — Viitorul 
Drăgășani 1—0 (0—0), Constructo
rul Pitești — Progresul Băllești 
0—1 (0—1), Chimia Tr. Măgurele
— Constructorul TCI Craiova 
1—0 (1—0), Progresul Corabia — 
Muscelul Cîmpulung 1—1 (0—0). 
C.F.R. Craiova"— Recolta Stolcă- 
neștl 3—9 (2—0), Electronistul 
Curtea de Argeș — ,IOB Balș 0—0.

Pe primele locuri : 1. SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 22 p 
(33—16), 2. Chimia Tr. Măgurele 
21 p (17—8) — din II jocuri, 3. 
Automatica Alexandria 21 p 
OS—8). 4. Progresul Băileștl 21 p 

Indulgența și compromisurile 
la care recurg de cele mai multe 
ori arbitrii noștri atunci cînd în 
cauză sînt jucători' sau echipe 
cu ffrmă s-au dovedit destul de 
păguboase pentru fotbalul ro
mânesc. Ele au creat multora 
dintre jueătpri impresia că ceea 
ce li se tolerează în meciurile de 
campionat va fi trecut cu vede
rea si în partidele internaționa
le. Dar s-au putut convinge sin
guri — prin etapele de suspen
dare și cartonașele primite — că 
realitatea este cu totul alta.

Iată de ce este nevoie ca o 
decizie exigentă ca aceea luată 
duminică de arbitrul Neșu să nu 
rămînă o raritate. Abaterile de 
la disciplină și sportivitate, oricît 
ar părea de minore, nu trebuie 
tolerate pe terenurile noastre de 
fotbal I

Constantin RRANESCU

Ceea ce ne-a surprins însă, ur
mărind meciul găzduit de stadio
nul din Ghencea, a fost modul 
în care componenții echipei, cu 
precădere cei din linia mediană, 
au participat la recuperarea ba
lonului, aplicînd încă din primul 
minut presingul și marcajul. 
Randamentul mijlocașilor s-a si
tuat, Intr-adevăr, la înălțime. 
Stopînd din fașă ofensiva adver
să. Bălan, T. Stoica, Boloni (mai 
ales el) șl Balînt au devenit, 
rînd pe rînd, în clipa Imediat 
următoare, ajutoare de preț pen
tru Lăcătuș și Pițurcă^ aflați în 
atenția specială a adversarilor 
directi, Andrieș și respectiv, 
Ivanov. Și nu întâmplător, prin 
eforturi comune — vîrfurile dis- 
locînd. mijlocașii urcînd — trei 
din cele patru goluri ale Stelei 
au fost înscrise de BSISni (2) și 
Balînt, cel de al patrulea apar- 
tinînd fundașului Belodedici.

Hotărît lucru, apreciind după 
modul — hotărît, combativ — în 
care a evoluat pe tot timpul ce
lor 90 de minute, ne-a apărut 
limpede faptul că Steaua pre
gătește cu toată seriozitatea, încă 
de pe acum, în campionat, fina
la el, „Japoneză", cu River Plate.

Gheorghe N1COLAESCU

Meciurile de mîlne și cel de 
Joi din Divizia A, vor fi con
duse de următoarele brigăzi de 
arbitri :

Chimia Rm. Vîlcea — Petrolul: 
N. • Voinea; V. Angheloiu și M. 
Toncea (toți din București).

Rapid — Jiul: AL Mustățea 
(Pitești) ; Al. Ranghel și Ad. Po- 
rumboiu (ambii din Vaslui).

F.C.M. Brașov — Sportul Stu
dențesc : A. Gheorghe (P. Neamț) ; 
L Roșu (Tg. Neamț) și Fl. Po
pescu (Ploiești).

Victoria — Universitatea Craio
va : Gr. Macavei; E. Mu’nteanu

04—15)... pe ultimele locuri : 15. 
Viitorul Drăgășanl 12 p (13—15), 
16. Constructorul Pitești 7 p 02— 
25).

SERLA A Vil-a
Minerul Oravița — Minerul Ani

na 2—1 (1—0), Mecanizatorul Si
mian — Metalul Oțâu Roșu 3—0 
(1—0), Armătura Strehala — Dler- 
na Orșova 4—0 (2—0), Minerul 
Moldova Nouă — C.S.M. Caran
sebeș 2—1 (2—0), Petrolul Ticlenl — 
Metalurgistul Sadu 4—0 a—0), 
Minerul Matru — Minerul Mătă- 
sarl 2—1 (0—0), CFR Victoria Ca
ransebeș — Energia Minerul Ro- 
vinarl 1—0 (0—0), Gloria Reșița 
— Victoria înainte Vtaju Mare
4—5 (2—0).

Pe primele locuri : L MINERUL 
ANINA 23 p (33—10), 2. Gloria Re
șița 23 p (23—12), 3. Minerul Ora
vița 21 p (26—15), 4. Metalurgistul 
Sadu 21 p (24—19).,, pe ultimele 
locuri : 15. Dlerna Orșova 12 p 
05—22), 16. înainte Vtaju Mare 10 
p no—34).

