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A XXill-a ediție a „Trofeului Carpați“ la handbal (m)

JOCURI SPECTACULOASE
Astăzi, România A — R. F.

ÎN PRIMA ZI DE ÎNTRECERI
Germania șl U. R. S. S. — Polonia

O adunare de un fel aparte, 
la Școala 117 din Sectorul 6 al 
Capitalei : alături de elevi si 
eleve se aflau în bănci păr 
rințij acestora... Se analiza 
participarea echipajului „Go
runul" la ediția din acest an 
a „Expedițiilor. Cutezătorii". 30 
de băieți șl fete de la „117“ au 
parcurs, vreme de două săpfă- 
mlni, în vacanța mare. Apuse
nii Si au efectuat un inedit pe
riplu prin așezări aflate și în 
județe limitrofe marelui masiv 
montan transilvan, sub îndru
marea profesorului de educație 
fizică Dan Spătaru și a învăță
toarei Dana Bărbulescu. Două 
săptâmîni In care — condiție 
obligatorie — elevii, toți pio
nieri — s-au gospodărit sin

guri. Operație nu prea ușoara, 
dacă ne gîndim că zilnic locul 
de popas se schimba. Si tot 
zilnic micii expediționarî tre
buiau să-și procure hrana, să-și 
gătească, să-și spele, s'ă-si or
ganizeze timpul pentru a se pu
tea bucura de frumusețile în
tâlnite. să-și completeze însem
nările, jurnalul cu amintiri, si 
surprindă pe peliculă imagini 
și momente care meritau a fi 
imortalizate.

Că s-au descurcat, că au fost 
la înălțime, o dovedește faptul 
că recent, cu prilejul stabilirii 
clasamentelor pe Capitală ale

Tiberiu STAMA

CRAIOVA, 25 (prin telefon). Cea de a XXIII-a ediție a „Trofeu
lui Carpați" la handbal masculin a debutat jn Sala Sporturilor 
din localitate, gătită sărbătorește, cu meciuri spectaculoase, care 
au satisfăcut publicul craiovean. bun cunoscător al acestui fru
mos sport.

După festivitatea de deschidere, la care au fost prezenți cotn- 
ponenții celor 6 formații participante — Bulgaria, R.F. Germa
nia, Polonia, Uniunea Sovietică. România A și B — partida inau
gurală s-a disputat, conform tradiției, între cele două formații 
ale țării noastre.

ROMÂNIA A - ROMÂNIA B 33-19 (19-7)
Departe de a face un „joc 

în familie", cei mai buni hand- 
balișta ai noștri au acționat cu 
ambiție, in viteză, vădind o 
preocupare mai mare ca în 
trecut pentru apărare avansa
tă, agresivă, ca și un notabil 
apetit de gol. Victoria a reve
nit, firesc, primei echipe—pre
gătită de Eugen Trofin și Ghi- 
ță Lieu —, grație unei mal 
mari forțe de aruncare și, în 
general, unui joc mai elaborat 
Partida a constituit un bun 
test, pentru ambele echipe. în 
vederea partidelor ce vor urma. 
Menționăm că toți jucătorii fo

losiți au manifestat o bună dis
poziție de joc. O remarcă se 
cuvine pentru oed trei portari 
ai Lotului A — Munteanu, Bu- 
ligan și Petran (ultimul a apă
rat In echipa secundă).

Au marcat: Berbece 8, Vaal- 
lache si Covaciu — cîte 5, Stin
gă 4, M. Voinea 3, Bedivan și 
Porumb — cite 2, Vasilca, Ghl- 
meș, Mocanu și Dogărcscu — 
cite finul, respectiv Flangea 8, 
Dobrescu 4, David 3, D. Iones- 
cu 2, Prlcă și Neagu — cîte 
unul. Bun arbitrajul prestat de 
li. Iamandi și Tr. Ene (Ro
mânia).

kov — cite 6, Sepkin 5, Kidiaev 
și Rimanov — cite 3, Tiumian- 
tev, Ribakov si Vasiliev cite 2. 
Pentru echipa Bulgariei : Alek
sandrov 6, Atanasov, Bodurov si 
Virbanov — cite 3, Marinov și 
Nikolaev — cite 2, Barovski 1.

Au arbitrat bine G. Șandor 
și N. lancu (România).

R.F.G. - POLONIA 
32-23 (14-11)

Partidă echilibrată doar 
In prima sa parte, clnd cele 
două formații au aruncat în 
luptă toate forțele. In min. 23 
tabela de marcaj indica egali-

Mihoil VESA

(Continuare In pag a 4-a)

(Continuare in pag 2-3)

In turneul co nr. 2 al echipelor fruntașe de volei (m) Astăzi, In Divizia A de fotbal

U.R.S.S. - BULGARIA 29-20 (14-9)
Echipa Uniunii Sovietice, cu 

mulți jucători tineri (consacra- 
țti au evoluat cu formațiile lor 
în cupele europene), s-a impus, 
totuși, In fața reprezentativei

Bulgariei. care a realizat un 
record greu de imaginat, ra- 
fând toate cele 9 aruncări de 
la 7 metri !

Marcatori : Vaiuțkas și Dea-

LA ZALĂU SE ANUNȚĂ PARTIDE FRUMOASE
DERBYUL STEAUA - DINAMO
la Craiova: Universitatea-

leri, in Divizia A de polo

CRIȘUL A ÎNVINS
Ieri, la Bazinul Fioreasca din 

Capitală, rapidistii și-au sur
prins adversarii printr-o primă 
repriză de calitate in care au 

» combinat în vitezăK profitind — 
în stabilirea diferenței de scor 
partial — si de nervozitatea 
echipei orădene (la un moment 
dat, Rada si Illes au fost în 
același timp eliminați din ioc). 
Pînă la iumătat?a celui de-al 
doilea „sfert", diferența de trei 
goluri s-a menținut. A urmat 
însă un adevărat . forcing" al 
Grisului, care a răsturnat sco
rul si după două reprize a 
preluat conducerea. înoercările 
Rapidului de a trece din nou 
în avantaj in următoarele două 
„sferturi" au fost dejucate de 
formația (totuși !) campioană, 
experimentalii săi tniernațlo-

PE RAPID CU 12-9
nali instaurind calmul în, 
rîndul coechipierilor si mai 
multă fermitate în apărare. Pe 
acest fond si în urma unor 
contraatacuri (le-am putea 
numi „contraatacuri-lectie"). 
Crisul a reușit o victorie clară: 
12—9 (1—4, 6—2, 3—2, 2—1). Au 
înscris : Fejer 3, Gordan 3. Raț 
2. Costrăș 2. Garofeanu si 
Panica pentru Crisul, Jianu 4. 
Gh. Ilie 3, Florinccscu și B. 
Tufan pentru Rapid. Bun 
arbitrajul cuplului V. Gnian — 
A. Cere.

Azi. la Bazinul Fioreasca. 
de la ora 17, a doua partidă 
Rapid — Crisul din cadrul în
tâlnirilor duble.

George ROTARU

Incepind de astăzi și pină 
duminică, se vor desfășura, la 
Zalău. întrecerile celui de-al 
doilea turneu al fruntașilor 
Campionatului masculin de vo
lei. Turneul plutonului secund, 
de la Tulcea, a fost amînat 
pentru 3—7.XII. Spectatorii să- 
lăjenl, mari iubitori și cunos
cători al acestui sport (și care, 
credem, vor umple pîn!ă la re
fuz Sala Sporturilor din locali
tate), vor avea ocazia să vadă 
la lucru echipa lor favorită. El- 
cond Dinamo, care, în turneul 
precedent, desfășurat la Tg. 
Mureș, a avut o evoluție lău
dabilă. cîștigînd lupta cu cele
lalte trei și dind replici dîrze 
principalelor pretendente la ti
tlu, Steaua și Dinamo. Poate, 
că ne propriul teren, coechipie
rii lui Tutovan vor rîvni la si 
mai mult... De asemenea. va 
fi interesant de urmărit, în 
continuare, duelul dintre frun
tașele voleiului nostru, pentru 
titlul de campioană republicană, 
actuala deținătoare a titlului, 
Steaua, avînd pină acum două 
victorii în fața rivalei sale, 
Dinamo. Si celelalte echipe 
participante vor căuta să se 
angreneze mai decis în între
ceri pentru a demonstra că,

nu întâmplător, fac parte din 
această grupă de elită, si fi
rește pentru a se menține. Se 
pornește de la situația :

1. Steaua 10 10 0 30: 8 20
2. Dinamo 10 8 2 26: 9 18
3.‘ Elcond 10 5 5 20:21 15
4. Explorări 10 4 6 13 :19 14
5. A.S.A. 10 2 8 12:27 12
6. Universitatea 10 1 9 10:27 11

Partidele vor fi conduse de
arbitrii C. Ion. Al. Dragomir,
D. Dobrescu, O Manițiu. p.
Deju, V. Dușa.

Programul de astăzi, de la
ora 14 : A.S.A. Electromureș —
Steaua. Universitatea — Explo-
rtirj si Elcond — Dinamo.

Sportul S(udcn(csc
Astăzi se vor disputa două 

jocuri restante din etapa a X-a 
a Diviziei A de fotbal :

STEAUA — DINAMO și UNI
VERSITATEA CRAIOVA — SPOR- 
STUL STUDENȚESC.

(In pag. a 3-a, avancronicile)

Nicu Grigoraș: „AUTOMOBILISM INSEAMNA MAI INTII
RIGLĂ OE CALCUL ; DUPĂ ACEEA VOLAN..?

SCURT FIȘIER : Nicu Gri- 
goraș, 37 de ani, căsătorit, la
tă al unul băiețel. Absolvent 
— ’71 al Facultății de mecanică 
din Iași, specialitatea motoare. 
Multiplu campion de automobi
lism, ultimul titlu fiind cel de 
anul acesta. la viteză-circuit. 
Fasidni extraprofesionale — 
...motoarele si automobilismul.

ș» De unde această pasiune 
• (devoratoare, anulînd aproape 
orice altceva, spun cunoscuții) 
pentru mașină și tot ce se lea
gă de ea ?

— Probabil povestea ou aș
chia și trunchiul, tatăl meu a 
fost mecanic de aviație. Cert 
este că pe la 10 ani eram ma

re colecționar de fotografii-au- 
to. De aici la primul carbura
tor demontat a fost numai un 
pas, Iar la facultatea de meca
nică — al doilea. Al treilea în
cotro putea să se îndrepte da
că nu spre Coliba..i, capitala 
autoturismului românesc ?

• Cadru în care cel de-al 
patrulea nas, competiția auto, 
a venit de la sine.

— Nu chiar. Cîțiva ani buni 
i-am petrecut in fața planșetei 
și a bancului de lucru, căutând, 
calculînd, Încercând. Uneori fă- 
cînd și nopți albe în atelier, 
clnd „hîrtia" nu se potrivea cu 
pista de încercări. Dar am în
vățat ce este acela un motor de

thi cuplu tned o dciii victorios, Grlgoras si mașina .sa, in varlanla — I9SS
Foto ; G. IVA11OV1C1 — Galați

curse, am făcut mașini pentru 
Ilioaia, Olteanu, Gh. Morassj — 
toți piloți ai uzinei, toți campi
oni. Abia după 5—6 ani mi-am 
dat seama că dacă vreau să 
scot mașini si mai btine trebu
ia încă ceva : era imperios ne
cesar ca motorul, cutia de vite
ze, suspensiile, să-mi spună 
direct mie, fără intermediari, 
eg si unde le doare în timpul 
cursei. Așa am trecut la com
petiție.

