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Ieri s-au disputat două dintre partidele restante ale Diviziei A de fotbal

VICTORIE CLARĂ A LIDERULUI 1N DERBYUL DE TOAMNĂ
STEAUA - DINAMO 3-0 (1-0)

COMPETIȚIILE SPORTIVE-
ȘCOALĂ PENTRU VIITOARELE

EDUCATOARE Șl ÎNVĂȚĂTOARE

Așteptat cu mare si justificat 
Interes, derbyul de toamnă al 
campionatului, un derby de ve
che tradiție in fotbalul nostru, a 
corespuns doar partial exigen
telor publicului spectator. A- 
cestpia 1 s-a oferit, de către 
cele două fruntașe ale compe
tiției un joc destul de echili
brat in primele 45 de minute, 
dar mult prea tensionat si as
pru, cu numeroase faulturi si 
riposte nesportive, care i-au 
scăzut sensibil din calitate si 
spectaculozitate si pe care ar
bitrul nu le-a temperat cu e- 
xigența necesară.

Momentul deschiderii scorului ta partida disputată ieri pe sta- 
diondl Steaua Foto : Iorgu BĂNICA

start în a- 
repede con- 
de marcaj.

Forțînd încă din 
tac. Steaua a luat 
ducerea pe tabela 
în min. 5, cînd, în nrma unui 
corner bine executat de Lăcă
tuș, de pe partea stingă, min
gea a fost trimisă în poarta 
lui Moraru printr-o excelentă 
lovitură de cap a lui BUM- 
BESCU (îl socotim pe el ca 
autor al golului chiar dacă, cu 
foarte puțin înainte de a de
păși linia porții, mingea a mai

După ultimul test internațional al popicarilor

UN SINGUR JOC!PREGĂTIRE FIZICA, DAR NU PENTRU
Specialiștii români și străini 

prezenți sîmbătă si duminică/ 
pe arena Olimpia din Capitală 
au fost unanimi în părerea că 
întrecerile celei de-a XX-a e- 
diții a „Trofeului Carpați1 
popice s-au situat 
valorică ridicată, 
principalii anima-, 
tori fiind jucătoa
rele si jucătorii 
din tara noastră, 
învingători meri
tuoși în toate pro
bele.

Această 
competiție 
națională a 
a adus la 
cam tot i 
mai bun jocul nos
tru de popice. A- 
lături de seniori 
cu vechi state de 
activitate în echi
pele naționale, pe 
pretențioasele pis
te ale sălii bucu- 
reștene au evoluat 
Si tineri promo
vați in loturile re
prezentative. A- 
ducînd fireasca 
dorință de afir
mare. unele ele
mente talentate 
au reușit să-și 
fructifice calitățile 
obținînd cifre pro
mițătoare. Dar. 
atît în cazul spor
tivilor experimen-' 
tati. cit mai ales al ___  ...
bat la porțile consacrării în. a- 
rena internațională, prestațiile 
reprezentanților noștri au do-

ultimă 
inter- 

i anului 
rampă 

ce are 

celor care

fost Împinsă cu capul si de 
Bdodedid). Deschiderea atît de 
timpurie a scorului nu-1 dezar
mează pe dinamovisti. care re
plică prin acțiuni ofensive ceva 
mai elaborate si suficient de 
periculoase. Echilibrul disputei 
este evident In min. 13, An
yone îl pune în dificultate pe 
Sttagaciu, după care (In min. 
19) va fi rindul lui Mo
rarii să se remarce la un 
splendid șut tras de Lă
cătuș. Echipa gazdă se arată, 
totuși, mai incisivă decît parte
nera sa St In min. 26 Balint 
este faultat în careul advers

Foto : iorgu BĂNICĂ 
de către Nicolae ; Lăcătuș exe
cută lovitura de la 11 metri, 
dar mingea nimerește stiloul 
porții, de unde ricoșează apoi 
in aut Dinamovlstil vor avea 
noi emoții ta minutele 32 și 
36, la șuturile lui Balint șl. 
respectiv, Bălan, care greșesc

Constantin FIRANESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

vedit că și unii și alții au dis
ponibilități tehnice și tactice 
încă nevalorificate. Să expli
căm. Am mai scris, nu o dată, 
că popicarii fruntași posedă o 
tehnică decisivă la efort maxim, 
fapt reconfirmat de Maria To- 

_ . la 
la o ootă

p.d.
Tmara Octavia Ciocirlan 
la un joc la altul la , 
416 șt 429

in progres de 
i „Trofeul Carpati“ : 
Foto : Ion MIHĂICĂ

dea și Iosif Ttemănar, „vete
ranii" echipelor naționale, care 
au cîștigat sîmbătă probele 
individuale cu rezultate re-

CLASAMENTUL
1. STEAUA 14 12 t 9 35- 5 26
z. Dinamo 13 * 3 1 40-12 21
3. Victoria 14 7 3 4 13-13 17
4, Petrolul . 14 S C 3 13- 3 14
S. F.C. Argeș 14 7 3 5 15-11 16
t. Sp. Stud. 14 t 3 S 26-15 15
T. F.C. Olt 13 « 3 4 13-12 15
3. F.C.M. Brașov 14 7 « 7 14-18 14
9. S.C. Bacău 14 « 3 6 18-24 14

19. Corvinul 14 5 3 6 22-21 13
11. Oțelul 14 4 J 5 14-13*13
12. U. Craiova 14 4 3 5 12-13 13
13. Rapid 14 5 3 7 15-24 12
14. „U« Cluj-N. 14 4 3 8 14-18 19
15. Chimia 14 4 2 8 18-28 10
K. Glori. 14 S * 9 14-36 10
17. Jiul 14 3 2 9 11-22 8
19. Flacăra 14 3 1 10 10-29 7

La Craiova

UNIVERSITATEA -
- SPORTUL STUDENȚESC 1-1

(Cronica acestui meci. în 
pag. 8—3)

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

ECHIPA NOASTRĂ-EGALATA IN ULTIMA SECUNDĂ!
W

CRAIOVA, 26 (prin telefon). Interesul iubitorilor sportului pen
tru jocurile celei de a 23-a ediție a „Trofeului Carpați" 1* hand
bal masculin este nici in continuă creștere. Spectatorii au fost 
martorii unor partide frumoase, eu faze desfășurate in viteză.

ROMÂNIA A - R.F. GERMANIA 20-20 (11-9)
Prima selecționată a Româ

niei a terminat la egalitate cu 
puternica formație a R. F.

marcabile — 457 și, respectiv, 
933. performanțe ce reprezintă 
noi recorduri ale arenei. A 
doua zi însă. în confruntările 
la dublu mixt, ei au coborît 
Ia 404 și. respectiv, 890. Au mai 
scăzut randamentul de la o zi 
la alta Ilie Hosu 918—892, Ma
ria Zsizsik 420—378. Margareta 
Cătineanu 417—404 și Marian 
Andrei 875—839. De asemenea, 
Viorica Botezatu — 383, Alexan
dru Naszodi — 845 și Silviu 
Belivacă — 851, tineri cu un 
promițător bagaj de cunoștințe 
tehnice, au evoluat la indivi
dual sub nivelul posibilităților 
reale. Cauza cauzelor acestor 
.rezultate nesatisfăcătoare o 
constituie OBOSEALA, multi 
dintre selecționabili făcînd e- 
forturi vizibile pentru a-și re
găsi ritmul normal, ceea ce de-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag a 4-a)

LA POLO, RAPID A PIERDUT DIN NOU CU CRIȘUL: 7-12
Cea de-a doua partidă Rapid — 

Crișul nu a mai avut tensiunea 
și spectaculozitatea celei de 
marți. Rapidiștii au înce
put. cam prea circumspect, 
ceea ce a convenit combinati
ve! echipe orădene. care a 
încheiat repriza întîi cu un 
avantaj net. în următoarele 
„sferturi* Crișul s-a mulțumit 
să păstreze diferența (indeo- 

în acțiunea de formare a de
prinderilor motrice la copil, 
educatoarele sl învățătoarele au 
un rol determinant, ele fiind a- 
celea care vin fată în față 
pentru prima oară cu midie 
vlăstare. Raidurile noastre 
prin unități de lnvățămînt pre
școlare si școlare ne-au oferit 
prilejul de a consemna, ta 
multe cazuri, situații in care

Pe podiumul de premiere, echipele din Cluj-Napocâ (locul I), 
București (II) fi Suceava (III).

cadrele didactice din grădinițe 
și școli abordează această o- 
bligatie de referință de pe po
ziția celor care o rezolvă cu 
competentă. în cunoștință de 
cauză. La aceasta au contri
buit. Intr-o bună măsură, cursu
rile inițiate de Ministerul E- 
ducației si Invătămînfulul. prin 
Inspectoratele școlare, cu spri
jinul conducerii Institutului de 
Educație Fizică și Sport, ca si 
colocviile de perfecționare me
todice organizate periodic de 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică si Sport. Este Îm
bucurător că se fae eforturi 
pentru a îmbogăți continuu

Germania. în primul rind pen
tru că în finalul reprizei ta
tii și la începutul celei secun
de a slăbit nepermis ritmul de 
joc. In min. 22 scorul era 
10—5. iar în ultimul minut al 
primei reprize oaspeții au 
înscris de două ori. La reluare 
pasele handballștilor noștri 
nu „merg", motiv pentru care 
antrenorii 11 trec pe banca re
zervelor pe conducătorul de joc 
Bedivan (Ghimeș nu a jucat.

Turneul masculin de volei (grupa 1 valorică)

REZULTATE SCONTATE IN PRIMA ZI
ZALĂU, 26 (prin , telefon). 

Spectatorii sălăjeni au ținut să 
fie prezenți in număr mare în 
Sala sporturilor, la startul ce
lui de-al doilea turneu al pri
mei grupe valorice la volei. 
Reuniunea a fost deschisă de 
meciul STEAUA BUCUREȘTI — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ, ciștigat de campioni 
cu 3—0 (10, 7, 8). Doar în se
tul II învinșii au condus cu 
5—1. dar în continuare valoa
rea și-a spus cuvîntul. cu toa
te numeroasele schimbări fă
cute în , echipa mureșenilor, 

’ pentru a se găsi o formulă va
labilă de joc. S-.au remarcat: 
Dascălii, Șoica Si Constantin 
de la Steaua, respectiv Matefi.

bine 
pre- 
mai 

decît

sebi printr-o apărare 
organizată). Rapidul s-a 
zentat mai slab și mult 
puțin orientat tactic 
în ziua precedentă. Firesc deci 
ca meciul să se termine cu un 
scor : 12—7 (4—0, 3—3, 2—2, 
3—2) pentru Crișul. care in
dică o diferență de valoare 
stabilită pe tabela de marcaj 

bagajul de cunoștințe ta dome
niul educației fizico al educa
toarelor si învățătoarelor, ta 
perspectiva cuprinderii, a par
ticipării TUTUROR copiilor d 
elevilor Ia activități de mișcare, 
la exerciții fizice, ta mod sis
tematic, organizat, 1» competiții 
sportive.