SERIA A VIII-a

Unirea Stanicolaii — Progresul 
Timișoara 1—3 O—2). Strungul 
Chlșineu Criș — C.FJL Slmerla
2—0 (0—0), Obilid Stamartinu 
Strbesc — Șoimii Lipova 3—1 
O—O) Minerul Lupeni — C.F.R. 
Timișoara 4—0 0—0), Minerul 
știința Vulcan — Minerul Ghelar 
1—o a—0). victoria Călan — Me
talurgistul Cuglr 0—0. U.M. Timi
șoara — C.S.M. Lugoj 5—0 (2—0), 
C.S.M. Vagonul Arad — Unirea 
Tomnatic 5—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL TIMISO ARA 27 p (23—14), 2. 
Vagonul Arad 22 p (23—10), 3. U- 
nirea Stanicolau 22 p (15—10)... pe 
ultimele locnri : 15. Minerul Ghe-

ÂDMIîiISTRâIIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
0 CÂȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 12 NOIEM
BRIE^ Cat. 1: 2 variante 100% — 
autoturisme .Dacia 1300” (70 000
lei) șl 2 variante 25% a 17 500 lei; 
cat. 2: 4,25 variante a 18 200 lei; 
cat. 3: 20,75 a 3 728 lei; cat. 4: 87,75 
a 831 lei; cat. 5: 188,75 a 410 lei; 
cat 6 : 7 228,25 a 40 lei; cat. 7: 
155,25 a 200 lei; cat. 8 : 3 135,50 a 
40 lei. Report la cat. 1: 23 148 lei. 
Participantele Nițu Georgeta din 
Galați șl Plelji Ioana din Bucu
rești, ctștlgă fiecare cite un auto
turism „Dacia 1300” (70 000 lei).

CIND cedeaza nervii...
Deosebit de disputat meciul de 

la Ploiești, în care Petrolul a 
jucat 85 de minute nu doar în 
terenul, ci chiar în careul lui 
„U“ și de-abia a cîștigat, in ex
tremis. în min. 89, „tremurînd“, 
totuși, pentru victorie.. Șl asta 
deoarece clujenii au jucat exem
plar în apărare, unde în special 
portarul Caval și libero-ul Cio
can au avut o prestație de ex
cepție, iar în atac au contraata
cat deosebit de periculos.
în această cursă contracrono- 

metru în care timpul fugea ire
parabil pentru ploieștenl și în 
favoarea clujenilor, a venit mi
nutul 89 și cu el golul, un gol 
perfect valabil, pe care o parte 
din jucătorii lui „U** l-au contes
tat De motiv de... ofsaid! Cum 
să fie ofsaid cînd mingea venea 
de la adversar, respinsă de 
Ca vai sau de Ciocan? Iar cel mai

„DUȘURILE RECI" ALE RAPIDULUI
După 12 etape, Rapid se prezin

tă la golaveraj cu un minus de 
11 goluri (12—23). Acest deficit 
este urmarea scorurilor cu care 
a pierdut două partide: 0—5, la 
Galați (etapa a X-a) și acest re
cent 2—7, de duminică, cu Spor
tul Studențesc. Așadar, în 10 
partide Rapid a primit doar 11 
goluri, pentru ca în două jocuri 
această cifră să se ridice la... 
12. Duminică, după o repriză ex
celentă, tehnică, de mare anga
jament și spectaculară, după ce 
reușise să refacă de la 0—2 la
2—2, Rapid avea să capoteze ne
așteptat, stabilind încă un ne
dorit record: în 24 de minute a 
primit cinci goluri! Să fie oare 
o întâmplare? NU. Spunem nu, 
pentru că așa s-a întîmplat ți 
Ia Galați, pentru că gîndul ne 
duce la campionatul precedent, 
la acele 0—9 de Ia Hunedoara și 
0—7 de la Craiova. Toate acestea 
spun că echipa Rapid are o ne- 
dĂrîtă (și nejustificată) labilita

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
(ambii din Deva) și Ș. Necșu- 
lescu (Tîrgoviște).

Gloria Buzău — Flacăra Mo- 
reni: J. Grama; E. Mustață (am
bii din București) șl Șt. Rotăres- 
cu (Iași).

Dinamo — Oțelul Galați: V.
Curt (Medgidia); Gh. Pîrvu 
(Constanta) și A. Moroianu (Plo
iești). Meciul se dispută joi.

F.C. Olt — Corvinul: M. Con- 
stantinescu; V. Alexandru și T. 
Ionescu (toți din Bueurești).

iar 10 p (12—27), 16. Victoria Că
lan 8 p (8—22).

SEBIA A IX-»

Unirea Alba Iulla — Metalul 
Alud 2—1 (0—0), înfrățirea Ora
dea — .Tlrnavele Blaj 2—1 (0—0), 
Recolta Salonta — Minerul Șun- 
culuș 3—0 (0—0), Gloria Beluș — 
Sticla Arleșul Turda 0—0, Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Motorul 
IRA Cluj-Napoca 3—1 (2—0), O- 
llmpla Gherla — Unirea Valea Iul 
Mihai 1—0 (1—0), Bihoreana Mar- 
ghlta — Oțelul Or. dr. Petru Gro
za 2—1 (0—1), Industria Sirmel 
Clmpla Turzii — Mecanica Alba 
Iulla 0—0.

Pe primele locuri : 1. METALUL 
A1UD 26 p (21—7), 3. înfrățirea O- 
radea 25 p (29—12), 3. Unirea Alba 
Iulla 25 p (24—14)... pe ultimele 
locuri : 14. Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 12 p (12—19), 15—16. Mine
rul Șunculuș 13 p (7—17), Minerul 
or. dr. Petru Groza 12 p (9—19).