O Soția, agronom, spuneți, a 
fost de acord cu această preo
cupare nouă, care, în afara ris
cului, vă răpea șl mai mult fa
miliei ?

— Vă vorbeam de mașini, mă 
urmăriți ? Trebuia, deci, să-mi 
verific eu însumi soluțiile de 
,.pe calc".

® Nu v-a fost teamă...
— Teamă ?!
® Vreau să spun, nu v-a fost 

teamă că pilotul Nicu Grigoraș 
va ti sub valoarea inginerului 
cu același nume 7

— Nu. Știam că dacă voi 
rămîne un pitot mediocru, și 
Inginerul va rămlne umil oare
care. Am debutat ca pilot în 
1978 si, după cîteva poticneli. 
In 1977 am ieșit campion na-

Sorin S ATM AR!

(Continuare in pag 2-3)

(Gh. D).
• In meci restantă din eta

pa a treia (tur), la Tg. Mureș, 
Dinamo București a întrecut pe 
A.S.A. Electromureș cu 3—0 (6, 
9. 2). Vicecampionii. în sexte
tul : Georgescu. Vrîncuț, Rotar. 
Pop, Drăgusin sî Gîrleanu, au 
obținut o victorie facilă. (C. 
Albu — coresp.).

Clasamentul la zi :
1. STEAUA 13 11 2 0 32- 5 24
2. Dinamo 12 93 0 40- 9 21
3. Victoria 14 73 4 18-13 17
4. Petrolul 14 5 6 313- 816
5. F C Argeș 14 72 5 15-11 16
6. FC Olt 13 63 4 13-1215
7. Sb. Stud. 13 62 5 25-14 14
8. FCM Bv. 14 70 714-1814
9. S C Bacău 14 62 618-24 14

10. Corvinul 14 53 6 22-2113
11. Oțelul 14 45 5 14-13 13
12. U. Craiova 13 44 5 11-12 12
13. Rapid 14 52 715-24 1»
14. „U“ Cj.-N. 14 4 2 8 14-18 10
15. Chimia 14 42 818-28 10
16. Gloria 14 50 914-36 10
17. Jiul 14 32 9 11-22 8
18. Flacăra 14 3 1 10 10-29 7

24 de ore la A. S, Unio Satu Mare
iiifiimi.1,11 iLiii.-'rI»|-.IJJII.I.JIJ||IWIIIWIIW».I.-1 --WIII—iiiim ...................

CUM SE „EXTRAGE" PERFORMANȚA

DIN MIJLOCUL CELOR CE FABRICA 

UTILAJ MINIER DE CALITATE
9 ÎN PROGRAMUL DE FA

BRICAȚIE al întreprinderii 
sătmărene, unitate-fanion a in
dustriei județului Satu Mare, 
pe frontispiciul căreia strălu
cește înaltul ordin Steaua Re
publicii. ca semn distinctiv al 
capacității profesionale a co
lectivului muncitoresc de aoi și 
a calității produselor fabricate 
de acesta, figurează în prin
cipal, o gamă largă de utilaje 
miniere, ca mașini de încărcat 
looomotive de mină, transpor
toare. mașini de extracție • 
CUM SE „EXTRAGE" PER
FORMANȚA, care este „ma
teria primă", cum lucrează 
meșterii care șlefuiesc tinerele 
talente ? — iată întrebarea la 
care am căutat răspuns în tim
pul petrecut la Asociația Spor
tivă Unio, însoțit de secretarul 
acesteia. Vasile Libotean. • LA 
CĂLINEȘTI OAS. oe lacul cu 
același nume, dar mai ales Ia 
baza nautică proprie de pe 
malul Someșului, au trecut prin 
sita selecției, după curo ne-a 
spus antrenoarea Dora Nașe- 
lean, în jur de 200 de tineri 
candidați la practicarea caiacu
lui și canoeî. Secția fiind de 
nivel- internațional exigența

este firească, așa incit apariția 
unui campion și medaliat cu 
argint la „naționalele" de juni
ori din acest an (Ioan Ostatea, 
16 ani, la caiac simplu 1000 m 
și dublu 500 m) nu este pusă 
o« seama pregătirii de o lună- 
două în cadrul lotului repre
zentativ. ci a antrenamentelor 
asidue făcute la locurile de 
acasă, care-i sînt familiare. Ori
cum, însă, caiacistul sâ (mirean 
este un. serios candidat pentru 
C.M. ’87 de juniori. « CHIAR 
fN INCINTA GRUPUL,UI ȘCO
LAR de ne lingă prestigioasa 
întreprindere Unio se află o 
sală dedicată "luptelor libere 
unde, sub supravegherea antre
norilor Attila Balogh (maestru 
al sportului si fost vicecampion 
european) și Ștefan Varodî, 
selecția este permanent,! în 
mijlocul acestei mar: unități de 
învățământ care pregătește 
muncitori de înaltă calificare, 
dar constituie si o pepinieră 
de sportivi de mare perspecti
vă. Iată două nume oferite de 
antrenorul coordonator Octavian

Paul SLAVESCU

(Continuare in gag f-3)
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Rubrică rezervată
• Crosurile continuă să fie 

în prim-planul întrecerilor or
ganizate sub egida Daciadei. 
Bunăoară, la Iași : „Crosul Bo
bocilor", cu peste 1 000 de corn» 
pețitori, tineri si tinere din 
Pașcani. Tîrgu Frumos. Hîrlău 
și Iași. Printre cei mai buni : 
Liliana Gopsa (Lie. D. Cante- 
mir. Iași). Constantin Pricop, 
Dan Paranici (Lie. M. Emines- 
cu. Iași) Ioan Barhan (Lie. 
Ind. Tîrgu Frumos). Nicoleta 
Rusu (Lie. Sanitar. Iași).
• Tinerii cooperatori meș

teșugari din Capitală sînt invi
tați și săptămina aoeasta la în
trecerile de atletism, volei, fot
bal. popice, șah. organizate de 
clubul Voința, pe stadionul din 
cartierul Pipera. Zilnic, de la 
ora 14, instructori sportivi și 
antrenori anume desemnați de 
club asigură buna desfășurare 
a concursurilor, a petrecerii 
timpului liber.

• Ultimele etape la fotbal 
— cele mat frumoase, parcă — 
și în marea divizie liceană. Cu 
formații bine pregătite, cu su
porteri mai ceva ca ..rapidiș- 
tii“ : joacă echipa școlii, toate 
clasele IX — XII sînt prezente 
pe stadion 1 La Nucet, la tra
diționalul turneu de toamnă din 
județul Dîmbovița, au venit și 
clasele I—VIII, O „licență" da
tă de organizatori pentru ta- 
lentații fotbaliști de la școala 
din comuna Finta. Au jucat. 
zi-Iumină. formațiile liceelor 
din Tîrgoviște („industrial 2“ 
și Grigore Alexandrescu). Titu, 
Fieni, Găești, Răcari. Băleni. 
Nucet si. cum spuneam, eu dis
pensă de vîrstă — nu de ta
lent — elevii de la școala din 
comuna Finta. Au câștigat pe 
merit — In Divizia „L“ (licee)

elevilor fi studenților
se ciștigă numai pe merit, la 
omologarea rezultatelor parti- 
cipînd si dascălii de sport, dar 
și profesorii de matematică, 
fizică, chimie, desen, biologie 
etc. — fotbaliștii de Ia Liceul 
agroindustrial Nucet.
• La Complexul cultural 

sportiv studențesc Tei se con
tinuă frumoasele partide de șah 
și tenis de masă. Ba. chiar și 
cele de volei, fotbal, «tenis de 
timp șl baschet. Asta tind 
timpul permite. Clnd nu, se 
poate merge ca de obicei la 
discotecă.

o ÎNTREBARE, un răs
puns : • Unde putem face 
gimnastică aerobică, dacă lo
cuim în cartierul bucureștean 
Berceni 7 La sala clubului O- 
limpia (telefon : 41.14.63, prof. 
Ștefania Ilieșu), din str. Vale
rian Prescure, stafia de metrou 
„Tineretului". • Dacă sîntem 
in excursie la Predeal, ce tra
seu turistic mal scurt, mal fru
mos. ne recomandați 7 Secreta
rul Federației Române de Tu
rism — Alpinism, prof. Mircea 
Mihăilescu, vă propune: CA
BANA SECUI. Deci, plecare 
din Predeal (1075 m). pe lîngă 
hotelul Orizont, pe șoseaua care 
urcă la cabana Trei Brazi (ori 
pe scurtăturile marcate cu ban
dă roșie). De la „Trei Brazi" 
(1130 m), pe marcaj cu „cruce 
roșie" se ajunge in 10—15 min. 
de mers lejer la cabana-holel 
Secui (1070 m). Se poate în
toarce pe același drum, sau co- 
borind spre cabana Timiș (870 
m). iar de aici din nou la Pre
deal.

Grupaj realizat de 
Vasile TOFAN

Aii, în Campionatul dc nighii.
Azi se desfășoară a doua e- 

lapă a returului Diviziei A la 
rugby. înainte de a o prezen
ta. să consemnăm câteva aspec
te mai deosebite din runda pre
cedentă. care au făcut ca a 
doua jumătate a campionatu
lui să debuteze realmente spec
taculos.

A fost, mai tatii, perfor
manța buzoienilor. care au în
trerupt șirul victoriilor băimă- 
rene : după cinci succese con
secutive (două semnificative — 
cu Dinamo și pe terenul Faru
lui !). Știința CEM1N a cedat 
3—6. în fata echipei antrenate 
de P. Cosmănescu. ceea ce face 
și mai interesantă disputa din 
seria a doua, în perspectiva 
calificării ta turneul final de 
elită. Demn de‘ menționat e. 
apoi rezultatul clar. 18—10, cu 
care feroviarii bucureșteni s-au 
impus în partida cu Politehnica 
Iași, formație ce a. depășit ta 
tur redutabilele garnituri din 
Constanța si Baia Mare...

Surprinde — de asemenea — 
scorul categoric. 24—6, înregis
trat de grivițeni la Bîrlad (ce 
se întâmplă cu. Rulmentul 7, 
rămîne întrebarea, chiar dacă 
forma bună a bucureștenilor e 
o realitate), dar surprinde mai 
ales revenirea atît de specta
culoasă a rugbyștilor de pe ma
lul Someșului. După ce au ob
ținut prima lor victorie la fi
nele turului în fața unei echi
pe vizînd podiumul campiona
tului (CSM Sibiu), iată-i pe 
clujeni depășind, duminică, un 
alt XV de valoare — Știința 
Petroșani ! Dacă Steaua conti
nuă să fie singura divizionară 
eu procentaj maxim, lupta pen
tru desemnarea secondantei sale 
(din seria T) se complică, în 
calcule intrând acum, de ce 
nu?, și CSM Suceava, mai ales 
că omonima sibiană a acesteia 
a cedat pe terenul unei forma
ții, Sportul Studențesc Prefa
bricate. aflată într-un promi

O ETAPĂ A GAZDELOR?