S-a mai făcut. însă, un pas. 
Sub mobilizatoarea emblemă a

Daciadei, Ministerul Educației 
si Invățămîntului și Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
Si Sport au initiat. anul trecut, 
primul Concurs republican al 
liceelor pedagogice la două 
ramuri de sport prioritare în 
mișcarea noastră sportivă, at
letismul și Înotul, totodată de 
o mare importanță ta școală. 
Inițiativa și-a propus să sti
muleze interesul viitoarelor e- 
ducatoare și Învățătoare pentru

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3) 

do-

im-
Si,jocului 

reprizei se-
Berbece ra
de la 7 m 

15). formația
resurse

fiind ușor accidentat), soluțiile 
încercate în continuare 
vedindu-se improvizații.

Echilibrul se menține, 
potriva cursului 
ta ultima treime a 
cunde. cu toate că 
tează o aruncare 
(mta. 49. 16 — 
noastră găsește resurse să 
se distanțeze, prin golurile în
scrise de Voinea și Berbece — 
câte două. în min. 54 scorul 
devenise 20—16. Din acest mo
ment, trei greșeli consecutive 
ale jucătorilor noștri per-

Mihail VESA

(Continuare In pag. a 4-a)

Foarte bun arbitrajul cuplului 
V. Dușa — D, Dobrescu.

A urmat intîlnirea DINAMO 
BUCUREȘTI — ELCOND DI
NAMO ZALĂU 3—0 (5, 10, 12). 
Nesiguranța în execuții (la pre
luare și, în special, la servi
ciu) în tabăra sălăjeană a fa
cilitat de la început desprin
derea dinamoviștilor care au 
condus lejer (11—2 în setul I 
și 13—6 in setul II). adjude- 
cîndu-șl-le fără probleme în 
pofida faptului că și ei' au 
greșit multe servicii. în setul

Gheorghe DEDIU

(Continuare in pag 2-3)

încă de la începutul reprizei se
cunde: 5—0. Au înscris: Gordan 
4, Fejer3, Costrășt. Illes, Raț si 
Garofcanu (C). B. Tufan 2, 
Florincescu 2, Ungureanu. Gh. 
Die și R- Tufan. Din nou bun 
arbitrajul prestat de V. Golan 
si A. Gere.

George ROTARU
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Rubrică rezervată șoimiloi 
patriei și purtătorilor 

cravatei roșii cu tricolor

• Unitatea de pionieri a Șco
lii nr. 17 din Sectorul 1 al 
Capitalei se mîndreste cu ele
vul Matei Giurcăneanu, din • 
clasa a 7-a. fruntaș la înot în
tre colegii de la Clubul spor
tiv școlar nr. 1 și din țară. 
Descoperit și modelat de prof. 
Mihacla Doboșan, pionierul 
Matei Giurcăneanu deține re
cordul republican la copii în 
probele de 50. 100 și 200 metri 
bras. El a fost de asem'enea. 
printre fruntași in întrecerile 
rezervate copiiilor și juniori
lor în acest an (București. Re- 
8ița Arad etc) : „Un talent 
autentic" afirmă prof. Marinei 
Oancea, directorul C.S.S. 1 și 
„un elev dintre cei mai con
știincioși la învățătură", cum 
este consemnat într-o dare de 
seamă a unității de pionieri a 
școlii. Atenție, deci, la Matei 
Giurcăneanu. probabil, un vii
tor înotător fruntaș.
• „O zi a tenisului de cîmp". 

Așa au intitulat elevii școlilor 
din Tg. Neamț acțiunea inițiată 
de Casa pionierilor și șoimilor 
patriei din localitate. în colabo
rare cu Liceul agro-industrial. 
organizată în orașul de la poa
lele Cetății Neamțului. O ac
țiune la care a fost prezentă, 
alături de prof. Florența Mihai 
și campioana mondială univer
sitară 'de la Kobe. Daniela 
Moise. Apreciata sportivă a si 
susținut un meci demonstrativ, 
după care a purtat un intere
sant dialog cu toți iubitorii 
tenisului din localitate. Acți
unea. patronată de întreprin
derea textilă de volvatir (di
rector. ing. Serafim Lungu), 
„a însemnat o foarte bună 
popularizare a tenisului in ju
deț" aprecia prof. Ion Balcîza, 
președintele C.J.E.F.S. Neamț. 
O acțiune similară pregătește 
61 Clubul sportiv școlar Pio
nierul din Piatra Neamț.
• Tradiționala acțiune spor

tivă de masă „Chemarea toam-

nei". inițiată si organizată de 
Consiliul Municipal Sibiu al 
Organizației Pionierilor si Șoi
milor Patriei, acum la a X-a 
ediție, a avut printre partici- 
panți și numeroși elevi de la 
școlile nr. 17. 9, 12, 18. 4 și 19. 
De altfel, ca și la edițiile pre
cedente. „Sînt eîteva dintre 
școlile sibicne fruntașe în sport, 
concursurile și competițiile or
ganizate sub egida Daciadci re
unind majoritatea elevilor din 
aceste unități de învățămint" —

(J.O.. campio- 
la care sporti- 
participat si au 
dar și un sti- 
elevele de la 

_ __ ___iniția în înot, 
într-o primă etapă... Consiliul 
Organizației Pionierilor și Șoi
milor Patriei din Sectorul 5, 
care a inițiat acțiunea, inten
ționează să o repete la Școala 
nr. 280, dar cu alți invitați, la 
fel de îndrăgiți de copii : hand
balistul Cristian Gațu și jucă-

mari competiții 
nate mondiale) 
vele oaspete au 
obținut medalii, 
mulent pentru 
„132“ de a se

TURNEUL DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

III, cu toate că au fost con
duși cu 8—2, sălăjenii au rea
lizat consecutiv 8 puncte, dar 
n-au mai avut puterea de con
centrare să continue seria. 
S-au remarcat de la învingă
tori Vrîncuț, Gîrleanu și Căta- 
Chițiga. Bun arbitrajul : D. Do- 
breseu — AL Dragomir.

Ultima partidă 
pus formațiile 
ȘTIINȚA BAIA 
NIVERSITATEA 
IOVA. Scor 3—2 
13. 10) pentru
după un Joc viu disputat șl a- 
plaudat de public. Băimărenil 
•-au impus la Urnită în setul 
I, dar l-au dominat ceva mai 
clar pe următorul si păreau să

a serii a o- 
explorAri 

MARE și U- 
C.F.R. CRA- 
(—13, —6. 9, 

craioveni,

Consulul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică 
ți Sport, Împreună cu Cabi
netul municipal pentru acti
vitatea ideologică ți politico- 
educatlvă, organizează vlner’ 
28 noiembrie a.e., ta cadrul 
programului de pregătire po- 
lltico-ideologlcă lunară a ca
drelor de conducere din do
meniul activității de educație 
fizică ți sport din Municipiul 
București dezbaterea pe te
ma :

„Perfecționarea continuă a 
mecanismului economlco-fl- 
nanciar, aplicarea eu fermi
tate a principiilor autocondu- 
cerll, autogestiunll ți auto
finanțării. Sarcinile ce revin 
organelor ți organizațiilor de 
partid, conducerilor unităților 
sportive, In vederea organi
zării țl desfășurării Întregii 
activități In condiții de Înal
tă eficiență șl calitate-.

A'"'

,-x.

<< ■

< :■

M':

Pionierul Matei Giurcăneanu, fruntaș la înot, după primul an
trenament cotidian... Foto : Gabriel MIRON
ne precizează prof. Ioan Mun- 
teanu, unul din principalii or
ganizatori ai activităților spor
tive cu pionierii din Sibiu. De
sigur, spre bucuria copiilor din 
școlile sus-amintite.

• Două dintre înotătoarele 
noastre fruntașe. Carmen Bu- 
naciu și Anca Fătrășcoiu ; 
fost invitatele pionierelor de 
Școala nr. 132 din Sectorul 5 
Capitalei. Prilej de evocare 
unor frumoase amintiri de

torul de tenis Dumitru Hărădău. 
Aceasta. în prima decadă a lu
nii decembrie.

Rubrică realizată de
Tiberiu STAMA

au 
la 

: al
a 

la

se îndrepte spre o victorie în 
trei seturi. Studenții au reve
nit, însă, spectaculos în partea 
a treia a întîlnirii și au condus 
cu 8—3 în setul IV, dar au 
fost depășiți 
pentru ca în 
prindă de la 
leze 
găsit 
veni.
beri, 
pectiv 
le.

imediat (8—10), 
final să se des-- 

13—13 și să ega- 
Setul decisiv i-asituația.

mai proaspeți pe craio- 
Remarcați : Iuhasz, Scho- 
Stoian și Pascu (U), res- 

Dumitru și Mano- 
Corect arbitrajul : C. Ion 

D. Deju.
Joi, de la ora 15, partidele : 

Univ. CFR — Steaua, Elcond 
Dinamo — ASA Electromureș 
gi Dinamo — Explorări Știința.

In divizia a
DE DASHIEV (ill)

Meciurile de baschet mascu
lin desfășurate ieri în ca
drul etapei a VlII-a (in
termediară) a Diviziei A, 
grupa valorică 1—6, s-au în
cheiat cu următoarele rezul
tate :

STEAUA — ICED CSȘ 4 
BUCUREȘTI 111—85 (58—45).

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO ORADEA 115—92 
(62—35).

RAPID BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANȚA 100—87 
(48—43).

• Azi, alte meciuri
Azi au loc partidele manșei 

a doua după următorul pro
gram : sala Floreasca, de la 
ora 9 : Dinamo București — 
Dinamo Oradea, Steaua — 
ICED ; sala Rapid, de la ora 
10 : Rapid — Farul.

