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Miine, în etapa a 15-a a Diviziei A de fotbal

PARTIDA CEA MAI IMPORTANTA: VICTORIA - STEAUA
• La Buzău, Gloria — Jiul, un meci al— speranțelor $ F.C. Olt - un examen cu 
Flacâra pentru o posibilâ ascensiune de trei locuri 0 La Cluj-Napoca, colocviul 
antrenorului Remus Vlad în fața foștilor sâi elevi hunedoreni • Chimia primește 
pe F.C. Argeș în speranța unei victorii dupd trei etape • Brașovenii - în așteptarea 
Rapidului - cu.... semafoarele pe roșu • Zvon ploieștean la Craiova : Liliac(ul) 
înflorește și în noiembrie I 0 La Bacâu, Oțelul vizeazâ încâ un punct în deplasare

CLASAMENTUL
1. STEAUA 14 12 2 0 35- 5 26
2. Dlnamo 13 9 3 1 40-12 21
3. Victoria 14 7 3 4 18-13 17
4. Petrolul 14 5 8 3 13- 8 16
5. F.C. Argeș 14 7 2 5 15-11 16
6. Sp. Stud. 14 6 3 5 26-15 15
7. F.C. Olt 13 6 3 4 13-12 15
S. F.C.M. Bv. 14 7 0 7 14-18 14
9. S.C. Bacău 14 6 2 6 18-24 14

10. Corvinul 14 5 3 6 22-21 13
11. oțelul 14 4 5 5 14-13 13
12. U. Craiova 14 4 5 5,12-13 13
13. Rapid 14 5 2 7 15-24 12
14. „U« Cluj-N. 14 4 2 8 14-18 10
15. Chimia 14 4 2 8 18-28 10
16. Gloria 14 5 0 9 14-36 10
17. Jiul 14 3 2 9 11-22 S
18. Flacăra 14 3 1 10 10-29 7
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TREI REZULTATE SCONTATE
• Dunî.ici, derbyal

ZAI.AU, t» (prin telefon). Gala 
celei de-« treia . die a turneului 
ce se desf&șoarâ ta Sala «por- 
turftor dta bxnlMate a fost des
chis*  de partkta DINAMO bucu
rești — A-S_A. ELBCTBOMU- 
KEȘ TQ. MUREȘ. Rezultat : 
2—« (I, », 11) ta favoarea pri
mei ecbiRe. Trebuie st sut>M- 
nlem de la Început faptul că an
trenorii odor două formații. Mi
rt» p&ușeaou și Nlcotae Pop, 
au trimis pe teren sextete in 
care ponderea au avut-o tineri 
Intre 1« șl 20 de ard. aceștia 
insă nejusUttotad Încrederea a- 
cordată. Partida a fost ștearsă, 
fără nerv, olștlg de cauză având 
dlnamovlșttl oare au manifestat 
ceva mai multă combatlvttaitie. 
Noul coordonator de joc al mu
reșenilor, Mășcășan, ta cei M 
de ani al săi, ni s-a părut mat 
proaspăt dedt mal tinerii Iul 
coechipieri.

tn continuare insă, a avut loc 
un med viu disputat, intre două 
echipe ambițioase, ELCOND DI
NA mo ZALAU șl UNIVERSITA
TEA C.FJt. CRAIOVA. Scor : 1—1

Steaua — Dinamo
(14, «, —IX 2) pentru gazdele 
turneului. începutul a fost de
favorabil sălăjenHor, care, gre
șind ta preluări șl cu un blocaj 
defectuos, s-au văzut conduși 
cu 12—4 și 14—0. Introducerea 
Inspirată — de către antrenorul 
emerit Nlcotae Sotlr — a Iul 
Ghâe a făcut ca jocul să ta o 
altă turnură, EJcond câștlglnd ta 
mare luptă setul. Inițiativa a a- 
parținut șl ta seturile următoa
re aceleiași echipe, dar cind se 
credea că sălăjenil vor Învinge 
cu 3—0 (au condus ta setul m 
ou 1»—« șl 1»—11), cralovenil au 
refăcut șl au câștigat setul ta 
limită. Setul ultim a revenit 
fără drept de apel sălă-Jenllor, 
de ta care s-au remarcat Tuto- 
van, Ștreang și Ghlc, de ta În
vinși evldențllndu-se Pascu șl 
luhasz.

Reuniunea s-a Încheiat cu me
dul STEAUA BUCUREȘTI — 
EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE. Scor : J—0 (X IX »)•

In programul ultimei zile : der
byul Steaua — Dlnamo.

Gheorghe DEDIU

0 atrdctha întrecere in sportul de înnsă

SĂTfSC DE TRÎISTĂ
pionatul reunește — la 6 cate
gorii de Întrecere — pe cam
pionii județelor, peste 250 de 
tineri care au îndrăgit și s-au 
dedicat unui sport cu o veche 
tradiție In lumea satelor.

Sîmbătă. in prima zi. sânt 
programate două reuniuni, iar 
duminică semifinalele și finale
le precum si festivitatea de 
premiere a câștigătorilor.

CONOIRSUl NAȚIONAL
Bogata suită de competiții 

sportive de masă cu finale re
publicane. inițiate s! organiza
te de C.C. al U.T.C., in acest 
an, prin secția de resort se va 
încheia o dată cu Concursul 
Național Sătesc de trintă pro
gramat. sub egida Daciadel. 
sîmbătă și duminică ia muni
cipiul Brăila.

Aflat la a XIX-a ediție, cam-

- JIUL
- FLACĂRA MORENI
- CORVINUL
- F. C. ARGEȘ
- RAPID
- PETROLUL
- OȚELUL
- STEAUA

GLORIA 
F. C. OLT 
«U*  ,
CHIMIA 
F C M 
UNIVERSITATEA 
SPORT CLUB 
VICTORIA

(stadionul Dlnamo) 
Toate partidele, vor Începe la ora 14.
• Derbyul bncurejtean DINAMO — SPORTUL STUDENȚESC 

se va Juca marți 2 decembrie, pe stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, ora IX

Buzău : 
Slatina :
Cluj-Napoca 
Rm. Vîlcea : 
Brașov : 
Craiova : 
Bacâu : 
București :

$

Meciul Victoria — Steaua deține „capul de afiș* al etapei. lată 
o secvență din meciul celor două echipe disputat in turul cam

pionatului trecut

„Trofeul Carpați" la handbal masculin

PLUSURI IN APĂRARE Șl MINUSURI ÎN ATAC
IN EVOLUȚIA PRIMEI NOASTRE SELECȚIONATE

• Azi și miine, ultimele jocuri
CRAIOVA, 28 (prin telefon). 