Disputa dirză pe înaintare a (ost una din caracteristicile meciului din
tre Sp. Studențesc Prefabricate — C.S.M. Sibiu din etapa precedentă.

Foto : Gabriel MIRON

tător proces de „schimbare Ia 
față". Dar pînă la ora decizi
ilor, în actuala ediție se mal 
pot întîmpla multe...

O ETAPA „CUMINTE". Ast
fel poate fi caracterizat, pe 
cale de anticipație, programul 
partidelor de azi : scria I : 
STEAUA — RULMENTUL 
BlRLAD (Stadion Parcul Co
pilului. ora 13 ; arbitru : Gh. 
Stoica — Constanta). GRIVIȚA 
ROȘIE — „U“ 16 FEBRUARIE 
CLUJ-NAPOCA (Parcul Copilu
lui, ora 14,30 ; C. Cristăchescu
— Buc.), ȘTIINȚA PETRO
ȘANI — SPORTUL STUDEN
ȚESC PREFABRICATE (Sta
dion Știinta, ora 14 ; C. Stanca
— Constanța), CSM SIBIU — 
CSM SUCEAVA (Stadion Dum
brava. ora 14 ; E. Stoica — 
Buc.), T.C. IND. CONSTANȚA
— IAMT ORADEA (Stadion 
Badea Cîrtan, ora 14 ; M. Ga- 
landa — Buc.) ; seria a II-a :

— MAȘINI GRELE 
Farul, ora 14,30 ; G.

— Buc.), DINAMO — 
(Stadion Olimpia, ora

Briceag

FARUL 
(Stadion 
Petrescu 
RAPID 
14,30 ; A. Briceag — Buc.). 
POLITEHNICA IAȘI — CON- 
TACTOARE BUZĂU (Stadionul 
Tineretului., ora 14,30 ; P. Soare 
— Buc.), ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE — „U“ TIMIȘOA
RA (Stadion Recea, ora 14.30; 
S. Manea - 
PTT ARAD 
(Stadion T. Vladimirescu. 
13 ; I. Davidoiu — Buc.).

Seria I

Sibiu). GLORIA 
GLORIA BUC. 

oră

tă

AUTOMOBILISM ÎNSEAMNĂ MAI INTÎI RIGLĂ DE CALCUL
(Urmare din pag. 1)

țional pentru prima dată. Re
pet, trebuia.
• Aveți reputația unui „na

vigator solitar" (singurătatea 
alergătorului de cursă lungă ?). 
Fără să fiți unanim simpatizat, 
totuși lumea automobilismului 
nostru recunoaște eă sinteți un 
pilot de excepție și, Indiscuta
bil, cel mai bun preparator de 
mașini-competiție in clipa de 
fată.

— Nu țin să mă fac simpati
zat cu orice preț si nici nu 
are importanță ce se spune, bun 
aau rău. Important este ceea 
ce trebuie Să fac, ce știu eu 
că trebuie să realizez.
• Important este ca mașina 

lui Nicu Girgoras să treacă me
reu prima linia de sostae 7

— Important este ea automo
bilul românesc să treacă rft mai

des primul linia de sosire. 
Competiția auto nu este un 
scop ta sine, este doar un uriaș 
„banc de probă", cel mai exact, 
al autoturismului Dacia 1300 in 
toate variantele sale. Mașina 
de curse aleargă pentru cea de 
stradă, toate reușitele noastre, 
ale celor de Ia competiții, se 
reîntorc pe planșetele de lucru 
ale colegilor din uzină, pentru 
aplicații imediate in producția 
de serie.
• Mai concret ?
— Mașinile noastre de curse 

au urcat undeva spre zona a 
200 cai-putere. cu ele am putut 
să ne Impunem, de pildă, ta 
Cupa Prietenia la viteză pe 
circuit (cel mai frumos succes 
al meu. în fata unor piloți de 
renume european) sau In Rali
ul Turul Europei — cum au fă
cut-o Ștefan-Scobai — re
zultate care au sporit mult fai

ma Daciei pe piețele interna
ționale. Mașinile de serie au 
multe îmbunătățiri la chiulasă, 
axa cu came, pistoane, suspen
sie — toate verificate tatii în 
concursuri.
• în relația cercetător-pilot 

care ar fl raportul optim 7
— în cazul meu inginerul 

absoarbe 90 la sută din timp.
• Nu este in detrimentul pi

lotului ?
— Epoca automobilismului 

„dună ureche" a trecut de 
mult. Romantic mal este, dacă 
vreți, doar faptul că inginerul 
mecanic a rămas un fel de... 
„Richard al III-lea". care ar da 
orice pentru un cal-putere in 
plus, cu ceva benzină In minus. 
Trebuie să ne punem mintea la 
contribuție, azi automobilismul 
trece în primul rînd prin rigla 
de calcul, după aceea prin vo
lan.

AU
CAMPiC

Timp de 
șase orașe c 
tat întreceri 
rea finaliști 
Naționale <3 
și ia mascu

În întrece: 
campioană 
grupe a ca
mele 3 clase 
obtinind ca 
La Bucurcșt 
da Milescu 
10 p, urmată 
(I.T. Bucure 
Ioniță (Univ 
8,5 p. Al p 
sament a I 
nioara Măli 
Sportiv Șo 
Luptă foart-

24 DE ORE LA A. S. UNIO
(Urmare din pag. 1)

Feier, cel care pregătește șl 
echipa divizionară A : Octavian 
Tenț, locul 4 la „mondialele" 
de juniori din acest an (cat 
68 kg), campion național de 
seniori la 20 de ani, practi
cant al luptelor de un dece
niu. șl Florin Szarka, campio
nul de juniori la cat 57 kg, pe 
acesta din urmă găsindu-1 in 
sala de forță, unde rămăsese să 
se pregătească singur, după 
program, conform individuali
zării antrenamentului. •. LA 
HALTERE ȘI BOX. fluctuație 
mare. In fiecare toamnă, la 
început de an școlar, pertndîn- 
du-se multi doritori, puțini însă 
rezistând rigorilor performan
tei. în ring mai urcă acum a- 
proximativ 20 de boxeri (jumă- 

I

ta te seniori), antrenorul Gheor- 
gbe Rac? neputtad însă să e- 
videntieze pe cineva. In schimb, 
cel care se ocupă de haltero
fili, Gheorghe Petric, spunîn- 
du-ne că „încep mul ți, rămin 
doar cei puternici", a ținut să 
precizeze că secția numără un 
campion național (Miklos Gin
gași — 56 kg, stilul smuls), o 
speranță olimpică (Zoltan La- 
katoș — 16 ani, „cu șanse de 
titularizare la cat. 100 kg pen
tru J.O. ’88") și un copil-spe- 
ranță (Levente Poți — 15 ani. 
„face haltere doar de șase luni, 
l-am descoperit pe stradă, are 
picioare solide, de viitor mare 
performer, acum este Ia cat* 
52 kg") • „ÎNTRE TUR ȘI 
RETUR NE FACEM ATLEȚII". 
ne spune fără urmă de glumă 
antrenorul divizionarei B de 
handbal. Ionel Mureșan, echl-

EXCURSII
cu tren special pe Valea Prahovei

f
I

Consiliul Municipal al Sindicatelor, Comisia sport-turism, in 
colaborare cu întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante 
București organizează excursii de o zi cu trenuri speciale pe Va
lea Prahovei, la Sinaia — Bușteni — Predeal, ta zilele de :
• 7, 14, 21, 28 decembrie 1986
• 11, 18, 25 ianuarie 1987
Plecare din București Nord la ora 7 ; înapoierea la ora 20. 
Transport cu tren special cu locuri rezervate, eu oprire tn Si

naia, Bușteni și Predeal.
Ghid la dispoziție pentru fiecare grup.
In stațiunile Sinaia, Bușteni, Predeal se organizează drumeții 

la cabane, pe trasee cu grade diferite de dificultate.
Copiii pînă la 5 ani beneficiază de gratuitate la transport.
Informații suplimentare și Înscrieri la agenția de turism din 

Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14.08.00) și prin delegații și președin
ții comisiilor sport-turism din Întreprinderi și instituții. g

■* g

I
$

SATU MARE
pă care neavînd o sală unde 
să se antreneze în sezonul de 
iarnă, ratează, an de an. în po
fida obiectivului și a valorii do
vedite. promovarea. Poate se 
va găsi o soluție... constructivă 
pentru Nicolae Istrate, loan 
Fogaș, Francisc Schlokter și 
coechipierii lor (media de vîrs
tă a echipei. 22—23 ani). • 
LIDERA DUPĂ OPT ETAPE, 
echipa masculină de popice a 
A.S. Unio, care activează în se
ria Nord, se anunță din nou 
candidată la podiumul Diviziei 
A. așa cum s-a întîmplat la 
ediția 1984—85. tind a obținut 
medaliile de bronz. Sub condu
cerea maestrului sportului loan 
Biciușca, antrenor-jucător. me
zinul echipei. Valentin Breban, 
(18 ani. „silitor și modest, vi
itor titular al primei reprezen- 
tative", cum nl-1 prezintă la 
sală antrenorul său), „decanul 
de vîrstă" al echipei. Andrei 
Papp (45 de ani), rutinatul A- 
lexandru Ardelean, sportiv de 
clasă internațională, ca și cei
lalți popicari, se pregătesc ta 
excelente condiții la cocheta 
arenă de la Unio. cu patru 
piste șl ridicare automată. In
tensitatea antrenamentului este 
astfel apreciată, jumătate tn 
glumă, jumătate ta serios, de 
către loan Biciușcă. „An venit 
intr-a zi pe piste și handbalîș- 
tii, și a doua zi după antrena
ment n-au mai putut juca !...“ 
De față fiind și antrenorul 
handbaliștilor. acesta s-a mul
țumit doar să zâmbească. Poa
te eă dacă popicăria ar putea 
găzdui și antrenamentele lor 
specifice..-.

• în prezent verificați o 
Dacie-turbo. Nu e o noutate 
cam... consumatoare de benzină?

— Stat la a treia generație 
de motoare-turbo pe care le 
lucrez și pe care alerg, și 
pot afirma acum că un „turbo" 
înseamnă, înainte de toate, un 
moment-motor mult mal bun, 
deci un randament sporit eu 
consum redus de benzină. Va 
fi una din soluțiile viitorului, 
sînt convins.
• O dată încheiată competi

ția. ea pilot „civil" să spunem, 
agreați viteza ? Ați avnt vreo
dată permisul de conducere 
suspendat 7

— Niciodată. Așa cum un bo
xer de clasă nu va folosi nici
odată pumnul în afara ringu
lui, respectarea riguroasă a re
gulilor de circulație face parte 
din codul nostru nescris. Nici 
eu, rrici colegii mei. nu agreem 
riscul inutil, nu dorim să fim 
confundați cu cei oe vor să 
pară a fi piloti de curse.
• Să revenim Ia... „așchie" ; 

băiețelul dv e pasionat de au
tomobilism 7

— N-am discutat pe tema 
asta, n-am prea avut timp. Nu
mai că odată, tind îmi venise 
o idee și voiam sa o aștern pe 
o ciornă, căutînd o hîrtie și un 
creion la el in birou, am dat 
peste un album plin cu foto- 
grafii-auto...

