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NICOLAE CEAUȘESCU portulStDIVfA COMITETULUI POLITIC,
-» 5 g ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceausesciț, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, luni a avui loe ședin
ța Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței, au fost 
analizate rezultatele referen
dumului de la 23 noiembrie 
privind reducerea cu 5 la sută 
a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor 
noastre.

Comitetul 
apreciat că 
dumului au 
vidență adeziunea deplină a 
întregului popor român la po
litica de dezarmare $1 pace pro
movată cu consecventă de 
partidul și statul nostru, voința 
sa fermă de a se angaja cu 
toate forțele în lupta pentru 
oprirea 
trecerea 
practice, 
făurirea 
ș[ mai ____ ___  ____
fără războaie.

A fost reliefat faptul că or
ganizarea și desfășurarea re
ferendumului — la care 
participat, pentru prima ___
în lume, și tineri între 14 și 
18 ani — au constituit o pu
ternică manifestare a profun
dului democratism al orinduirii 
noastre socialiste, care asigură 
participarea nemijlocită a tu
turor cetățenilor țării la dezba
terea și stabilirea măsurilor de 
însemnătate deosebită nentru 
prezentul și viitorul patriei, la 
conducerea societății.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat eu satisfacție că mi
lioanele de participant! Ia re
ferendum — muncitori, țărani, 
intelectuali, bărbați șl femei, 
tineri și virstnici, de la orașe 
și sate — au aprobat și spri
jinit in mod entuziast, 
votul lor, noua și 
valoroasa inițiativă 
secretarului general 
lui, președintele 
tovarășul Nicolae 
pătrunsă de o Înaltă răspun
dere fată de viață și munca 
poporului român, de destinele 
umanității.

Comitetul Politic Executiv a 
arătat că referendumul, eare a 
avut Ioc intr-o atmosferă de 
puternică unitate, de intensă 
angajare patriotică, de respon
sabilitate civică, s-a constituit 
intr-o vibrantă expresie a sti
mei, recunoștinței si deosebitei

militare ale țării

Politic Executiv a 
rezultatele refcren- 
pus pregnant în e-

cursei înarmărilor și 
la măsuri concrete, 
de dezarmare, pentru 
unei lumi mai bune 

drepte, fără arme și

au
dată

prin 
deosebit de 
de pace a 
al partidu- 
Republicii, 
Ceauș eseu,
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prețuiri pe care întreaga noas- jȘ 
tră națiune le manifestă față 
de strălucita activitate desfăsu- g 
rată de tovarășul Nicolae^ 
Ceausescu pe arena mondială, 
față de inițiativele si acțiunile^ 
sale consacrate păcii si dezar- â 
mării, asigurării tuturor con- 
dițiilpr pentru ea poporul ro- g 
mân să-si poată înfăptui pla- 
nurile si programele sale de J: 
dezvoltare socialistă a țării in- î; 
tr-un climat de liniște, colabo- 
rare si deplină securitate inter- 
națională.

Comitetul Politic Executiv, 
personal secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, au adresat cele mai g: 
calde mulțumiri milioanelor de 
cetățeni din patria noastră, ca- g 
re au participat la referendum 
spunînd un DA hoiărît politicii 
de pace si dezarmare, întregii 
politici interne si externe a 
partidului si statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a exprimat convingerea că oa
menii muncii, întreaga națiune, 
vor întări votul de la 23 noiem
brie printr-o activitate susți
nută, prin realizări tot mai 
mari în îndeplinirea exempla
ră a planului pe acest an si ce 
întregul cincinal, în realizare: 
obiectivelor stabilite de Con
gresul al XIII-lea al partidu
lui pentru dezvoltarea econo-
mico-socială a patriei si ridica- $ 
rea continuă a nivelului de trai, -5 
material si spiritual, al între- 
gului popor, pentru înfăptuirea 
neabătută în viată a mărețului 
Program de edificare a socie- J; 
tații socialiste multilateral dez- Ș; 
voltate si de înaintare a Romă- 
niei spre comunism.

Dînd o inaltă apreciere rezul- 
țațelor referendumului. Corni- 
tetul Politic Executiv a sub- 
liniat că, in actualele împreju- g: 
rări internaționale, grave si J; 
complexe, este mai necesar ca -5 
orlcind ca toate statele, toate 
popoarele să-si intensifice efor- țg 
turtle si să conlucreze tot mai g: 
strins pentru oprirea cursei g 
înarmărilor si trecerea la de- 
zarmare, in primul rind Ia de
zarmare nucleară, pentru pro
movarea fermă a politicii dr 
destindere si securitalc, de în
țelegere, colaborare si pace il
lume.

Comitetul Politic Executiv r 
stabilit să fie dat publicități 
Comunicatul Comisiei Centre 
Ie pentru Referendum.

COMPETITU INTERNATIONALE DOTĂTE CU „TROFEUL CARPATH
------------------------------------------------------ z.

DE AZI PINA DUMINICA, LA CRAIOVA EDIȚIA A XXIII-3 LA HANDBAL MASCULIN
O Participă reprezentativele Bulgariei, R. F. Germania, 

Poloniei, Uniunii Sovietice și României (A și B)
Prestigioasa competiție inter

națională de handbal „Trofeul 
Carpafi", pentru echipele mas
culine. ia astăzi. în Sala Spor
turilor din Municipiul Craiova, 
cel de-al 23-lea start. Craiova, 
este onorată să găzduiască a-

ceastă importantă întrecere 
care, de-a lungul anilor, a re
unit cele mai valoroase repre
zentative masculine de hand
bal din lume, campioane mon
diale si olimpice. între acestea 

la loc de frunte — situîn-

Vasile Stingă (în atac), component de bază al echipei României, 
va fi cu siguranță în centrul atenției publicului craiovean

Foto : Aurel D. NEAGU

du-se. bineînțeles, și handba- 
liștii noștri. Puternicul centru 
universitar al Craiovei s-a pre
gătit asa cum se cuvine pentru 
importantul eveniment sportiv. 
Handbalul este „la ei acasă", 
cum se spune. Interesul publi
cului spectator pentru partidele 
în care evoluează Universita
tea. în prima Divizie masculi
nă. fiind adesea remarcat. Este, 
deci, de așteptat ca tribunele 
frumoasei arene craiovene să 
fie neîncăpătoare. în primul 
rînd pentru că timp de cinci 
zile vor evolua cei mai buni 
handbaliști ai tării, reuniți în 
selecționatele A si B. Aceștia 
vor avea ca adversari jucători 
renumiti din echipele Uniunii 
Sovietice. Poloniei, R.F. Ger
mania și Bulgariei. Ediția a 
23-a a „Trofeului Carpati" re
prezintă un test 'deosebit de 
util pentru toate formațiile 
prezente, fiecare dorind să va
dă „noutățile" viitorilor oarte- 
neri de întrecere de la Cam
pionatul Mondial, grupa B din 
Italia (februarie 1987), primele 
două clasate obtinînd dreptul 
de participare la viitoarele Jo
curi Olimpice. „Așadar, inte
res major pentru ediția craio- 
veană a «Trofeului Carpafb» —

Mihail VESA

(Continuare In vag i 4-a)
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UN FRUMOS SUCCES ROMANESC
LA CONCURSUL DE GIMNASTICA DE LA NAGOYA
După succesul realizat la In

dividual compus în Concursul 
international de gimnastică de 
la Nagoya — locul al doilea — 
iată că gimnasta română Mi

dălina Tănase s-a clasat pc 
locuri fruntașe si în finalele oc 
aparate. Astfel, ea s-a situat 
pe locul 1 la sol, cu 19.40 p. 
si la bîrnă. cu 19,45 p.

POPICARII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
O Rezultate de mare valoare 9 întreceri echilibrate 
la individual £ Tineretul în prim-plan la dublu mixt

la popice.„Trofeul Carpati" 
prestigioasă competiție care a 
intrat în tradiția activității in
ternaționale. a reunit la cea 
de-a 20-a sa ediție, jubiliară, 
jucătoare și jucători de primă 
mărime din Bulgaria, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Un
garia si. bineînțeles. România.

în programul de sîmbătă au 
figurat probele clasice indivi
duale de 100 bile mixte femei 
si 200 bile mixte bărbați, iar 
duminică s-a desfășurat cea 
de dublu-mlxt. întrecerile, găz
duite de arena Olimpia din Ca
pitală. au.fost, așa cum se an
ticipa. pasionante, cu realizări 
tehnice deosebite. încheiate cu 
rezultate de valoare mondială 
pe piste extrem de pretențioa
se. de curînd returnate cu ma
terial plastic. Posedînd o teh
nică decisivă la efort maxim.

reprezentanții tării noastre — 
membri ai loturilor republicane 
de seniori —. și-au fructificat 
calitățile, forța de joc și forța 
psihică si. drept urmare, au 
triumfat în toate probele, a- 
vînd ca principali adversari pe

TOATE PROBELE
sportivii iugoslavi, unguri și pe 
cei din R.D. Germană.

în confruntările feminine, 
experimentata jucătoare Maria 
Todea a intrat a 3-a în concurs, 
după tinerele selectionabile 
Octavia Ciocîrlan si Viorica Bo-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatele Naționale de baschet

PARTIDE DE MARE ATRACȚIE

IN ÎNTRECEREA FEMININA

SĂ FIE MĂRITĂ RĂSPUNDEREA ANTRENORILOR
PENTRU VALORIFICAREA TINERELOR TALENTE DIN SCRIMA

O dată cu căderea cortinei peste anul com- 
petițional intern 1986. la rampă au fost reche
mați pentru evidențieri deținătorii rolurilor prin
cipale din ultimul act — juniorii. Pentru că 
aceștia, fie că s-au numit generic floretistele de 
la Steaua. Tractorul Brașov, C.S.Ș. 1 București, 
Dinamo, C. S. Satu Mare, floretiștii de la 
C.T.A.S., sabrerii de la C. T. Tractorul Brașov 
și Dinamo, spadasinii de la Albatros Mamaia,
C. T.A.S., I.E.F.S., fie că au fost nominalizați, 
ca Mioara David, Ioana Ionescu, Cornelia Moise 
(floretă fete), P. Ducu, A. Anghel (floretă băieți).
D. Găureanu. J. Medragoniu, D. Grigore (sabie), 
C. Dumitrescu. M. Adam, D. Pătrașcu (spadă), 
au dat culoare și un plus de vioiciune și nepre
văzut unor întreceri prea adeseori intrate, în ul
timii ani, pe tipicul rutinier. Șl. să nu uităm, 
ultimii veniți la rampă se găseau în compania 
altor colegi de generație, aflați însă mai de mult 
în reflectorul performanței si deci. în atenția 
selecționerilor, ca de exemplu Reka Lazăr, Ana 
Georgescu. Claudia Grigorescu. A Papp, V. 
Zvîncu, I. Stanciu.

Cu alte cuvinte, detașamentul tinereții s-a fă
cut simtit în acest final de sezon, punctat de 
ultimele etape ale întrecerilor echipelor divizio
nare A și B. de asalturile din cadrul Cupei 
României si Campionatelor Naționale de juniori 
I. formațiile nou promovate pe scena primei di
vizii (ca să dăm un exemplu in acest sens)

fiind, în majoritate, bazate pe tineri trăgători, 
ceea ce a și făcut să întîlnim apoi aceleași pro
tagoniste în disputa pentru titlurile juniorilor. 
Ca să nu mai insistăm asupra faptului,- edifica
tor prin el însuși, că printre candidații la podiu
mul recentelor campionate ale „noului val“. de 
la Satu Mare, s-au aflat o bună parte dintre 
componentii primelor loturi reprezentative în 
frunte cu floretistele.