Vineri a fost zi de pauză în 
Întrecerile ediției a 23-a a 
„Trofeului Carpati*  la handbal 
masculin. O meritată odihnă 
după trei zile de. dispute apri
ge, osre au reliefat c!ă în a- 
ceastă oampetiție nu există fa- 
vorițl ' si outsideri. Cele șase 
echipe participante. Bulgaria, 
R. F. Germania, Polonia, 
U.R.S.S., România A si Româ
nia B, s-au angajat cu toate 
forțele pentru o rit mai bună

în-comportare in prestigioasa 
trecere internațională.

Pentru jucătorii și tehnicienii 
noștri, ca și ai celorlalte dele
gații nu a fost tocmai o zi de 
odihnă, partidele fiind înlocuite 
cu antrenamente la fel de sus-

PASIUNEA Șl PREOCUPAREA PETRUȘENENILUR PENTRU DEZVOLTAREA

PROGRAMUL ULTIMELOR ZILE
SÎMBATA : România B — 

Polonia (ora 15) ; U.R.S.S.
— R. F. Germania (16,30) ; 
România A — Bulgaria (18).

DUMINICA : România B
— R.F. Germania (14) ; Po
lonia — Bulgaria (15,30) ; 
România A — UJI.S.S. (17).

SCHIULUI ALPIN, PREMISE ALE SUCCESELOR VIITOARE
S-a intlmplat să ne aflăm la 

Petroșani, în această toamnă, 
exact în zilele tind coamele 
Paringulul se acoperiseră de 
primul strat de nea si ™ sim
țit cum o bucurie generală 11 
cuprinsese pe toți elevil-schlori 
ai. Clubului Sportiv Soolar din 
localitate, nerăbdători ca, Îm
preună cu dascălii lor, să ia 
cit mal repede cu asalt pârtiile 
munților, spre a-și continua 
activitatea de perfecționare a 
măiestriei sportive. Profesorul 
Eugen Peterfi, directorul CLSJ3. 
Petroșani, ne oferă sumedenie 
de argumente ta sprijină!! afir
mației că „ta not, aid ta Valea 
Jiului, schiul a fost dlntoMeauna

>
Azi fi miine

ȘASE DUBLE
ÎNTÎLNIRI

un sport tradițional si e prac
ticat atlt la nivel de masă, cil 
și pentru marea performanță. 
Am obținut șl pină acum ci te va 
rezultate remarcabile, dar dis
punem de condiții ca de aici 
înainte eficiența activității noas
tre să fie șt mai mare".

Tradiția, transmisă din gene
rație în generație, a făcut ca 
pe aceste mefeaguri schiul să 
fie îndrăgit gl practicat de un 
mare număr de copii, iar celor 
datați 11 re oferă prilejul de 
a-și perfecționa măiestria, dea 
obține performante ricficate In 
unități de profil, cum este, de 
pildă. si secția de la Clubul 
Sportiv Șccdar din Petroșani, 
secție de nivel național, dar cu 
mari ambiții de a deveni mai 
mutt decât atlt Conducerea a- 
eestșâ unități școlare. împreună 
cu cadrele didactice de specia
litate de aid, a elaborat un 
minuțios plan de instruire a 
tinerilor schiori, pornind tocmai 
de la specificul condițiilor pe 
care le asigură Paringitl. afir-

mindu-se că acest plan are o 
structură originală. Este vorba, 
in esență, de desfășurarea pro
cesului de instruire pe o pe
rioadă cit mai lungă — de re
gulă de la 25 decembrie pîhă 
la 1 mai — la baza didactică 
a școlii, situată în chiar inima 
Parlngului. De cîțiva. ani, de 
când a fost dată în folosință 
această bază didactică, aici se 
află anual în .
mativ o sută de copii. împăr- 
țit-i pe grupe 
care urmează 
guros program de antrenamente 
sportive. Concomitent, există 
preocupare si pentru asigura
rea desfășurării procesului . de 
învățămînt : începînd din tri- 
mestrui al doilea, prin rotație, 
o învățătoare urcă săptămînal 
la cabană, in Paring, pentru a 
preda la dasele I—IV, iar 
acum se caută cele mai bune

Constantin MACOVEI

ținute. In ceea ce-j privește pe 
handbaliștil noștri, primele trei- 
jocuri cu miză in actuala com
ponență a lotului si a conduce
rii tehnice asigurate de Eugen 
Trofin și Ghiță Ljcu prilejuiesc 
o prlm'ă constatare pozitivă : 
îmbunătățirea apărării, a creș
terii mobilității și agresivității 
acesteia. Mai rămin însă destule 
lucruri de pus la punct, ca și 
în privința folosirii mljloace-

lor regulamentare de stopare a 
adversarilor. O notă bună pen
tru toți cei trei portari încer
cați. Alexandru Huligan, Ni- 
colae Munteanu șl Mircea Pe- 
tran, care au avut evoluții si
gure.

Mai puțin convingător a fost 
atacul echipei noastre. Prima 
reprezentativă, asupra căreia 
este îndreptată, firesc, si aten
ția noastră, a avut fluctuații 
(prea mari am spune) în dife
rite momente ale jocurilor. Nu 
ne referim la forța de arunca
re la poartă, la eficacitate, d 
la o oarecare diminuare a res
ponsabilității in păstrarea min
gii, exemplul ceti mai elocvent 
oferindu-ni-1 finalul partidei cu 
R. F. Germania cind. cu 12 se
cunde înainte de terminarea jo
cului, la 20—19 pentru noi. pri
peala si graba in atac 
în rolul principal) au 
pierderea balonului — 
montară sau mai puțin 
mentară — și primirea 
egalizator In ultima 
Avem, de asemenea. In vedere 
aruncări la poartă în situații

Mihail VESA

(Stingă 
dus la 
regula- 
regufla- 
golului 

secundă I

(Continuare In pap a 4-a)

pregătire aproxi-

de clasificare, și 
zi de zi un ri-

(Continuare In pag 2-3)