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

STEAUA 10 10 0 0 273- 95 30
Gri vița Roșie 10 7 1 2 172- 89 25
Știința Petroș. 10 6 1 3 173- 75 23
CSM Suceava 10 6 0 4 138-138 22
CSM Sibiu 10 5 0 5 160-106 20
Sp. Stud. Pref. 10 4 0 6 109-165 18
TC Ind. C-ța 10 4 0 6 97-227 18
Rulm. Bîrlad 10 3 0 7 111-156 16
,.U- Cj.-Nap. 10 2 0 8 49-132 14
IAMT Oradea 10 2 0 8 66-164 14

Seria a n-ia
DINAMO 10i 8 0 2 474- 85 26
Farul 10 7 1 2 195- 81 25
șt. Bala M. 10 7 0 3 196- 51 24
Contac. Bz. IOi 5 1 4 138-135 21
Polit. Iași 10 5 0 5 173-135 20
„U- Timiș. 10 4 0 6 104- 87 18
Gl. PTT Arad 10 3 1 6 63-233 17
Gloria Buc. 10 3 1 6 71-290 17
Rapid 10 3 0 7 111-211 16
Mașini Grele 10 3 0 7 75-292 16

de la Poian 
mai puțin 
au totalizat 
partajate în 
eficienții So 
cestea au fi 
(Mecanică 
Cristina Sta 
rești). Edit 
tal Cluj-Nar 
(Autoturism! 
locul al cin 
tilia Ganț ( 
șoara) cu 7 
treia grupă, 
gătoape au f< 
stark (Electi 
și Ligia Ji< 
șoara) cu c 
coeficient S< 
Eleonora ( 
Fină) a obț 
dauna Marg 
(I.T. Bucure 
p. Luminița 
rul Bucureș 
cincea cu 8

. La masei 
grupe 
primii 
nală. 
trolul 
hail Marin 
rești) 9,5 p 
plutonul de 
mati de < 
C.U" Bucure:

d<
do.
Adriai 
Ploleș!

La Rm. Vilccd, in meci nstanfâ: Chiin
Fapt inedit in programul Divi

ziei A de baschet masculin : toate 
cele trei meciuri ale etapei a 
VIII-a (intermediară) din cadrul 
grupei valorice 1—6 se desfășoară
— azi și miine — ta Capitală, ta 
sala Floreasca vor evolua princi
palele candidate la titlu, steaua 
și Dinamo București, care vor 
intîlni pe ICED CSȘ 4 București 
șl, respectiv, Dinamo Oradea. Cu 
acest prilej, publicul va putea ve
dea pe majoritatea componenților 
lotului reprezentativ, care va sus
ține luna viitoare, în Bulgaria, di
ficilul examen al Balcaniadei de 
seniori. „Capul de afiș" al etapei 
fl constituie, însă, partida Rapid
— Farul Constanța, două forma
ții care candidează la locul 3 tn 
clasament, deținut la 
tie a Diviziei A de 
iar cu ani In urmă de

Programul jocurilor 
reasca, azi de Ia ora 
de la ora 9 : Dinamo București — 
Dinamo Oradea, ICED — Steaua: 
sala Rapid, de la ora 16,30 și de 
la ora 10 : Rapid — Farul.

ultima edi- 
bucureștenl, 
conȘtănțenl. 
— sala Flo- 
15,30, mîlne

KM. V1LCE? 
Deși nu a be 
uneia dintre < 
toare, Antoam 
tată), echipa 
CSȘ a obținui 
miză in duble 
susținută — li 
fața, campioa 
UNIVERSITAR 
CLUJ-NAPOCe 
Șl 86—95 (31—4 
au fost sped, 
gazdele r c
pentru c d
oaspetelo. .a 
Petre 25+29, 
mal bună juc? 
luni), Nicoles 
16+22, Saeerdo 
14+13 pentru i 
Jercble 29+35, 
neanu 2+2, Mls 
Veres 3+0, Co 
goș 0+4, Șand 
I. Relich șl B. 
ROȘIANU — c

După disputa 
bătă șl dumlr

DRAGOSTEA
(Urmare din pag. 1)

Expedițiilor Cutezătorii. pio
nierii din echipajul „Gorunul". 
Școala 117. s-au situat pe pri
mul loc 1 Un moment de bi
lanț care a umplut inimile de 
bucurie nu numai copiilor, cu
tezătorilor participanți la expe
diție, ci și părinților' lor. „Nu 
știu cum să mulțumesc școlii, 
unității de pionieri, cadrelor di
dactice. pentru modul cum se 
îngrijesc de formarea, de mo
delarea copiilor noștri pentru 
muncă și viață... Nu găsesc cu
vinte pentru a arăta că fetita 
mea, Mădălina, a reușit ca prin 
această acțiune pionierească, a 
«Expedițiilor Cutezătorii», să 
se transforme radical, dintr-un 
copii tiniid, puțin comunicativ, 
a devenit sociabil, receptiv, 
și-a format personalitatea, în 
trei ani de cînd fetita mea ia 
parte la aceste expediții a ajuns 
un copil disciplinat. ordonat, 
spre marea bucurie a familiei..." 
A rostit aceste, cuvinte, Vasile 
Vanghele. Iar un alt părinte. 
Constantin Opreanu, a ținut să 
adauge : „«Expedițiile cutezăto
rii» au ajuns o adevărată școa
lă de viață' pentru copii. O 
spun eu, un părinte care a a- 
vut la început temeri de reuși
tă. îi urmăream pe copii eu 
telefoanele prin țară, nu știam 
cum se vor descurca. Dar, de

DE MUNCĂ
fiecare dală copiii noștri reve
neau acasă, fericiți pentru tot 
ce văzuseră. atîtea frumuseți 
cite cuprinde minunata noastră 
țară !...“ A vorbit, printre alții, 
și o mamă. Stela Stroe : „Și eu 
am trăit cu emoție fiecare 
plecare în expediție a copilului 
meu, Alin. î] știam stingher, 
cu o ușoară tendință spre co
moditate eum sînt unii dintre 
copiii crescuți la orașe. Acum 
nu îl mai recunosc1? este un 
model de ordine. Și în școală, 
dar și acasă..."

De bună seamă că părinții 
micilor expeditionari de la 
Școala 117 n-au relevat lucruri 
noi, „Expedițiile Cutezătorii" au 
modelat, de-a lungul anilor, su
te de copii din .această unitate 
de învățămînt. care au parcurs 
pas cu pas Delta Dunării, Ța
ra de Sus a* Moldovei. Mara
mureșul. Pentru anul viitor, 
prof. Spătarți (de 17 ani con
ducător de expediție) a și în
ceput pregătirea pentru traseul 
ce urmează a fi parcurs, din 
Oltenia si pînă la Cheile Merei. 
în Banat. Fruntașii expediției 
din acest an. Ramona Olteanu, 
Flavius Bololos, Mihaela Spăta
rii și Silviu Drăgoicea au și 
trecut la desenarea hărții si la 
fixarea locurilor de popas. Ur
mează chiar în această lună, 
primele antrenamente, o „Ieși
re" la Gîrbova. alta la Timișul

de Sus. Iar îr 
o tabără de 
Bucegi.

Să mai reți 
imboldul exp 
sele mari (V- 
și-au format 
care sub cor 
vătătoare (Ec 
sau profesori 
Stănescu — r 
ză, la rîndu- 
meții și excu 
cru bun, 
util pentru 
coastă pasit 
rism aplicativ 
te descurci si 
Iuții in situat 
te formezi pe 
activitate, ,+r< 
nostru, al cieli 
gația de on o 
copiii..." Cuvi 
Popescu, dii 
prezintă o ac 
frumoasă, cu 
formativ-cduc 
aceea ea se a 
di nea zilei, ir 
pionieri a șc 
portantă acți 
masă din cal 
noastre sporti 
prof. Doru 
tor-adjunct c 
nierească.

La Școala 
cativ are. rea 
masă și teme 
registra noi ș 
se reușite.
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cu 9,5 p și Valeriu Nieolaide 
(Mecanică Fină) cu 9 p. In gru
pa de la Brăila s-au detașat 
Moise Tratatovici (Otelul Ga
lați) JO p și Iulius Armaș (I.T. 
Buc.), 9 p. Au ratat calificarea 
Cristian Ionescu (Mecanică Fi
nă) 8 p și Cicerone Spulber 
(Metalul) 7 p. O grupă foarte 
omogenă s-a dovedit a fi cea 
de la Tîrgu Mures, cîștigată 
pînă la urmă de Parik Ștefa- 
nov (I.T. București), la egalita
te de puncte, 8,5 cu Dumitru 
Anițoaei („Poli" Iași). Trei ju
cători au împărțit locurile 3—5, 
in ordine : Dorel Oltean (Elec- 
trometal Cluj-Napoca). A- 
lexandru Crișan (Hercules B. 
Herculane) și Dorin Lazăr (E- 
lectromotor Timișoara), toti cu 
cite 7,5 p. In sfîrșit. într-o gru
pă puternică, 
s-au calificat

la Timisoara. 
Ioan Biriescu

(Autoturisme Timișoara) și 
Alin Ardcleanu (Voința Timi
șoara). primul cu 9 p. al doi
lea cu 8,5 p. Au ratat de pu
țin Ervin Mozeș (AEM Timi
șoara) și Sergiu Lupu (Poli. 
Iași), ambii cu cite 8,5 p.

Finalele sint programate cu 
începere de la 11 decembrie la 
Tîrgu Mureș (f) și Sinaia (m). 
Iată si listele complete ale par- 
ticipanților : Margareta Mure- 
șan, Gabriela Stanciu. Dana 
Nuțu, Elisabeta Polihroniade- 
Rusu. Eugenia Ghindă. Sma- 
randa Boicu. Marina Pogore- 
vici, Cristina Bădulescu. Na- 
dejda Mitescu. Viorica Iones
cu. Mariana Ionită. Angela 
Cabariu, Cristina Stanca. Edit 
Kozma, Gertrude Baumstark. 
Ligia Jicman, Eleonora Gogîlea. 
la feminin ; Mihai Subă. Flo
rin Gheorghiu, Mihai Ghindă. 
Ovidiu Foișor. Theodor Ghi- 
tescu. Constantin Ionescu. Va
lentin Stoica. Dan Bărbulescu, 
Adrian Negulescu. Mihail Ma
rin, Moise Tratatovici, Iulius

cii- 
din
ur-
asu
nea

Armaș. Parik Stefanov. Dumi
tru Anițoaei. loan Biriescu si 
Alin Ardeleanu, la masculin.