Asupra a ceea ce însă dorim să inșiMăm este 
responsabilitatea deosebită a antrenorilor pentru 
reala afirmare la nivelul competitivității inter
naționale a tinerilor candidați la performanță, 
prîntr-o deplină verificare a talentului și dispo
nibilităților acestora. Pe. planșele de la Satu Ma
re au evoluat 96 de juniori, între 14 si 19 ani. 
începînd cu floretiștii Reka Lazăr, actuala cam
pioană mondială de tineret, si Petre Ducu. care 
a făcut parte din echipa României prezentă în 
vară la C.M. de seniori, si terminînd cu Daniela 
Dance, campioană a micilor floretiste. si spada
sinul Dan Pătrașcu. la 16 ani finalist la juniori 
mari. Printre aceștia, nu puțini au fost cei care 
s-au acreditat printr-o alonjă sau ținută cores
punzătoare. prin reale calități de viteză sau

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Amănunte de la 
meciurile de bas
chet disputate in 
cadrul Campionate
lor Naționale :

FEMININ 
GRUPA 1-6
POLITEHNICA 

SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 79— 
72 șl 58—36. Plină 
de neprevăzut a fost 
desfășurarea parti
dei de sîmbătă, cînd 

____ ;_ a con- 
cu 28—20 (min. 
38—28 (min. 17).

a egalat în 
27 (55—55) șl a 

avantaj (64—55

Politehnica 
dus 
13), 
„U“ 
min 
luat , _ 
în min. 31), pentru 
ca partea a doua a 
reprizei secunde să 
fie dominată net de 
bucureștence, autoa
rele a 24 de puncte, 
față de numai opt 
ale clujencelor. Po
litehnica a făcut un 
joc bun (Maria Ro
șianu a contribuit 
decisiv la victorie) 
confirm înd forma
sportivă remarcabi
lă din ultima vre
me ; în schimb, e- 
chip-a clujeană a 
comis inadmisibil 
de multe greșeli de 
tehnică. ratînd în 
același timp în mod 
exasperant. A doua 
zi. echipa Universitatea a evoluat 
așa cum ar trebui să facă în
totdeauna o campioană, în vreme 
ce la Politehnica cele numai 5—6 
jucătoare folosite cu predilecție 
med de med nu au mal făcut

? sg?

Aruncă la co? Aurora Dragoș (Universitatea), o 
valoroasă reprezentantă a tinerei generații. (Fază 
din meciul . ............ ~
Napoca).

Politehnica București — „U" Cluj- 
FotO : AUREL D. NfcAGU

față ritmului de joc.cedînd evi
dent: Au Înscris : Roșianu 20-1-6, 
Zldaru 204-14 Făgărășanu 04-11,

(Continuare in pag. 2-3)



în derbyul penultimei etape a Diviziei A de judo „CUPA SPERANȚELOR" LA GIMNASTICA

T.C.I. ORADEA A DISPUS DE RAPID SINTEZA CU 4-3
A REVENIT ECHIPEI C. S. Ș BRAȘl

întrecerile Diviziei A de ju
do din cadrul penultimei etape 
au evidențiat — si de astă dată
— aspirațiile unor echipe care 
vizează treptele podiumului de 
onoare si apriga dispută pentru 
evitarea retrogradării. Iată eî- 
teva amănunte, rezultatele și 
clasamentul „la zi".

BUCUREȘTI. Cum anticipa
sem. reuniunea găzduită de Sa
la Rapid a fost dominată de 
cele două echipe fruntașe. Di
namo București si Steaua, a- 
flate — pînă la ultima etapă, 
cind'vor susține meciul direct
— într-un „duel“ de la distan
ță pentru adunarea a cît mai 
multor ouncte. Pentru că. față 
de valoarea formațiilor pe care 
Ie întîlneau în cadrul acestei 
etape, nu se punea decît pro
blema scorului cu care le vor 
încheia. Dinamo a ieșit, si de 
astă dată. în avantaj adăugind 
zestrei sale de puncte nu mai 
puțin de 22, cedînd adversare
lor întîlnite doar două puncte. 
Steaua a ciștigat 20 de puncte 
și a pierdut 5. Dinamo a în
registrat rezultatele : 6—1 cu 
Metalul Plopeni, 6—0 cu A.S.A. 
Tg. Mureș. 4—1 cu Politehnica 
Iași si 6—0 cu Otelul Galați. 
La rîndu-i. Steaua a dispps de 
Oțelul cu 5—2. Metalul 7—0. 
A.S.A. 5—2 și de Politehnica cu 
3—1.

Deosebit de atractive au fost, 
însă celelalte întîlnirî nu nu
mai pentru faptul Că echioele 
respective erau de valoare a- 
propiată. ci mai mult pentru 
dorința lor de a obține puncte
le necesare scutirii de emoții 
la ultima etapa. Formația ie
șeană s-a detașat întrecînd clar

pe A.S.A. cu 5—2 si pe Oțelul 
cu 4—1. O intîlnire extrem de 
echilibrată a fost aceea dintre 
A.S.A. și Metalul, Încheiată, de 
altfel, la egalitate : 3—3. In 
ultimul meci. Metalul a dispus 
de Otelul cu 5—1.

Costin CHIRIAC

ORADEA. Din totalul celor 
12 meciuri care au avut loc, cu 
deosebit interes a fost așteptat 
cel dintre formațiile locale 
T.C.I. si Rapid Sinteza. De 
fapt această partidă a consti
tuit si derbyul întregii etape. 
Și, intr-adevăr, această inîlndre 
a întrunit toate calitățile unui 
derby. De la prima pîriă la ul
tima categorie. componentii 
celor două echipe si-au trecut 
prin multe emoții antrenorii si 
suporterii lor. Ne limităm la 
un singur amănunt La „mijlo
cie”, A. Polint (Rapid Sinteza) 
îl conducea cu waza-ari pe I. 
Nicolae și mai erau doar 12 
secunde. Tocmai atunci, insă, 
Nicolae a răsturnat aparent i- 
recuperabilul avantaj finalizînd 
ippon-ul. A fost meciul cheie. 
Rezultat final : 4—3 pentru
T.C.I. Celelalte rezultate : 
T.C.I. cu Carpa|i Mîrșa 
Petrochimistul Pitești 6—1 
cu Otelul Tîrgoviște 7—0 ; 
pid Sinteza cu Nitramonia 
găraș 4—2. Oțelul 7—0 si Car- 
pați 3—1 ; Nitramonia cu Ote
lul 4—3. Petrochimistul 3—3 și 
cu Carpați 4—3 ; Carpați — 
Petrochimistul 7—0 si Otelul — 
Petrochimistul 3—3.

BRAȘOV. Cele șase echipe 
care au concurat în localitate 
se pot declara mulțumite atît

4—1.
și 

Ra- 
Fă-

pentru frumoasele lor evoluții, 
dt și pentru rezultatele obți
nute. Este adevărat că formația 
dinamoviștilor brașoveni țintea 
succese pe linie, dar avind d- 
teva indisponibilități nu putea 
mai mult. Ea se menține, to
tuși. în cursa pentru locurile 
fruntașe si după această etapă. 
De altfel, nici una dintre echi
pele care au evoluat la Brașov 
n-a reușit să obțină maximum 
de puncte, așa cum au izbutit, 
probabil, alte formații, ]a Bucu
rești și la Oradea.

Cu puține excepții, la Brașov 
partidele au fost deosebit de 
echilibrate, rezultatele finale 
stind sub semnul întrebării pi- 
nă la epilogul de la ultima ca
tegorie de greutate. Așa se ex
plică multele victorii obținute 
la limită, cu 4—3 : C.S.M Bor
zești — Dinamo Brasov. Con
structorul Alba Iulia — Rapid 
București, Dinamo Brașov — 
Independența Sibiu si C.S.M. 
Borzești — Independenta. Cele
lalte rezultate : Constructorul 
M. Ciuc cu C.S.M. Borzești 
6—1. -Independența 2—4, Con
structorul Alba Iulia 6—1 si cu 
Rapid 4—1 ; Dinamo cu Con
structorul Alba Iulia 5—2 si cu 
Rapid 2—5 ; Rapid — C.S.M 
Borzești 4—2 si Independența 
— Constructorul Alba Iulia 5—1.

0 Cristina Popa (Spartac — C.S.Ș. Oradea), Elena Va- 
sile (C.S.Ș. Brașovia) și Veronica Munteanu (Triumf 

București) ne dau... speranțe

Vasi 
3. V 
Buc. 
Vasi
2—3

•ZJ

RĂSPUNDEREA ANTRENORILOR l
(Urmare din pag. 1)

îndemînare. printr-un promiță
tor bagaj tehnic sau prin dis
ponibilități tactice. Desigur, în 
majoritatea cazurilor este vorba 
de o calitate incipientă, de un 
sportiv aflat în formare, de o 
virtualitate si nu de o certitu
dine. Dar tocmai AICI, și 
ACUM trebuie să intervină 
măiestria, experiența și tactul 
pedagogic ale antrenorului pen
tru a da finalitate acestui proces 
de instruire, nentru a valorifica 
aptitudinile si a naște oasiu- 
nea pentru sportul preciziei și 
minuției. care este scrima.

în eșalonul divizionar, ca si 
în loturiia reprezentative pon
derea principală o dețin tine
rii trăgători, deci o bună pre
misă nentru mult așteptata de- 

scrimei românești în 
internațională. Totul 
acum de profesiortali- 

responsabilitatea corpu

tentă a 
ierarhia 
depinde 
ta tea si

lui de tehnicieni (și ei, la rîn- 
du-le. în bună măsură, tineri) 
la nivelul cluburilor și asocia
țiilor. al loturilor reprezentati
ve. Tocmai de aceea se impune 
cu acuitate întocmirea si lansa
rea orientării metodice, sarci
nă care de prea mult timp își 
așteaptă rezolvarea din partea 
antrenorului federal Tănase 
Mureșan,' acesta mulțumindu-se 
să înregistreze pasiv repetatele 
atenționări ale Biroului Fede
ral.

Nu este deloc ușor să împrie
tenești copiii cu scrima, pînă 
la a-i face campioni de juniori. 
Dar mult mai greu este să-l 
faci pe tinerii aspiranți la per
formantă să deprindă tainele 
scrimei moderne, pînă la a-i 
aduce la stadiul competitivității 
pe planșele internaționale. Â- 
ceasta este, însă. VERIGA CA
RE CONDIȚIONEAZĂ acum 
RELANSAREA SCRIMEI RO
MÂNEȘTI într-o perspectivă 
apropiată.

Carol GRUI A COresp.

1. Dinamo Buc. 12 12 0 68- 9 12
2. T.C.I. 12 12 0 68-13 13
3. Steaua 12 10 2 60-19 10
4. Nitram. Făg. 12 10 2 49-27 10
5. Din. Brașov 12 9 3 51-29 9
6. Constr. M. Ciuc 12 8 4 49-23 8
7. Rapid Sinteza 12 7 5 47-31 7
8. Poli. Iași 12 6 6 34-35 6
9. Carpați Mîrșa 12 5 7 34-36 5

10. Constr. A. I. 12 5 7 29-50 5
11. Rapid Buc. 12 4 8 30-43 4
12. Indep. Sibiu 12 4 8 32-48 4
13. C.S.M. Borz. 12 4 8 30-49 4
14. A.S.A. Tg. M. 12 4 8 30-51 4
15. Oțelul T-viște 12 4 8 28-53 4
16. Petrochimistul 12 3 9 24-55 3
17. Met. Plopeni 12 1 11 16-41 1
18. Oțelul Galați 12 0 12 13-64 0

Săptămîna trecută, la Timi
soara. a avut loc cea de-a doua 
ediție a „Cupei Speranțelor" la 
gimnastică ritmică. Concursul 
a fost organizat de Comisia de 
gimnastică 
federației 
preună cu 
întrecerea 
cum este 
tinerelor speranțe în gimnas
tica ritmică Si au participat 
sportive de categoria a IV-a. 
a Ilî-a și a Il-a de clasificare, 
născute în 1972 și mai tîrziu.