în campionatele de baschet

PROGRAM BOGA T IN SALA FLOREASCA
La Oradea, un med de

Etapa din această săptămînâ 
a Campionatelor Naționale de 
baschet este dominată de boga
tul program din sala Floreasca, 
unde se vor desfășura cind 
meciuri, dintre care trei intre 
echipe din grupa valorică 1—8, 
iar alte două din grupa 7—12.

tradiție : Dlnamo - rarul
Cei mai buni baschetbaliști al 
tării, de la Steaua. Dinamo. Ra
pid si ICED, . precum și unele 
dintre cele mai valoroase ju
cătoare. reprezentând formațiile 
bucureștene Voința și Politeh
nica, vor evolua in fata unul 
public dornic să urmărească 
Întreceri echilibrate, spectacu-

ÎN CELE DOUĂ 
SERII LA POLO

Etapele duble de azi și de 
miine programează. în prima 
serie valorică, partidele Pro
gresul — Steaua, Rapid — Di
namo (in cuplaj, la Bazinul 
Floreasca din Capitală — sim- 
bătă de la ora 16, duminică 
de la ora 10)*  gj Crișul Oradea 
— Voința Cluj-Napoca. în se
ria a Il-a : Constructorul Tirgn 
Mureș — CSU-TMUCB. Pro
gresul Oradea — Vagonul Arad 
și CSȘ Triumf — I. L. Timi
șoara (Bazinul Floreasca. orele 
15, respectiv 9).

Stadionul Olimpia 
din Slobozia este 
leagănul atletismului 
ialomițean. El s-a 
impus tn ultima vre
me prin școala sa de 
alergări, juniorii an
trenați de Ion Neac- 
ju, Andrei I one seu 
ji Dumitru lcoob 
impuntndu-se tot 
mai mult tn între
cerile rezervate vir- 
stei lor. De altfel, 
pista stadionului este 
un „stup“ unde se 
lucrează ' non-stop, 
dovadă șt imaginea 
surprinsă, deunăzi, 
de fotoreporterul 
nostru Aurel D. 
NEAGU.

loase, caracteristice baschetului 
dintotdeauna si mai ales celui 
modern. Alte partide au loc. 
tot azi și miine. în tară, dintre 
ele „capul de afis“ fiind deți
nut de întâlnirea dintre Dina
mo Oradea și Farul Constanta, 
ambele echipe candidate la lo
cul 3 tn clasamentul Divizie! 
masculine A.

Programul complet al etapei 
— MASCULIN. GRUPA 1—6 I 
Steaua — Rapid. Dlnamo Ora
dea — Farul Constanța. Dlna
mo București — ICED CSS 4 
București : GRUPA 7—12 : Po
litehnica Sportul Studențesc 
București — Universitatea CSS

(Continuare In pag. 2-3)



Azi, in „naționalele” de box pe echipe (juniori)

SELEQ SONATELE DOU Șl BUCUREȘTI VOR DISPUTA FINALA
Ln sala Prahova din Ploiești 

a inceput turneul final al Cam
pionatului National de box pe 
echipe juniori. în prima zi a 
întrecerii, la care participă se
lecționatele județelor Brăila. 
Dolj, Timiș și a Municipiului 
București, au avut loc întîl- 
niri’e : Dolj — Brăila si Bucu
rești — Timiș.

DOLJ — BRĂILA 10—2. E- 
levii antrenorului Vasile Fîn- 
tînă (Dolj) s~au prezentat bine 
pregătiți și au demonstrat în 
fafa spectatorilor si specialiș
tilor că î-n Oltenia boxul este 
la el acasă. Toți tinerii spor
tivi din Craiova au arătat că 
stăpînesc bine multe dintre 
procedeele tehnice ale acestui 
îndrăgit sport, că dispun de 
posibilități care vor face din 
ei. nu peste multă vreme, 
boxeri redutabili. Printre a- 
cestia se află Gelu Bălăsoiu.

Badea, 
Daniel

CONCURS DE CULTURISM

LA TG. MUREȘ
In organizarea CJEFS Mureș 

s-a desfășurat la Tîrgu Mureș 
ultimul concurs, prevăzut in 
calendarul competitional pe a- 
nul în curs. „Cupa CJEFS". 
lă care au luat parte repre
zentanți ai peste 20 de cluburi 
si asociații - sportive din tară.

Cișligătorii Ia juniorii mari: 
65 kg — D. Man (Sănătatea 
Satu Marc). 70 kg — S. Breah- 
nă (Exploatare Metro.u Buc.). 
75 kg — M, Popă (Lie. Spiru 
Haret Buc.). 80 kg — FI. Lupu 

/(A.S.A. Tg. Mureș), peste 80 
kg — S. Seruna (Turdeana 
Turda) ; seniori — 70 kg — 
Fl. Moldovan (Metalotehnica 
Tg. Mureș), 76 kg — Al. Costa- 
che (Rapid Buc,), 82 kg — N. 
Giurgi (Gloria Tg. Lăpuș). 88 
kg — E. Kantor (Rapid Arad), 
peste 88 kg — Fl. Uceanu (Lie. 
Spiru Haret Buc.). Cîștigătoa- 
rele concursului feminin : 52 
kg — E. Gliga (Metalotehnica 
Tg. Mureș), peste 52 kg — I. 
Diaeonescu (Lie. Spiru Haret 
Buc.). La perechi au ieșit în
vingători I. Diaconescu — FI. 
Uceanu Spiru Haret
Buc.).

1'ăsicâ Ene, Dorinei 
Tudorel Ungureanu,
Gîfu ș.a. Dintre cele 12 meciuri 
am remarcat pe cel dintre „se- 
miușorii" Tudorel Ungureanu 
(Dolj) și Chiriac ChirCulcscu 
(Brăila). A fost o confruntare 
aprigă, cu frumoase valențe 
tehnice. Olteanul, o adevărată 
.mașină de pumni", a atacat 
tot timpul, dar adversarul său. 
cu lovituri directe eficace și cu 
o rezistentă ieșită din comun, 
a făcut totuși față acestui a- 
salț continuu. Cu toată superio
ritatea evidentă a craioveanu- 
lui, judecătorii J. Vancea 
(București) și Gh. Dima (Plo
iești) l-au „văzut" învingător 
pe brăilean. Aceasta a fost, de 
altfel, singura eroare de arbi
trai comisă in cele 24 de me
ciuri. REZULTATE. în ordinea 
cat. de la „minimă" la „grea", 
Primii sînt doljenii: M. Miuti 
p.p. I. Moise, G. Bălășoiu b.p. 
M. Matei, T. Ene b.p. C. Adam. 
D. Badea b.p. 
tonie b.p. FI. 
reanu p.p. (?) 
R. Glavă b.p. 
Ciobanu b.p.
Gifu b.p. N. Romaniuc, E. Con- 
stantinescu b.ab. 1 D. Furtu
nă. FI. Constantin b. dese. 3 
I. Ciocan. Fl. Lisiea b. ab. 1 
I. Burlacu.