SERIA A X-a

Minerul Băluț — Victoria Cărei
2—0 (2—0), Minerul Baia Sprie — 
Someșul Satu Mare 1—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Laminorul Be- 
elean 3—0 0—0), Chlmforest Nă- 
săud — Minerul Sărmășag 0—1 
(0—0), Sllvanla Cehu Sllvanlel — 
Chimia Zalău 2—1 a—0), Minerul 
>Borșa — Minerul Rodna 2—0 
(2—0). Minerul Bălța — Chimia 
Tftșnad 3—0 (2—0). Bradul Vlșeu' 
— Mecanica Bistrița 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : L MINERIM. 
BAIA SPRIE 24 p (17—11), 2. Vic
toria Cărei 22 p (25—13), 3. Some
șul Satu Mare 22 p (20—15)... pe 
ultimele locuri : 15. Minerul Bor- 
ța 11 p (10—19), 16. Bradul Vr>eu 
11 p (12—24).

a Agenda acestei săptămîni mai 
programează, pe lingă tragerea 
obișnuită LOTO de vineri. 21 
noiembrie, TRAGEREA LOTO 2, 
care va avea loc duminică, 23 
noiembrie. Acest gen de tragere 
— deși relativ nou — a dovedit 
din plin că se constituie de fie
care dată tatr-o ocazie deosebit 
de favorabilă, prin generozitatea 
ciștigurllor atribuite. Un motiv 
ta plus pentru ea TRAGEREA 
LOTO 2 să fie atît de Îndrăgită 
este si atractlvltatea formulei, 

vehement a protestat tocmai 
Ciocan, eăpitanul echipei. .Protes
tând în mod nesportiv, pe bună 
dreptate arbitrul R. Petrescu l-a 
sancționat cu un cartonaș gal
ben. Dar Ciocan a continuat, de 
data asta cu injurii, ceea ce i-a 
atras, din nou conform regula
mentului. cartonașul roșu.

Ciocan e un jucător care în 
atâtea rînduri a dovedit spirit de 
abnegație în meciurile lui „U“, 
Nervii i-au cedat, probabil. în 
acel ultim minut al jocului, 
după primirea golului care adu
cea înfrîngerea. după ce aproa
pe un meci întreg luptase cu 
succes pentru ca poarta echinei 
sale să rămînă imaculată. Nu 
este admisibil. însă, ca tocmii 
căpitanul echipei să uite — în. 
momentele fierbinți — de îndato
ririle sale.

Mircea TUDORAN

te psihică. De neînțeles pentru 
jucători cu atîta experiență com- 
petâțională cum sînt Mânu, Grî- 
gore. Dumitru. Șt. Popa. Cojo- 
caru sau Manea. Nu vrem să 
minimalizăm cu nimic meritele 
Sportului Studențesc în realiza
rea acestui, succes, dar în finalul 
partidei, fotbaliștii rapidiști de
veniseră adevărate jaloane. Ei. 
care o oră jucaseră atât ele bine!

La meciul din „Regie** s-au a- 
cordat și cîteva cartonașe gal
bene. M. Popa, Pană și Cojoca
rii pentru faulturi; Mânu pentru 
proteste. Dar Damasehln II? La 
o centrare de pe dreapta, rapi- 
distul a plonjat la balOn și a 
marcat gol! Dar a marcat _ cu 
mîna. încercînd să-I păcălească 
pe arbitru. Si, ca urmare a ges
tului nesportiv, s-a ales cu car
tonașul galben, care trebuie să 
constituie pentru tânărul Da- 
maschin II eu adevărat un aver
tisment.

Constantin ALEXE

S.C. Bacău — F.C. Argeș: V. 
Titorov; N. Tenea (ambii din 
Drobeta Tr. Severin) și M. Ni- 
culescu (București).

„UM Cluj-Napoca — Steaua: 
Gh. Constantin (Rm. , Vîlcea); I. 
Velea (Craiova) și C. Co roca n 
(Reșița).

A PARTIDA restanta în 
DIVIZIA B. Mîinc, la Satu Mare, 
se va disputa partida restantă 
dintre formația locală Olimpia 
și „Poli" Timișoara, contând pen
tru etapa a 12-a a Diviziei B. se- 

. ria a Iîî-a. Meciul va începe la 
ora 14 și va fi condus la I. Cră- 

* ciunescu (Rm. Vîlcea).

SERIA A Xl-a

Avîntul Reghin — Metalul Re
ghin 2—0 (2—0), Mecanica CSU 
Sibiu — Electromureș Tg. Mureș
3—1 (2—0), Metalotehnica Tg. Mu
reș — Progresul Odorheiu Secu
iesc 0—2 (0—0), Metalul Sighișoa
ra — Automecanica Mediaș 5—0 
(3—0), Oțelul Reghin — Minerul 
Bălan 5—1 (1—0), Mureșul I^uduș
— I.P.A. Sibiu 3—2 (2—0), Unirea
Cristuru Secuiesc — Carpați Ag
nita 4—0 (0—0). Viitorul Gheor-
gheni — Unirea Ocna Sibiului 
6—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 28 p (3(P-8), 2. Progresul 
Odorheiu Secuiesc 24 p (28—5), 3. 
Mureșul Luduș 21 p (17—lî). 4. 
Electromureș Tg. Mureș 21 p (16— 
11)... pe ultimele locuri : 15.
I.P.A. Sibiu 13 p (21—21), 16. Uni
rea Ocna Sibiului 10 p (10—30).