Au fost înscrise în concurs 
52 de tinere gimnaste din mai 
multe centre și cluburi cum ar 
fi : Triumf și C.S.S. 1 Bucu
rești, C.S.S. Brașovia, Spartac 
C.S.S. Oradea, ClS.S. Ploiești, 
Moldova Iași, C.S.S. Reșița (cu 
cea mai numeroasă participare 
— 9 sportive). C.S.S. Tg. Mu
res. C.S-S. Piatra Neamț, C.S.S. 
Brăila. S-a concurat la 
probe (obiecte) : coardă, 
ge. măciuci, 
fără obiect.

Din notele 
brigăzile de 
sportivele au arătat un nivel 
mulțumitor de pregătire, cu 
unele remarcări privind cali
tatea bagajului tehnioo-artistic. 
Exemple : Cristina Popa (Spar- 
tac-C.S.S. Oradea) care a cîsti- 
gat proba de individual compus, 
talonată permanent de Elena 
Vasile (C.S.S. Brașovia) și de 
Veronica Munteanu (Triumf 
București). Trofeul „Cupa Spe
ranțelor" a fost cîstigat de e- 
chipa C.S.S. Brașovia. antre- 
noare prof. Livia Brebenaru.

Reuniunea de la Timisoara a 
fost o trecere în revistă a po
tențialului junioarelor pentru 
a vedea ce vine din urmă, cum 
stăm cu perspectiva în gim
nastica ritmică.

ritmică din cadrul 
de specialitate, îm- 
C.J.E.F.S. Timișoara, 
a fost deschisă, așa 
denumit si trofeul.

panglică și

cinci 
min- 

proba

cătreacordate de 
arbitre reiese că

[TAPA INTERMEDIARA
EA BASCHET

• Etapa a 8-a. intermediară. 
Diviziei A de baschet se vaa

desfășura miercuri după-amiază 
si joi dimineața în sălile FIo- 
reasca (ora 15 si 9). si Rapid 
(ora 16 și 10). după următorul 
program : Dinamo București — 
Dinamo Oradea, I.C.E-D. — 
Steaua, respectiv Rapid — Fa
rul Constanta.

O Sîmbătă si duminică, ospi
taliera sală Floreasca va fi din 
nou gazda unui 
divizionar A. 
mai puțin de 
băieți Si fete.

bogat program 
euprinzînd nu 
5 meciuri de

CAMPIONATELE NAȚIONALEd
tru învingătoare, respectiv Bodea 
18+13. Stamin 144 0, G. Nagy 12+15, 
Grădinaru 11+14 V. Chepețan 
9 ; 9. Bede 2+6, Czegledy 2+6, 
Neagoe 0+2, R. Chepețan 0+1. Au 
arbitrat : M Dimancea ■ 
Manolescu și N. Sdrula 
Manolescu. (Mihail VESA).

DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

Dăian 4+7, Prăzaru-Mate 16+11, 
Netolițchi 11+1. Moldoveanu 8+6. 
Postelnicu 0+2 pentru Politehni
ca. respectiv Mărginean 2+0, 
Misăilă 12+8. Popa 8+0, Veres 
2+11, Costanasiu 2+2, Drago? 

-8+13, Șandor 14+14, Jerebie 24+31 
Manasses 0+4 Kiss 0+3. Au ar
bitrat bine Al..Guță — P. Bă- 
dilă și C. George — M. Petrescu. 
(D. STANCULESCU).

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
— CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlL- 
CEA 64—59 și 74—71. După ce sîm
bătă a ciștigat mai clar decît a- 
rată scorul, duminică Voința a 
întîinit o formație mult mai am
bițioasă oare a condus pînă în 
min 36 cînd bucureștencele au 
izbutit să egaleze (62—62). După 
un final de mare ■tensiune, s-a 
ajuns la prelungiri. în care gaz
dele s-au desprins datorită plusu
lui de experiență competițională 
și preciziei Elenei Filip în arun
cările La coș. Au înscris : Vasile 
7+10, Gera 2+4. Urogdi 0+6. Ju- 
gănaru 18+13. Filip 23+27, Cocîr- 
lan 2+0 Borș 12+11, Pană 0+3, 
pentru Voi<ița. respectiv Nicoles- 
c.u 2+0. Petre 11 + 12, Alioman 
4+25, Nițuleseu 14-0. Manea 13+14, 
lonescu 8+15. Barbu 17+5, Rusă- 
nescu 3 - 0. Au condus bine cu
plurile de arbitri C. George — M. 
Oprea și A Mihai — Ă. Nau- 
mescu. (Nicoleta ALDEA).

OLIMPIA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA 
94—68 și 86—66. Ambele partide 
au avut desfășurări aproape iden
tice la ?îrma jocului anîndu-se 
în permanentă gazdele. Doar în 
meciul disputat sîmbătă după-a
miază am consemnat un ușor e- . 
chllibru la început (20—20 în 
min. 9). Bucureștencele au domi
nat lupta sub panouri, aportul 
jucătoarei Ecaterina Stingă fiind 
substanțial. Studentele au reușit 
faze frumoase, dar imprecizia în 
aruncări. muTe dintre ele din po
ziții clare, le-a adus în situația 
de învinse la diferențe atît de 
mari. Au înscris : Cristea 20+15 
Sipoș 17+15 Stingă 14+19, Ma
rinache 10+18, Bară 11+4. Popa 
84-6. Gavriliue 7+2. E. Szftke 4+0, 
G. gzoke 2+0 Simioană 1+7, pen-

Gh. 
Gh.

GRUPA 7-12
RAPID-PROGRESUL BUCU

REȘTI — ROBOTUL CSȘ IPEP 
BACAU 67—42 și 77—46. Coșgete- 
re : Trică 13+19 ----- " —
Cirstoiu lt+8 
pectiv Rusu 
Lionte 8+5 
BER1NDEI —

VOINJA _ _____
CSȘ SATU MARE 78—66 și 77—76. 
Coșgetere : — ' ----- — -
wald 16+11, Cicio 4+19 de la Vo
ința, respectiv Szocs 24+29, As- 
teleanu 14+17. Leitner 14+10. (C. 
GRUIA — coresp.).

CRIȘUL CSȘ 2 ORADEA — CO
MERȚUL CSȘ TG. MUREȘ 68—78 
și 71—68. Coșgetere : Cutuș 21+19, 
Balogh 29+12 de la Crișul, res
pectiv Munteanu 19+19. M. Nagy 
22+21, Mathe 18+3. (I. OPREA — 
.coresp.).

Lefter 11+20. 
de *la  Rapid, res- 

22+13, Bunget 2+20 
Lupașcu 10+4.
coresp.).

BRAȘOV

(C.

MOBILA

Hînda 18+26. Grun-

MASCULIN 
GRUPA 1-6

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 92—70 și 109—78. 
Intilnlri la discreția dinamoviști- 
4or, cărora rapidiștii le-au opus 
o rezistență ceva mai dîrză doaț 
în repriza I a partidei de sîm- 
bătă. Duminică, în ultimele 10 
minute, au fost folosiți la Dina
mo și tinerii Ivanov, Hălmăgea- 
nu și Iacob, după ce Bărbulescu 
și Vinereanu comiseseră 5 gre
șeli personale, iar diferența de 
scor era foarte- mare. Au în
scris : Vinereanu 144-15, Hălmă- 
geanu 44-9, Vasilică 104-8, Băr
bulescu 64-1, Niculescu 30+41, Io- 
nescu 4+2, Iacob 3-4-9, Ivanov 
24-11 V. Constantin 1^+13 pentru 
Dinamo, respectiv 
Dăescu 44-8. 
povici 24-1, 
Ghiță 24|-8, 
Sipoș 104-6 
04-6 Bănică 
tonescu — < 
duly — M. Oprea.

Mihai 84-7,
Marinache 64-13. Po- 
M. Dumitru 6 4-20.
Gh. Dumitru 3+1.

Suciu 3+8, Popescu 
44-0. Arbitri : I. An- 

C. Nicolae și Z. Ra- 
(N. ALDEA).

CLASAMENT: echipe: 1. C.S.Ș. 
Brașovia 345 p ; 2. C.S.Ș. Triumf 
București 341 p; 3. Spartac C.S.Ș. 
Oradea 320 p, 4. '
144 p ; * “ * ’
Cristina Popa (Spartac C.S.Ș. O- 
radea) “,17 _ , z. ~~___ _____
(CSȘ Brașovia) 46,75 p ; 3. Ve
ronica Munteanu (Triumf Bucu
rești) 46,75 p ; 4. Ileana Alecu 
(C.S.S. Ploiești) 45,75 p : 5. Oana 
Mateescu (C.S.Ș. 1. București)
45,65 p ; 6. Mariana Apostu
(Triumf București) 45.65 ; o- 
biecte — coardă : 1. Cristina Popa 
(Spartac C.S.Ș. Oradea) 18,85 p ;

C.S.Ș. Ploiești 
individual compus : 1.

47,15 p ; 2. Elena Vasile
3.

2. Elena
18.75 p ; 
(Triumf
1. Elena
18.75 p ;
nu (Triumf) 
(Spartac 1 C.l 
măciuci : 1. ] 
Ploiești) 18,90 
Popa (Sparta 
Elena Vasjje 
radea) 47, i. 
(C.S.Ș. Braș< 
Cristina Popa 
radea) 18,80 p 
teanu (Triun 
fără obiect : 
(Spartac C.S.
2. Veronica 
Buc.) 18,95 p 
(Triumf Buc.

DOI FRAȚI SE-N
ÎN... nesportivi:

Consecvenți ideii de a contri
bui — pe măsura posibilități
lor noastre — la acțiunea de 
eradicare a actelor de nespor- 
tivltate ce mal au loc Încă pe 
terenurile de sport, semnalăm 
în cadrul rubricii de "
tudinile ieșite din 
comun ale fraților 
Dănuf Și Iulian Po- 
povici, de puțin 
timp component! ai 
echipei de hochei 
București.

Cu prilejul celei de
Intilnlri din cadrul Campiona
tului Național de hochei din
tre Dunărea Galati și Dinamo 
(în care — rețineți — au fost 
dictate nu mai puțin de 90 mi
nute de penalizări 1 7), „tonul” 
ieșirilor nesportive și al duri
tăților excesive, care au stri
cat pur șl simplu Întrecerea 

. sportivă, l-au dat frații Po
povic! (șl nu este pentru pri
ma dată !) care s-au Întrecut 
In... nesportlvitate !

Sigur, pentru faptele lor re
probabile ...................................
au fost penalizați 
cient de aspru, după părerea 
noastră)

pe banca de 
pe patrulatei 

Dar ceea 
portant de n 
că cei doi ,,e 
get-beget 
mult ceifață ati-

Dinamo

a doua

cel doi hocheiști 
(nu sufi-

stînd mai mult

frații 1 
plătească lnx 
turile făcute 
lor ca sporti' 
ță, să se încă1 
ra de fair pit 
ță de adverst 
te, in spiritu 
responsabili ta 
cultivate in 
clubul Dinan 
cele spuse 
găm că in 
rudele cel 
avut, in t. 
parcă de ine. 
reprobabile, i 
completă a n 
fost educați 
lie...