P. ȘT.

IA A DE BASCHET (m)
restanțelor, clasamentele Campio
natelor Naționale se prezintă ast
fel :

»n). MASCULIN
rtul

1423:1119ică- 1. Steaua 14 13 1 27
len- 2. Dinamo B. 14 13 1 1434:1111 27
[TJL 3. ICED BUC. 14 5 9 1307:1373 19
re- 4. Farul C-ța 14 4 10 1142 :1398 18

iță) 5. Rapid Buc. 14 4 10 1192:1345 18
în 6. Dinamo Or. 14 3 11 1237:1389 17

ațla 7. Acad. MU. 14 12 2 1309:1190 26
ClJlu 8. CSU Sibiu 14 10 4 1183:1087 24-37) 9. Pollt. Iași 14 7 7 1196:1207 21niri 10. Ramira B.M. 14 « 6 1187:1201 20Im a 11. Polit. Buc. 14 4 10 1176:1241 18'‘nt, 
Iul

12. „U“ Cj.-N. 14 3 11 1192:1317 17
ris: 
'cea FEMININ

1. „U« CJ.-N. 16 13 3 1452:1198 29
nan 2. Voința Buc. 16 10 6 1216:1165 26
!SCU 3. Polit. Buc. 16 9 7 1106:1091 25
rtiv 4. Chimistul 16 7 9 1141:1228 23
rgi- 5. Olimpia B. 16 6 10 1097:1094 22
+0, 6. Poll. Tim. 16 3 13 1057:1293 19
►ra- 7. Rapid-Prog. 14 12 2 1049: 839 26
rl : 8. Voința Bv. 14 10 4 1109:1011 24
mir 9. Com. Tg. M. 14 7 7 1032:1034 21

10. Crișul Or 14 5 9 960:1065 19
îm- 11. Robotul Bc. 14 4 10 939:1084 18
l a 12. Mobila S. M. 14 4 10 1014:1070 18

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Priviri spre eșalonul secund

DERBYUL A FOST ONORAT
r. c. M. Progresul Brăila €. s. N. Suceava 1-0 (i-o)
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Astăzi, la București și Craiova

DOUĂ MECIURI DE TRADIȚIE

ALE PRIMEI DIVIZII
Astăzi, la București și la 

Craiova, vor lavea loc două din
tre partidele de virf ale Divi
ziei A, amîndouă constituind 
întreceri de tradiție ale fotba
lului nostru :

BUCUREȘTI (Stadionul Stea
ua) : Steaua — Dinamo — ar
bitru: D. Petrescu (București).

CRAIOVA (Stadionul Cen
tral) : Universitatea — Sportul 
Studențesc — arbitru : R. Pe
trescu (Brașov).

Cea mai importantă întrecere 
a Diviziei A, Steaua — Dinamo, 
se desfășoară deci tn această 
după-amiază. Despre atracția 
acestei partide, care se dispu
tă de aproape 40 de ani pe 
prima scenă fotbalistică a tă
rii. nu mai este nevoie să a- 
mintim. Meciurile dintre 
două renumite formații 
soccerului nostru au trezit un 
mare interes si l-au justificat 
de cele mai multe ori. După 
cum întotdeauna ele au reunit 
tn arenă o pleiadă de Interna
ționali A. Așa este și de aceas
tă dată, cînd peste 20 de com- 
ponenți' ai lotului reprezenta
tiv vor evolua tn cele două 
formații. Campioana tării și 
deținătoarea titlului continental 
inter-cluburi. Steaua, reprezin
tă ideea fotbalului de Ingeniozi-

cele 
tale

tate și viteză ; Dinamo, se
condanta ei în clasament si care 
a ajuns în semifinalele marii 
întreceri a'formațiilor de club 
de pe vechiul continent, se a- 
rată partizana unui fotbal mai 
riguros, cu accent pe acțiunile 
poziționale. Din disputa acestor 
stiluri diferite, iubitorii fotba
lului speră în realizarea unui 
spectacol demn de renumele 
protagonistelor. Foarte impor
tantă rămîne însă desfășurarea 
sportivă, corectă, în spiritul 
fair-play-ului, a acestui derby 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tuluî ! Așteptăm, plini de spe
ranțe, jocul de astăzi.

★
Si la Craiova, o partidă în

tre două echipe de bun renu
me ale fotbalului nostru. Uni
versitatea Craiova si Sportul 
Studențesc s-au impus de mul
tă vreme ca fruntașe ale pri
mei divizii si cu apariții mul
tiple pe scena cupelor conti
nentale (în special craiovenii). 
în momentul de față, ambele 
au si datoria de 
terenul pierdut în 
de a demonstra
lor că rămin concurente 
bază ale primei scene.

Ambele întîlniri vor începe 
la ora 14.

Derbyul seriei moldovene, dis
putat duminică în orașul de pe 
malurile bătrânului Danubiu, din
tre F.C.M. Progresul Brăila și 
C.S.M. Suceava (scor : 1—0), a
fost așteptat cu enorm șl Justifi
cat interes. Poziția din clasament 
a celor două combatante ln acel 
moment — gazdele locul 1, oas
peții locul 2 — cit și marea do
rință de a promova pe prima 
scenă fotbalistică a țării (este un 
vis de decenii al ambelor echipe) 
le recomandau ca atare. Șl într-a- 
devăr, așa cum anticipam în zia
rul nostru de sîmbătă, partida, la 
care au asistat peste 25.000 de 
spectatori, a confirmat. Meciul a 
avut de toate : ritm susținut pe 
toată durata partidei, o bună cir
culație a balonului, acțiuni rapide 
la ambele porți, faze de un rar 
dramatism încheiate, în majorita
tea cazurilor, cu șuturi precise la 
poartă. Revelația sezonului 
de toamnă, actualul lider, 
F.CJW. Progresul (pregătit de tan
demul V. Grosu șl O. Stoica), 
a arătat o bună pregătire în 
toate compartimentele (apărare 
fermă, decisă, o linie de mijlo
cași cu un mare travaliu și un a- 
tac incisiv, percutant). De partea 
cealaltă, C.S.M. Suceava (la tl- . 
monă cu ex-leșeanul V. Simionaș)

a avut o prestație 
de Ia egal la egal 
brăileană, __  __
Ia reușita unui frumos spectacol 
fotbalistic. Victoria gazdelor, deși 
la limită, a fost absolut meritată 
— deși putea sâ fie mai catego
rică dacă Chlrcă (min. 26). Dră- 
goi (min. 45) și din nou Chircă 
(min. 61, luft nu ratau ocazii 
foarte clare. Unicul gol a tost 
realizat în min. 35, cînd PETRA- 
CHE a transformat, cu fentă, pe- 
naltyui just acordat de arbitru, 
la un fault în careu comis de 
Cristescu asupra lui Marin. Suce
venii au înscris șl el un goi (mult 
invocat de oaspeți dar pe ne
drept) prin Ungureanu (min. 70), 
nevalidat de arbitru pe motiv de 
fault la portar (comis de Păiș).

Arbitrul I. Igna (Timișoara) a 
condus foarte bine .formațiile :

0 NOUA ETAPA IN
Azi are loc o nouă $1 intere

santă etapă a Cupei României 
competiție fotbalistică c« se des
fășoară ln cadrul DacladeL Se 
vor disputa 14 meciuri intre echipe 
din campionatele diviziilor B șl 
C și două formații de categorie 
inferioară — Motoare Diesel Bucu
rești (din campionatul municipal, 
care va avea ca adversară pe 
Progresul București) șl Celuloza 
Zărneștl (din campionatul Jude
țului Brașov, care va evolua ln 
compania divizionarei brașovene

bună, jucind 
cu formația 

contribuind din plin

F.C.M.: Trofin — Tudose, CO- 
MAN, Darie, CH1RIȚA — Marin 
(min. 85 Oprea) TITIRIȘCA, PE- 
TRACHE — DRAGOI. Cațaroș 
(min. 69 Pascu), Chircă.

C.S.M. : ALEXA — Cristescu, 
UNGUREANU, Gălușcă, Papuc — 
Goian (min. 55 Sfrijan), BULIGA, 
Gafencu — Păiș (min. 80 Andrei), 
Dtrman Cașuba.

Aurel PĂPĂDIE

O JUMĂTATE DE ORĂ DE FOTBAL TOTAL
r. c Bihor Politehnica Timișoara 3-0 (l-o)

a reface din 
campionat și 
suporterilor 

de

CUPA ROMÂNIEI
ICIM), în trei partide se vor în- 
tflni echipe din „B“ — CJ.L. Si- 
ghet —- F.C. Bihor Oradea, Gloria 
Bistrița — F.C. Maramureș Baia 
Mare șl Minerul Paroșeni —* Gaz 
Metan Mediaș. Tn restul meciuri
lor, divizionarele C vor primi re
plica unor formații din eșalonul 
secund. Ora de începere a meciu
rilor : 13.

în etapa următoare a competi
ției — 10 decembrie — vor evolua 
și divizionarele A.

Derbyul turului sdriei transilvane 
a Diviziei B anunța in orașul de 
pe Crișurl un meci destul de echi
librat. Un meci de. „1, X, 2", cum 
ar spune pronosportlștii. De ce 
„1” 7 Bihorenil, după o serie de 
8 partide fără înfrîngere, erau de
ciși să reducă diferența față de 
lider la doar... punctele de pena
lizare cu care au pornit in toam
nă. De ce „2“ ? Pentru că șl ti
mișorenii doreau să păstreze dis
tanța față de principalele urmă
ritoare, intr-un moment cînd F.C. 
Maramureș, Gloria Bistrița sau 
C.S. UTA par „sufocate" de lupta 
pentru primul loc. In fine, un „X" 
nu era exclus între două ex-divl- 
zlonare A, ambele cu pretenții. Pe 
teren însă lucrurile au fost mult... 
simplificate. Dar, să vedem pe 
scurt care au fost datele partidei. 
Fotbaliștii de pe Bega, preocupați 
să conserve acel 0—8 (fragil, de 
altfel) de pe tabela de marcaj, au 
adoptat o tactică de așteptare, 
așezarea lor in teren (4—5—1) de- 
monstrind acest lucru. Ba, mal 
mult, antrenorul Ion V. Ionescu 
l-a „implantat" in zona fundașu
lui stînga Varga, mllocaș de alt
fel. pe Șunda (deși cu nr. 7 pe 
tricou) la marcaj la O. Lazăr. 
Doar cu pivotul Oancea ln față, 
rareori sprijinit de urcările iul 
Bobaru sau angajamentul lui Sa- 
bou șl acuztnd lipsa Iul Bolba, 
accidentat, și a lui Giucliiel, sus
pendat pe timp de o lună de con
ducerea clubului, nu puteau e- 
mite prea multe pretenții.

partea cealaltă, echipa orădeană 
a realizat o partidă de excepție, o 
repriză (a doua) de înalt nivel 
tehnic, cu dese momente de fot
bal total. Intr-un cuvînt, o exce
lentă „partitură Mateianu", foarte 
bine Interpretată de orchestră. 
Cum s-au înscris golurile 7 In 
min. 27 Cigan șutează, Moise e 
depășit, mingea lovește bara, ri
coșează in careu și C. GEOR
GESCU, venit în viteză, reia In 
plasă. In min. 52, o schemă bine 
studiată șl 2—0 (o centrare He de 
pe dreapta, centrare lungă ce de
pășește pe masivii Ionuț și Vuș- 
can, Cigan „Întoarce" balonul șl 
BRUKENTHAL reia din fața unei 
apărări uluite). Forcingul biho
rean continuă șl. după încă două 
ocazii clare ale Iui Ile și Kiss, în 
min. 59 e fixat scorul final : CI
GAN il întoarce pe Ionuț și fina
lizează cu un șut cu stingul, fără 
nici o speranță pentru Moise.