SERIA A XII a

Carpați Sinaia — Metalul Plo- 
penl 0—3 (0—D, Victoria Florești
— I.P.T. întorsura Buzăului 2—0 
(1—0), Torpedo Zărnești — Mo-c 
bila Măgura Codlea 0—0, Metalul 
Tg. Secuiesc — Nitramonia Făgă
raș 3—0 (1—0), Precizia Săcele — 
Electro Sf. Gheorghe 0—0, Mine
rul Baraolt — ASA Chimîa Plo
iești 1—1 (0—1). Unirea Cîmpina
— Cimentul Hoghiz 1—0 (0—0), 
Minerul FiTipestii de Pădure — 
Petrolul Bălcoi 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
PLOPENI 28 p (27—10), 2. Metalul 
Tg. Secuiesc 23 p (23—11). 3. Vic
toria Florești 21 p (22—19L,. pe 
ultimele locuri : 16. Electro SL 
Gheorghe 13 p (14—15), 16. 'Petn- 
lul Băicoi 11 p (14—25).

Rezultatele au fost tyao.cmk ?. ele 
corespondenții re- '' 1.

care dă- posibili a - a %%•;,.icx ; de 
cîștîguri și pentru 2 numere.

© Concursul PRONOSPORT de 
duminică. 23 noiembrie, cuprinde 
întâlniri din campionatul Italian 
și dintre unele divizionare A ale 
campionatului României. Iată 
care sînt partidele respective: 1. 
Flacăra Moreni — Dinamo Bucu
rești; 2. Oțelul Galați — F. C. 
Olt; 3. Brescia — Torino; 4. Co
mo — Internazionale; 5. Fioren
tina — Roma: 6. Juventus — 
Atalanta; 7, Milan — Avellino; 8. 
Napoli — Empoli; 9. Udinese — 
Sampdoria; 10. Verona — Ascoli; 
11. Bari — Bologna: 12. Cesena 
— Lanerossi: 13. Messina — Pisa.



Turneul de tenis de

masă de la Moscova

ALB O III, BĂDESCU

Olimpiada de șah începe Masters-ul feminin FINALĂ

DOUA NOI SUCCESE VECHEA GENERAȚIE SAU NOUL VAL?
ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI

La Dubai, runda a 2-a a O- 
limpiadci de șah a adus două 
noi victorii în palmaresul re
prezentativelor României. Echi
pierele noastre — Margareta 
Mureșan, Dana Nuțu. Elisabe- 
ta Polihroniade — au încheiat 
cu 3—0 în fata formației Bra
ziliei. în alte meciuri : U.R.S.S. 
—S.U.A. 3—0 ; Bulgaria — Aus
tria 2.5—0,5 ; R.P. Chineză — 
Grecia 3—0 : Elveția — Indo
nezia 3—0 ; Franța — Australia 
3—0. Echipa feminină a Româ
niei împarte primul loc al cla
samentului cu U.R.S.S., R-P. 
Chineză, Elveția și Franța, toa
te cu maximum de puncte — 
6. Cîte 5.5 p au Bulgaria șl 
Iugoslavia. în meciul următoț, 
fetele noastre întîlnesc Elveția.

4

CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL MASCULIN
In optimile de finală ale com

petițiilor europene de handbal 
masculin s-au desfășurat unele 
dintre meciurile tur. Iată rezulta
tele, C.C.E. : Dukla Praga — I.F. 
Stavanger 29—18, Hallerup Copen
haga — Steaua Roșie Belgrad 28— 
24. F.C. Barcelona — Metaloplas- 
tika Sabac 31—25, Viklngur Reyk
javik — Saint Gall (Elveția) 22— 
17. S.C. Empor Rostock (R.D. 
Germană) — Epitok Vesznrem 
(Ungaria) 30—20, Tusem Essen 
(R.F.G.) — USAM Gagny (Franța) 
21—12; CUPA CUPELOR: Slovan 
Ljubljana — u.F. stjaerner (Is
landa) 22—15, USAM Nimes — U- 
nlon Beynolse (Belgia) 25—23. 
Blauw Wit Bek (Olanda) — S.C. 
Leipzig 16—25, MTSV Schwabing 
(R.F.G.) — Kremlkovțî Sofia 25— 
17, Tecnlsa Alicante — Amiciția 
Ztirich 22—18, ȚSKA Moscova — 
Drott Halmstad (Suedia) 26—18, 
HelsingUr (Danemarca) — Tatra 
Koprlvnice (Cehoslovacia) 21—21 ; 
CUPA FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE HANDBAL : Atle
tico Madrid — Pelister Bl Ola 
(Iugoslavia) 19—10, SC Magdeburg 
— AC Braga (Portugalia) 28—21, 
Graz — VfL Gummersbach 20—28, 
Visantlnos Salonic — Uread Pors- 
grunn (Norvegia) 24—27, ȚSKA 
Sofia — Gulf Eskllstuna (Suedia) 
33—25. BSV Berna — Sittardla 
Sittard (Olanda) 28-49.