„CUPA ACrONOMIA“, Li
0 REUȘITĂ

9
Organizînd prima ediție a 

.Cupei Agronomia", secția de 
călărie (antrenor, maestrul 
sportului Alexandru Longo) a 
acestei asociații bucureștene 
si-a făcut o foarte reușită in
trare în circuitul competițional. 
Beneficiind de condiții deosehi- 
te. oferite de baza hipică aflată 
la Stațiunea Didactică Experi
mentală Belciugatele (director 
Stelian Neaeșu, șef complex 
Constantin Petre), competiția a 
constituit un succes din toate 
punctele de vedere. Aflindu-se 
la start sportivi bine ctmoscuți 
de la Steaua, Dinamo să Agro
nomia (Claudiu Gheorghe. Ra
du Ilioi. Gheorghe Neagu. Ți
ței Răducanu, Ștefan Stoica. 
Ionel Bucur, Cristian Grigore, 
Marian Feraru, Amalia Gheor
ghe. Damian Cazac), concursul 
a constituit o foarte bună pro
pagandă pentru acest sport 
printre numeroșii spectatori din 
Islaz, Brănești. Belciugatele, 
Fundulea ș.a.

PREM
Programul 

cuprins disi 
gorii de ob 
și ușoară). : 
demonstrații 
campionului 
Nicolae (Ste 
cele de v,ol 
Juniorii el . 
cum ne spt 
tulul Dani: 
.tuturor eeli 
secția de la 
* contribui 
dezvoltarea 
concurs repi 
această dirt 
frumoasă in 
Agronomia, 
tora asen 
sportivii car 
cest concur; 
tare au avu 
Grigore, I. 
Amalia Ghei 
Gheorghe, F 
Cazac (Agrc

RUGBY: ETAPA A Xl-a, IN ÎNTREGIME FAVORABILA
SERIA I

STEAUA — RULMENTUL BÎR- 
LAD 18—3 (9—0). Scorul nu a
Juat proporții pentru că rugbyștii 
btrlăderil s-au „bătut" în sensul 
bun al cuvlntului, agățînd,u-se 
de fiecare balon. Bineînțeles, 
după... posibilități parcă, mai 
reduse, ca altădată, echipa tre- 
cînd printr-un evident Impas, 
după, virful de formă care a 
Însemnat cucerirea Cupei F.R.R. 
Steaua a dominat, dar cu... e- 
fect abia după pauză, ctad su
perioritatea el a fost, de altfel,

De azi, la Ploiești

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI

DE BOX PE ECHIPE (juniori)
Campionatul Național de box 

pe echipe pentru juniori a a- 
juns în fata ultimului act pen
tru desemnarea echipei ciștigă- 
toare. Turneul final se va des
fășura în sala Prahova din 
Ploiești, incepind de azi si vor 
participa câștigătoarele celor 
patru serii : C.F.R. Timișoara 
și selecționatele județelor Dolj, 
Brăila si a Municipiului Bucu
rești. Conform regulamentului 
în prima zi se vor întâlni for
mațiile Dolj — Brăila și Bucu
rești — C.F.R. Timișoara. în
vingătoarele își vor disputa fi
nala. pentru titlul de campioa-

hă, sîmbătă, în aceeași șală.
Toate cele patru formații 

participante s-au pregătit in
tens pentru acest important e- 
veniment.

Pentru buna desfășurare a 
turneului, federația de specia
litate a desemnat un corp de 
arbitri-judecători format din 
oficiali purtători ai ecusoanelor 
A.I.B.A. si E.A.B.A.. precum și 
arbitri de cat. I : Gabriel Dan- 
ciu — delegat general, Gheor
ghe Chivăr, Traian Panait, Ene 
Mitică si Jenei Vancea (Bucu
rești), Marin Tașulca si Gheor
ghe Dima (Ploiești).

fructificată prin singurul (!) eseu 
ai meciului : intrare spectacu
loasă Fl. Murgriu, U urmăresc 
Ținea ți BOLDOR (un tlnăr ta
lentat care promite), acesta din 
urmă, venit de pe partea opusă, 
a creat o superioritate numerică, 
convertită de el ta eseu. Cele
lalte puncte ale Învingătorilor 
s-au datorat lui CODOI 2 drop, 
i.p. și trainsf. și HODORCA drop. 
Pentru oaspeți a concretizat o 
dată FLORICICA din l.p. Cite- 
va remarcări : Mu rar iu, Leonte, 
Moț, Giucăl, David, Vărzaru. A 
arbitrat, In general bine, Gh. 
Stoica din Constanța.

GRIVIȚA ROȘIE — UNIVER
SITATEA 16 FEBR; CLUJ-NAPO
CA 13—0 (9—0). Dominare clară
a gazdelor la toate nivelurile șl, 
totuși, o desprindere dificilă pe 
tabela de scor, rezultatul ta
pauză fiind identic cu acela din 
primul meci. Trebuie spus că
clujenii s-au prezentat fără trans- 
formerui lor nr. I (Răcean), ac
cidentat, ceea ce, desigur, i-a Îm
piedicat să-și Înscrie punctele de 
onoare. Grivița, Roșie a 
un meci mai puțin bun 
cel demonstrat cu puține 
tn urmă în fața Stelei.
a marcat un eseu — după o fru
moasă mișcare ta teren (acțiune 
Neaga — Moraru). T. RADU ro
tunjind Scorul prlntr-o transf. 
și un drop. După pauză ei își 
continuă sdria — 2 l.p., în timp 
ce CHIRIGIU înscrie un al doi
lea eseu. Cei mal activi jucători 
la învingători : O. Moraru, Stroe, 
A. Ion, Radu șl 
bttrajul Iul 
promițător,.

Dimitrie

făcut 
declt 

zile 
STROE

M.
Al. Marin. Ar- 

Paraschivescu,

CALLIMACHI

COMPETIȚIILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

activitatea sportivă organizată, 
ca unele oe miine, în unitățile 
de învățămint în care vor fi 
repartizate, vor trebui, la rin- 
du-le. să organizeze concursuri 
Si competiții »portivg cu copiii 
și elevii.

-A fost o inițiativă care s-a 
bucurat de un binemeritat suc
ces", afirmă prof. Eugen Scar- 
lat, inspector in Ministerul E- 
ducației si învățămint ului, 
care a răspuns de această în
trecere. După ediția inaugurală, 
de la Suceava, cea din acest 
an, de la Cluj-Napoca, a avut 
un cadru de desfășurare și mai 
convingător, gazdă fiind Li
ceul pedagogic „Gheorghe La- 
zăr". Folosindu-se experiența 
primei ediții, eliininlndu-se u-

PROGRAMUL 
excursiei de 6 zile cu petrecerea 
Revelionului in stafiunea Ceoagiu

LT.HJL bucurești organizează ta perioada 30 decembrie — 
4 Ianuarie o excursie de ( zile, eu petrecerea Revelionului * 
punea Geoagiu. Iată programul acestei excursii :

Ztaa I (30 decembrie) : ora 1, plecare din București 
Marii Adunări Naționale) pe ruta : Pitești — Rm. Vllcea 
ala (vizitare) — Sibiu (dejun) — Geoagiu (cină festivă 
zare la hotel ..Diana-).

Ziua a D-a : Mic dejun in Geoagiu, deplasare Hațeg — Densuț 
(vizitare) — Sarmizegetusa (vizitare), dejun ; program faculta
tiv ; petrecerea Revelionului ta cadru festiv la restaurantul 
„Blana*.

. Ziua a m-a : Dejun, deplasare Orăștle (vizitare) — cetățile 
Costeștl ți Blldaru (vizitare) ; seară distractivă la Geoagiu.

Ziua a IV-a : Mie dejun ta Geoagiu, deplasare Deva (vizitare)
— Brad-Țebea (vizitare) — Beluș — Peștera Urșilor (vizitare) — 
Vața de Jos (dejun) — Geoagiu (cină festivă șl cazare).

Ziua a V-a : Mic dejun la Geoagiu, deplasare Alba Iulla (vizi-, 
tare) — Orăștle — Slmerla — Călan — Petroșani — Tg. Jiu (cină 
festivă eu program artistic șl cazare).

Ziua a Vl-a (4 ianuarie) : Mic dejun la Tg. Jiu, vizitarea obiec
tivelor turistice ți istorice — culele de la Măldăreștl (vizitare)
— vizitarea monumentului istoric șl de arhitectură medievală 
Bistrița — Rm. vllcea — București (sosire ta jurul orei 20).

Înscrieri șl tnformațn la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. 
București.

ta sta-

(Aleea
— Co
si ea-

nele neajunsuri, actuala ediție 
a scos în evidență pregătirea 
superioară a participantelor in 
probele atletice (un tetratlon : 
60 m, 500 m, săritura în lun
gime și aruncarea mingii de 
oină), precum și o tehnică îm
bunătățită la înot — o probă 
de 50 m liber și o ștafetă la 
3X50 m liber. Elevele din 
București s-au impus la atle
tism în proba individuală. Sil
via Stoicescu, în timp ce la e- 
chipe sportivele din Suceava 
s-au aflat în frunte (Luminița 
Marcu, Alina Bilț, Corina Lu- 
chian), ceea ce atestă preocu
parea față de cea mai accesi
bilă dintre ramurile de sport, 
iar clujencele, elevele din Si- 
ghetul Marmației (Maramureș), 
Iași gi Blaj (Alba) au com
pletat... panoul fruntașelor. De 
bună seamă că am fi dorit ca 
și alte centre sportive cu tra
diție atletică, să își aibă re
prezentante în prim-plan (Ti
mișoara — locul 7, Craiova —
13, Cîmpulung Muscel —
14, Brașov — 21. Constanța — 
22...). în cazul Înotului, o bi
horeancă. Nlcoleta Ciuta, ■ 
dștigat „individualul", în timp 
ce proba de ștafetă a revenit

elevelor din Cluj-Napoca (Oa- 
na Păcuraru, Rodica Pascu, 
Claudia Suciu). Clujencele ocu
pă locul I și în clasamentul 
global alcătuit după probele de 
inot. urmate de colegele lor 
din Oradea. București, Sibiu, 
Timișoara și Ploiești. Așteptam 
comportări mai edificatoare din 
partea elevelor din Bacău (lo
cul 10) și Galați (12—13) care, 
beneficiind de bazine acoperi
te, au condiții pentru a se ex
prima și mai convingător... E- 
diția a Il-a a revenit Liceului 
pedagogie din Cluj-Napoca 
(profesori de educație fizică 
Viorica Căinaru — atletism Si 
Ion Veresejan — inot).

Ediția clujeană a acestui 
concurs republican a constituit 
un foarte util schimb de ex
periență pentru toate cele 
de licee participante, care 
va reflecta, cu certitudine, 
rezultatele viitoarei ediții, 
la Timișoara, pe care toate 
participantele și le doresc mult 
superioare calitativ. Indiferent 
însă de rezultate, 
că i-a statornicit 
întrecere din care 
eiștigaț nu numai 
ei și copiii — preșcolarii si șco
larii ce urmează » fi modelați 
de actualele reprezentante ale 
liceelor pedagogice.