BUCUREȘTI — TIMIȘ 10—2. 
Deși scorul este sever, partida, 
în general, a fost mult mal e-

V. Roșu. I. An- 
Pană. T. Ungu- 
C. Chirculescu. 

V. Artamon, C. 
D. Oancea, D.

BASCHET
(Urmare din pag. 1)

Viitorul Cluj-Napoca, Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești — RAMIRA Baia Mare. 
Meciul Politehnica CSȘ Unirea 
Iași — CSV Balanța Sibiu a 
fost amînat. FEMININ, GRU
PA 1—6 : Universitatea CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca — Olim
pia București. Chimistul CSS 
Rm. Vîlcea — Politehnica CSȘ 
Timișoara, Voința București — 
Politehnica Sportul Studențesc 
București ; GRUPA 7—12 : 
Mobila CSS Satu Mare — Ro
botul IPEP Bacău, Voința Bra
șov — Comerțul CSȘ Tg. Mu
reș, Crișul CSȘ 2 Oradea — 
Rapid-Progresul București.

, & .CUPA DECEMRtUE* 4
i este o interesantă competiție 
1 de minifotbal care este găz- 
i duită în aoeastă perioadă în 
i Sala polivalentă din Tirgo-
• viște. întrecerea — rezeivată 
i fotbaliștilor din asociațiile 
i sportive locale — se desfă- 
; șoară pe două categorii de 
i vîrstă (25—35 de ani și peste
• 35 de ani), la prima catego- 
î rie participînd 31 de echipe 
i împărțite în 3 seili, iar la
• cea de-a doua fiind înscrise
[ 10 echipe oare formează o
i singură serie. Competiția se 
i bucură de un real succes de 
J public, în flecare seară fiind
> prezenți în sală numeroși
• spectatori. [I. TUDOR] • CLU- 
[ BUL SPORTIV ȘCOLAR din 
i Timișoara a organizat un con- 
1 curs de înot —dotat cu 
’ «Cupa Timișoara4* — pentru 
i copii de 7—13 ani. la care 
! au luat parte 240 de concu- 
[ ren ți de la cluburile sporti- 
i ve școlare din București, A- 
1 rad, Constanța, Ploiești, Re- 
î șița, Sibiu, Tg. Mureș și din 
i municipiul de pe Bega. Con- 
! cursul a prilejuit corectarea 
! a 5 recorduri ale R.S.R. : 
i Matei Giurcăneanu (n. 1974,
1 C.S.Ș. 1 Buc.) — an adevă- 
; rat performer al întrecerilor, 
i cu o «triplă*  de recorduri, 
1 la 50 m, 100 m șl 200 m bras, 
j Marius Tamaș (n. 1977, C.S.Ș.
> Arad) Ia 50 m bras și Ovldiu 
; Chirțu (n. 1978, C.S.Ș. Tlmi- 
, șoara) la 50 m bras. (C. CRE-

TU] • LA BISTRIȚA a fost 
j organizată o competiție de 
i volei, «Cupa de toamnă*,  
i cu participarea divizionarelor 
J B masculine LM.G. București 
i (câștigătoarea turneului), Ex- 
i plor&ri Știința 2 Bala Mare, 
j Electrotehnica *

două echipe.
■ • DE MAI MULȚI ANI, la
[ sflrșlt de toamnă, are loc 
i Festivalul aportului muncito-
• resc brașovean. întrecerile Q- 
' n*le  — pe 5 discipline spor- 
f tive — au desemnat următo-
> rll cîștlgătorl ai recentei e- 
' dltii : Carpatex Brașov (hand- 
i bal f.), Tractorul Brașov 
' (handbal nu), Nlvea Brașov

(volei £.), Carpațî Brașov (vo- 
i tel m.) ; h atletism — Alina 
' Cotreș (Celuloza ZAmești) la 
i WW m șl lungime (f.), Enfkă 
i Nengoe (Tractorul Brașov) la 
1 greutate ff.), Gh. Dtna (Car- 

pati Brașov) la 1500 (m.). V.
i- Râdulescu (Tractorul Brașov)

Bistrița (cu 
(Fl. tomai

xknca • Mustațea (Aripile 
Gbimbav) și Ciutuza
(Sueagul Roșu Brașov) ia 
șan, Konea Gyongy (Hidrome
canica Brașov) și C. Butuc 
(St. Roșa Brașov) la popice. 
[C. GRUIA] & O ACTIVITA
TE SPORTIVA ale cărei baze 
au fost puse doar de o ju
mătate de an în orașul vrîn- 
cean Odobești este jocul de 
rugby. Pasionatul instructor 
Ionel Pană, fost jucător al 
divizionarei B I.U.C. Milcovul 
Focșani, a pornit la drum Cu 
» de ‘ * ’ * “ '
nr. 1 și 
industrial 
sprijinul 
partid și 
menajat
special acestei echipe de ju
niori care poartă denumirea 
A. S. Măgura Odobeștilor și 
care a și disputat mai multe 
meciuri de campionat. [V. ȚI- 
RIOIU] • INTR-O AȘEZARE 
MONTANĂ din Suceava — 
comuna Frumosu — a avut 
loc de curînd prima ediție 
a «Crosului generațiilor44 la 
care au concurat tineri și 
mai virstnici din mai multe 
localități din zonă (Pojorîta, 
Fundu Moldovei, Vama, Sa
dova, Moldovița, Vatra Mol- 
doviței și, bineînțeles, Fru
mosu). S-a alergat pe opt ca
tegorii de vîrstă, la start fi
ind prezenți, In unele cazuri, 
părinți și copii (un exemplu: 
dmpulungeanul Ga vrii Șan- 
dru, mecanic de locomotivă, 
a alergat împreună cu cei doi 
copii ai săi). [I. MÎNDRES- 
CU] • O TRADIȚIONALA 
COMPETIȚIE — «Cupa recol
telor bogate44 — s-a desfășu
rat în comuna mehedințeană 
Pristol, reunind, în întreceri 
de cros, ciclism, trîntă, hand
bal și fotbal, 500 de tineri 
din numeroase localități ale 
județului. Iată șl Gîștigătorii 
acestui adevărat festival spor
tiv județean : Victoria Dăoga- 
ru, Constantin Trandafir și 
Florian Deliu (Ostrovu Mare), 
Aurelia Drogea și Tudor Te- 
rente (Gruia) la cros, Marian 
Pîrnichle (Pristol) Da ciclism, 
Gh. Rochian (Bălăcită), Eu
gen Dumitru, Jean Rogovea- 
nu, Gh. Ghergheil și Dan Olaru 
(Ostrovu Mare) la trîntă. e- 
chlpa masculină a comunei 
Pătulele la handbal șl echi
pa comunei Cujmir la fotbal. 
fS. MANA.FU]