Mai puțin net s-au desprins 
jucătorii echipei noastre mascu
line de cei 3d formației Bel
giei. în acest med. scorul a 
fost de 2,5—1,5 ta favoarea ro
mânilor, dar numai Mlhal 
Ghindă, la masa a patra, a ter
minat victorios, toate celelalte 
trei partide fiind remize. Sco
ruri strinse s-au Înregistrat șl 
in alte tntflniri ale turneului 
masculin : Anglia — Scoția, 
Argentina — Turcia. R.P. Chi
neză — Siria, toate decise la 
un punct distantă pentru pri
mele echipe. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Peru 3,5—0.5 ; iu
goslavia — Grecia 3—1 ; Unga
ria — Australia 4—0^ Bulgaria 
— Irlanda 3—1 ; 
Mexic 4—0 ; Chile 
babwe 4—0 ; Cuba 
3,5—0,5. în clasament, 
mele locuri : Ungaria, 
Indonezia, Spania — 
U.R.S.S-, Cuba, S.U.A., 
lovacia
Ionia, Columbia 
nia. Anglia — 8,5 p, în runda 
a 3-a este programată întilnl- 
rea România — Chile.

R.F.G. — 
— Zim- 

— Filipine 
pe pri- 
R.F.G., 

8 P, 
Cehos- 

7,5 p. Iugoslavia, Po- 
7 p. Româ-

Contrapunct

Un eveniment de prim-plan al 
tenisului mondial feminin are 
Ioc. ta această săptămlnă, la cu
noscuta arenă new-yorkeză Ma
dison Square Garden: Masters-ul 
celor mal bune 18 jucătoare ale 
momentului, .alese* de porțiunea 
superioară a clasamentului Ma
relui Premiu Nablsco. Oferin- 
du-vă programul inttlnlrllor din 
ziua inaugurală, lată participa
rea: Navratilova — Lindquist, 
Bunge — Rinaldi, Mandllkova — 
Phelps, Reggl — Shriver. Kohde- 
Kllsch — Garrison. Sabatini — 
Sukova. M. Maleeva — Gurney, 
McNeil — Graf. Așadar, elita 
feminină e prezentă, dar există 
și o excepție. Chris Evert-Lloyd, 
«numărul 3* mondial, care acuză 
o rănire de ultim moment la un 
genunchi.

Favorita este, cum de altfel a 
fost mal mereu ta ultimul dece
niu. Martina Navratilova, șl asta 
ta baza unui palmares absolut 
Impresionant: la 36 de ani ea 
numără 1012 victorii șl doar 144 
de tafrlngcri (ta acest sezon este 
neînvinsă in ultimele 47 de par
tide, adică din luna iunie!), du- 
cindu-șl totalul turneelor clștî- 
gate la 123. Și totuși, lucrurile 
au si o altă față, o spune În
săși campioana: «Sint departe de 
a le subestima pe principalele 
mele rivale. Steffi Graf și Ga
briela Sabatini*. Ceea ce înseam
nă. nici mal mult nici mal pu
țin. că Masters-ul feminin 1986 
se transformă tatr-o confruntare

directă intre cele două generații 
actuale. Steffi Grai avtad 1T ani. 
iar Gabriela Sabatini 16. Iar 
dacă una dintre aceste două 
performere precoce va lzbtadl, 
reușita ar avea o semnificație ta 
plus: la aceeași vtrstă, Navrati
lova era aproape o necunoscută—

Perechea română Maria AJ- 
boio, Otilia Bădescu s-a califi
cat in finala probei de dubiu 
feminin a turneului internațio
nal de tenta de masă de la 
Moscova. In care va tntîlni cu
plul sovietic Fliura Bulatova. 
Elena Kovtun. In semifinale, 
jucătoarele noastre au Întrecut 
cu 2—0 perechea Fliura Hasa- 
nova. Mines Iavorovska 
(UJL&S.),

NOUTĂȚI DIN TENIS

FINAL TRIST
Indiscutabil, Kenlanul Henry Rono a fost unul dintre cel mal 

celebri fondiștl din istoria atletismului, adevărat „monstru sa
cru* al pistei ta deceniul trecut. Multiplu recordman mondial, 
la 3 000 m obstacole, la 3 000, 5 000 șl 10 000 m, primul dintre ele 
(8:05,4, 12 mal 1978, Seattle) fiind șl azi ta vigoare, Rono a deda, 
în plină glorie fiind, să-șl caute „fericirea* ta Statele Unite. Dar 
„pămtatul făgăduinței* s-a dovedit, și pentru el, sterp. Pe mă
sură ce vlrsta a început să-șl spună cuvtatul (a Împlinit 34 de 
ani la 12 februarie a.c.), recordmanul de altădată s-a trezit uitat 
(de manageri, de ziariști etc.), dezrădăcinat și singur, căztad 
pradă alcoolului și devenind umbră celui ce stlrnlse, pe toate 
stadioanele lumii, elogii și aplauze.

Recent, după ce Bono va fi Încercat (fără succes) să-și reia 
activitatea, clastadu-se al 28-lea la maratonul de la Chicago, n- 
gențllle de presă au transmis o știre care a tulburat întreg atle
tismul : descoperit, ta flagrant delict, cu „un număr tacă nepre
cizat de escrocherii bancare*, altfel mărunte, fostul mare cam
pion- a fost arestat la Hackensack, ta New Jersey ! Urmarea ni 
s-a părut pe cit de deprimantă, pe attt de semnificativă : nu s-a 
găsit nimeni care să achite cauțiunea (3 006 de dolari) cerută 
pentru eliberarea provizorie a celui ce, spiritual, dar mal ales 
material, l-a îmbogățit pe multi I

Trist final de carieră, de domeniul tragediei, care ne duce eu 
gindul, Involuntar, la Primo Camera, la Dick Tiger, la Mană 
Garrlncha șl, din păcate, la atîțîa alțfi ca el.