ȘTIINȚA PETROȘANI — SPOR
TUL STUDENȚESC PREFABRI
CATE 34—10 (6—3). Joc frumos 
și succes meritat al gazdelor, 
urmare a und reprize secunde 
pline de eficacitate. Au înscris : 
SAVA (2), A. NASTASE, P. 
dobre, duma eseuri, BEZA- 
RAU drop, Lp„ 4 transf., res
pectiv STANCIU eseu, V. NAS
TASE 2 Lp. Arbitru : C. stanca
— Constanța. (T. CORNEA — 
coresp.).

C.S.M. SIBIU — C.S.M. 
VA 43—18 (19—9). A. fost 
deschis care a plăcut, 
turile sibiene (7 eseuri) 
Înălțime. Au marcat : _______ T
(3), SUCIU (2), ROȘU șl NEGRU
— eseuri, BECHEȘ transf., ROȘU
l.p. și 2 transf., AMARIE 2 
transf., TVANCRUC transf., res
pectiv VASILIU l.p., drop, STRO- 
IA 3 l.p., drop. Arbitru : B.
Stoica — Buc. (S. BEU, coresp.).

T.C. IND. CONSTANȚA — 
1-AJd.T. ORADEA 15—6 (6—6).
Oaspeții au rezistat ptnă ta 
min. 55, fiind egali, apoi gazdele

s-au desprin; 
M. GIIEORGJ 
înscris pentr 
tiv CSORNA 
M, Galanda 
coresp.).

Clasament : 
Grivița Roșie 
V p etc.

SEF
DINAMO 

(16—3). Desf 
alert pe to at 
a plăcut. a 
jîndu-se în f 
colective și, 1 
nalizate. Slgu 
impus în ace 
tlzînd nu 
(FL. IOT 
TUTUNEA. J 
Si PARASCHI 
au fost trans 
RESCU. In\ 
însă și mome 
prilej învin; 
nitiativa. Ir 
Rapid a și Ir 
l.p.. drop si 
FESCU — es<
— drop).

XV-le dinai 
joc bine oriei 
tarea altuia, 
Contactoare, 
mențiuni m 
raschiv, Tutu 
C. Popescu șl 
bltrat foarte 
(T. St.)

FARUL — ă 
40—0 (13—0).
nerl în forma 
a clștlgat leje 
Arbitru : G
(C. POPA. COI

POLITEHNH 
TACTOARE B 
Ieșenii au fos 
fazele de joc. 
ROFTEI, TUN 
TIN, VASILAi 
TITELU 2 l.p 
pectiv A. '7 
l.p. Arbi 
(AL PIN

ȘTIINȚA CE
— UNIVERSn 
22—12 (11—12). 
a oaspeților, c 
impresie. Arbi 
biu. (A. CRIȘ.

GLORIA PT7 
BUC. 15—6 (0- 
mai bună pre 
deml, Leca, ti 
agă, totuși, g 
formații tinere 
nai, unele dur 
arbitru (I. Da’ 
la accidentare. 
(Arad). (O. BE 

Clasament : 
Farul 28 p, 
27 p etc.

SUCEA- 
un med 
trelsfer- 
fiind la 

BECHEȘ

lăudabil este 
o frumoasă 

vor avea de 
concurentele.

ÂDMINISTRATIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTI GURILE TRAGERII EX

CEPȚIONALE LOTO din 14 NO
IEMBRIE : FAZA I : cat. 1 : 1 va
riantă 100% autoturism „Dada 
1300- (70.000 lei) șl 2 variante 257, 
a 17.500 iei ; cat. 2:2 variante 
100% o 22.528 lei din care o ex
cursie de 2 locuri ta U.R.S.S. ți 
diferența ta numerar șl 8 variante 
25% a 8.132 lei ; cat. 2 : 8 variante 
100% a 0.534 Id din care o ex
cursie de 1 loc ta U.R.S.S. ți di
ferența ta numerar ți 34 variante 
25% a 2.384 lei ; cat. 4 : 77,25 a 
1.790-iei ; cat. 5 : 177,50 a 779 lei ; 
cat. 8 : 356 a 388 let; cat. 7: 421,75 
a 200 lei ; cat. 8 : 3.084,25 a 100 lei. 
FAZA a n-a : cat. A : 3 variante 
25% a 26.488 Id ; cat. B ; 1 varlan-

tă 100% a 28.896 lei din care o ex
cursie de 2 tocuri ta U.R.S.S. șl 
diferența In numerar șl 7 variante 
25% a 7.224 lei ; cat. C : 46,75 a 
1.700 lei ; cat. D : 54,75 a 1.451 lei; 
cat. E : 738 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
DIN 26 
I : 2 31 
a n-a :

GEREA PRONOEXPUES 
NOIEMBRIE : Extragerea 
I* 24 39 8 ; Extragerea 
14 37 15 41 20 33.

Fond total 
lei, din care 
categoria 1.

de ctștiguri
28.230 lei, report la

• ASTAZI 
care mal puteți 
merele preferate 
tiuită LOTO de

: 892.438

este ultima ZI ta 
participa cu nu
la tragerea oblș- 
mîine.

BASCHET. după o serie de vic
torii obținute pe teren propriu, echi
pa feminină Chimistul CSȘ Rm. Vllcea 
a suferit patru eșecuri ta tot atltea me
aturi susținute ta Capitală, ta sala Flo
reasca, pentru ca, revenind acasă, să 
abțină o surprinzătoare remiză ta fața 
campioanei țârii, formația Universitatea 
Cluj-Napoca, In dubla partidă restanță 
ta Divizia A. La Rm. Vllcea prea stat 
mari oscilațiile dintre rezultatele reali
zate pe teren propriu și cele din de
plasare I • UN RECORD NEDORIT l-a 
înregistrat jucătoarea intcrnațlon lâ Ga
briela Kiss C.U- Cluj-Napoca) ta înth- 
nirea cu Politehnica București In nu- 
mad ( minute, clujeanca a comis 5 gre
șeli personale (două ta aceiași minut 1 
— după care a fost schimbată, apoi ta 
minutele 1, 3 șl 5 ale reprizei secunde). 
După ani buni de experiență internațio
nală, era de dorit ca respectiva spor
tivă să evite comiterea unor faulturi de 
Începătoare, șl tacă Intr-un ritm atît 
de rapid. (D. St.).

BOX. SUSȚINĂTORI. Intilnirea in
ternațională de box dintre reprezentati
vele de tineret ale României șl R-D. Ger
mane, desfășurată zilele trecute ta Ti
mișoara (scor 7—3 pentru sportivii noș-

tri), a 
de s[ 
fapt, 
Printr 
tinerii 
Vastlii 
tatăl 
Iași, 
gWti 
' -« 
trebui 
regret 
cu ac 
deschi 
tați ț 
boxeri 
(A .EA 
rilor 
(CJ.B 
Lucia, 
națlon 
tren or 
jocarc 
(F. Iv

INC
Feder 
ții rea 
na tați; 
Mare, 
inspir:



UNIV. CRAIOVA 
SPORTUL STUB.REMIZĂ DE MARE LUPTĂ

două dintre partidele restante ale Diviziei A

Din viaf a fotbalului buzoian
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CRAIOVA, 26 (prin telefon). 
„Centralul* din „Bănie* a atras 
în tribune numeroși spectatori la 
acest tradițional derby studen
țesc. Intîlnirea i-a încălzit de-a 
binelea, mai exact jocul echi
pei preferate care s-a aflat 
timpul la timonă. După 
început destul de crispat, 
pase greșite de o parte si

tot 
un 
cu 
de

Ialta, iureșul craiovean s-a de
clanșat în treimea alb-negrilor

TEHNICIENI DOAR CU CARNETE 
Șl JUCĂTORI FERIȚI DE... PROMOVARE

Au fost ani frumoși pentru fotbalul buzoian. Gloria, echipa- 
pa-fanion a județului a promovat in Divizia A (și ulterior avea 
să joace în Cupa Balcanică), iar virful ei de atac, Stan, a îmbră
cat tricoul echipei olimpice și candida la titlul de golgeter.

A urmat un reflux și azi Gloria trece prin momente dificile, 
încercînd, din mers, să-și întinerească rîndurile, gîndindu-se fi
resc la viitor.

Am găsit la Buzău un spirit realist de a analiza situația, de 
a se vedea unde s-a greșit și, mai ales, de a se găsi cele, mai 
bune căi de revitalizare a fotbalului de pe întreaga rază a 
județului. Recent, la plenara Consiliului Județean pentru Educa
ție Fizică și Sport. în cadrul căreia s-a făcut analiza activității 
sportive, a modului cum au fost îndeplinite obiectivele pe pri
mele 10 luni ale acestui an (vorbindu-se frumos de realizările 
la tenis de masă, lupte juniori, oină), fotbalul nu a fost ocolit 
niq în materialul prezentat și nici în discuțiile purtate pe baza 
analizei prezentate.

S-a apreciat că „piramida* fotbalului din județ c ideală (poate 
prea pretențios spus) din punct de vedere al sistemului compe
tition^ și al numărului de echipe, dar că rezultatele sînt sub 
așteptări, că indisciplina se manifestă cel mai mult în campio
natul județean. Cit privește instruirea, aici se pare că se află 
cauza reală a regresului. Prof. Vasile Dragomir, instructor al 
CJ.E.F.S., a prezentat o interesantă situație a cadrelor de teh
nicieni din fotbalul buzoian, din care rezultă ineficienta muncii 
multora dintre ei si — ca urmare — slabul proces de instruire. 
In anul competițional 1986—1987. în județul Buzău există in 
evidentă 40 de antrenori de fotbal : 23 absolvenți ai I.E.F.S. și 
17 formați prin cursurile din rețeaua C.N.E.F.S. Dintre aceștia, 
doi sînt de categoria I, trei — a II-a. 28 — a IlI-a și 7 — 
a IV-a. Din cei 40 de antrenori, însă. DOAR 18 S1NT ÎNCA
DRAȚI LA ECHIPE DE FOTBAL (!) : 2 la Divizia A (la Gloria), 
2 la B (la Olimpia Rm. Sărat), 3 la Divizia C. 9 la speranțe, 
juniori și copii, _ și 2 în campionatul județean. Așadar, din 40 
de antrenori calificați, doar 18 lucrează efectiv 1 Și. atunci, de 
unde calitate ? Cine să crească jucători pentru divizionara A ? 
Cine să se alăture noilor promovați, ca Teodorescu, Timiș, lui 
Stan și, probabil, Alexandrescu ? Instructorii sînt în număr de 
276, dintre care 160 activi, cei mai mulți la echipe sătești, sector 
care, deocamdată, nu poate rezolva problemele fotbalului buzo
ian și ale echipei sale, Gloria, care reprezintă județul în elita 
fotbalului nostru, Gloria care, cum se spunea tot in plenară, 
„de la Cupa Balcanică (astă-prim'ăvară) s-a aflat la un pas de 
retrogradare*. Că va retrograda sau nu. totul depinde de modul 
cum se va lucra de aici încolo. Dar important rămine. mai ales 
pentru viitor, plecând de la situația prezentată privind cadrele 
de tehnicieni din județ, felul în care acești antrenori vor fi 
angrenați în rezolvarea problemelor, concret si operativ, pentru 
că am rămas surprinși cînd am auzit șpunîndu-se în plenară că 
la centrul olimpic. înființat, aici, sînt încă multe probleme nc- 
rezolvate (inclusiv situația școlară a unora dintre copiii selec
ționați), că dintre toate echipele din județ (în afara Gloriei) 

unor ju- 
județean 

de teama

Stadion Central ; 
timp friguros, ceață ușoară ; 
spectatori — circa 25.000. Șuturi : 
10—9 (pe poartă : 0—5). Cornere : 
10—4. Au marcat : MANAILA 
(min. 04), respectiv TERHEȘ (min. 
54).
UNIVERSITATEA : M Țț? — A. 