elevi de la Școala 
de la Liceul agro- 
dln localitate. Cu 

organelor locale de 
de stat, a fost a- 
un teren destinat

Pe marginea turneelor feminine de velei (grupa I)

JOC-UN PÂS ÎNAINTE
chillbrată. Am urmărit meciuri 
frumoase, aprige. Intre sportivi 
care fac parte din lotul repre
zentativ <le juniori si alții, poa
te la fel de valoroși, sau poate 
chiar mai buni, care au fost 
omiși de la selecție (asupra 
acestui aspect vom reveni). La 
„minimă", Marian Ciocioi 
(Buc.) și Gabriel Muller (Ti
miș) au oferit un adevărat re
cital de scrimă pugilistică. deși 
ambii combatanți sînt încă ju- 

. niori mici. „Ușorul" Mihai Leu 
șLa dovedit calitățile indiscu
tabile, iar timișoreanul Petre 
Buliga a demonstrat In fata lui 
Valentin Niculescu (un boxer 
redutabil) că antrenorii lotului 
olimpic trebuie să-.l ia în sea
mă pentru’ viitoarele meciuri 
internaționale. REZULTATE : 
primii sînt bucurestenii : M. 
Ciocioi b.p. G. Muller. Șt. Carp 
b.p. Z. Mărcuș. N. Aliuță b.p. 
D. Ghiorghiță. O. Stoica b.p. E. 
Vochită, A. Manole b.p. V. Co- 
dreanu. C. Dumitrescu b.ab. 1 
F. Bordaș, M. Leu b.p. E. Si- 
mion, V? Niculescu p.ab. 2 P. 
Buliga, E. Dumitrescu p. dese. 
3 R. Savu, FI. Davic c. neprez. 
M. Ștefan. V. Mihai b.ab. 2 M. 
Hă rut, V. ' ' 
Bîtan.

Azi, de
Prahovă, 
selecționatele Dolj 
rești.

Anghel c. neprez. H,
la ora 16.30, în sala 
are loc finala între 

și Eucu-

Paul IOVAN

în sala Floreasca programul 
este următorul — sîmbătă, de 
la ora 12,30 : Politehnica Buc 
— „U“, Academia Militară — 
RAMIRA. Steaua — Rapid. Di
namo — ICED, , Voința — Poli
tehnica Buc. : duminică, de la 
ora 8 : Politehnica — „U", Aca
demia Militară — RAMIRA. Vo
ința — Politehnica, Dinamo — 
ICED, Steaua — Rapid.

Cea de-a doua rundă de con
fruntări, în turneu, între echi
pele de frunte ale voleiului 
nostru feminin — rundă 
șurată la Pitești, intr-o 
nizare perfectă și, ceea 
se pare mai important, 
sală plină pină la refuz 
adus cîteva noutăți demne de 
relevat. Fată de primul turneu, 
mai multe echipe și-au ridicat 
potențialul de joc. mai preg
nant CSU-IMN Galați și Di
namo București, în timp ce 
Dacia Pitești, neînvinsă in a- 
cest turneu, a redus distanta 
față de lideră, Universitatea 
CFR Craiova, la numai două 
puncte. Lupta pentru titlu a 
fost astfel relansată, în ea 
înscriindu-se si formația gălă- 
țeană. Este drept, însă, că la 
craiovence n-au evoluat la Pi
tești două dintre jucătoarele 
de gabarit și forța : Mirela 
Popovidu și Eugenia Cotescu. 
Sub aspectul calității, trei par
tide (CSU-IMN cu Universita
tea CFR, cu Dacia și cu 
name) au depășit pe cele 
bune din . turneul de la 
(era. însă, de așteptat 
mult !). Dar, eterna poveste : 
echipele i_____________________
de la 
drept 
dintre 
brațe, 
dăuga 
sul aceluiași turneu.

Un fapt pozitiv în evoluția 
echipelor la turneul 2 I-a con
stituit aportul coordonatoarelor. ■ 
în cele mai bune meciuri, 
precum și în cele de nivel 
acceptabil, rolul lor în realiza
rea calității și spectacolului ă 
ieșit clar în evidență. La gălă- 
tence, Crina Răuță a dovedit 
(înconjurată si de trăgătoare 
mai în formă) că. este „prima 
mină" în momentul actual.

desfă- 
orga- 
ce ni 
eu' o 

— a

Di- 
mai 
Iași 
mai

nu-și mențin forma 
un turneu Ia altul și, 

urmare, o mare parte 
jocuri devin dezechili- 

Aceasta, fără a mai a- 
și oscilațiile pe parcur-

î

reușind să dea culoare si efi
cientă jocului prin varietatea 
paselor. La craiovence, Gabrie
la Dumitrescu confirmă urcu
șul permanent. în ciuda Vîrstei 
fragede și a amintitelor ab
sente din sextetul campioane
lor. La fel și tînăra dinamo- 
vistă Ottilia Szcntkovics, căreia 
i s-a acordat (și s-a dovedit un 
eîștig) postul de titulară coor
donatoare intr-o formulă de 
4+2.