Ovidiu IOANIȚOAIA

— Ju- 
1-a de- 

Bor U 
jucător 
octom- 
Becker 
ta trei 

I Paris.

NEW YORK (Agerpres). 
riul ziariștilor specializau : 
semnat pa vest-germanul 
Becker drept cel mal bun ; 
de tenis din lume ta luna 
brie, ta această perioadă, 
a obținut victoria finală 1 
turnee : Sydney, Tokio și

STOCKHOLM (Agerpres). — 
Suedezul Joakim NystrOm n va 
Înlocui pe compatriotul său Mata 
Wilander in echipa Suediei pen-

tru finala .Cupel Davis*, ee va 
avea loc in perioada 26—28 do- 
eembrle. la Melbourne. In com
pania Australiei. Mata Wilander 
a devenit Indisponibil din motive 
personale, dar căpitanul-nej ură
tor al echipei suedeze. Hans Ols
son, a declarat că absenta Iul nu 
ridică mari probleme, tara sa a- 
vlnd o bogată pleiadă de jucători 
de valoare.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Fondlsta lusitană 

Rosa Mota a clștlgat maratonul 
de la Tokio, fiind cronometrată 
ta 21127:15. Pe locul doi s-a si
tuat cîștlgătoarea precedentelor 
două ediții ale cursei. Katrin Dâr- 
re (R.D. Germană) — 2h31:54.

AUTOMOBILISM • După pri
ma etapă a raliului RAC (Marea 
Brltanle), ta clasament conduc e- 
ctilpajele finlandeze Kankkunen 
— Pllronen 30:31 șl Alen — Klvl- 
makl — la 4 sec.

BASCHET a ta continuarea 
turneului pe care-1 Întreprinde 
in S.U.A.. reprezentativa mascu
lină a U.R.S.S. a întrecut cu 
116—107 (după două reprize de 
prelungiri) echipa Universității 
statului Michigan. Ptaă ta pre
zent. baschetbaliștll sovietici au 
acumulat 7 victorii, fată de 4 
înfrîngeri.

CICLISM a înaintea ultimelor 
24 de ore ale cursei de 8 zile de 
la Paris — Bercy, ta frunte m 
află perechea Vallet (Franța) — 
Clark (Australia), urmată de 

-Mottet (Franța) — Doyle (Marea 
Brltanle) șl Moser — Bontempl 
(Italia).

HOCHEI PE GHEAȚA • ta e- 
tapa a 13-a a campionatului u- 
nlonal Ț.3.K.A. Moscova a ter
minat nededs (3—3) cu Spartak 
Moscova, plerzlnd astfel primul 
punct din actuala ediție. Alte 
rezultate: Dlnamo Moscova — 
Dinamo Riga 4—5. S.K.A. Lenin
grad — Sokol Kiev 1—2, Hlmfic 
Voskresensk — Torpedo Gorki 
2—2, Aripile Sovietelor Moscova

— Avtomobillst Sverdlovsk 1—L
PATINAJ ARTISTIC • Proba 

feminină din cadrul concursului 
International .Pirueta de aur- de 
la Zagreb, a revenit americancei 
Caryn Cadvy, urmată 
Kondrașova (UJl.S.S.) 
Cizmesija (Iugoslavia), 
mentul final al probei _
primii au fost: Viktor Petrenko 
(U.R.S.S.), Philippe Ronco li (Fran
ța) șl James Sygan (S.U.A.) •
Rezultate de la Concursul Prie
tenia de la Karl Marx Stadt: fe
minin: Inga Gauter (R.D.G.) 
1,0 p, Tanja Krienke (R.D.G.) 5,1 
P. Alina Pisarenko 
7,2 p; masculin: lurl 
(U.R.S.S.) 3.6 p, Rico 
(R.D.G.) 4.1 p, Mlrco 
(R.D.G.) 11.4 p.

RUGBY • în Cupa 
selecționata 
la Genova.
14 (6—4)1

TENIS • 
Noah a clștlgat turneul 
Londra, tavlnglndu-1 in finală pe 
suedezul Jonas Svensson: 6—2, 
6—3. 6—7. 4—6. 7—5. Proba de 
dubiu a revenit cuplului ameri
can McEnroe — Fleming, care a 
dispus ta finală cu 3—6, 7—6, 6—1 
de Warwick (Australia) — Ste
wart (S.U.A.). a Finală ți la 
Helsinki: Patrie Kdhnen — Ja
roslav Navratll , (Cehoslovacia) 
8—4. 7—6. a Martina Navratilova 
a tavlns-o ta finala turneului de 
la Chicago eu 7—5. 7—5 pe liana 
Mandllkova.

de Ana 
șl Zeljka 
In clasa- 

mascullne.

(U.R.S.SJ 
Zlmballuk
Krahnart
Eichhorn

a
echipa Italiei
U.R.S.S.