Arbitrul S. Nccșulescu (Tîrgo- 
viște) a condus foarte bine for
mațiile :

F. C. BIHOR : Balazs — Bruma- 
ru. Biszok (min. 79 Bucico), BRU
KENTHAL, KISS — TAMAȘ, N. 
Mureșan, C. GEORGESCU (min. 
79 Drăghici) — ILE, CIGAN, O. 
Lazăr.

„POLIf- TIMIȘOARA : Molse — 
Pascu. Vușcan, Ionuț. Varga — 
SABOU, ~ ........................
dreaș), 
Neagu — 
bosu).

Bobaru (min. 
Vlătănescu, 

Oancea (min.
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• ClȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 23 NO
IEMBRIE 1986. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 6 variante 100% a 10.401 lei 
și 109 variante 25% a 2.600 lei. Cat. 
2 (12 rezultate) : 93 variante 100% 
a 823 lei -și 2.150 variante 25% a 
206 lei. Cat. 3 (11 rezultate) : 729 
variante 100% a 157 lei și 19.059 va
riante 25% a 39 Iei.

a Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, miercuri, 26 no
iembrie. va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începind de la 
ora 15.50. Desfășurarea tragerii 
va fi radiodifuzată pe progra
mul I. la ora 16.15. Numerele ex
trase vor fi transmise în relua
re. la ora 18.55, pe programul n, 
la ora 23, pe programul I. pre
cum șl a doua zl, joi, la ora 
8.55, tot pe programul 1

a Rețineți că. la sfîrșitul aces
tei săptămîni. va avea loc o 
nouă TRAGERE excepțională, 
PRONOEXPRES, ultima din acest 
an. Cele 13 categorii de cîștlguri 
oferă posibilitatea obținerii de 
autoturisme „Dacia 1300“. excur
sii în U.R.S.S.. precum și impor
tante sume de bani. Biletele cu 
variante de 25 lei (achitate în 
cote de 100% sau 25%) participă 
la toate cele 6 extrageri (cu un 
total de 42 de numere),

• Informații în legătură cu nu
merele extrase la tragerile siste
melor noastre, precum și rezulta
tele concursului Pronosport pu
teți obține prin Intermediul pos
turilor de radio și al presei cen
trale, dar și la serviciul telefonic 
special 051.

ȘI GAZON j
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Specialist in șuturile de la distanță, Bărbulescu (Steaua) a marcat 
tn meciul cu Chimia al doilea gol al echipei sale printr-un șut de la 
25 m. Portarul V. Preda (Chimia) este fără replică. Foto : I. BĂNICĂ
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INTRE VESTIAR
• MULTE AB

SENTE, duminică, 
ln partida Univer
sitatea Craiova — 
Rapid. Craiovenii au 
jucat fără Ungu
reanu. Cirțu și Ne
grită. bucurestenii 
fără Bacoș. Cojo- 
caru. Ivan etc. In 
duda absentelor, 
meciul a fost alert, 
plăcut de urmărit. 
Ceea ce Înseamnă 
că si rezervele ... • 
A surprins neplă
cut (a scăpat și 
fără cartonaș gal
ben !) jocul dur al 
lui I. Marin. care 
făcea... vid tn Jurul 

avut ce a 
cralovea- 
Stănescu. 
Trimes cu. 
nu s-a 
cînd nu 

motiv

lui. A 
avut

lăsat
l-a răspuns.
pentru care a fost 
sancționat cu „gal
ben" si imediat În
locuit de antreno
rul C. Tească • Du- 
mitrascu. înlocuito
rul său, a fost insă 
o plăcută apariție. 
Venit de la C.S. 
Tîrgovlște, dar for
mat la Dinamo, fost 
titular ln reprezen
tativa de juniori. 
Dumitrașeu a lăsat 
o frumoasă impre
sie prin Jocul său 
curat, tehnic, înca- 
drîndu-se bine 
mecanismul 
vel. Dacă ar 
crește nițel...
• O MICA PER

FORM A NT A a rea
lizat. duminică, 
Moreni, 
Moraru.
cat... trei 
Una (prima) 
formația de tineret 
si Întreg meciul 
divizionarei A. 
terna tionalul 
movlst a fost 
pus, astfel, 
nrobe complete, du
pă perioa'ta de In
disponibilitate crea
tă de operația de 
apendicită la care

a fost supus. • 
nărui fotbalist 
Moreni Pană I 
impresionat șl 
partida cu Dinamo
prin tehnica lui cu
rată. prin excelen
tul plasament. Pă
cat câ nu l-am vă
zut la lucru 
celălalt Pană. 
□, accidentat, 
pre care se 
de asemenea 
cruri bune, 
ra dă primei divizii 
două elemente ca
re promit I • Jer- 
eălău, pe care l-am 
urmărit și la Dina
mo șl ta reprezen
tativa de juniori, 
pe postul de virf 
de atac, a jucat, in 
partida cu 
Moreni. 
dreapta !
cut-o cu mult 
plomb. cu precizie 
si eu dese apariții 
ta atac, urmate de 
centrări ca de ve
ritabil înaintaș. Bra
vo. Jercălău I

• DESTUI JUCĂ
TORI — titulari al 
Stele! și Chimiei 
Rm Vilcea — au 
fost, sîmbătă. in
disponibili pentru 
confruntarea direc
tă. lnfluențind prin 
absenta lor randa
mentul echipelor. 
Intr-adevăr. lipsiți 
de ^dispecerul" Ca- 
rabageac, vtlcenli 
n-au avut coeziu
nea necesară, pier- 
ztnd mult prea re
pede contactul cu 
mingea, in timp ce 
steHștli, fără 
cele BdlOnl, 
permis să se Joace, 
literalmente, în fa
ta porții lui Preda. 
Si cum din forma
ția gazdelor n-a 
făcut parte nici că
pitanul el. Tudorel 
Stoica, tendința spre 
un joc excesiv com- 
binativ, pe zone a- 
glomerate. se expli
că șl mal mult « 
La o fază desf8 șu-

Si pe 
Pană 
des- 
spun 

lu— 
Flacă-

rata la „margine", 
undeva lateral dreap
ta. pe direcția de 
atac a Chimiei. 
Basno l-a reproșat 
ceva lui Cinei pe 
un ton atlt de... so
nor. înalt s-a auzit 
ln tribună. O im
politețe a fostului 
antrenor principal 
fată de fostul său... 
secund.
• IN MECIUL DE 

LA-------------
tre F.
„U". i .
jean Mujnal a lăsat 
o frumoasă impre
sie. El a ttcut 
clteva lncurstanl in
dividuale de 40—50 
de metri. trecind 
cu abilitate de 3—4 
adversari. Nesusți
nut in faza de atac, 
■cursele' 
date 
fără 
tabela
• „U" Cluj-Napoca 
trece printr-o mare 
criză de Înaintași. 
Practic, formația de 
pe Someș a jucat 
la Pitești fără vlr- 
furl. Cîmneanu n. 
altădată un real pe
ricol pentru orice 
tiortar. nu s-a vă
zut mal deloc tn 
joc, iar celălalt e- 
chlnier de compar
timent. Sabău, re
profilat din mijlo
caș in înaintaș, ln 
ciuda eforturilor lui 
lăudabile, nu-.și gă
sește cadența ln 
noua lui postură • 
N-a lipsit mult, to
tuși, ca „U* 
Napoca să 
mult dorita remiză 
la Pitești. Egalita
tea pe tabela de 
marcaj s-a menți
nut nînă în minu
tul 74, minut în co
re una dintre puți
nele acțiuni clare 
ale argeșenilor a 
făcut ea mingea să 
ajungă la 
iul" Radu 
a șutat sec 
scris golul
vea să semneze vic
toria echipei sale. 
Radu II a marcat

eolul numărul 171 
al carierei sale.

a DUPĂ MECIUL 
CORVINUL — DI
NAMO. scriam ln
cadrul rubricii de
fată despre frumo
sul 
za partidei 
Bălăci 
postură de rezervă) 
si un 
mingi. Cel doi, în- 
treeîndu-se în exe
cuții tennice care 
nu permiteau balo
nului să atingă pă- 
mîntul. au făcut de
liciul tribunei. En
tuziasmat!, si noi, 
de virtuozitatea teh
nică a minifotba- 
listului, l-am citat 
numele, cu scopul 
nemărturisit de a-1 
răsplăti șl 3tlmula. 
Din păcate, efectul 
a fost contrar, sur
sa de informație 
furnizîndu-ne un 
alt nume. Facem a- 
cum cuvenita recti
ficare, precizînd că 
pe insolitul parte
ner al lui Bălăci îl 
cheamă Mircea Cio- 
rea (grupa de copil 
a lui V. Oncu). • 
Deși' handicapat de 
o gripă rebelă. Dan 
Petrescu a condus 
foarte bine, la cen
tru, întîlnirea Jiul 
— F.C.M. Brașov. 
Strîngînd din dinți

el nu făcea 
o... repetiție 
rală pentru 
meci care-I . . 
peste trei zile (adi
că astăzi), derbyul 
Steaua — Dinamo.

a IN TIMPUL 
MECIULUI OTELUL 
GALATI — F. C. 
OLT. arbitrul D. 
Buciuman a arătat 
cartonașul galben 
lui Valșcovici. Mo
tivul ? înaintașul 
gălătean s-a supă
rat pe o decizie a 
arbitrului (fiind 
semnalizat in pozi
ție de ofsaid : noi 
am considerat că 
decizia a fost justă) 
si atunci a șutat 
balonul in afara te
renului. In acea se
cundă de nervozi
tate Valscovlci a 
umbrit frumoasa sa 
evoluție și contri
buția la victoria e- 
chlpei sale

■ ÎN MECIUL DE 
LA HUNEDOARA, 
publicul l-a apostro
fat, pe nedrept, pe 
arbitrul partidele a- 
tuncl 
■taxat" 
tent cu
naș 
jucătorul 
lui sutase

l-a 
Ma- 

carto- 
Dar 

Corvinu- 
oe+enta-

tiv balonul tn tri
bune. cînd 
fusese oprit, 
se știe, in termenii 
...regulamentului, a- 
:easta înseamnă „tra
gere de timp". Deci, 
conducătorul meciu
lui. George Iones
cu, nu făcuse alt
ceva deeît să 
pecte litera 
lamentului a 
pili Hunedoarei" 
continuă să se afir
me pe prima scenă. 
Duminică, 
tre aceștia, 
rie (cu certe 
tăti de libero) 
fundașul. 
Bardac, 
sută la 
centrului 
juniori din 
siderurgiștilor, 
lăsat 
impresie, 
spune 
este o copie a lui 
Rednie. * ‘ '
bine nu numai in 
defensivă, dar și în 
atac. Așa a făcut-o 
la golul patru, mar
cat. cu capul, de 
Văetus. Apropo de 
ultimul, cu acest 
gol extrema stingă 
hunedoreană își săr
bătorea împlinirea 
virștel de 30 de ani.
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Prigo- 

cali- 
sl 

dreapta 
produse 

sută ale 
de copii și 

orașul 
au 

o frumoasă 
Se poate 

că Bardac



în partida revanșa la box [tineret]

ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ 5-4
Marti seara, în sala Poliva

lentă din Reșița în fața unei 
numeroase asistențe, s-a dispu
tat întîlnirea revanșă dintre re
prezentativele de box tineret 
ale României si R- D. Germa
ne. După dispute interesante, 
frumoase, dar umbrite de deci
ziile arbitrilor oaspeți care au 
văzut învingători in toate me
ciurile pe sportivii din Dropria 
echipă, ?ugiliștii noștri au câș
tigat din nou, dar cu 5—4. La ~ 
„semimuscă" Z. Lunca l-a în
trecut din 
ITotschke. 
partidă de 
N. Alintă 
gint la C.E. 
acest an, l-a

Z.
nou la puncte pe T. 
în
la

cea de ă doua 
această categorie 
medaliat cu ar
de juniori din 
întrecut detașat

pe J. Heinz, dar cum doi dintre

cei 3 judecători au fost 
R. D. Germană, Heinz a 
declarat învingător. La ..mus- 
ca“ L. Doroftei și-a dovedit din 
nou superioritatea și a oîștigat 
în fața lui J. Unger La aceeași 
categorie A. Mărcuț (cîștigâtor 
la Timișoara prin abandon in 
prima repriză) nu și-a mai ex
pediat adversarul la podea și 
cum M. Wutzke a terminat me
ciul în picioare, numai el știe 
cum, a fost declarat învingă
tor ! „Cocoșul" C. Oprea a 
pierdut prin abandon in prima 
repriză în fața lui M. Rudolph. 
La „semiușoafă" I. Dudău a 
pierdut la puncte la B Senk. 
Apod R. Pășcălftu. A. Antigero 
și Fr. Vaștag au cîșțigat me
ciurile lor prin abandon.

Doru Dinu GLAVAN-coresp.

/n aceste zile, la Atena

BALCANIADA DE SCRIMA

din 
fost

Olimpiada de șah 0 SUPERCUPA

OOUA PARTIDE CISTIGATE OI ECHIPELE NOASTRE
La DuOal (Emiratele Arabe u- 

locurile 
de șah 
în tur
cei fe- 
aceste 

competiții, reprezentativele Româ
niei au cules puncte prețioase in 
a 9-a rundă.

Șahistele românce au revenit 
in partea superioară a clasamen
tului. după o victorie cu 2,5—0,5 
în fața Franței. O singură 
ză, a Danei Nuțu la prima 
celelalte două echipiere.

altei. disputa pentru 
fruntașe ale Olimpiadei 
se menține strînsă, atît 
neul masculin, cit și tn 
mlnin. far în amtndouâ

reml- 
masă, 
Elisa-

io-a. echipa României tntîlnește 
pe cea a Poloniei.

Ia masculin, de asemenea, vic
torie netă a șahiștilor noștri : 
România — Canada 3,5—0,5 (Șubă 
Spraggett 1—0, Nikolotf — Gheor
ghiu 0,5—0,5, IOnescu — Day 1—0, 
Stone — Ghindă 0—1). Intr-un 
derby al rundei. S.U.A. conduce 
cu 2—1 tn fața Ungariei (partida 
Portlsch — Seirawan este Între
ruptă eu avantaj pentru ameri
can). U.R.S.S. a Întrecut cu 
3,5—0,5 Franța (Kasparov — Spas
ski. singura remiză). Iar Anglia

BASCHETBALIST1CA ?
PARIS, 25 (Agerpres). — Comi

sia de organizare a cupelor eu
ropene de baschet a avansat o 
propunere privind organizarea u- 
nul turneu la care ar urma să 
participe cîștlgătaarele celor trei 
competiții masculine („Cupa Cam
pionilor Europeni", „Cupa Cupe
lor", „Cupa Koracd") și selecțio
nata țării organizatoare. Propu
nerea urmează să fie analizată 
de la 1 aprilie, la Lausanne, de 
Comisia executivă a federației 
Internaționale.

De astăzi și pinâ duminică, la 
Alena se desfășoară ediția 19S6 a 
Balcaniadei de scrimă, tradițio
nală întrecere internațională, care 
are la bază o propunere a forului 
român de specialitate. Competiția 
programează dispute la toate cele 
patru arme, individual șl pe e- 
chipe. Din lotul scrimerilor noș
tri fac parte, printre alții, flore- 
tistele Reka Lazăr, Ana Geor
gescu, Georgeta Beca, floretlștii 
Romică Molea, Livius Buzan, sa- 
brerit Florin Păunescu, vilmoș

Szabo, spadasinii Nicolae Bodoczi, 
Sorin Saitoc.

★
Zilele trecute s-a disputat la 

Ruse un concurs internațional fe
minin de floretă. Pe primul loc 
in proba individuală s-a clasat re
prezentanta noastră Roxana Du
mitrescu. In proba pe echipe, 
formația României s-a clasat pe 
locul secund (în finala competi
ției fiind întrecută cu 9—7 de e- 
Chipa R.D.G.). urmată de repre
zentativele U.R.S.S. și Ungariei.

DUPĂ rOlDAL. VOLEIUL !
RIO DE JANEIRO (Agerprcs). 

In Brazilia, s-a constatat, după 
o serie de sondaje și statistici, 
că voleiul este sportul cel mai 
Îndrăgit după fotbal, bineînțe
les. De altfel, meciuri de volei 
mai importante, care atrag un 
mare număr de spectatori, au 
si fost organizate pe celebra 
arenă Maracana. După cum s-a 
mai anunțat, viitoarea ediție a 
Campionatelor Mondiale de vo
lei va avea loc în Brazilia.

„TROFEUL CARPAȚI"
{Urmare din pag. I)

tate, LI—11. după care. însă, 
jucătorii vest-germani au tre
cut la cîrma jocului, cîștigînd 
în final detașat. Marcatori : 
SchwabI 7. Muller 5. Schubert 
4, Bauert, Scliăne, Meitzel si 
Lohr — cite 3. Fraatz și Both 
— cite 2. respectiv David Ziuk

a Federației Internaționale de Șah,

WWW"

Comisia de calificare
întrunită la Dubai, a acordat titlul de „mare maestră" unui 
număr de opt șahiste, între care Dana
i nti —-- -------

\ niii . 7,4 - - v—____ » ——— _ _ —
Ludmila Zaițcva (U.R.S.S.), Ildiko Madl (Ungaria). 

. Erelova (Cehoslovacia), Cornelia Vreeken (Olanda).

Nuțu (România), 
Kveta

beta Pollhroniale șl Gabriela 
Stanciu, obținînd decizia. Primele 
două clasate au avut dificultăți, 
echipa U.R.S.S. întrecînd la li
mită formația R.F.G. (2—1), iar 
R.P. Chineză fiind surprinzător 
stopată de Polonia (1—2). In alte 
meciuri : Spania — 
0,5—2,5 : Cuba — Grecia 
Elveția — Anglia 0—3 ; 
via — Irlanda 2,5—0,5 ;
— Bulgaria 0—2 (1), Scoția — In
dia 1—2. Conduce U.R.S.S.. cu
20.5 p. urmată de R.P. Chineză 
19 p, România, Ungaria 13 p, 
Polonia 17,5 p. Anglia 17 p, R.F.G.
16.5 p. Cuba Iugoslavia 16 p. 
Bulgaria 15,5 p (1). tn runda a

Ungaria 
1.5—1,5 ; 
lugosla- 
Brazllla

cu 3—1 Bulgaria. Două surprize 
notabile : Spania — Iugoslavia 
" ‘ Chile — Cuba 3,5—0.5. Pe 

BJ.G. Scoția 
Indonezia — Argentina 

Polonia 1,5— 
Austria

3—1.
alte eșichiere :
3—1, ' '
1.5— 2,5 ; Islanda
1,5 (1) ; Cehoslovacia —
2.5— 1,5 ; R. Dominicană — R.P. 
Chineză 0,5—3,5. în clasament : 
Anglia 26,5 p, S.U.A. 24,5 p (1), 
U.R.S.S. 24,5 p, Ungaria 23,5 (1), 
România. Spania 23,5 p, Bulgaria, 
Argentina, R.F.G. 23 p, Chile 
22 „5 p. Indonezia, Cehoslovacia, 
R. P. Chineză, Austria 22 p, Iu
goslavia, Cuba, Franța 21,5 p. Pe 
programul rundei viitoare, 
U.R.S.S. — România.

CANDIDATURI PENTRU VIITOARE
EDIȚII ALE JOCURILOR OLIMPICE

SI-ACUM»

MASTERS-UL MASCULIN!
(Agerpres).

Portland 
aflate în 

că 
or-

WASHINGTON
Orașele americane 
și Eugene, ambele 
statul Oregon, au anunțat 
vor candida, împreună, la
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1996. Referitor la 
aceasta, s-a precizat că în 1989 
Comitetul Olimpic al S.U.A. va

LA A XXIII-a EDIȚIE
10, Dziuba 5, Antczak 3, Mas- 
lanka 2, MISezynski, Czubak si 
Steglinski — cite unul. Bun ar
bitrajul crestat de M. Marin — 
St. Șerban (România).

Astăzi, de la ora 15 : ROMÂ
NIA B — BULGARIA ; 16,30 : 
U.R.S.S. — POLONIA ; 18,00 :
ROMANIA A — R.F. GERMA
NIA.

alege între diferitele candida
turi. pentru a aduce sprijinul 
său uneia dintre ele în fața 
Comitetului Internațional Olim
pic. După cum se știe. Olim
piada albă din 1988 va avea loc 
în orașul canadian Calgary. Iar 
pentru ediția din 1992 atribu
irea se va face în cursul săp- 
tămînil ce urmează, cu prilejul 
reuniunii C.I.O. de la Lausanne.

Orașul Yamagata. din nor
dul Japoniei, va candida la 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din anul 2000, au a- 
nuntat oficialități ale primăriei. 
Yamagata are 240 000 locuitori. 
O hotărîre privind atribuirea 
Olimpiadei albe din 2 000 va fi 
luată de C.I.O. în anul 1994.

NEW YORK, 25 
Circuitul „Marelui 
colin la tenis s-a 
mul loc revenind Iul Ivan Lendl, 
ou 4 801 p. Pe tocurile următoare 
s-au situat Becker — 3 335 p, 
Edberg — 2 757 p, NystrBm — 
2 097' p, Noah — 2 055 p. Wilander
— 1 957 p, Leconte 1 882 p, Gomez
— 1 746 p. Acești opt jucători 
s-au calificat pentru „Turneul 
campionilor". competiție oe va 
debuta la 3 decembrie, la celebra 
arenă new-yorkeză „Madlson 
Square Garden". De remarcat 
că la „Masters" nu va H pre
zent nici un tenlsman american.