Telei

„TROFEUL CARPAȚI" LA POPICE
(Urmare din pag. 1)

tezatu. Acționînd cu siguranță 
atît în manșele pline (298 p d). 
cît si în cele „izolate- (159) 
Todea a realizat un rezultat de 
excepție 457. In. pofida asal
tului dat de celelalte favorite 
(mureșanca Doina Țăgean — 
453. iugoslava Marjana Zore — 
440. orădeanca Ibolya Mathe -r 
435). Derformanta sportivei din 
Tg. Mures a rezistat. Maria 
Todea înscriindu-și. la 37 de 
ani. numele pe tabloul de o- 
noare al laureatelor. în schimb.

e-

FARUL CONSTANTA 
UA 87—9b și 84—100. 
au, fost aplaudați 
sele lor evoluții, 
s-au remarcat în 
au dat o replică 
peților. Au marcat : 
39+40, Mănăilă 22+0,. Ilucă 10+10, 
Tecău 3+9 Moldoveanu 9+1, Cer- 
nat 0+10, Spinu 0+8, Șerban 4+0, 
Logofătu 0+4, Gheorghiu 0)2 
nentru Farul, respectiv Frmura- 
che ’ 22+ 23, C. Cernat 12+29, Cris- 
tescu 21+8, Ardelean 12+6, Brăniș- 
teanu 4+16, Reisenbuchler 14+5” 
V. Ioan 0+11, Netollțchi 11+2. 
Arbitri : G. Ion șl C. Dumitru 
(Ch. GOLDENBERG — coresp.).

— STEA-
Campionii 

pentru frumoa- 
iar constânțenii 
prima zi, cînd 
viguroasă oas- 

Băiceanu

ICED CSȘ 1 BUCUREȘTI — 
DINAMO ORADEA 100—99 și 
99—97. Meciuri deosebit de spec
taculoase. cu palpitante răstur
nări de scor și finalu ri decise în 
ultimele secunde de joc. Au în
scris : Păsărică 6+14, Popa 14-4-3. 
Mihalcea 204-25, 
Mădirjac 8+0. Ciocan 9+9, Voicu . 
5+10, Grădișteanu 11+15, 
naru 22+13 pentru ICED, respec
tiv : Pascu 1+8. Kosa 13+13, Fo- 
dor 5+0, Flaundra 8+13, Radu
lescu 26+22, Antochi 19+14. Cos- 
tin 18+8, Cristea 9+17, Szabo
0+2. Arbitraje bune, prestate de
A. Mihai — Z. Raduly și V. Oc-

C. loan 5+5

l’ogo-

' tavian — Al. Guță. (Nicolae 
ȘTEFAN — coresp.)

GRUPA 7-12
CSU BALANȚA SIBIU — UNI

VERSITATEA CSȘ VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 86—84 șl 104—80. 
Coșgeteri : Gh. Dă ian 21+22, Pal- 
hegy 20+12, Kineses 14+16 de la 
CSU respectiv Murășan 26+11. 
Trif 8|-22 Crăciun 14+13. ”!~
IONESCU — coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 98—92 și 94—86. 
Foștii steliști Gh. OCzelak, V. 
Zdrcnghea c Scarlat și G. Șarlă 
au contribuit decisiv (ca de obi
cei) la succesele echipei Acade
mia Militară în fața unei for
mații în care .două individualități 
deosebite (A. Contantinescu și 
D. Dăian) încearcă să impulsio
neze această tînără echipă. 
Coșgeteri : Scarlat 13+24. Șarlă 
20+23, Zdrenghea 334-17, Oczelak 
4+13 de la Academia, respectiv 
Constantinescu 16+30, D. Dăian 
31+21, M. Constantin 19+20. 
(D. St.).

POLITEHNICA
IAȘI -
2—0 : 
(44—53). 
duminică 
Moscalu 
Măgurean 17+19 de la Politehni
ca, respectiv Mara 23+27, Fior ea 
18+17 Cociș 14+24, Dumitru 
13 1-13. (Al. PÎNTEA — coresp.).

in disputele băieților, victoria 
a fost decisă la ultimele schim
buri. cînd pe arenă se aflau 
Iosif Tismănar, „veteranul" 
chipei naționale, mai tinerii co
echipieri Stelian Boariu si Hi® 
Hosu. iugoslavul Albin Juvan- 
cic si ungurul Laszlo Mraz, în 
final, s-au detașat Tismănar si 
Boariu. angajați într-un pal
pitant duel, „umăr la umăr" 
pînă la ultima lovitură, cînd 
primul s-a detașat cu numai 6 
popice. Așadar, proba indivi
duală a dat cîștig de cauză „ve
teranilor" loturilor reprezenta
tive. care s-au impus printr-un 
plus de stăpinire de sine în 
momentele dificile.

Si duminică. în evoluțiile pe
rechilor mixte, sportivii români 
s-au angajat din start în lupta 
pentru un loc pe podium, ob- 
tinînd din nou cifre remarca- 

Multă vreme a condus

tandemul foi 
teanca Elena 
măreanul Er 
talizase 1360 
in vervă de< 
gean si Ste 
în plină asce 
cuseră în aj 
rie. de data 
bilizat exem 
451 și. respec 
tînd succesul 
cut în acees

SSR3SHE3

(Ilie

CSȘ UNIREA 
- RAMIRA BAIA MARE 
109—96 (62—44) și .106—93

Meciurile s-au disputat 
și luni. Coșgeteri : 

32+18, Takacs 26+31.

ADMINISTRAȚIA Dl
& Săptămîna aceasta înscrie pq. 

agenda sa, în afara tragerilor o- 
bișnuite Pronoexpres de miercuri. 
26 noiembrie, si Loto de vineri. 28 
noiembrie, o acțiune cu caracter 
deosebit, care prezintă numeroase 
avantaje, constituindu-se, de a- 
ceea, într-o mare - atracție : este 
vorba de Tragerea Excepțională 
PRONOEXPRES de duțninmă? 30 
noiembrie. Se efectuează 6 extra
geri, cu un total de 42 numere, 
ceea ce deschide perspectiva unor 
impor'.ante cîștiguri, constînd . în 
autoturisme ,,Dacia 1300“, impor
tante, sume de bani și excursii în 
U.R.S.S. De reținut că vînzarea 
biletelor a început încă de ieri.

Valorosul antrenor și conducă- 
• tor N. Nicolae, ocupantul locului 
secund în clasamentele oficiale și 
care nu s-a împăcat încă cu gîn- 
dul că a pierdut campionatul, a 
obținut în reuniunea de duminică 
trei victorii consecutive : cu Me- 
linte, în principala cursă de fond, 
cu Hendorf. într-un final electri
zant, și cu Amfora, beneficiara 
galopului dat pe linia sosirii de 
Cosmetic. Deținătorul locului I, 
campionul cu cele mai multe ti
tluri, G. Tănase, nu s-a lăsat mai 
prejos, realizînd două victorii : cu 
Deda, într-un nou record al carie
rei, și eu Rizoriu, condus cel mai 
bine dintre toți concurenții. Cursa 
rezervată amatorilor a revenit lui 
Sorel, într-un nou și valoros re
cord (1:26 9/km), B. Manea rămî- 
nînd același realizator de noi re
corduri de valoare. Lansat din 
start. Stimat a luat repede condu
cerea. pe care nu a mai cedat-o

SIAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
© Și concursul Pronosport din 

această săptămînă se menține la 
.ota de interes cu care ne-a obiș
nuit în ul imul timp, programînd 
cele mai. atractive partide din cam
pionatele de fotbal ale României 
și Italiei. Iată care sînt aceste în- 
t’îniri : 1. Dinamo — Sportul Stu
dențesc ; 2. „U“ Cluj-Napoca — 
Corvin.ul ; 3. Chimia — F.C. Ar
geș : 4. F.C.M. Brașov — Rapid ; 
5. Universitatea Craiova — Petro
lul : 6. Atalanta — Brescia ; 7. 
Como — Udinese ; 8. Empoli — 
Fiorentina ; 9. Inter — Avelino, 
10. Naooli — Verona ; 11. Roma — 
Juventus : 12. S>ampdoria — As- 
coli ; 13. Torino Milan.

CÎȘTIGURILE
TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 19 NOIEMBRIE 1986

1 variantă 100%
Dacia 1300“ (70.003 

2 : 7,50 variante a
cat. 3 : -19.25 a 3.900
68 a 1.104 lei; cat. 5:

7.-773 a

Categoria 1 :
— au urism „ 
lei) ; cat.
10.011 lei ;
lei ; cat. 4
295.25 a 254 lei ; cat.
40 lei ; cat. 7 : 234.75 a 200 Iei ; 
cat. 8 : 3.5S8 a 40 Iei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
28 230 lei. •

Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantei Patună Rodica 
din București.

7 :
G :

CLASAME1 
— 1. Maria 1 
Țăgean 453, 
(Iugoslavia) 
Tismănar 93 
riu 927. 3. 
Albin Juvs 
910. 5. F 
Laszlo M 
rechi — .. 
Stelian Boari 
2. Elena l 
Gergely 136( 
Ibolya Matht 
1327 (437 —

N. NICC
pînă la sosire 
sene în sulky 
cursei pe In, 
zut. Au mai 
la mare lupt< 
prea tîrziu la 
prea ușor ha 
în ultimul tin 
fănescu are c 
handicapeuri 
hia, Straton e

REZULTAȚI 
I : 1. Stăncuț 
2. Sucitu. Cot 
Il-a : 1. Amfo 
2. Voinica. Co 
Cursa a Ill-a 
colae) 1:26,6 ; 
șor. Cota: cîșt. 
862. Cursa a 1
Nicolae) 1:27»!

I.D.M.S. 
pentru au 
prin trans 
în cont p 
1984.

De aserr 
DACIA 14 
depus ban 
data de 31

I
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bazinul ax 
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| Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

ICRAIOVENII-11 GOLURI ÎN... 13 PARTIDE!

I.,Prietenul la nevoie se cu
noaște !“. Cu aceste cuvinte 
Iși-a început „spiciul" său. du

minică. crainicul stadionului 
Central din Craiova, referin- 
du-se la numărul mic — fată 

Ide afluența de altădată — de 
spectatori prezenti în tribune. 
E drept, nici Universitatea nu 

Imai este echipa de care s-au 
legat atîtea succese ale fotba
lului românesc. Ea a pierdut. 

Ise știe, multi jucători de frun
te. internaționali de mare va
loare. Dar aici nu este oare 
și vina conducerii clubului că 

Ia renunțat atit de ușor la ei ? 
Și. în plus, fără să primească 
în locul acestora fotbaliști mă- 

Icar apropiați ca valoare. în 
partida cu Rapid, „alb-albas- 
trii“ au aliniat un „unsprezece" 

Iîn care Lung, Geolgău și Iri- 
mescu (folosit doar 26 de mi

ANTRENOR DOAR
■ Jiul Petroșani este încă o e- 
Ichipă ..nelegată", după 14 eta

pe de la revenirea ei în prima 
divizie. Convulsia cea mai vio-

I lentă a înregistrat-o pe parcur
sul unei singure săptămîni (ul
tima. cu meciurile de la Craio
va și din Giulești. din etapele

112 și 13. scoruri 0—1 și 0—3). 
cînd la conducerea tehnică a 
fost înscăunat ploieșteanul Pe- 

Ifre Dragomir. ..Mariajul" a fost 
tensionat si extrem de scurt: 
înaintea meciului de duminică.

Icu F.C.M. Brașov, la pupitru a 
fost înregistrată- iarăși prezenta 
antrenorului-jucător Gigi Mul- 
tescu. Așadar, o întoarcere la

I punctul „O". după o confrun
tare surdă P. Dragomir — e- 
chipă. în care cel care a aban-

I donat a fost antrenorul, aflat 
in imposibilitate de a siroorta 
atmosfera lui „care pe care".