POPESCU (min. 01 Bleu), E. SAn- 
doi. Rada, UNGUREANU — MA
NAILA, G. POPESCU (min. 53 Ba
dea), Dumitrașcu — Geolgău, Biță, 
O. Popescu.

SP. STUDENȚESC: CRISTIAN I
— M. Marian. CAZ IN, M. Popa, 
MUNTEANU n (min. 05 Pologea)
— Cristea, IORGULESCU. Pană 
(min. 75 Bozeșan I). Coraș — 
TERHEȘ, Hagi.

A arbitrat foarte bine R. Pe
trescu ; la linie : I. Florieel (am
bii din Brașov) șl A. Morolanu 
(Ploiești).

La speranțe 1—0 (0—0).

de atac, însă, din păcate 
rile se țin lanț : min. 
Mănăilă ; min. 18 — Biță 
ocazie, acesta se afla la 
tul de la 11 m, singur cu Cris
tian I în față). Tempoul impus 
de echipa gazdă este sufocant. 
In min. 31 este rfndul oaspe
ților să rateze prin Terheș. 
După ce Cristian se remarcă 
în min. 37, la șutul extrem de 
greu al lui Mănăilă. bucurește- 
nli scapă de două ori spre 
poarta gazdelor. în superiori
tate numerică (prima oară 4 
contra 2, a doua oară 3 con
tra 2) și tribunele au răsuflat 
ușurate la inexactitățile lui 
Hagi și Terheș.

Craiovenii reîncep jocul în 
trombă, cu gîndul să deschidă 
scorul, la care jocul și ocaziile 
de pină atunci le dădeau drep
tul. Dar urmează ratările lui 
A. Popescu (min. 47), G._ Po
pescu (min. 49), Dumitrașcu și 
Rada (în același min. 52). Con
trar cursului jocului, lovitură 
de teatru ! La contraatacul din 
min. 54, TERHEȘ înscrie, după 
gafele în lanț ale defensivei lo
calnicilor, declanșate chiar de 
Ia linia de centru : 0—1 ! Mo
ment greu pentru echipa din 
Bănie, angrenajul echipei pare 
blocat. Ea insă luptă să resta
bilească egalitatea pe care o

luftu- 
17 — 
(mare 
punc-

și ocaziile de gol s-au ivit una 
după alta. Prima dintre ele am

i un 
pressing colectiv al echipei lo
cale aceasta a intrat în pose
sia balonului, iar Biță, bine ser
vit. în careu, a luftat incredi
bil. Urmează trei cornere con
secutive craiovene executate de 
Geolgău, dar fără rezultat pe 
tabela de marcaj. Sportul Stu
dențesc pasează mult la mijlo
cul terenului pentru a tempera 
pe craioveni, pentru a rămine 
mai mult timp în posesia ba
lonului. Ea încearcă si cite 
ceva in atac. însă toate culoa
rele spre poarta craioveană sînt 
bine închise. Marcajul om 
om practicat de gazde nu 
nici o speranță lui Hagi și 
echipierilor săi. Craiovenii 
celerează 
abilitate 
pe alta.

Iaupa alta, rnma ainire eie 
notat-o în min. 5, cînd la 
pressing colectiv al echipei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

la 
dă 

co- 
ac- 
cumereu, purtând 

jocul de pe o parte 
crează faze frumoase

VICTORIE CLARĂ A LIDERULUI
(Urmare din pag. 1)

de puțin ținta. Vor produce, însă, și ei' suficiente emoții 
steliștilor în minutele 30 și 45, 
cînd Stingaciu va respinge, 
prin două splendide reflexe, 
mingile șutate de Damaschin -1 
și, respectiv. Movilă.

După pauză, jocul crește evi
dent în calitate, meritul prin
cipal fiind al liderului clasa
mentului, care — evoluind cu 
tot mai multă dezinvoltură, con
struind acțiuni ofensive de rea
lă spectaculozitate, generos 
plaudate de public, — își 
pune clar superioritatea, 
ceastă superioritate se va 
terializa, de altfel, și pe 
bela de marcaj. Mal întîi 
golul de o mare frumusețe 
din min. 58, cînd Stoica l-a 
pus excelent în eursă pe Bă
lan, acesta a pătruns pe dreap
ta și a centrat ideal, iar PI- 
TURCA — în stilul lui carac
teristic — a trimis mingea pu
ternic, cu capul. în plasă. Sco
rul a fost majorat apoi în 
min. 79, prin același PIȚURCA, 
virful de atac al steliștilor 
transformînd cu precizie lovi
tura de Ia 11 metri acordată 
In urma hențului în careu co
mis de Nicolae, la o minge pa
sată de Bălan. In penultimul 
minut al partidei, la un cor
ner, Steaua s-a aflat foarte a- 
proape de a-și mări avantajul, 
dar Moraru a intervenit de a- 
ceastă dată salvator pentru e- 
chipa sa.

De-a lungul acestei reprize

a- 
im- 
A- 

ma- 
ta- 

prin

STEAUA 3 (1)
DINAMO 0

Stadion Steaua ; teren foarte 
bun ; vreme închisă, cu burniță ; 
spectatori — peste 30.000 ; Șuturi: 
13—8 (pe poartă : 7—3). Cornere : 
5—2 ; Au marcat : BUMBESCU 
(min. 5), PIȚURCA (min. 58 șl 79, 
al doilea gol din penalty).

STEAUA : Sttngaclu — IOVAN, 
BUMBESCU, BELODEDICI, Weis- 
senbacher — STOICA, Bărbulescu, 
BĂLAN (min. 88 Ivan), Balint 
(min. 85 Majaru) — Lăcătuș, PI- 
TURCA.

DINAMO : Moraru — Rednic, 
Movilă, Nicolae, STÂNESCU — 
Andone, Mihăescu, VARGA — 
Damaschin I (min. 66 Dragnea), 
Cămătaru, Orac (min. 64 Bălăci).

A arbitrat în general bine I. 
Crăciun eseu (Rm. Vîlcea) ; la li
nie : O. Ștreng (Oradea) și M. 
Niculescu (București).

In speranțe : 2—0 (1—0).

secunde, dinamoviștii au con
tat destul de puțin In atac, ac
țiunile lor ofensive fiind — de 
regulă — stopate de apărarea 
adversă în fata careului de 16 
metri. Doar Cămătaru, care a 
fost, în general, strins marcat 
de Bumbescu. s-a aflat aproa
pe de gol în min. 88. dar, deși 
a pătruns la numai cîtiva me
tri de poarta adversă, nu l-a 
putut totuși învinge pe Stân- 
gaciu. Schimbările efectuate de 
antrenorul Lucescu în 
zecele* său n-au avut 
efectul scontat, astfel 
moviștii au pierdut în
urmă la scor această impor
tantă confruntare directă cu 
principalii lor rivali, care s-au 
distanțat astfel în clasament

„unspre- 
nici ele 

că dina- 
cele din

realizează (după ce. în min. 56 
și 62, Geolgău și Badea nu ni
meresc ținta) în min. 64 : pre
siune mare la poarta Iui Cris
tian, corner executat de Badea 
șl reluare MANAILĂ de la 
16 m, cu boltă peste Cristian, 
surprins puțin ieșit dintre bu
turi- Meciul continuă să entu
ziasmeze tribunele, 
încurajează frenetic 
min. 75, Cazan este 
autogol, iar în min. 
nou fază fierbinte 
gazdelor, cînd. la un 
atac, Bozeșan I este oprit la 
timp cu prețul unui fault de 
Geolgău. Lovitura liberă este 
executată de Hagi. portarul 
craiovean respinge miraculos 
mingea care este reluată, de 
data aceasta, de Iorgulescu. de 
la 6 m. peste transversală ! 
Putea fi 1—2. dar ar fi fost 
nedrept.

Stelian TRANDAFIRESCU

care își 
echipa. în 
aproape de 
88 — din 
la poarta 

contra-

doar Chimia s-a preocupat de creșterea și promovarea 
cători, în timp ce alții nu înaintează la forul sportiv 
nici măcar situațiile cerute cil jucătorii de perspectivă, 
să nu fie... promovați la Divizia A ! Ciudată optică.

Constantin ALEXE

CARE ESTE FAȚA ACTUALA A „POLITEHNICII TIMIȘOARA ?
- După cele două recente eșecuri în deplasare -

Lidera seriei a IlI-a Diviziei B, Politehnica 
Timișoara, pleca în periplul său transilvan (Sa- 
tu Mare — Oradea), Ia începutul săptămînii tre
cute. cu onoranta cifră 0 în dreptul rubricii me
ciurilor pierdute, după ce întrecuse in ultimul 
meci, disputat acasă, o altă echipă fruntașă a 
seriei, U.T.A., cu 4—2. Iat-o. insă, acum pe 
„Poli* întoarsă pe malurile Begăi cu două în
frângeri consecutive (8—1, în restanța cu Olimpia 
Sa tu Mare și 0—3 cu F. C. Bihor).