F.I.R.A„ 
depăși*, 
CU 16—

Francezul Yannik 
de la

Campionatul Diviziei A de volei

UNIVERSITATEA
In Sala sporturilor din Pitești 

(grupa I valorică) șl in sala 
Olimpia din Capitală (grupa a 
Il-a valorică) au continuat Între
cerile din cadrul celui de al 
doilea turneu din Campionatul 
diviziei A de volei (feminin).

PITEȘTI, 17 (prin telefon). 
Continuă să suscite un mare In
teres confruntările celor șase 
echipe fruntașe, care evoluează 
In Sala sporturilor din localitate, 
plină, la fiecare reuniune. In 
programul celei de-a treia zile 
au figurat meciuri extrem de 
interesante pentru configurația 
clasamentului. Primele șchipe 
care au Intrat pe teren au fost 
DINAMO și PENICILINA IAȘI. 
Echipa . bucureșteană a obținut 
prima sa victorie la zero din 
actuala ediție a campionatului, 
lnvingînd cu 3—0 (13, 3, 5), da
torită sextetului său. care a 
arătat mal multă coeziune șl o 
idee mai clară de joc. Dlnamo, 
cu Doina Tlmofte, Ani Ene, 
Gcorgeta Ene. Otilia Szentkovlcs, 
Irina Vellcu (Cristina Pîrv) șl 
Doina Moroșan a dominat clar 
echipa Ieșeană, neîncrezătoare ta

ÎJUCUREȘTI. Ziua a treia a tur
neului feminin de volei (grupa a 
doua valorică) a început în sala 
Olimpia cu partida dintre CALCU
LATORUL BUCUREȘTI și GIGCL 
BRAȘOV. Echipa bucureșteană a 
învins, în numai 50 de minute, cu 
3—o (9, 6, 6) sextetul oaspete, care 
n-a legat jocul, a părut uneori de- 
busolat și fără nerv. De la învin
gătoare s-au detașat Elena Negu- 
Icscu și Paula Păvăloale. Arbi
traj fără probleme: V. Ioanovid 
— V. Săndulescu.

C.F.R.-LA PRIMA INFRINGERE!
forțele ei. eu multe puncte slabe 
ta .șasele* de bază, din care 
doar Daniele Donciu, Marcela 
Olteana șl Gabriela Copcea an 
depus mal multă strădanie.

Partida următoare a prilejuit 
formației locale. DACIA, un nou 
succes, ta cursa de urmărire a 
campioanei : 3—1 (10. 9, —11, 14) 
cu C.S.M. LIBERTATEA SIBIU. 
N-a fost insă o victorie comodă, 
cum se întrevedea, cl cu destule 
emoții ta partea a doua a ta- 
tilnlrii. La început, gazdele — 
Intr-o formație modificată : Ca
melia Delcă, Mlhaela Marian, Fe
licia Popescu, Victoria Banciu. 
Cristina Buznosu (ulterior au in
trat șl Corina Holban șl Claudia 
Tătucu), care a prezentat un 
blocaj mal bun — au marcat o 
superioritate evidentă, adversare
le lor fiind mult prea de
pendente de eficienta serviciu
lui. ta timp ce In atac doar 
Anca Ștefan manj/esta siguranță 
constantă, iar blocajul nu opunea 
suficientă rezistență. De la jumă
tatea setului al treilea, balanța 
jocului j-a schimbat treptat, pe 
de o narte prin relaxarea pl-

FARUL A CÎȘTIGAT DERBYUL
Cel de al doilea meci, dintre 

FARUL CONSTANȚA și FLACA- 
BA ROȘIE BUCUREȘTI, primele 
două clasate în grupă, a constituit 
derbyul zilei șl al turneului. Spre 
lauda lor, cele două echipe au 
oferit un joc spectaculos, palpi
tant, eu multe faze de volei au
tentic. Spectatorii au aplau
dat-o pe Maria Enache, care 
a evoluat excepțional, secon
dată cu brio de Marinela Neacșu 
și Gulniza Llcă. Farul a învins, 
pe merit, cu 3—1 (10, —13, 10, 11). 

teștcncelor. iar pe de alta prin 
redresarea prestației slblencelor 
ta alte compartimente șl puțin 
a lipsit ca partida să se prelun
gească la 5 seturi.

Cel mal interesant meci al 
zile! a opus, ta finalul reuniunii, 
pe lidera clasamentului (neîn
vinsă), UNIVERSITATEA C.F.B. 
CRAIOVA, vicecampioanei țării, 
C.S.U.-I.M.N. GALAȚI, intr-o 
sensibilă creștere valorică. A fost 
cri mal bun joc de ptaă acum, 
sub aspect tehnic și tactle. Spri
jinite de public, dar șl juctad ex
celent, gălățencele au clștlgat cu
3—1 (10, —12, 11, 2). Remarcate : 
Crlna Răuță, Speranța Gaman, 
Crlna Buzliă, Dana Stageorzan șl 
Daniela Dinlcă respectiv Gabriela 
Dumitrescu, Iullana Enescu șl Mo
nica Șușman. Bun arbitrajul cu
plurilor Gh. Toma — N. Dobre, 
CL Murguleseu — Gh. Ferariu șl 
N. G&Ieșeanu — O. Drăgan.

Marți. de la ora 14,30 : 
C.S.U.-I.M.N. cu Penicilina, Da
cia cu Unlv. C.F.R. șl c.S.M. 
Libertatea cu Dlnamo.