ISe zice că motivul indezirabi- 
litătii a fost asprimea excesivă 
a unui program doar enuntat

nute) erau „ultimii mohicani". 
Ungureanu, cel "evidențiat în 
meciul de la Sevilla, a solicitat, 
la revenirea în tară, citeva zile 
de odihnă, Negrilă este sus
pendat de F.R.F., iar Cîrtu 
după cum ni s-a spus, „a pier
dut bătălia" ! Și astfel. Uni- 
versitalea se vede obligată să 
alinieze o formație nouă, tînă- 
ră. firește mult mai puțin ex
perimentată.

Echipa nu mai are forța de 
acum cîtiva ani. nu mai are 
un puncher. înaintașii combină 
destul de bine in cîmp. dar se 
pierd în fata porții, exemplul 
cel mai tipic fiind Bîcu, a că
rui scădere de formă a ieșit 
în evidentă cu pregnanță în 
partida cu Rapid, el nereușind 
să fructifice excelentele poziții 
în care sna aflat, culminînd cu 
penaltyul ratat din min. 64.

ȘAPTE ZILE
(fără răgazul unei transpuneri 
concrete).

Firească, deci, cramponarea 
Jiului de o victorie cu orice 
preț în meciul cu F.C.M. Bra
șov. pentru a demonstra că 
frontul său comun a avut su
porți logici. Respingerea unui 
antrenor nu este nici măcar un 
lucru nou în fotbal. în cazul 
de fată suprinzînd doar preci
pitarea cu care s-a materiali
zat. Fenomenul atestă. însă, 
criza internă a unei echipe, pe 
care Jiul o mărturisește, în ul
timă instanță, pe scara clasa
mentului. Reîntorcîndu-se la 
sfătoșenia lui Angelo Niculescu 
(doar consilier tehnic) si la e- 
lanul unui antrenor în deveni
re, din propria casă, acceptat 
deci afectiv (Gigi Mulțescu). 
va putea lua Jiul un nou start 
în campionat ? Meciul victorios 
cu F.C.M. Brașov ar putea fi 
un prim argument...

Ion CUPEN 

Tocmai Bîcu, cel care anul tre
cut. după tot 14 etape, se afla 
pe primul loc în clasamentul 
golgeterilor !

Soluția nu poate fi decît una 
singură : strîngerea rândurilor, 
pregătire fără cusur. încredere 
în jucătorii tineri, oei care 
alături de Lung au dus greul 
în meciul de duminică.

Mircea TUDORAN

EVIDENTA SCHIMBARE ÎN BINE
Duminică, în Regie, Gloria 

Buzău a fost o plăcută surpriză. 
N-a scos egalul dorit (aspira
ție maximă pentru ea, în con
fine actualei diferente de lot 
dintre cele două echipe), dar s-a 
bătut mult pentru un punct și 
— ceea ce este, în primul rînd, 
de lăudat *— cu mijloace corecte 
și chiar cu destul de convingă
toare argumente tehnice. Bu- 
zoienii au acoperit bine tere
nul, s-au dublat eficace ân apă
rare, au făcut un marcaj sever 
și astfel, chiar dacă au fost do-

Mîinc, două meciuri restante

STEAUA - DINAMO și UNIVERSITATEA 
CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC
Mîine. la mijloc de săptămînă. 

campionatul Diviziei A progra
mează două meciuri restante 
(din etapa a X-a), așteptate cu 
un justificat interes de iubi
torii de fotbal.

Este vorba de jocurile STEA
UA — DINAMO și UNIVER
SITATEA CRAIOVA — SPOR
TUL STUDENȚESC derby-uri

Moment de mare tensiune in tribunele și pe gazonul stadionu
lui din Regie. In curînd se încheie -prima repriză și Gloria Bu
zău rezistă fotbaliștilor studenți. In minutul 44, insă. Bozeșan. 
șutează puternic la poarta lui Cristian II. dar mingea intilnește 
transversala, revenind în careul mare la... Bozeșan, care de data 
aceasta o va expedia cu capul in poartă.

✓

minați, nu le-au permis studen
ților bucureșteni să ajungă prea 
des în situații de gol. în afara 
unor jucători cu mai multă ex
periență (Mircea. Tulpan), ne-au 
plăcut, în acest campartiment, 
fundașul dreapta Comănescu și 
„închizătorul*  din fața funda
șilor centrali, tînărul Teodores- 
cu, remarcabil atit prin calită
țile tehnice, cît și prin puterea 
sa de luptă. De subliniat și tra-, 
valiul neobosit al lui Trandafir 
și Stan toate acestea contri
buind la „zăvorul*  ferm de ca

de frumoasă tradiție. Prima 
partidă va fi arbitrată de D. 
Petrescu (București) — O. 
Ștreng (Oradea) și I. Crăciu- 
nescu (Rm. Vîlcea), iar a. doua 
de R. Petrescu — I. Flori cel 
(ambii din Brașov) și Ad. Mo- 
roianu (Ploiești).

Meciurile sînt programate cu 
începere de la ora 14.

Foto : Aurel D. NEAGU 

re s-au lovit atacurile „alb-ne- 
grilor*.

Sigur, Gloria a primit apre
cieri pentru cum a jucat în 
apărare, dar nu s-a rezumat la 
o defensivă înverșunată ci, a- 
tunci cînd a avut ocazia, a si 
atacat energic. Cum a făcUt-o ? 
După o schemă care a ținut-sea
ma de calitățile jucătorilor săi 
din prima linie. Și anume, cu 
experimentatul Stoichiță în cen
tru — dar pe o poziție retrasă 
— de unde acesta a lansat cele 
două aripi, Profir și Timiș, fie
care ajuns, cîte o dată. în si
tuația de a marca.

Nu i-am văzut, în, ultima .vre
me, pe buzoieni jucînd acasă, 
dar e ușor de bănuit că acolo 
dau mult de furcă apărărilor 
vizitatoare. Revirimentul e- 
chipei, care începuse ezitant 
campionatul, este cert. Oricum, 
Gloria pe care am văzut-o du
minică nu mai este, nici pe de
parte, cea care pierdea cu 2—46 
la Dinamo și cu 1—6 Ia Rm. 
Vîlcea. Se vede că antrenorul 
C. Moldoveanu nu abandonează 
(nici n-a re de ce !)_ ideea întine
ririi formației. El nu s-a temut 
ca, la un meci atit de greu, că 
înscrie 3—4 tineri, printre pri
mii 11, pe foaia de arbitraj, iar 
la rezerve să treacă nume ca 
Șumulanschi, State, Ghizdeanu.

Radu URZICEANU

ȘTIRI 9 ȘTIRI 9 ȘTIRI
JOI 27 NOIEMBRIE, la ora 16,30,

Iîn sala I.S.B. din strada Berzei, 
va avea loc ședința Comisiei de 
fotbal a Municipiului București și 
Sectorului Agricol Ilfov. Cu acest 
prilej, se va face o analiză a ac
tivității din anul 1986 și vor fi sta
bilite măsuri pentru îmbunătăți
rea acestei activități în viitorul an 
competițional. La ședință vor par
ticipa președinții secțiilor de fot
bal, antrenorii și Instructorii, de
legații și căpitanii echipelor de 
seniori, arbitrii și observatorii 
municipali, membrii comisiilor de

I fotbal din sectoarele Capitalei și 
Sectorul Agricol Ilfov.

ORMERUL REUNIUNII
Vința. Cota : cîșt. 2,80, ev. 34, ord. 

I triplă 2074, triplu II—III—IV 326.
Cursa a V-a : 1. Samson (Sandu) 

, 1:32,2 ; 2. Stînca. Cota : cîșt. 2,20,
5 ev. 5. Cursa a Vl-a : 1. Titiana (R.
, Arsene) 1:28,7 ; 2. In ; 3. Veriga-

riu. Cota : cîșt. 10, ev. 15, ord. 
triplă 1485. Cursa a Vil-a ; 1.

’ Deda (O. Dumitru) 1:26,1 ; 2. Puia: 
3, Oazan. Cota : cîșt. 2,60, ev. 23. 
triplă 1710. triplu V—VI—Vn 387. 
Cursa a Vlll-a : 1. Sorel (B. Ma-

' nea) 1:26.9 ; 2. Jebel ; 3. Jenl.
: Cota : cîșt. 9, ev. 10^ ord. triplă
1 >67. Cursa a ix-a : 1. Stimat (Cos-

tică) 1:35,5 ; 2. Henrlc ; 3. Rafia. 
Cota : cîșt. 2,80, ev. 14, ord. tri
plă închisă. Cursa a X-a : 1. Ri- 
zoriu (Tănase) 1:29,7 ; 2. Cricov.

i Cota : cîșt. 1,40 ev. 74, ord. 124.

A. MOSCU
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

jUNȚ

a cunoștință celor interesați că 
;iT CLUB se primesc înscrieri 
>r care au depus bani la C.E.C. 
pînă la data de 30 septembrie

înscrieri pentru autoturismul 
nsferul cumpărătorilor care au 
>nt pentru autoturism pînă la 

zentarea cumpărătorilor la ma- 
•ești, str. Valea Cascadelor nr. 
- int. 152. 153.

care se înscriu pînă la finele 
riere si comunicarea de livrare 
lutoturismului.

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a
SERIA 1

Explorări Cîjnpulung Moldove
nesc — Carpați Gălănești 4—0 
(2—0), TEPRO Iași — Minerul Va
tra Dornei 1—0 (1—0), Metalul
Rădăuți — Avîntul Frasin 5—0 
(2—0), Șiretul Pașcani — CSM 
Bucecea 5—0 (0—0), Zimbrul Și
ret — Constructorul Iași 3—2 
(1—2), Electro Botoșani — Chi
mia Fălticeni 2—1 (1—1), Relo-
nul Săvinești — Cetatea Tg. 
Neamț 6—0 (3—0), Cristalul Doro- 
hoi — Metalul Botoșani 1—1 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XIII-a : 1. EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 30 p (22—6).
2. Șiretul Pașcani 27 p (25—7),
3. Relonul Săvinești 23 p (23—10).-.
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Vatra Dornei 10 p (12—15) — pe
nalizată cu 3 p, 16. Constructorul 
Iași 10 p (9—22).

SERIA A II-a
Petrolul Moinești — Inter Vas

lui 1—2 (0—0), Mecanica Vaslui — 
Victoria-LRA Tecuci 1—2 (1—1),
CSM Borzești — DVA-Portui Ga
lați 3—1 (2—1), Metalul Roman — 
Partizanul Bacău 3—1 (2—0), Tex
tila Buhuși — Minerul Comă- 
nești 4—0 (0—0). Letea Bacău — 
Steaua-Mecanica Huși 0—1 (0—1), 
Unirea Negrești — Proletarul Ba
cău 3—0 (2—0). Gloria Galați — 
Laminorul Roman 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. INTER
VASLUI 33 p (24—3), 2. CSM
Borzești 28 p (3Z—10). 3. Textila 
Buhuși 28 p (29—9)... pe ultimele 
locuri : 14. Proletarul Bacău 14 p 
(13—18), 15. Minerul Comănești
14 p (10—20), 16. Partizanul Ba
cău 13 p (16—24).