Organizatorii turneului de la 
New York au stabilit următoarele 
grupe : 
Stefan 
Andres 
Boris
Henri Leconte, Joakim Nystrdm.

(Agerpres). — 
Premiu" mas- 
tnchelat, pri-

Lendl. 
Noah,

seria I : Ivan
Edberg, Yannick 

Gomez ; seria a U-a :
Becker, Mats wllander,

„GELOZIE"
Cotat azi printre cei mal 

apreciați șefi de orchestră 
din lume, prezență fami
liară pe scena Operei Mari 
din Paris, Michel Plasson 
a dirijat 
„Aida" "șl un .. 
nosor" la „Palais Garnier", 
„Requiemul" de Verdi tn 
sala polivalentă de la 
Bercy ! Am folosit semnul 
exclamării pentru că, de 
reguilă, muzicienii de elită, 
fie el lnterprețl, compozi
tori, dirijori etc., refuză 
să se producă în astfel de 
săli multifuncționale, pre- 

. ferind (mal ales din moti
ve de acustică) Incintele 
tradiționale, anume con
struite pentru muzică. 
Dacă Plasson a încălcat 
regula, el pare s-o fi fă
cut din „gelozie", din 
dorința ca muzica să nu 
ramînă mai prejos decît 
sportul, care (prin baschet, 
volei, box și. tn ultimul 
timp, tenis) a luat tot mal 
mult în stăpînire . ’
de la Bercy. De altfel, el 
nu s-a sfiit să recunoască 
asta, într-un Interviu pu
blicat zilele trecute în „Le 
Figaro" : „Muzica trebuie 
să fie neapărat prezentă 
(n.n. la Bercy), ca să cul
tive spiritul tinerilor. Ca 
și sportul, ea are datoria 
să ridice la rang de săr
bătoare bucuria oamenilor 
de a se reuni". Ele, 
zică șl sportul. 1 se 
maestrului la fel de 
burătoare.

Intru totul onorantă . 
tru sport, veți fi de acord, 
o asemenea apropiere, ve
nită din partea unul diri
jor celebru, care parcă În
tărește, peste ani, mărturi
sirea de credință a omului 
de litere care a fost Al
bert Camus (1913—1960),
Premiul Nobel pentru lite
ratură in 1957 : „Datorez 
sportului tot ce știu mal 
sigur despre morală șl o- 
bllgațiile oamenilor".

Ovidiu IOANITOAIA

recent, între o 
„Nabucodo-

palatul

mu- 
par 
tul-

pen-

Ai învins - continuă, ai pierdut — continuă !

DEMNITATEA DE A LUPTA PÎNĂ LA CAPĂT
tn computerul care a înregistrat sosirile celor 20.000 de partici

pant ia recentul maraton de la New York a intrat și o informa
ție neobișnuită. Ultimul concurent a trecut linia de sosire la trei 
zile după ce italianul Gianni Poli primise deja cununa cu lauri 
a învingătorului și se bucura de toate onorurile ! N-a rîs. însă, 
nimeni de acest finiș atît de încet. Șl nici statisticienii nu s-au 
grăbit să înregistreze noul record de durată pe cel 42,195 de ki
lometri.

Cu toate, astea. întîrzlerea a însemnat mal mult decît o emo
ționantă reușită. Dar nu a fost vorba despre o victorie sportivă, 
ci de una a puterii omului de a nu se considera înfrînt niciodată, 
indiferent de dramatismul situațiilor pe care, la un moment dat. 
este obligat să le traverseze. Lecția pe care ne-a oferit-o marato- 
nistul sosit la trei zile după învingător este una care nu se uită, 
zguduitoare, pentru că el a parcurs cei peste 42 de kilometri ai 
cursei fără... picioare, ambele pierdute într-un accident, cu ani 
in urmă 1 (William Sunders a parcurs maratonul într-un... că
rucior acționat cu propriile brațe).

Sigur, cele petrecute pot fi privite din unghiul amatorului de 
curiozități. Ar fi însă o impietate. Să-i fim recunoscători alergă
torului fără picioare, în primul rînd,- pentru că fapta lui ne 
Obligă sâ medităm. De pildă, la faptul că o întrecere înseamnă 
— în sport ca și în viață — mai mult decît victoria de la capă
tul el. Sau altfel spus, că nu atît succesul contează, cît modul 
în care ai luptat pentru el.

Radu TIMOFTE

TELEX ® TELEX TELEX © TELEX
PATINAJ, 

rată 
rea 
Gen 
cu 
puncte în favoarea 
vi etici, tn 
ours 
riști gat. două probe : 500 m —
37,49 și 1090 m — t .*15,31, iar com
patrioata sa. Irina Fadeeva, s-a. 
situat pe prlmu!, ioc la inoo m. 
cu timpul de 1 :24,08.

SCHI fond > Cursa de 10 km 
de la* Beitostoelen (Norvegia) a 
fost cîștigată de cunoscutul cam
pion suedez Gunde Svan, cu 
timpul de 32 -32,1.

TENIS fn finala turneului 
de la Bergen (Norvegiajucăto-

. ZA » i 
la Karl Miîrx Stadt, 
dintre

nane și U.R.S.S.
scorul

Desfâșu- 
, tntîlni- 

selecționatele R. D 
s-a încheiat 

general ■ de * 394—391 
sportivilor so- 

.... ziua a dJua de con- 
Igor Șfcleșovskl (U.R S.S.) a 

:at două

ru.1 american Peter FLeming 
învins cu 6—1, 6—1 pe suedezul 
Jan Gunnarsson. Proba de dublu 
a, fost cîștigată de perechea ame
ricană Kelly Jones — David Li
vingston. care a dispus în finală 
cu 6—7 7—6, 7—5 de cuplul Pe
ter Bastiansen (Danemarca) — 
Patrick Kuhnen (R.F. Germania).

TENIS DE MASA ® Proba In
dividuală masculină din qadrul 
concursului de la Novi Sad a fost 
cîșttgată de Chen Zh’bin (R. P, 
Chineză), învingător cu 3—l în 
finala disputată în compania sue
dezului Erik TJndh. tn finala 
probei feminine sportiva chi
neză Tsen Ying a dispus cu 3—1 
de coechipiera sa Geng Lîyuan

CUPE • CAMPIONATE
ASTA SEARA sînt programate 

meciurile din prima manșă a op
timilor de finală ale Gupei 
U.E.F.A. Iată programul complet 
al Intîlnirilor : Dundee United — 
Hajduk Split, La Gantoise — I.F.K. 
Goteborg, Groningen — Guima
raes, Spartak Moscova — F.C. Ty
rol Innsbruck, Bayer Uerdingen
— F.C. Barcelona, Borussia MOn- 
chengladbach — Glasgow Rangers, 
Dukla Praga — internazionale, 
Torino — Beveren. Jocurile retur 
vor avea loc la 10 deGembrie.

ÎN 32-IMILE Cupei Portugaliei, 
trei echipe din prima ligă‘au fost 
eliminate ! Belra Mar (liga a 2-a) — 
Varzim 4—2. Academica Coimbra
— Oliveira Doura (liga a 3-a) 1—2. 
A treia formație este Salgueiros 
Porto. învinsă cu 6—0 de F.C. 
Porto (ambele din liga 1). Alte

rezultate mai importante : Porto- 
santense (amatori) — Sporting 
0—1, Lousanense (Uga a 3-a) — Be- 
tenenses 1—4, Guimaraes — Setubal 
(liga a 2-a) 4—1, Bombarrelense — 
Benfica 0—3, Trofense — Braga 
0—0, Felguelras — Chaves 2—2 (la 
scor egal, meciurile se vor re- 
juca).

IN CAMPIONATUL Iugoslaviei, 
etapa a 14-a, nu s-a înregistrat 
nici o victorie In deplasare t Doar 
trei scoruri egale (Subotlca — Sa
rajevo 0—0, Tuzla — Skoplje 1—1 
șl Dinamo Zagreb — Pristina 
1—1). în rest, victorii ale gazdelor: 
vlnkovici — Velez Mostar 2—1, 
Titograd — Niș 2—0. Rijeka — 
Steaua Roșie Belgrad 2—1. Zelez-

If “ ? : < W&T
ill sâiLr

Nu, nu t-a rugby, ci una la fotbal Fază din me~
dul'Bayer Uerdiitgen jern Munciten (0—0). în echipament complet
alb, jucătorii echipei gazdă Telefoto : A. P. — AGERPRES

mcear — Osijek 3—1, Partizan — 
Hajduk Split 4—1, Zenica — Nik- 
sicl 3—1. Pe primele locuri, lupii 
strînsă : Skoplje 16 p, Velez Mos
tar, Partizan, Dinamo Zagreb șl 
Hajduk Split toate cu cîte 14 p. 
Pe ultimele locuri : 17. Steaua Ro
șie Belgrad 5 p, 18. Sarajevo 4 p.

IN fruntea clasamentului 
Olandei, două echipe se află la 
egalitate, după 16 etape : Eindho
ven și Ajax cu cîte 28 p. Le ur
mează la mare diferență Feye- 
noord șl Den Bosch cu cîte 20 p. 
Cîteva rezultate mai importante : 
Feyenoord — Utrecht 1—1, Den 
Bosch -* Alkmaar 2—2, Zwolle — 
A] ax 0—1, Groningen — Veendam
1— 1, A.D.O. Haga — Eindhoven
2— 6 !

RECORD DE GOLURI în cam
pionatul U.R.S.S. : 40, în numai 
șapte jocuri, în cadrul etapei a 
30-a. Cîteva din cele mai semnifi
cative scoruri : Dinamo Moscova
— Erevan 6—0. Spartak Moscova
— Neftci 4—0, Dinamo Minsk — 
Vilnius 7—2 șl Dinamo Kiev — 
Zenit Leningrad 5—3. Tn clasa
ment, lideră este Dinamo Moscova 
cu 38 p urmată de Spartak Mos
cova 37 p.

ÎN ETAPA A 14-a. în Turcia, 
derbyul dintre Galatasaray șl 
Beșiktaș s-a încheiat la egalitate : 
2—2. Alte rezultate : Fenerbahce
— Sariyer 1—0 Bursa — Samsun 
0—1, Trabzon — Rlze 3—0, Gen
ei erb ir ligi — Ankara gukil 1—1, De- 
nizli — Bolu 3—1, Eskișehir — 
Kocaeli 3—0. Pe primele locuri j 
Samsun 20 p Ga’-hv f. 18 p* 
" 'bzon 17 p.

tN LUXEMBURG, după 11 etape, 
primul loc continuă să fio ocupat 
de Jeunesse d’Esch cu 20 p, ur
mată de Avenir Beggen cu 18 p. 
Lidera a realizat scorul etapei, în- 
vingînd cu 7—1 pe Alliance Dude- 
lange. In tîmp ce Beggen a cîștl- 
gat în deplasare, cu 4—1, în fata 
lui Grevenmacher.
• în clasamentul golgeterilor 

din campionatul Italiei pe primul 
loc se află Altoheîli (Internațio
nale) cu 7 goluri, urmat de Ma
radona (NapoM). Diaz (Fioren
tina), Kieft (Torino) șl VîMis (Mi
lan) toți cu cîte 5 goi ur:.
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