De aplaudat, de asemenea, 
inițiativa de efectuare a unor 
analize cu tehnicienii privind 
modul in care se prezintă echi
pele cu observații de fond, te
meinice, făcute de meseriași 
pricepuți, cum sînt antrenorul 
federal S. Chirită și antrenorul 
M. Dumitrescu. La Pitești, spre 
exemplu, au fost analizate, cu 
concursul antrenorilor de la 
cluburi, lacunele fiecărei echi
pe și, de asemenea, ce tre
buie făcut. E bine. însă, dacă 
se va și face !

Aurelian BREBEANU

Suit 
bilă ș 
Pentri 
O.J.T. 
distiii! 
Munci 
cu Oi 
H-2 « 
clasa

Evid 
durile 
sînt 
acești 
tor c< 
Scăun 
hotelu 
caban 
anual 
turiști 
străin, 
zare ■ 
Sinaia 
bul D 
Piscul 
mijloc 
blu — 
nala, 
Ieșeau 
schiul 
mâner

Ceee 
relief, 
harnic 
al O.J 
cupan 
jini e

SĂ INSTAURĂM 0 DISCIPLINĂ

_Cu partidele programate as
tăzi și mîine (excepție fac doar 
meciurile din cadrul grupei 1—6 
masculin, care au loc duminică 
și luni), Campionatul Național 
pe echipe la tenis de masă se 
încheie, urmînd. deci, să fie 
desemnate formațiile campioane 
și cele care vor retrograda in 
campionatul de calificare. La 
București, în Sala Progresul, 
vor evolua componentele seri
ilor de elită,' atît la feminin, 
cît și la masculin. Fetele vor 
juca sîmbătă (de la ora 9 și 17) 
și duminică de la ora 9), cele 
patru formații — Spartac 
C.S.Ș. 1, lidera clasamentului, 
Metalul C.S.Ș. Rm. Vîlcea, Ju
ventus MILMC, C.S. Arad — 
dispunînd de toate atuurile 
pentru a oferi jocuri de bună 
calitate, avînd In vedere va
loarea componentelor loturilor 
în schimb, băieții — Universi
tatea A.S.A. I și II Craiova, 
Progresul IIRUC, Mecanica Fi
nă — vor susține partidele din 
această ultimă etapă duminică 
(ora 17) și luni (ora 9 șl 17), 
prima garnitură craioveană. a- 
vind un substanțial avans. A-

LUPTA PENTRU LOCUL
iNTil CONTINUĂ

Lupta pentru titlul de campion 
al anului 1986 continuă, deși ac
tualul lider al celor două clasa
mente, G. Tunase, are încă un 
avans substanțial de 8 victorii. A- 
vînd însă în vedere că mai sînt 
de disputat șase reuniuni, ocu
pantul locului 2, N. Nlcolae, poate 
încă aspira să treacă în frunte. In 
reuniunea de mîine, fiecare dintre 
el are mari șanse de eîștig, G. 
Tănase cu Lanterna, Trudln, 
Trandaf șl Deda, Iar N. Nlcolae 
cu Melinte, Hendorf, Aga și Gra- 
dan, într-un program cu multe 
puncte de atracție, cum sînt pre
miile „Todirenl*,  „Teleajen*  șl 
„Turnu Măgurele*.  De asemenea, 
cursa amatorilor prezintă un in
teres deosebit, aici lupta pentru 
titlu fiind mal strînsă, ocupantul 
primului loc, B. Manea, avînd 
doar o victorie în plus față de 
eternul său rival, H. Șerban. In 
acest an, însă, avem și un nume 
inedit, L. Tancu, care se află în 
aceeași poziție cu H. Șerban. Pro
gramul reuniunii de mîine prezint 
tă, din păcate, și o racilă mal ve
che, deoarece în „Premiul Tîrgu 
Frumos*  șansele sînt doar de 
partea a doi concurențl, Vlca șl 
eventual Corint, care sînt avanta
jați față de ceilalți. Nu înțelegem 
cui convin astfel de handicapuri 7

A. MOSCU

înceasta nu înseamnă că, și 
cazul lor, nu există premise 
pentru meciuri de bună factu
ră. Formațile din celelalte gru
pe valorice, la Brașov (Faimar
B. Mare), .Tractorul Brașov,
C. S.S.I.P.C. Slatina, Construc
torul IJGCL II Tg. Mureș), Cu- 
gir (Constructorul IJGCL 1 Tg. 
Mureș, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Metalurgistul Cugir, Construc

torul TAGCM CSS Universita
tea Craiova) — feminin, S. Mare 
(Constructorul IJGCL I Tg. 
Mureș, Știința CSȘ 2 IJPIPS 
Constanța, Sticla CSȘ Bistrița, 
Voința S. Mare) și Cluj-Napoca 
(Stirom CSȘ 2 București, C.S.M. 
Cluj-Napoca, Constructorul 
IJGCL II Tg. Mureș, C.S.M.

‘A.S.A. Buzău) — masculin, iși 
dispută locurile pentru evitarea 

. retrogradării sau pentru a
ține dreptul de a participa 
barajul pentru promovarea 
prima grupă valorică.

ob
la 
In

Tmm hml ut calificare
AL DIVIZIEI A DE LUPTE

GRFCO ROMANI
In Sala de atletism, din Iași 

a avut loc turneul filial de ca
lificare pentru Divizia A de 
lupte greco-romane. La capă
tul multor partide viu disputate 
au fost desemnate noile di
vizionare A. Cea mai nă 
comportare a avut-o ira 
formație a asociației sportive 
CESAROM București, pregătită 
de inimosul antrenor Anghel 
Bairam. De altfel, această e. 
chipă este înconjurată eu mul
tă atenție de conducerea în
treprinderii respective. Au mai 
obținut calificarea în primul 
eșalon Someșana Satu Mare, 
Mecanica Botoșani si Nicolina 
Iași.