SERIA A IlI-a
Laminorul Viziru — Petrolul 

Berea 1—1 (1—0), Minerul Mah-
mudia — Chimia Brăila 1—0 
(0—0), Metalul Buzău — Progre
sul Isaccea 4—1 (3—1), Carpați
Nehoiu — Luceafărul Adj ud 2—0 
(0—0), Foresta Gugești — Ener
gia Mărășești 4—0 (3—0), SN-CSS 
Tulcea — Arrubium Măcîn 1—0 
(1—0), Petrolul Ianca — Granitul 
Babadag 1—0 (0—0), Construeto-
rul-Hidrotehnica Focșani — 
Chimia Buzău 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PETRO
LUL IANCA 25 p (22—16). 2. Pe
trolul Berea 24 p (24—11), 3. Ener
gia Mărășești 23 p (20—16)... pe 
ultimele locuri : 15. Carpați Ne
hoiu 13 p (16—21), 16. Arrubium 
Măcin 13 p (13—21).

SERIA A IV-a
Victoria Lehliu — Sportul „30 

Decembrie" 1—1 (0—0), Olimpia
Slobozia — Viitorul Chirnogi 1—0 
(1—0). Oțelul Călărași — ȘN Ol
tenița 4—0 (3—0), Voința Con

stanța — Unirea Urziceni 2—0 
(0—0), FCM-Dunăreană Giurgiu — 
Metalul Mangalia 0—1 (0—1),
ISCIP Ulmeni — IMU-CSȘ Med
gidia 2—0 (1—0), Petrolul Roata 
de Jos — Portul*  Constanța 1—0 
(0—0), Cimentul Medgidia — Vic
toria Țăndărei 2—1 (1—1).

Pe primele lacuri : 1. META
LUL MANGALIA 28 p, (22—11),
2. Sportul „30 Decembrie" 27 p 
(25—11), 3. Cimentul Medgidia 25 p 
(35—18)... pe ultimele locuri : 15. 
Victoria Lehliu 13 p (16—28), 16. 
Voința Constanta 10 p (21—26).

SERIA A V-a
. Metalul București — Cimentul 
Fieni 1—0 (1—0), MECON Bucu
rești — Electrica Titu 3—0 (1—0), 
Minerul Șotînga — Voința Bucu
rești 4—1 (2—1), Viscofil Bucu
rești — Avicola Crevedia 2—2 
(1—0)*,  Chimia Găești — ICSIM 
București 2—0 (1—0). Tehnome-
tal București — IUPS Chitila 1—1 
(0—1), Metalul Mija — Danubiana 
București 5—0 (2—0), Abatorul
București — CFR-IACP Bucu
rești 1—1 (1—0).
• Meciul Metalul Mija — Me

talul București din etapa a X-a 
(pe teren 1—1) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei din 
Mija.

Pe primele locuri : 1. META
LUL BUCUREȘTI 23 p (17—11),
2. MECON București 22 p (17—10).
3. Tehnometal București 21 p
(18_16), 4. Cimentul Fieni 21 p
(17—16)... pe ultimele locuri î
15. Danubiana București 13 p 
(12—24), 16. Abatorul București
12 p (15—25).

SERIA A VI-a
Sportul Muncitoresc Caracal — 

CFR Craiova 5—0 (3—0). Con
structorul-TCI Craiova — Textila • 
Roșiori 4—0 (1—0). Progresul Băi- 
lești — Automatica Alexandria
1— 0 (0—0). Dacia Pitești — Lotru« 
Brezoi 2—0 (0—0). Muscelul Cîm- 
pulung — Constructorul Pitești 
4—0 (2—0). Recolta Stoicănești — 
Electronistul Curtea de Argeș
2— 0 (1—0). Viitorul Drăgășani — 
IOB Balș 4—1 (1—1) Chimia Tr. 
Măgurele — Progresul Corabia 
2—1 (1—0).
• Meciul CFR Craiova — Chi

mia Tr. Măgurele din etapa a 
IX-a (întrerupt în min. 55 la 
0—0) a fost omologat cu 3—0 în 
favoarea echipei Chimia.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 27 p (22—9),
2. Sp. M Caracal 25 p (38—16),
3. Progresul Băilești 24 d (15—15)... 
pe ultimele locuri î 15. IOB Balș
13 p (12—17), 16. Constructorul
Pitești 7 n (12—29).

SERIA A VII-a
Minerul Anina — Minerul Mol

dova Nouă 4—2 (3—1), Energia 

Rovinari — Petrolul Țicleni 1—0 
(1—0), Minerul Mătăsari — Ar
mătura Strehaia 2—0 (1—0), Me
talurgistul Sadu — Gloria Reșița
1— 1 (1—0), Metalul Oțelu Roșu— 
CFR-Victoria Caransebeș 3—0 
(2—0), Victoria-înainte Vînju 
Mare — Mecanizatorul Simian 
0—1 (0—1), Diema Orșova — Mi
nerul Motru 2—1 (0—1), CSM Ca
ransebeș — Minerul Oravița 1—1 
(0-0).
• Rezultatul meciului Minerul 

Oravița — Minerul Anina, din e- 
tapa trecută, a fost 1—1.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 27 p (37—11), 2. Glo
ria Reșița 24 p (24—13), 3. Mi
nerul Motru 22 p (26—14), 4. Me
talurgistul Sadu 22 <p (25—20)... 
pe ultimele locuri : 15. Armă
tura Strehaia 13 p (16—31), 16. 
înainta Vînju Mare 10 p (10—35).

SERIA A VlII-a
Progresul Timișoara — Minc- 

rul-Știința Vulcan 2—0 (0—0), Va
gonul Arad — Metalurgistul Cugir
3—2 (2—0), Minerul Ghelar —
UM Timișoara 1—2 (0—1), Șoimii 
Lipova — Strungul Chișineu Criș
2— 1 (2—0). CSM Lugoj — Unirea 
Sînrticolau 1—0 (0—0). Minerul Lu- 
peni — Victoria Călan 7—0 (3—0), 
CFR Timișoara — Obilici Sîn- 
martinu Sîrbesc 1—4 (1—1) !, Uni
rea Tomnatic — CFR Simeria 2—1 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 30 p (25—14),
2. Vagonul Arad 25 p (26—12),
3. Minerul Lupeni 22 p (27—12),
4. Unirea Sînnicolau 22 p (15—11)...
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Ghelar 10 p (13—29) 16 Victoria
Călan 8 p (8—29).

SERIA A IX-a
Motorul-IRA Cluj-Napoca — 

Metalul Aiud 1—3 (0—0), Tîma-
vele Blaj — Industria Sîrmei Cîm- 
pia Turzii 0—0, Minerul Șuncuiuș
— înfrățirea Oradea 1—0 (0—0),
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Olimpia Gherla 4—0 (3—0), Re
colta. Salontă — Minerul Or. dr. 
Petru Groza 2—0 (0—0), Unirea
Valea lui Mihai — Unirea Alba 
lulia 2—0 (2—0). Sticla-Arieșul
Turda — Bihoreana Marghita 
2—0 (2—0). Mecanica Alba lulia
— Gloria Beiuș 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 29 p (24—«), 2. Sticla 
Turda 27 p (28—8), 3. înfrățirea 
Oradea 25 p (29—13). 4. Unirea 
Alba Tulia 25 p (24—16)... pe ul
timele locuri : 15. Bihoreana
Marghita 14 p (11—23), 16. Mine
rul Or. dr. Petru Groza 12 p 
(9—21).

SERIA A X-a
Minerul Baia Sprie — Oașul 

Negrești 4—1 (i—0), Mecanica Bis

trița — Minerul Bă lut 3—1 G—Oh 
Someșul Satu Mare — Silvania 
Cehu Silvaniei 4—0 (4—0),*  Chi
mia Zalău — Minerul Rddna 2—1 
(2—1), Minerul Borșa — Victoria 
Cărei 0—1 (0—1), Chimforest Nă- 
săud — Minerul Băița 2—0 0—0), 
Minerul Sărmâșag — Chimia Tâ.ș- 
nad 1—0 (0—0), Lajninorul Bo
olean — Bradul Vișeu 4—0 <2—0).

Pe primele locuri : 1. MI
NERUL BAIA SPRIE 27 p (21—12),
2. Victoria Cărei 25 p (26—13),
3. Someșul sâtu Mare 25 p 
(25—13)... pe ultimele locuri :
15. Minerul Borșa 11 p (l>0—20*),
16. Bradul Vișeu 11 p (12-28).

SERIA A XI-a
IPA Sibiu — Avîntul Reghin 

3—0 (1—0), Metalul Reghin —
Mecanica-CSU Sibiu 2—0 (1—0),
Viitorul Gheorgheni — Metalul 
Sighișoara 2—1 (0—1), Electromu- 
reș Tg. Mureș — Unirea Cristuru 
Secuiesc 6—0 (3—0) .Minerul Bă
lan — Progresul Odor hei 2—3 
(2—0). Oțelul Reghin — Carpați 
Agnita 4—0 (0—0). Automecanica 
Mediaș — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—0 (1—0). Unirea Ocna Si
biului — Mureșul Luduș 1—2 
(0-2).

@ Meciul Minerul Bălan — Uni
rea Cristuru Secuiesc dy» etapa 
a XI-a (pe teren 7—0) a fost o- 
mologat cu 3—0 în favoarea echi
pei Unirea ! (Sancțiune dată pen
tru folosirea de jucători cu cumul 
de cartonașe galbene).

Pe primele locuri : 1. AVÎN
TUL REGHIN 28 p (36—11), 2. 
Progresul Odorhei 27 p (31—7),
3. Electromureș Tg Mureș 24 p 
(22—11)... pe ultimele locuri : 54. 
Metalotehnica Tg. Mureș 14 p 
(16—19), 15 Metalul Sighișoara
14 p (11—16). 16. Unirea Ocna
Sibiului 10 p (11—32).

SERIA A XII-a

Metalul Plopeni — Minerul Ba- 
raolt 3—0 (1—0), Cimentul Ho-
ghiz — Victoria Florești 0—0. ASA 
Chimia Ploiești — Carpați Sinaia 
2—0 (1—0) Nitramonia Făgăraș
— Unirea Cîmpina 2—0 (1—0),
Electro Sf. Gheorghe — IPT Ît3- 
torsura Buzăului 4—0 (0—0). Mo- 
bila-Măgura Codlea — Metalul 
Tg. Secuiesc 2—1 (0—1). Minerul
Fiii pești — Torpedo Zărnești 4—0 
(2—0). Petrolul feăicoi — Precizia 
Săcele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL PLOPENI 31 p (30—10), 2.
Metalul Tg. Secuiesc 23 p (24—13), 
3. Victoria Florești 22 p (22—19)... 
pe ultimele locuri î 14—15. IPT 
întorsura Buzăului 14 p (16—25)., 
Petrolul Băicoi 14 p (16—25). 16.
Torpedo Zărnești 14 p (7—19).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



România - R. D. Germana 7-3 la box 

cT VICTORIE DE PRESTIGIU

A TINERILOR NOȘTRI PUGILIȘTI
în Sala Olimpia din Timișoara 

au fost reluate întîlnirile din
tre reprezentativele de box (ti
neret) ale României si R-D- 
Germane. într-o atmosferă săr
bătorească. cu o sală plină ca 
la marile derbyuri și un pu
blic cald si entuziast, meciul 
dintre tinerii pugiliști ai celor 
două țări s-a constituit într-o 
reușită deplină din toate punc
tele de vedere.