Să fie vorba de un recul trecător, de o scă
dere a formei ? Sau încep să se arate niște slă
biciuni de fond ? Este greu de dat un răspuns 
tranșant, dar ce se poate spune acum, fără echi
voc, este că actualul lider divizionar B nu tra
versează o perioadă productivă si spunind aceas
ta nu ne gîndim numai la punctele adunate (sau 
nu) în clasament. Să vedem, deci, care este fața 
actuală a echipei antrenate de Ion V. Ionescu, 
relevată de aceste ultime partide.

„Poli* a întâlnit la Satu Mare o echipă tînără, 
neexperimentată, locul de mijloc în clasament 
ocupat de Olimpia reflectînd fidel potențialul 
unui „unsprezece* in formare, iar la Oradea pe 
principala sa ocntracandidată la promovare. F.C. 
Bihor, decisă să treacă cu succes nu numai de 
adversare, ci și de penalizarea de 3 puncte care 
i-a însoțit retrogradarea din primul. eșalon. 
Deci, două adversare de forțe diferite, cu aspi
rații diferite. Lidera a capotat, însă, fără drept 
de apel în ambele meciuri, fără a înscrie vreun 
gol, fiind copios dominată. Și dadă în partida de 
la Oradea, avizat de detenta noii echipe a lui

Mateianu — animată de acelaș ferment ofensiv 
al acestui antrerțpr —. Ion V. Ionescu și-a luat 
măsuri speciale de precauție, lăsîndu-1 în atac 
doar pe Oancea (timișorenii acuzînd însă lipsa 
luj Bolba, accidentat, șj a lui Giuchici, suspen
dat de club), in cea de la Satu Mare „prudența* 
(ca să folosim un eufemism) nu avea nici o bază. 
„Polii* posedînd mai multe atuurj decât Olimpia 
(in afară, bineînțeles, _ de cel al terenului pro
priu). Și iată echipa timișoreană evoluind la Sa
tu Mare ancorată de propria suprafață de pe
deapsă, expediind în decursul a 90 minute de 
joc doar 4 șuturi spre buturile adverse, din care 
unul singur pe poartă (și acesta abja în min. 
65 1), aruneînd fără adresă mingile din apărare 
(eu nenumărate baloane în aut, cu tușe lungi, 
ea la rugby, si eu un raport de cornere eloc
vent : 1—13), fără nici o intenție tactică. Cu o 
linie mediană anonimă (Sabou. Pascu, Neagu, 
Bobaru, la care s-a adăugat apoi si Vlătănescu), 
eu Bolba. indecis și Giuchici dezordonat si ner
vos. „Poli* n-a arătat deloc chipul unei lidere.

Așa cum, zîmbind amar, în virtutea lucidității, 
avea s-o recunoască după meci, printr-o imagine 
plastică, delegatul echipei timișorene, fostul ei 
jucător R. Petrescu : „N-am jucat nimic ! Ob
servatorii de Ia F. C. Bihor. în schimb, nu mai 
știu, de fel, ee și cum jucăm..." Orădenij au a- 
flat, însă, în teren și... scor de forfait.

Ieri, în „Cuplă*, echipa timișoreană a fost eli
minată de Metalurgistul Cugir 1 !

Unde ești „Poli* 7
Paul SLĂVESCU

■ un mare număr 
leosebit în acest 
sm să subliniem 
iți susținători a’ 
aflat : Constantin 
Sorin Timofte, șl 
iți tocmai' de la 
li altor trei pu- 
e ring : Francisc 
Larion Coman. Și, 

nu au avut ce 
parcurs. • TOT 
sul festivității de 

au fost prezen- 
or cel mad buni 
lumitru Senciuc 
ațio nai al senio- 
lumitru Buliga 
camic de juniori; 
F.R.) — campion 
i, precum și an- 
secțil. Pătru Co- 
Marconi (C.F.R.)

cînd a fost înființat puternicul centru 
maramureșean. Ne place să credem că 
întrecerea se va constitui înțr-0 auten
tică sărbătoare pentru întreaga activi
tate din înotul românesc, la dezvoltarea 
căruia CSMȘ Baia Mare și-a adus și-și 
aduce o atât de frumoasă și concretă 
contribuție. (G.R.).

PENTATLON MODERN. CU OCAZIA 
Campionatelor Internaționale ale Româ
niei, sportivul canadian C. Key te a con
dus greșit calul la unul din obstacole, 
acesta suferind un grav accident. Con
form regulamentului, sportivul ar fi 
putut fi descalificat în această probă, 
urmînd astfel să continue concursul 
fără punctele de la călărie. Dar organi
zatorii — federația noastră de speciali
tate — au acordat încă o șansă concu
rentului oaspete, punîndu-1 la dispozi
ție un alt cal. Apreciind acest gest de 
sportivitate, la recentul Congres al Fe
derației Internaționale (UJ.P.M.B.), în 
urma raportului delegatului tehnic, s-a 
adoptat hotărîrea ca Federația Română 
de Călărie și Pentatlon Modern să fie 
propusă pentru „Premiul Fair-play«. 

’încă o dată, tradiționala ospitalitate 
românească și-a spus cuvîntul. (Em. F.).

celași rezultat (927), cîștigînd proba 
mixtă în urma unui joc la., indigo, cum 
bine se exprima, un spectator. • LA 
PREMIEREA pârtiei pan țik>r la „Cupa 
Federației diploma cuvenită jucătoarei 
Florica Lucan (Laromet București) pen
tru locul 3. a fost înmînată... colegului 
său de secție, Călin Ștefan, care se afla 
printre spectatori. Sportiva în cauză 
lipsea din sală ! ? (Tr. I.).

chlpă din orașul de reședință al arbi
trului. (D C.)

competiție Cupa 
jarticipa, între al
ai bun bilanț din 
ogramată la B-aia 
iu se poate mai 
ait zece ani de

POPICE. CĂPITANUL cunoscutei e- 
chipe Aurul Baia Mare. deținătoarea 
C.C.E., Stelian Boarîu, a trecut pe lîngă 
victorie în proba individuală unde a 
realizat în final 927 pd, fiind depășit 
doar cu 6 puncte de Iosif Tismănar 
A doua zi însă, împreună cu Doina 
Țăgean (451). băimăreanul » realizat a-

RUGBY, o PERFORMANTA deosebi
tă : cele 24 de puncte înscrise într-un 
meci (duminică, la Bîrlad) de grivițea- 
nitl Teodorin Tudose. Un autentic re
cord în campionatul nostru, mai ales 
că reușitele mijlocașului la deschidere 
din Parcul Copilului — patru drop-uri 
și tot atâtea lovituri de pedeapsă — au 
reprezentat toate punctele victoriei echi
pei antrenate de V. Moraru șl R. De- 
mian. • PRIVESC la jocul multor divi
zionare și nu mă pot abține să nu mă 
întreb : cum e poșibil ca rugbyștd din 
primul elașon să nu stăplnească ele
mentele de bază ale rugbyului ?•» se în
treba deunăzi, cu firească mîhnire, cu
noscutul internațional de altădată Gh. 
Pârcălăbescu... (G. R.). • ARBITRUL 
constănțean V. Chirondojan este, după 
părerea noastră, unul dintre bunii ca
valeri ai fluierului de la noi. Ceea ce 
nu ne împiedică să ne manifestăm re
zerva față de delegarea sa la meciul 
Contactoare Buzău — Știința Baia Mare, 
aceasta din urmă în dispută directă 
pentru un loc pe podium cu Farul, e-

VOLEI.
STEAUA
Tg. Mureș, emoții fireștii ta aznbelg ta
bere, datorită și mizei jocului, dar și 
asistenței foarte numeroase ta această 
partidă desfășurată, cum se spune, pe 
teren neutru. Emoții, la fd de firești, 
și pentru arbitri, unele ta plus pentru 
arbitrul Constantin Șovăială din Ploiești. 
,Jn toată cariera mea de oficial de vo
lei ml-am dorit să arbitrez un meci in
tre cele două eterne rivale din campio
natul nostru masculin. Ml s*a oferit, ta 
fine, ocazia acum ta ultimul meu an 
de arbitraj. Vă dați seama că nu am 
voie să— ratez la nici o fază, chiar 
dacă astăzi stat doar arbitru secund*. 
La sflrșltul medului, binemeritatele fe
licitări pentru calitatea prestației („ar
bitraj foarte bun* — a fost de acord 
toată lumea). Șlo satisfacție ta plus 
pentru „secundul* Constantin Șovăială: 
„principalul* fusese unul dintre elevii 
săi — Florin Scorțaru dta Galați. • LA 
ACELAȘI TURNEU ai prime! grupe 
valorice, a reținut atenția o altă — o 
putem aprecia astfel — -„foarte bună 
prestație* : aceea a crainicului tocai 
Iile Manole care, prin Informațiile pri
vind sportivii celor șase echipe ta com
petiție, ea șl prin alte „date tehnice* 
ale fiecărei partide, oferite eu prompti
tudine șl fără artificii verbale, a dove
dit că este ceea ce numim „omul potri
vit la tocul potrivit*. (G. Rot.).

ÎNAINTEA DERBY-ULUI 
DINAMO, în turneul de ia

ieri, In
„CUPA ROMÂNIEI"

In cadru: „CUPEI ROMÂNIEI* 
Ieri s-a disputat o nouă etapă În
cheiată cu o serie de rezultate 
surpriză, eliminarea unor divi
zionare B de către echipe din cel 
de-al treilea eșalon. Dar iată re
zultatele :

Dada Pitești — C.S. Tîrgoviște 
9—2 (0—0), Minerul Oravița — Me
talul Bocșa 1—3 (0—1), Motoare
Diesel București — Progresul-Vul
can București 0—1 (0—1), Gloria
Bistrița — F.C. Maramureș Bala 
Mare 3—2 (1-rO), Metalurgistul Cu
gir — Politehnica Timișoara 2—0 
(3—0), Arrublum Măcln — FEPA 
74 Bîrlad 2—4 (0—0, 0—0), Minerul 
Paroșenl — Gaz Metan Mediaș 
1—0 (0—0), Explorări Câmpulung 
Moldovenesc — Ceahlăul P. Neamț , 
3—1 (0—1, 1—1), Industria SIrmel 
Clmpla Turzli — Chimica Tlmă- 
veni 1—0 B—0), Vlctoria-IRA Te- 
cud — C.F.R. Pașcani 4—1 (2—1), 
CXL, Sighet — F.C. Bihor Oradea 
1—0 (0—0), Celuloza Zărnești — 
I.C.I.M. Brașov 0—1 (0—1), Auto
matica Alexandria — Pandurii 
Tg. Jiu î-0 (0—0). A.S.A.-Chi
mia Ploiești — F.C. Constanța 1—2 
0—2).