Aurelian BREBEANU

GRUPEI
De cealaltă parte a fileulul Fla
căra Roșie a evoluat bine, avînd 
în Viorica Bîrsășteanu și Corne
lia Colda două piese 'de bază. Ar
bitraj foarte bun: V. Ionescu — 
P. Pițurcă.

în ultimul med al zilei s-au în- 
tîlnit OLTCIT CRAIOVA cu CHI
MIA RM. VILCEA. Scor final 3—0 
(13, 11, 8).

Azi, de la ora 14 : Calculatorul
— Farul, Chimia — GIGCL, Oltcit
— Flacăra Roșie.

Gh. LAZĂR

PRELIMINARIILE C.E. :
GRUPA A 2-a

Conform așteptărilor. Suedia a 
dispus de Malta, la La Valetta, 
5—8 (1—0), anunțtadu-s. astfel, 
după ce a realizat șl 1—1 ta Por
tugalia, drept favorita grupei, ur
cată deja la +3 la .adevăr*. Cu 
toate astea, suedezii (fără Str5m- 
berg) s-au impus greu In Malta 
(10 000 de spectatori), marclnd un 
singur gol ptaă la pauză, Hysen 
(mln. 38). Abia după ce gazdei, 
au căzut fizic, nordicii s-au des
prins, Înscriind prin Magnusson 
(mln. 67), Fredriksson (mln. 69). 
Ekstrdm (mln. 81) șl Palmer (mln. 
84). ta urma acestui meci, clasa
mentul grupei arată după cum

P
urmează :
1. Suedia 3 2 1 «6-15
L Italia lie 0 3—2 1
3. Portugalia 2 0 2 6 2—1 1
4. Elveția 3 0 1 2 3—6 1
5. Malta 10 0 10—5 6

(+S> 
( ») u 

(-» 
situația din așa-nu- 

clasament al adevărului)
(in paranteză 
mitul ........

A mal rămas de jucat, anul a- 
cesta, o singură partidă, Malta — 
Italia, prevăzută pentru data de 
6 decembrie.

Revenind cu amănunte de la în- 
tflnlrea Italia — Elveția (3—2), 
disputată sîmbătă la Milano, lată 
formațiile aliniate. de antrenorii 
Vlclni șl, respectiv, Jeandupeux :

ITALIA : Zenga — Bergomi, 
Barest, Bonetti, Cabrinl (mln. 15 
Francinl) — Donadonl (mln. 32 
Serena). Bagnl, Ancelotti, Dosse- 
na — Vlalli, Altobelll; ELVEȚIA : 
Brunner — Wlttmer, Ryf, Weber, 
Gelger — Damert (mln. 78 Bic
kel), Sutter, Hermann, Brigger — 
Bregy, Halter (mln. 63 Zuffi).

MII NE, TREI PARTIDE

Preliminariile C.E. programea
ză miercuri trei meciuri Impor
tante : R.D.G. — Franța (grupa a 
3-a), Olanda — Polonia (grupa a
5-a)  șl Belgia — Bulgaria (grupa 
a 7-a). Deosebit de Interesantă se 

anunță confruntarea de la Leip
zig, rămînînd de văzut ta ce mă
sură Franța, campioana continen
tală en titre, a reușit să „recupe
reze* după eșecul suferit pe te
ren propriu ta fața reprezentatl- 

■ vel U.R.S.S. (0—2). Oricum, se
lecționerul Henri Mlchel contează 
și pe prezența Iul Platini, absent 
de la ultimul meci din deplasar» 
(0—0 cu Islanda, la Reykjavik).

CAMPIONATE NAȚIONALE
SURPRIZA de proporții tn eta

pa a 14-a a campionatului Spa
niei : Real Madrid — Athletic Bil
bao 2—4 1 Această primă infrtn- 
gere a echipei madrilene pa 
teren propriu. coroborată cu 
victoria Barcelonei 
villa (1—0 cu Betls), 
schimbarea liderului : 
Barcelona 20 p, L Real 
Espanol 18 p etc. Restul 
lor : Valladolid — Atletico Madrid 
0—0. Espanol — Sevilla 5—1, Mur
cia — Sabadell 2—0, Las Palmaa 
— Cadiz 5—6, Gljon — Mallorca 
2—2, Zaragoza — Santander 4—L 
Real Socledad — Osasuna 2—0.

PORTUGALIA (etapa a 11-a) 1 
Benfica — Coimbra 2—0, Boa- 
vlsta — Porto 1—1, Chaves — Rio 
Ave 3—2, Guimaraes — Salguelros 
2—0, Elvas — Portlmonense 1—1, 
Farense — Belenenses 0—0, var- 
zim — Braga 1—0, Funchal — 
Sporting Lisabona 1—0. In clasa
ment conduce Benfica (19 p).
urmată de F.C. Porto și Vitoria 
Guimaraes, ambele cu 18 p.

RIVER PLATE, viitoarea ad
versară a Stelei în Cupa Inter
continentală, a obținut în etapa a 
19-a a campionatului argentinian 

' un punct In deplasare : 0—0 cu
Platense. Echipa Iul Pumpldo șl 
Ruggerl continuă să ocupe o po
ziție modestă In clasament, locul 
16 (din 20) cu 16 p. Conduce In- 
dependiente (24 p), urmată de un 
„pluton* de formații cu 23 p, Ve
lez Sarsfield, Rosario Central, 
Newell’s Old Boys șl San Lo
renzo

la Se- 
a dus la 
L F. C.
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