Au avut loc 10 partide, iar la 
trei dintre ele întîlnirile au fost 
duble (semimuscă. muscă si 
ușoară). Primii care au urcat 
treptele ringului (după o fru
moasă festivitate de deschidere 
în care au fost prezentați asis
tentei boxerii ambelor echipe) 
au fost Zoltan Lunca și Torsten 
Protschke (R.D. Germană). Am
bii sportivi s-au angajat. încă de 
la primul gong într-o dispută 
dîrză. destul de interesantă. în 
care ..pasul înapoi"' nu a exis
tat în arsenalul nici unuia din
tre combatanți. Echilibrul 
disputei a fost greu de ..rupt* * 
chiar si pe buletinele celor 3 
arbitri-judecători. care l-au 
„preferat" ca învingător la li
mită (2—1) pe Lunca. Tot la 
„semimuscă". vicecampionul eu
ropean de juniori Nicolae Alin
tă l-a întilnit pe Heinz Jeiko. 
A fost un meci frumos cu 
multe valențe tehnice mani
festate de cei doi pugiliști. dar 
superioritatea românului a fost 
evidentă. Cu toate acestea ver
dictul a fost în favoarea lui 
Jeiko. care, trebuie să recu
noaștem. a avut un final mai. 
bun. dar insuficient pentru vic
torie adevăratul cistigător 
fiind, după părerea noastră. A- 
liută. Deci 1—1. Primul meci 
de la ..muscă" a adus fată în 
fată ne Leonard Doroflei si 
Jorg Unger. Românul a consti
tuit o plăcută surpriză pentru 
spectatori și specialiști. Cura
jos. cu inimă de boxer cum 
ne place să spunem, fără com
plexe în fata unui adversar cu 
cîteva rezultate de prestigiu în 
disputele internaționale ale ti
nerilor pugiliști Doroftei s-a 
impus clar si a obtinut victo
ria cu o decizie în unanimitate. 
Tot la ..muscă" s-au întilnit 
Adrian Mărcut Si Mario Wut- 
zke. Wutzke. un sportiv puter
nic. a trebuit să se recunoască 
învins de un boxer teh
nic. cu lovituri puternice. Măr
cut și-a expediat de două ori 
adversarul la podea si a cîsti- 
gat prin abandon. Scor 3—1. La 
„cocoș". Sorin Timoftc, deși a 
luptat curaios a trebuit să ce-

din etapa a 13-a : Dukla Praga 
(rămasă în Cupa U.E.F.A.) — Du- 
najska Streda 1—0 (Dukla pe lo
cul 12), Sparta Praga — Olomouc 
0—0, Vitkovice — Spartak Trnava 
5—2, Ceske Budejovice — Slavia 
Praga 0—3 !, Bohemians — Banska 
Bystrica 3—0, Preșov — Nitra 
0—3 !

ÎN MECI RESTANT din campio
natul Angliei (et. 16) : Everton — 
F.C. Liverpool 0—0. în clasament 
pe primele locuri : Arsenal 31 p. 
Nottingham 29 p, Liverpool 28 p. 
West Ham 27 p.

• CAMPIONATUL francez et. 18 : 
Nice — R. C. Paris 1—0, Nan
tes — Metz 1—0, Rennes — St. 
Etienne 0—0, Bordeaux — Brest 
t—2, Sochaux — Auxerre 2—2, 
Ge Havre — Laval 2—1, Nancy — 
Toulouse 2—0, Paris St. Germain 
— Monaco 0—1 ; Lens — Mar
seille 3—0, Toulon — Lille 1—0. 
Bordeaux și Marseille se află în 
frunte cu cîte 25 p urmate de 
Monaco 22 p.

,.TROFEUL CARPATI
(Urmare din pag. 1)

cum spunea antrenorul federal 
Nicolae Nedef. Handbalistii 
noștri încheie, cu acest turneu, 
o primă etapă de pregătire, e- 
fectuată în bune condiții sub 
conducerea antrenorilor Eugen 
Trofin și Ghițâ Licu. Conclu
ziile care vor fi trase vor sta 
Ia baza pregătirilor ulterioare, 
obiectivul principal fiind cali
ficarea la J.O. Abordăm între
cerile de la Craiova cu un Iot 
valoros, echilibrat, in care insă 
vor lipsi steliștii Marian Mirică 
Si Marian Dumitru, a căror re
facere după accidentările mai 
vechi nu este completă".

Iată lotul primei reprezenta
tive : Durau, Grabovschi. Flan- 
gea. Bedivan. Dogărescu si Mo- 
canu (Dinamo București). Mun- 
teanu. Stingă, Berbece, Ghimeș 
(Steaua). Fetran. Voinea. Po
rumb. Covaciu (H.C. Minaur). 
Buligan, Folker. D. lonescu. 
Janto („Poli" Timișoara). Vasi- 
lache (Constructorul Arad) Va- 
silca (Știința Bacău). Medicul 
echipei : dr. Constantin Novac.

întrecerile valoroasei compe
tiții internaționale de handbal 
pentru echipe masculine dota
te cu „Trofeul Carpati" vor fi 
conduse de apreciate cupluri 
de arbitri internaționali : Mio
drag Hrîstici — Milan Țveti- 
tanin (Iugoslavia): 'Sandor An- 
dorka — Otto Schober (Unga
ria). Marin Marin — Ștefan 
Serban. Romeo Iamandi — Tra
ian Ene și Gheorghe Sandor — 
Nicolae Iancu (România).

Programul : MARȚI, ora 15,00 
— festivitatea de deșchidere ; 
ora 15,30 — România A — 
România B ; ora 17.00 — 

deze în fata lui Marko Rudolph
și scorul devine 3—2.

La „pană" si „semiușoară" 
Ion Dudău si Radu Pășcălău 
au realizat victorii clare, de- 
păsindu-i pe Andreas Wolff si 
respectiv Cristian Rosteck și 
echipa noastră s-a distantat la 
5—2. Toată lumea a așteptat 
cu nerăbdare apariția în ring 
a campionului european al „u- 
șorilor". Francisc Vaștag, și a 
celuilalt reprezentant al cate
goriei. Mihai Leu. ambii con
siderați printre cei mai buni 
din generația lor. Lui Vaștag 
i-au trebuit doar 30 de secunde 
pentru a plasa o directă de 
dreapta în bărbia lui Frank 
Zeiniko, care a abandonat. Nici 
nu s-au stins bine ecourile 
gongului si meciul Mihai Leu 
— Chris Mess se si terminase, 
deoarece antrenorul oaspeților 
a sesizat superioritatea românu
lui si a aruncat prosopul in 
ring, consfințind abandonul e- 
levului său. Scor 7—2. In ulti
mul meci al galei, „mijlociul" 
Ilarion Coman a făcut tot ce 
l-a stat în puteri pentru a-1 
depăși pe Dirk Eigcnbrodt, dar 
adversarul său a învins dar 
și : 7—3 pentru tinerii noștri 
pugiliști.

Pau! IOVAN

REZULTATE BUNE ALE HANDBALIȘTILOR ROMÂNI
La sfirșitul săptăminii tre- - 

cute, handbalistii din repre
zentativele de tineret si juni
ori. băieți si fete, ale României 
au obtinut rezultate bune în 
cdmpania echipelor similare ale 
Ungariei și. respectiv. R. D. 
Germane.

La Craiova, duminică, s-au 
întilnit — în jocuri revanșă 
— selecționatele de tineret ale 
țării noastre si Ungariei. La fe
minin. partida s-a terminat la 
egalitate : 2?—23 (12—12). după 
ce handbalistele române au 
condus permanent. Pentru e- 
chipa României au înscris : 
Petrus 8. Manea 6. Doiciu 3. 
Boriceanu 3. Motoșcă 3. In 
meciul băieților, selecționata 
tării noastre, care va participa 
si la „Trofeul Carpati". a în
trecut. din nou. cu 27—19 
(12—8) echipa ungară, după un 
joc în care a fost net supe
rioară. Cele mai multe goluri 
pentru echipa României au fost 
marcate de Dobrescu 8. Zaha- 
ria 5 și David 4.

Sîmbătă. în Sala Victoria din

LA A XXIII-a EDIȚIE
U.R.S.S; — Bulgaria ; ora 18,30
— R.F. Germania — Polonia ; 
MIERCURI : România B — 
Bulgaria (15,00). U.R.S.S. — Po
lonia (16,30). România A — 
R.F. Germania (18,00) : JOI : 
România B — U.R.S.S. (15,00). 
R.F. Germania — Bulgaria 
(16.30). România A — Polonia 
(18,00) ; VINERI — zi de odih
nă : SIMBAtA : România B — 
Polonia (15.00). U.R.S.S. — 
R.F. Germania (16.30). România 
A — Bulgaria (18.00) ; DUMI
NICA : România B — R.F. 
Germania (14,00). Polonia — 
Bulgaria (15.30). România A —
— U.R.S.S. (17,00). festivitatea 
de închidere — ora 18.30.

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM • Cea de-a 

șasea ediție a Raliului Algeriei 
s-a încheiat la Oran cu victoria 
pilotului francez Pierre Fouge- 
rouse, care a concurat pe o ma
șină „Renault". Pe locul doi, la 
peste 20 de minute de cîștigător. 
s-a situat italianul Luigi Sor
gului ■ („Rover").

BASCHET • In cadrul turneu
lui feminin de la Dehll. repre
zentativa R.P. Chineze a întrecut 
cu scorul de 87—20 (40—16) for
mația Malayeziel.

BOX • In med pentru titlul 
mondial al greilor (versiunea 
WBC) Mike Tyson (S.U.A.) a 
dispus prin k.o. rep. 2. la Las 
Vegas. de canadianul Trevor 
Berblck, fostul deținător al cen
turi supreme.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 In 
meci pentru turul doi al „Cupei 
Campionilor Europeni" echipa 
elvețiană H.C. Lugano a terminat 
la egalitate, 1—1. cu Dynamo 
Berlin. în aceeași competiție, e- 
chlpa austriacă Klagenfurt a în
vins cu 8—4 formația italiană 
H.C. Merano, iar Polonia Bytom

Olimpiada de șah

SURPRIZĂ: KASPAROV ÎNVINS!
Dubai. Două rezultate neaștep

tate. în runda a VIII-a, în cadrul 
turneului masculin : U.R.S.S. (cu 
Kasparov la prima masă) a pier
dut în fața reprezentativei S.U.A. 
cu 1,5 — 2,5 (Seirawan — Kaspa
rov 1—0 1), Iar Anglia a surclasat 
Islanda cu 4—0 ! Marea surpriză a 
rundei a fost înfrîngerea suferită 
de campionul mondial în fața lui 
Yaser Seirawan. Echipa noastră nu 
a reușit declt un rezultat de ega
litate, 2—2 cu Spania (Șubă — 
Fernandez remiză. Ghindă — Bel
lon 1—0, Stoica — Martin 0—1, 
Bărbulescu — Romero remiză). 
Alte rezultate : Ungaria — Iugo
slavia 2,5—1,5 ; Bulgaria — Scoția
3—1 : Cuba — Indonezia 2—2 ; 
Franța — R.P. Chineză 3—1 ; Ar
gentina — Elveția 3,5—0,5 ; R.F.G. 
— Finlanda 3—1 ; Canada — Ita
lia 3—1 ; Chile — Turcia 3—1 ; 
Cehoslovacia — Brazilia 3—1. In 
clasament conduce Anglia cu 23,5 
p, urmată de S.U.A. și Ungaria cu 
cîte 22,5 p, Bulgaria 22 p, U.R.S.S. 
(!), Franța 21 p. Iugoslavia, Ar
gentina, Indonezia, Spania 20,5 p, 
România, R.F.G., Cuba, Scoția, 
Canada, Chile 20 p etc.