MARATONUL UNIFICĂRII
TITLULUI MONDIAL

AL „GREILOR" A ÎNCEPUT 
CU UN K.O.

Boxul profesionist mondial este 
condus de 3 mari organizații — 
W.B.C. (Consiliul mondial al bo
xului), W.B.A. (Asociația mon
dială a boxului) și I.B.F. (Fede
rația internațională a boxului). 
Din rațiuni ușor de înțeles, fie
care dintre ele își are propriii 
campioni mondiali, fiecare dintre 
ele fiind fermă pe poziția nerecu- 
noașterii campionilor celorlalte 
două. Așa se face că la fiecare 
categorie de greutate (iar în bo
xul profesionist sînt vreo... 15) 
există cîte trei „campioni mon
diali”. Această puzderie de' „cam
pioni al lumii" permite oamenilor 
de afaceri din pugilatul profesio
nist să organizeze nenumărate 
meciuri pentru „titlu”, să cîștige 
sume importante. Și totuși, se 
pare că în ultima vreme aface
rile nu merg tocmai 
torii împuținîndu-se 
așa-zisele „meciuri 
Iul”...

Acum asistăm la 
nevră a capilor celor trei organi
zații de a concentra interesul Iu
bitorilor „careului magic” asupra 
meciurilor profesioniste : unifica
rea titlurilor. In prezent doar doi 
campioni mondiali sînt recunos- 
cutl de W.B.A., W.B.C. și I.B.F. 
(americanii Marvin Hagler — mij
locie și Donald Curry — semimij- 
locle). Dar categoriile „mici” nu 
atrag prea mulți spectatori, inte
resul major prezentîndu-1 parti
dele coloșilor ringului, boxerii de 
categorie grea. „Unificarea titlu
lui” la categoria grea a început 
de curînd. în cavalcada meciurilor 
planificate pentru aceasta fiind 
angrenați nu numai cel trei cam
pioni „en titre” — Trevor Ber
bick (W.B.C.). Tlm Whiterspoon 
(W.B.A.) și Michael Spinks

bine, specta- 
chiar și la 
ale secolu-

o nouă ma

Fostul campion mondial (W.B.C.) Trevor Berbick se prăbușește la po
dea. El nu a '............................
Tyson

putut rezista nici două reprize adversarului său, Mike 
Telefoto : A. P. — AGERPRES

și alțl fruntași al 
celor trei foruri.

(I.B.F.) - ci 
clasamentelor

Sîmbăta trecută s-a disputat la 
Las Vegas unul dintre aceste me
ciuri, care — și el — se dorea „al 
secolului”. Campionul mondial 
Trevor Berbick l-a tntîlnit pe chal- 
lengerul Mike Tyson. Numeroasa 
asistență a fost, ca să spunem așa, 
trasă din nou pe sfoară. In loc de 
un meci echilibrat (programat 
pentru 10 reprize) au asistat la o 
păcăleală strașnică. Tyson, unul 
dintre cei mal tineri partlcipanțl 
la acest turneu al „greilor”, l-a 
făcut K.O. pe „campionul mon
dial” în rundul secund ! Dar se 
pare că nu asta contează, ci fap
tul că spectatorii și-au plătit bi
letele la un preț destul de pipe
rat, că s-a făcut, cum se spune,

„rețetă” și că înfrîngerea campio
nului mondial a umplut buzuna
rele bookmaker-ilor „inițiațl”, 
marea majoritate a pariorilor mi- 
zînd pe favorit — fostul campion 
mondial !

Petre HENȚ

24 flltmiilll MMM!
BRUXELLES, 28 (Agerpres) 

Uniunea ciclistă internațională 
(UCI) a omologat cele 24 de 
recorduri mondiale ©e velo
drom înregistrate în anul 1986. 
Printre acestea se numără și

cele două recorduri mondiale 
ale orei (la nivelul mării) rea
lizate de Francesco Moser (Ita
lia). pe pista velodromului mi
lanez Vigorelli : 48,54378 km si 
49,80193 km.

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

mit oaspeților să se apro
pie la un singur gol și. cînd 
mai erau doar 10 secunde din 
meci.. Stingă scapă mingea. Pe 
un contraatac rapid. Lohr 
înscrie 
echipa

rapid.
in ultima secundă (!), 

R. F. Germania obținînd

ROMÂNIA B - BULGARIA

un rezultat de egalitate nespe
rat și nefiresc, totuși, față de 
desfășurarea partidei.

Au inscris : Berbece 6, Voi- 
nea 6, Stingă 3, Durău ‘ 2, Co
vaci u 2, Bedivan 1, respectiv 
Fraatz 7, Neitzel 4, Lohr 4, 
Schwalb 4, Roth 1.

Au 
dorka

arbitrat corect S. An- 
și O. Schober (Ungaria).

deschiderea reuniunii,In
componenții selecționatei secun
de a țării noastre au făcut o 
primă repriză slabă s-au pri
pit și au dat pase neglijente 
care au . permis nandbaliștilor 
bulgari declanșarea și finaliza
rea multor contraatacuri. La 

. reluare, elevii antrenorilor O- 
prea Vlase și Ștefan Birtalan 
au intrat lin teren deciși să în
toarcă rezultătu' ceea ce au și 
reușit. Au egalat în minutul 40 
(20—20), după care au preluat 
definitiv inițiativa. între minu
tele 50 și 55, practicind o exce
lentă apărare avansată hand- 
baliștii noștri au cîștigăt multe

pe care le-au fructificatmingi,
pe rînd Donosa, Flangea, Da
vid, Chiriac și Grabovschi. Sur
prinși de vigoarea jocului ro
mânilor, handballiștiii formației 
bulgare au cedat, revenirea lor 
din finalul partidei dovedin- 
du-se tardivă.

Au marcat : Flangea 6, Gra
bovschi 5, D. Ionescu 5, David 
4, Donosa 4, Dobrescu 3, Chi
riac 3, Zaharia 1, respectiv Ni
kolaev 6, Mașev S, Vîrbanov 4, 
Borovski 4, Bodurov 4, Niko- 
lov 2, Atanasov 2, Aleksandrov 
1, Vasilicv 1.

Arbitraj bun al iugoslavilor 
M. Hristici și M. Țvetițanin.

U.R.S.S. - POLONIA 33-19 (15-9)
Marcatori : Valuțkas 8, Tiu- 

mianțev 7, Deakov 6, Rîbakov 4, 
Vasiliev 3, Șcpkin 2, Kidiaev 2, 
Rîmakov 1, respectiv Antczak 
6, Dziuba 4, Maslonka 3, Da- 
widziuk 2, Mlozynsky 2, Csu- 
bak 1, Swîgen 1.

Au arbitrat bine românii R.
Iamandi și Tr. Ene.

★
Astăzi, de la ora 15 : R.F.G.

— Bulgaria ; 16,30 : România A
— Polonia ; 18 : România B — 
U.R.S.S.

OLIMPIADA DE ȘAH
La Dubai, în runda a 10-a din 

cadrul olimpiadei de șah, echi
pierii reprezentativei României 
s-au aflat în centrul atenției, ei 
avînd de Înfruntat puternica for
mație a Uniunii Sovietice, multi
plă campioană olimpică. Partene
rii noștri de joc au aliniat forma
ția lor de bază, cu G. Kasparov 
(campion mondial), A. Karpov 
(fost campion), A. Sokolov șl A. 
Iusupov (Analiștii ultimului tur
neu al candldaților). In ciuda di
ficultăților, șahiștii români au 
fost foarte aproape de a obține 
un meci egal, la prima masă Mi
hai Șubă, campionul nostru, do- 
mlnîndu-1 pe Kasparov, care a 
smuls plnă la urmă remiza, după 
întrerupere. Egalitatea fusese 
consemnată șl în partidele 
Gheorghiu — Karpov șl Sokolov
— C. Ionescu, dar la ultima masă 
sovieticii reușeau să obțină decizia, 
Iusupov învlngîndu-1 pe Ghindă. 
Scor final : România — U.R.S.S. 
1,6—2,5.

O surpriză de proporții în întîl- 
nirea Spania — Anglia, Încheiată 
eu victoria ibericilor la scor net :
3.5— 0,5. Iar în alte meciuri : Ar
gentina — S.U.A. 1,5—2,5 ; Unga
ria — R.F.G. 3—1 ; Bulgaria —

• Chile 1,5—1,5 (1) ; Australia — Ce
hoslovacia 1,5—2,5 ; R. P. Chineză
— Indonezia 2,5—1,5, Iugoslavia — 
Franța 3—1 ; Cuba — Islanda
1.5— 1,5 (1) ; Turcia — Scoția 3—1. 
Clasament : S.U.A. 27 p (1), 
U.R.S.S., Anglia, Spania 27 p, Un
garia 28,5 p (1), România 25 p. 
Bulgaria 24,5 p (1), Iugoslavia, 
Argentina. Cehoslovacia, R. P. 
Chineză 24,5 p, Chile 24- p (1), 
R.F.G.,1 Turcia 24 p.

Intîlnirea formațiilor feminine 
ale României șl Poloniei este încă 
neîncheiată, la scorul "
(Nuțu — Brustman șl Stanclu —

Wlese remize, Pollhroniade —- 
Erenska întreruptă). Alte rezul
tate : Bulgaria — U.R.S.S. 0—3 : 
R.F.G. — R.P. Chineză 2,5—0,6 ; 
Ungaria — Anglia. 1,5—0,5 (I) ; 
Cuba — Iugoslavia 2—1 ; Grecia — 
India 2,5—0,5 ; Franța — Elveția 
1—2. Continuă să conducă U.R.S.S.. 
cu 23,5 p, urmată de Ungaria 19,5 
p (1), R. P. Chineză 19,5 p, Roma
nia 19 p (1), R.F.G. 19 p. Polonia 
18,5 p (1). Grecia 18,5 p, Spania, 
Cuba 18, Anglia 17,5 p (1), Iugo
slavia 17 p. Bulgaria, Scoția, In
donezia 16,5 p etc.

ACTUALITĂȚI 
DIN TENIS

WASHINGTON, 26 (Ager
pres) — în primul tur al tur
neului demonstrativ de tenis 
de la Atlanta (Georgia), fran
cezul Yannick Noah l-a elimi
nat cu 6—3. 5—7, 6—4 pe sue
dezul Mikael Pernfors. iar 
Mats Wllander (Suedia) a dis
pus cu 7—6, 3—6. 6—4 de Brad 
Gilbert (S.U.A.).