După o suită de fxantide pro
mițătoare pe plan tehnic, rug- 
by-ul ne pune, totuși, sin si
tuația de a trage un. semnail de 
alarmă... Duminică, la Buzău, 
arbitrul V. Chirondojan, care a 
condus partida Contactoare — 
Știința CEMIN, a fost nevoit 
să ii elimine din teren pe ju
cătorii Nc.aoșu- (Buzău) și Can- 
tea (Baia Mare), pentru lovire 
reciprocă, să dea cite un aver
tisment ambelor formații „după 
o dispută generală" — cum se 
consemnează în raportul oficial 
și apoi să opereze o nouă Eli
minare, cea a lui Sugar (Baia 
Mare), pentru accidentarea 
gravă a lui Iancu. Trei zile 
mai târziu, la Arad, in jocul 
(mult prea dur) cu Gloria 
București, echipa locală Gloria 
P.T.T. a rămas la un moment 
dat iin 14 jucători, prin acci
dentarea lui Asmarandei, indis
ponibil, după aprecierea medici
lor, vreme de cel puțin 6 luni. 
Să mai reținem faptul că in 
aproape toate meciurile ru.g- 
byștii iși... plătesc polite ! ?

Rezultă de aici o insuficientă 
și îngrijorătoare lipsă de pre
ocupare a antrenorilor față de 
munca de educație cu sportivii. 
Apare și atitudinea cțonailiantă 
a unor conducători de joc, ca
re, in loc să intervină cu toa
tă autoritatea pe care le-o con
feră calitatea lor, tolerează ac
tele de indisciplină, jocul dur 
(mai exact anti-jocul !) penali- 
zîind'u-le — cind fac acest lu
cru — cu o inadmisibilă blân
dețe. Or, pentru a readuce 
disciplina pe terenurillc de rug
by și a stimula jocul de cali
tate (ultimele meciuri interna
ționale au demonstrat cit de 
departe ne aflăm pe plan va
loric ! — se impune, cu toată 
strictețea, să încurajăm (arbi
trii în primul rind !) acele e- 
chipe care silit preocupate să 
desfășoare acțiuni constructive, 
sanoționindu-le pe acelea care, 
dimpotrivă, prin prestațiile lor, 
fac un deserviciu sportului cu 
balonul oval, ignorind spiritul 
întrecerii.

• Tiberiu STAMA

După etapa Intermediară de 
miercuri, s-au produs unele 
dificări In ■ cele două clasamente,
care acum arată astfel

Seria i

1. STEAUA 11 11 0 0 291- 98 33
2. Grivlța Roșie 11 8 12 191- 89 28
2. Știința Ptș. 11 7 13 207- 86 26
4. CSM Sibiu 11 6 0 5 203-124 23
5. CSM Sv. i: 6 0 5 156-181 23
S. TC IND. Cța. 11 5 0 6 112-233 21
7. Sp. Stud. 11 4 0 7 119-1S9 19
8. Rulm. Birlad 11 3 0 8 114-174 17
9. „U“ Cj.-Nap. 11 2 0 9 49-151 15

10. UAMT Or. 11 2 0 9 72-179 15

1. DINAI
2. Farul
3. Științt
4. Pollt.
5. Contai
6. Gloria
7. Unly.
8. Gloria
9. Rapid

10. M.G.

PIN i
Miîne, 
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atractive 
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șoara). L- 
ția Intere 
dlonul .Ti 
complet • 
durilor.

Seria I 
FEBR. C 
UA, terei 
bitru I. 
TUL ST1 
CATE — C 
Tel, ora 
stanța) ; 
INȚA PE 
ora 9,30, 
UAMT O 
teren In 
Al. Pavl, 
TUL BtF 
STANȚA, 
9.30, I. 
n-a: ra: 
Tel, ora 
cor” c 
na:
Da va.. .u 
TEA TI 
NICA IA 
10, E. Si 
BUC. — 
MARE, t 
ora 10,30, 
ȘINI G1 
ARAD,
M. Popa

1
9 Sin- 

noștri ou 
două pai 
vorba de 
dintre i 
PTT și 
după aun 
pondentu! 
meciul a 
întâlnind

-I.D.l 
duce ] 
pâră to: 
dumini 
1986 
auto 
de des 
melor. 
tre ori

ADMINISTRAȚIA de
• ASTAZI este ULTIMA ZI 

pentru a vă exprima proprile op
țiuni la tragerea excepțională 
PRONOEXPRES de mîine, dumi
nică, 30 noiembrie, ca și pentru 
depunerea buletinelor Pronosport 
la concursul acestei săptămînl. 
Tragerea Excepțională Pronoex- 
pres va avea loc mîine, duminică, 
30 noiembrie, începînd de la ora 
16,31, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, București. Desfă
șurarea tragerii va fi transmisă 
la radio, pe programul I, la ora 
17,30. Numerele extrase vor fi ra
diodifuzate, în reluare, în aceeași 
zi, pe programul I, la ora 22,20 (o 
dată cu rezultatele concursului 
Pronosport) și luni dimineața, la

STAT LOTO-PRONOSPORT
ora 8,55, pe același program. Tra
gerea fiind - publică, sînt invitați 
să -participe toți cei interesați.
• „Capul de afiș“ al săptămî- 

niî viitoare îl constituie TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică, 7 decembrie, biletele 
urmînd a fi puse în vînzare înce
pînd de luni, 1 'decembrie.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 28 NOIEMBRIE 

1986

Extragerea I : 21 57 27 54 49 3 53 
82 31

Extragerea a II-a : 74 47 59 80 
76 38 32 75 14

Fond de 
din care 2£ 
goria 1.
CIȘTIGUR1

DIN 2
Categoria 

autoturism! 
lei) și 2 va 
caL 2 : 5,5 
16 a 5.517 1 
lei ; cat. 5 
6 : 2.336,25 
tegoria 1 :

Autoturls 
revenit pai 
din Oradea 
București.



I
[NUL SPORTULUI
fURISMULUI

„runda" nr. J5

remarca
tă lauda, 
obținute, 
lia a fost

Ordinul 
, In 1984 
clasa a 
ii Muncii

a în rîn- 
Lăm care

Izduiește 
măr de 

și din 
a de ca- 
Wontana, 
•le Cui- 
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*t pe ca
le la Si- 
2000), te
le, baby- 
tate per- 
anotimp. 
□a tern în 
itivitatea 
» muncă 
te preo- 
e a sprl- 

forțeie,

mișcarea în aer liber, sportul, 
turismul. într-o discuție, pe 
această temă, cu Daniel Hrts- 
cu, șeful compartimentului 
de propagandă, ni s-a vorbit 
despre implicarea oficiului in 
organizarea a nenumărate ac
țiuni sportive de masă șl de 
performanță. Astfel ni s-au 
amintit excursiile și drume
țiile montane la cele mai im

portante obiective șl 
zone de interes 
turistic, istoric și 
cultural (platoul Bu- 
cegi, Breaza, Cîm-

pir.a. Valea Doftanei, Po
iana Brașov), de drumețiile
cu ghizi specializați (Zănoaga, 
Bolbocl), de manifestări spor
tive de masă organizate în ca
drul Daciadei de către dife
rite organizații, Întreprinderi 
și instituții (schi — iarna, o- 
rientare turistică — în celelalte 
anotimpuri). Cum să nu amin
tim, de asemenea, de Festiva
lul automobilelor de epocă — 
concurs de tradiție,-, ajuns la 

■ cea de a 4-a ediție tn această 
toamnă, care de flecare dată 
s-a bucurat de mare succes. 