In turneul feminin. România a 
pierdut cu 2—1 întîlnirea cu Un
garia (Veroczy — Mureșan 1—0,

Ploiești și duminică. în Sala 
Floreasca s-au disputat duble
le partide amicale dintre echi
pele de juniori si junioare ale 
României și R.D. Germane. în 
prima zi. junioarele au termi
nat la egalitate : 24—24 (8—11) 
— Adina Ion 6. Lăcrămioara 
Lazăr 5. — cele mai multe go
luri înscrise, iar băieții au ter
minat victorioși cu 32—26 
(15—13). O mențiune pentru e- 
ficacitatea lui Robert Licu — 
10 goluri. în cea de-a doua re
uniune. din București, fetele 
au obținut o frumoasă victorie 
cu 25—19 (12—8) — Ion 11. 
Lazăr 7. în timp ce juniorii, 
în echipa cărora au evoluat 
toți jucătorii de rezervă; au 
terminat în egalitate j 24—24 
(14—12) — Bursuc 8. Popo-
vici 5.

• într-o ultimă partidă de 
pregătire înaintea începerii jo
curilor „Trofeului Carpati". 
prima selecționată a tării noas
tre a întilnit. în Sala Sportu
rilor din Craiova, divizionara 
A din localitate. Universitatea. 
După o partidă utilă de veri
ficare. handbalistii primei re- 
prezentatve au cîștigat cu 
33—16 (18—6) manifestînd o
bună dispoziție de joc.

Felbal meridiane
MIINE ÎN CUPA U.E.F.A...

...vor avea loc meciurile tur din 
cadrul optimilor de finală (retu
rul este programat la 10 decem
brie). Toate întîlnirile se anunță 
pasionante, mai ales Dundee Uni
ted — Hajduk Split, La Gantolse 
— I.F.K. Goteborg, Bayer uerdin- 
gen — F.C. Barcelona, Iată șl ce
lelalte partide : Groningen — Gui
maraes, Spartak Moscova — F.C.

a întrecut pe teren propriu cu 
scorul de 9—1 (3—0, 3—0, 3—1)
formația Partizan Belgrad.

SCHI • Sezonul internațional a 
fost inaugurat pe pîrtia de la 
Sestriere , (Italia) cu o probă fe
minină de slalom special, cîști- 
gată de sportiva elvețiană Bri
gitte Gadient cronometrată in 
1:34,27.

TENIS • Iugoslavul Slobodan 
Zivojlnovici a terminat învingă
tor în turneul internațional de 
la Houston (Texas). în finala 
căruia l-a întrecut cu 6—1. 4—6.
6— 3 oe americanul Scott Davis. 
In finala Drobei de dublu, cuplul 
Ricard Aruna (Chile) Brad 
Pearce (S.U.A.) a dispus cu 6—4.
7— 5 de perechea americană Paul 
Annacone — Garrv Donnellv.

TENIS DE MASA 0 Proba fe
minină pe echipe din cadrul con
cursului de la Novi Sad a fost 
cîștigată de selecționata R.P Chi
neze, care 'a întrecut în finală 
cu 3—0 formația Cehoslovaciei, 
în finala probei masculine, re
prezentativa Suediei a dispus cu 
3—0 de echipa R.P. Chineze. 

Madl — Nuțu 1—0, Stanciu . — 
Grosch 1—0). U.R.S.S. a învins 
Polonia cu 2—1, iar R. P. Chineză 
a cîștigat cu un scor sever, 3—0, 
în fața Iugoslaviei. Alte rezultate: 
R.F.G. — Irlanda 2—1 ; Spania — 
Anglia 2—1, Franța — Brazilia
2— 1, Cuba — Austria 2,5—0,5, Gre
cia — Columbia 2,5—0.5, Bulgaria
— Scoția 2—1, S.U.A. — Argentina 
1,5—1,5. In clasament s-au des
prins echipele U.R.S.S. cu 18,5 p șl 
R.P. Chineze cu 18 p. România se 
află în plutonul de pe locurile
3- £, cu 15,5 p, la egalitate cu Un
garia, Polonia și R.F.G. Urmează 
Spania, Franța, Grecia și Cuba cu 
14,5 p.

In runda următoare sînt progra
mate Întîlnirile : (M) Bulgaria — 
Anglia, Ungaria — S.U.A., U.R.S.S.
— Franța, România — Canada ; 
(F) U.R.S.S. — R.F.G., China — 
Polonia, Franța — România.

NAVRATILOVA CÎȘTIGAT MASTERS-UL
AGERPRES, 24. — Cea mal

bună jucătoare din tenisul 
feminin al ultimului deceniu, 
Martina Navratilova, a cîști
gat Turneul campioanelor, ediția 
1986. In finală, ea a dispus de tl- 
năra Stefl Graf (R.F.G.), în vîrstă 
de 17 ani, în trei seturi : 6—1, 
6—7, 7—6, după o întîlnire de ri
dicat nivel, care a durat 99 de ml-

La zi

SENSURILE UNUI CADOU
Intimplată zilele trecute, 

retragerea din activitate a 
celebrului ciclist Bernard 
Hinault a adunat la Quessoy, 
în comuna de baștină a 
fostului as al pedalei, o su
medenie de personalități ale 
sportului francez și interna
țional. intre atitea persoane 
legate, printr-un fir sau al
tul, de lumea bicicletei (An- 
quetil, Lăvitan etc.), n-a 
putut scăpa, firește, pre
zența unui „intrus", a fot
balistului argentinian Joși 
Luis Brown, „liberoul" lui 
Bilardo din echipa campioa
nă mondială, in acest sezon 
in Franța, la Stade Bresfbis!

Pină la urmă, argentinia- 
nub a devenit una din figu
rile centrale ale festivității 
el oferindu-i lui Hinault, 
drept amintire, nici mai 
mult, nici mai puțin decit 
tricoul de campion al lumii, 
purtat la „Mundial" în fi
nala (ciștigată) cu R.F.G. !

Tyrol Innsbruck, Borussia Mon- 
chengladbach — Glasgow Rangers, 
Dukla Praga — Internazionale șl 
Torino — S.K. Beveren.

CAMPIONATE NAȚIONALE
IN ARGENTINA, River Plata, 

viitoarea adversară a echipei 
Steaua în Cupa Intercontinentală, 
a terminat la egalitate (1—1), în 
deplasare, cu Deportivo Italiano. 
River Plata ocupă locul 16, în 
timp ce Deportivo Italiano este pe 
ultimul loc (20) I După 20 de eta
pe, pe primele locuri sînt clasate 
Independiente cu 26 p, urmată de 
Rosario Central și Newell’s Old 
Boys cu cîte 25 p.

S. C. ANDERLECHT a trecut în 
frvnte în campionatul Belgiei. 
După 20 de etape ea totalizează 
21 de puncte, fiind urmată de 
F. C. Bruges 19 p, Lokeren și Be
veren cu cîte 17 p. Rezultate mal 
importante : La Gantoise — Wa- 
regem 2—1, Charleroi — F.C. Bru
ges 1—0, Cercle Bruges — Stan
dard Liâge 1—1, Anderlecht — 
F. C. Liâge 3—1, Beveren — Ant
werp 2—1.

AVANS pentru F.C. Barcelona. 
In etapa a 15-a, în Spania, F.C. 
Barcelona a dispus cu 1—0 de 
Real Sociedad, în timp ce Real 
Madrid a trebuit să se mulțu
mească cu un scor egal la Val
ladolid (1—1). în prezent, F.C. 
Barcelona are 22 p, fiind urmată, 
de Real Madrid 20 p, Athletic 
Bilbao și Atletico Madrid cu cîte 
19 p. Alte rezultate : Athletic Bil
bao — Espanol 2—1, Sevilla — 
Murcia 4—0, Sabadell — Las Pal
mas 1—0, Atletico Madrid — Pam-' 
peluna 1—0.

LUPTA STRINS A pentru primul 
loc în campionatul Cehoslovaciei 
între Sparta Praga (19 p) și Bo
hemians (18 p). Cîteva rezultate

CUPELE EUROPEHE 
LA HANDBAL (m)

Rezultate înregistrate în opti
mile de finală ale cupelor euro
pene la handbal masculin, C.C.E.S 
Metaloplastica Sabac — F.C. Bar
celona 30—21 (25—31), Epltok Ves- 
prem — Empor Rostok 23—26 (20— 
30), E.S.M. Gagny (Franța) — 
Tusam Essen 18—17 (12—21), Steaua 
Roșie Belgrad — Hellerup Copen
haga 28—21 (24—28), Viking Sta
vanger (Norvegia) — Dukla Praga 
27—22 (18—29). S.K.A. Minsk —
Regersbild Goteborg 36—21 (26— 
21) ; CUPA CUPELOR : Nlmes — 
Fleuron 26—18 (25—23), S.C. Leip
zig — Blau Wit Bek 19—10 (25— 
16), Tatra Koprivnlce — I.F. Hel- 
singor 15—15 (21—21), Ț.S.K.A.
Moscova — Drott Halmstad 29—21 
(26—18), Raba Vasas Gyăr — Ha- 
poel Ramat Gan 19—18 (32—25) ; 
CUPA FEDERAȚIEI INTERNA
ȚIONALE DE HANDBAL : V.f.L. 
Gumersbach — Atse Graz 23—17 
(28—20), Braga — S.C. Magdeburg 
18—35 (21—28), Sittardia Sitard — 
B.S.V. Berna 27—25 (19—28), Gulf 
Eskllstuna — Ț.S.K.A. Sofia 25—22 
(25—33). Volan Szeged — Slavia 
Praga 22—21 (18—23).

nute. Din cele 6 întîlniri de pini 
acum, Navratilova a cîștigat 5. 
Graf s-a calificat pentru finală 
întrecînd cu 7—6, 3—6, 6—1 pe He
lena Sukova, iar Navratilova ad- 
judecîndu-șl întîlnirea cu Pam 
Shriver : 6—2, .4—6, 6—4. în finala 
de dublu : Navratilova, Shriver 
— Kohde-Kilsch, Sukova 7—6. 6—3.

Emoționat, Hinault a avut, 
se zice, un moment de ezi
tare la vederea cadoului, 
motivind că „asemenea tro
fee nu se înstrăinează, ele 
rămin pentru copii", dar 
Brown n-a cedat : „Trebuie 
să recunosc că, nopți în
tregi, m-am frămintat dacă 
s-o fac sau nu ! M-am de
cis totuși și te rog să pri
vești acest tricou ca pe un 
omagiu la adresa perseve
renței tale care, timp de 12 
ani (n.n. cit a durat carie
ra „bretonului zburător"), 
te-a împins in virful ierar
hiei, peste orice obstacol 
Pentru mine, ca fotbalist, 
efortul tău va fi totdea
una cel mai mobilizator 
exemplu".

N-ar mai fi, nu credeți?, 
nimic de adăugat. Frumu
sețea gestului și a vorbelor 
îndepărtează orice alt co
mentariu.

Ovidiu IOANIȚOAIA

DINAMOVISTUL 
CĂMĂTARII

LOCUL 3 IN CLASAMENTUL 
GOLGETERiLOR EUROPENI
Pină în prezent, pe primele 

locuri în clasamentul golgete- 
rilor din campionatele națio
nale din Europa se află urmă
torii jucători : 1. Polster (F.C. 
Austria Viena) 26 g (din 21 j).; 
2. Sirakov (Vitoșa Sofia) 17 g 
(14 j) ; 3. Cămătaru (Dinamo 
București) 16 g (12 j) ; 4. Ale
xandrov (Slavia Sofia) 16 g 
(14 j) ; 5. Țanev (Sredeț So
fia) 15 g (14 j) ; 6. Van Basten 
(Ajax Amsterdam) 15 g (16 j) ; 
7. Rush (F.C. Liverpool) 15 g 
(16 j) ; 8. Sanchez (Real Ma
drid) 15 g (15 j) ; 9. Johnstone 
(Celtic Glasgow) 15 (20 j).
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