NEW YORK, 
în turneul 
tenis de la 
fornia). Ivan 
cut cu 6—0, 
Mecir. într-o
Helena Sukova a învins-o ca 
7—5. 7—5 pe Carling Bassett

26 (Agerpres) 
demonstrativ de 
Inglewood (Cali- 
Lendl l-a între- 

7—5 pe Miroslav 
partidă feminină.

de 1—1

INGRID BERGHMANS NU S.A SOCOTIT NICIODATĂ ÎNVINSĂ!
Dacă n-ar avea un h și un s tn 

plus, numele ei ar fi aidoma cu 
cel al neuitatei actrițe suedeze In
grid Bergman, pe care memoria 
noastră, și a peliculei, o păstrează 
mai ales pentru rolul fără egal din 
„Casablanca". Dar și așa, cu toate 
literele în plus, Ingrid Berghmanș 
a devenit o celebritate, firește, pe 
tărîmul sportului. Stau mărturie 
3 titluri europene șl 5 mondiale la 
judo, 4 dintre ultimele, inclusiv 
cel dobîndit recent, la Maastricht, 
fiind obținute la toate categoriile. 
Aleasă de 5 ori „sportivul numărul 
1" al Belgiei, I. B. este socotită 
un adevărat fenomen, cu atît mai 
revelator, cu cît palmaresul ei, 
fără îndoială excepțional, a fost 
realizat pînă la 25 de ani, împliniți 
în octombrie !

Grav rănită la genunchi în 1985, 
operată chiar pentru ruptură de 
ligamente, Ingrid părea incapabilă 
să mai reediteze, la Maastricht, 
performanțele anterioare, pînă și 
antrenorul ei, Jean Marie Dedec-

ker, arătîndu-se sceptic. Cînd fi
nala i-a scos in cala o adversară 
de 117 kilograme (față de cele 78

ale el, la 1,80 m înălțime), se an
ticipa că nimic nu mai e de făcut, 
mai ales că genunchiul la care se 
intervenise chirurgical (în mai 
multe rlnduri) începuse să se um
fle t Nu-i nimic, a încercat s-o li
niștească Dedecker, șl o medalie 
de argint va fi bună I Dar Ingrid 
a vrut, șl a putut, să fie altfel, 
clștigind finala intr-o manieri en- 
tuziasmantă, fără drept'de apel l 
Apoi, liniștită, a acceptat să ex
plice : „Am revenit în prlm-plan 
numai datorită moralului. Faptul 
că ador judoul și că nu m-am so
cotit niciodată învinsă m-a ajutat 
enorm”. Simplu, modest, fără fa
soane de vedetă, deși e sigur cd 
n-a fost chiar așa ușor I Numai 
că astfel, fără înflorituri și fără 
focuri de artificii, se scriu ici șt 
colo, azi și totdeauna, marile le
gende ale sportului, pilde vii, e- 
xemple tulburătoare pentru o ge
nerație sau alta.

Ovidiu IOANIȚOA1A

REZULTATE • ȘTIRI
• Turneul în sală desfășurat la 

Budapesta s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Ungariei, urmată de 
Olanda, Italia, Belgia, S.U.A., Peru 
șl Brazilia. In finală Ungaria a 
dispus de Olanda cu 4—1, după 
executarea loviturilor de la 11 m 
(după timpul regulamentar scorul 
a fost 1—1).

Adams (Everton), in posesia balo
nului, în luptă cu Molby (Liver
pool). Fază din recenta partidă de 
campionat încheiată cu un scor 

alb
Telefoto : A. P. AGERPRES

DUPĂ TESTUL INTERNATIONAL AL POPICARILOR
(Urmare din pag. I)

notă că nu au resurse cores
punzătoare pentru jocuri duble 
sau chiar triple, cum se des
fășoară Ia Campionatele Mon
diale, în programul cărora fi
gurează 3 probe.

Numit de curînd antrenor 
responsabil cu pregătirea fi
zică a membrilor loturilor re
publicane de seniori și de ju
niori. profesorul de educație 
fizică Valeriu Piscoi, fost popi
car de performanță, aprecia că 
o serie de selecționabili au ve
nit la lot cu evidente carențe 
de mobilitate, viteză de reacție 
Si. rezistență, deoarece confra

ții săi de la unele secții nu 
acordă atenția cuvenită exertd- 
țiilor generale șl specifice. 
După cum ne spunea interlocu
torul. a fost introdus în pro
cesul de pregătire al selecțio- 
nabililor un carnet al fiecărui 
sportiv prin care se urmărește 
un control mal riguros âsupra 
respectării graficelor de instru
ire la nivelul secților. Necesi
tățile de optimizare a progra
melor indicate de specialiștii 
federației. colaborarea mal 
strînsă dintre antrenorii lotu
rilor și cei ai secțiilor relevă 
și cîteva idei la temă respec
tivă : individualizarea exerci- 
tîilor fizice in funcție de virstă

și sex, mărirea rezistenței și 
forței, programe suplimentare' 
pentru jucătoarele și jucătorii 
supraponderali, teste cu micro- 
circuite medico-sportive in 
funcție de sălile de joc, pre
gătirea fizică generală si speci
fică ajungind la 60 la sută din 
totalul volumului de antrena
ment săptămînal.

Desigur, aceste noi măsuri 
trebuie susținute de măiestria 
și experiența tehnicienilor de 
la cluburi si asociații, pentru 
a se putea finaliza un proces 
de instruire ce-și propun? ridi
carea nivelului competitivității 
internaționale a popicarilor noș
tri.

Fotbal meridian»
• m prima manșă a finalei 

Cupei Cupelor din Africa : Natio
nal Cairo — A. S. Sogara (Gabon) 
3—0 (2—0). Au înscris Zaid 2 șl 
Abdelghanl din 11 m.
• In sferturile de finală ale 

C.M. de juniori — zona Africii — 
la Cairo : Egipt — Nigeria 2—1 
(în tur Nigeria a cîștigat cu 4—0, 
calificîndu-se pentr.u semifinale).
• In meci amical la Jena : F.C. 

Carl Zeiss Jena — Sel. Algeriei
2— 1 (1—0). Au marcat Raab din 
11 m, Zimmermann, respectiv Me- * 
nad din 11 m.
• Oficialitățile de stat din Bra

zilia au fost de acord ca forul de 
specialitate din această țară să-și 
depună candidatura pentru a or
ganiza turneul final al C.M. din 
1994. Din 1950, Brazilia nu a mal 
organizat acest turneu, cînd a 
pierdut finala pe „Maracana" cu 
1—2 în fața Uruguayului.
• După o îndelungată carieră 

(50 de ani), antrenorul polonez 
Kazimierz Gorski s-a retras din 
activitate. Cu mulți ani în urmă 
a fost’jucător internațional, apoi 
selecționer al echipei Poloniei 
care, în 1974, a ocupat locul al
3- lea la C.M. din R.F.G.
• Disputată la Chișinău, Cupa 

Federației din U.R.S.S. a revenit

echipei Dniepr, care a dispus In 
finală cu 2—1 (0—0) de Zenit Le
ningrad.
• In clasamentul golgeterllor 

din campionatul Cehoslovaciei 
conduc Danek (Ostrava), Hyarvy 
(Zilina), Janecka (Bohemians) șl 
Skravany (Sparta) cu cîte 8 go
luri.
• Surpriză In finala Cupei Nor

vegiei : Tromo I.L. — Lillestroen* 
4—1 (2—0).

CAMPIONATE NAȚIONALE
IN SCOȚIA, Celtic Glasgow con

tinuă să conducă cu autoritate j 
33 p (19 j), în timp ce Dundee U- 
nited are 29 p, iar Midlothian 28 p 
(ambele cu 20 j). Iată rezultatele 
etapei a 20-a : Aberdeen —- Glas
gow Rangers 1—0, Celtic — Fal
kirk 4—2, Clydebank — Mother- 
well 2—3, Dundee United — Hi
bernian 1—0,' Hamilton — St. Mir
ren 1—1, Midlothian — F.C. Dun
dee 3—1.

F. C. AUSTRIA VIENA a pier
dut un punct în deplasare (1—1 la 
Klagenfurt), dar continuă să con
ducă în clasament cu 31 p,'urmată 
de Rapid Viena și F.C. Tyrol, am
bele cu cîte 28 p. Rezultatele eta
pei a 21-a : Sturm Graz — Wiener 
S.C. 2—2. Rapid — Eisenstadt 4—2, 
Vienna — Grazer A. K. 1—0, Ad
mira — L.A.S.K. 4—1, Voest — 
Tyrol 2—2.

VOINȚA TG. MUREȘ - 
PODGORZE KRAKOWIA 2498-2033

Echipa feminină de popice Vo
ința Tg. Mureș a susținut, acasă, 
un meci amical internațional cu 
formația poloneză S.K.S. Pod- 
gorze Krakowia, pe care a între
cut-o cu 2498—2033 p. Cele mal 
bune jucătoare de la învingătoare 
âu fost Elisabeta Albert — 439 p, 
Ildiko Szasz — 422 și junioara Ga
briela Cosma — 417. De la oas
pete cele mai multe popice le-a 
doborît Granzyna Zurek — 388.

. în turneul individual, pe primele 
locuri s-au situat mureșencele 
Elisabeta Albert — 445, Maria To- 
dea — 433 și Elisabeta Bonta — 
433 urmate de Elsbyeta Szandula 
— 365. (I. Păuș — coresp.).

IN R.D. GERMANA (et. 11), 
rezultate scontate : Dynamo Ber
lin — Brandenburg 3—0, Cottbus 
— Magdeburg 1—2, Karl Marx 
Stadt — Bischofswerda ' 2—1, 
Frankfurt/O. — Jena 0—0, Er
furt — Lokomotive Leipzig 0—0, 
Dynamo Dresda — Aue .4—1, Rier 
sa — Union Berlin 3—0. Pe pri
mele locuri -: Dynamo Berlin 18 p, 
Lokomotive Leipzig 16 p F.C. 
Karl Marx Stadt 15 p

ECHIPELE fruntașe din Elveția 
au obținut noi victorii : Neucha- 
tel Xamax (22 p) a dispus de St. 
Gali cu 2—0, în deplasare. Iar 
Grasshoppers (21 p) a învins pe 
Lausanne cu 5—0 ! Alte rezultate: 
Basel — Servette 1—4, Locarno — 
Wettingen 2—3, La Chaux des 
Fonds — Young Boys 0—2, Lucer
na — Sion 1—1. Vevey — F. C. 
ZUrlch 1—1.

Rezultatele primei manșe ale op
timilor de fotbal în Cupa U.E.F.A. 
nu ne-au parvenit pînă la închi
derea ediției. Scorurile meciurilor 
și amănunte. în ziarul de mîine.
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