• șl cite ar mal fl încă de amin
tit...

Modesto FERRARFNI

N CAMPIONATUL DE RUGBY I

512-100 29
23’5- 81 28
221- 63 27
199-141 23
144-161 22
78-239 20

116-109 19
77-305 18

126-249 17
75-332 17
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,e rugby
isebit de
i, cjt și
1, Timi-
ne âten-
: la Sta-
rogramnj
iitrii me-

lTEA 16
- STEA-

O MARȚI, TRAGEREA LA 
SORTI A „16“-IMILOR“ CUPEI 
ROMÂNIEI". Marți, la ora 11, la 
sediul F.R.F. va avea loc tragerea 
la sorți a meciurilor din etapa 
„16“-imilor Cupei României, fază 
în care intră în întrecerea care 

i sub egida Daciadei, 
, ___ _  divizionare A. Delegații
echipelor calificate pînă acum în 
Cupă, precum și cei ai diviziona
relor A sînt invitat! la această 
ragere la sorți.
• MODIFICĂRI ÎN PROGRA

MUL DIVIZIEI A. întîlnirea 
Steaua — Petrolul Ploiești, din 
etapa a 16-a a primei divizii, etapă 
programată la 7 decembrie, se va 
dispută vineri 5 decembrie, pe 
stadionul Steaua cu începere de 
la ora 13r-Meciul Universitatea 
Craiova — Steaua, din etapa a 
17-a, va avea loc în sezonul de 
jrimăvară ’87 deoarece formația 
noastră campioană susține, în 
ziua de 14 decembrie (cînd se 
dispută ultima „rundă- a turului) 
finala Cupei Intercontinentale, la 
Tokio, în ccmpania campioanei 
Americii de Sud, River Plata.
• CLUBUL VICTORIA anunță 

că la meciul de mîine. cu Steaua, 
legitimațiile abonament de cu
loare gri eliberate de C.N.E.F.S. 
sînt valabile însoțite de tichete 
de loc.

pliniți). El avea doar 17 ani si 
jumătate dnd a fost selecționat 
în marea echipă a Braziliei, 
care a cucerit Campionatul 
Mondial de fotbal, desfășurat 
în Suedia în anul 1958.

NOROCEL POPĂ, BRĂILA. 
Este imposibil de apreciat nu
mărul celor care se ceartă si 
se împacă la mesele de șah. 
Dar sînt gata să susțin, ca si 
dv., că șahul are mai multi 
practicanti chiar decât fotba
lul ! Bineînțeles însă, nu la 
nivel de performantă și... semi- 
performantă. La acest capitol, 
fotbalul cred că își ia revanșa.

lui si apoi, cu telescaunul. du
pă 25 de minute, ne aflăm la 
altitudinea de 1 700 de metri, 
unde este situată cabana. Con
struită în cea mai mare parte 
cu contribuția cadrelor didacti
ce ale scolii, baza didactică 
din. Paring dispune de un spa
țiu de cazare pentru 100 de 
persoane, cantină proprie, spa
țiu de școlarizare (două săli 
spațioase și dotate cu toate 
cele necesare desfășurării pro
cesului de învățămînt) ; sînt în 
funcție aici un teleschi, două 
baby-schi-liftitri, o pîrtie de 
schi amenajată în conformitate 
cu cele mai exigente cerințe și 
se află în construcție, de ase
menea, o instalație de stropit 
și un tun de zăpadă (create la 
întreprinderea de piese de 
schimb, reparații utilaje și echi
pamente electronice miniere 
Petroșani, director Anton Bacu, 
inimos susținător al sportului), 
primele probe dovedindu-se 
foarte încurajatoare.

îndrumați și sprijiniți de 
organele locale de partid si de 
stat, petroșenenli — am fost 
asigurați — au tot ce depinde 
de ei spre a face mai mult și 
mai bine pentru afirmarea 
schiului alpin din tara noas
tră. sport prioritar aici, și își 
vor putea realiza obiectivele 
într-un interval de timp cât 
mai scurt.

partea oaspeților. în cele din 
urmă, succesul a swris XV-lui 
pregătit de prof. C. Mitan și 
P. Bontea, pentru că gazdele 
au avut două atu-uri : pregăti
rea fizică superioară și forma 
excelentă a mijlocașului Leca, 
autorul . tuturor punctelor — 
eseu, 3 drop-uri și o transf. ; 
pentru buoureșteni au înscris 
din l.p. D. Bujor și Nedelcu. 
Reamintim scorul final : 15—6.
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£ La Baia Mare, după cum 
ne-a transmis corespondentul 
nostru A. Crișan, Știința 
CEMIN, una din protagonistele 
actualei ediții de campionat, a 
întâlnit o foarte motivată echipă 
timișoreană, care a lăsat o 
bună impresie pentru jocul ei 
ordonat. De altfel, oaspeții au 
condus la pauză cu 12—11. Scor 
final : 22—12 pentru băimărenl, 
prin punctele realizate de 
Csoma 2 eseuri, Nistor și V. Ion 
câte un eseu, ultimud izbutind 
și 2 Ip. Pentru oaspeți au 
marcat : Gherge — eseu, Do- 
mocos 2 l.p. și transf.

3

ii Lorilor 
privind 

a A. E 
a Arad, 

Gloria 
ti. Așa 
i oores- 
■becaru, 
i.rădenii 
rață din

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
La Campionatele Mondiale de 
haltere, Nicu Vlad a cucerit 
medalii de aur : 
Lumea-ntreagâ să-1 aclame. 
Pentru faima obținută : 
La o sută kilograme. 
Performanță, „sută-n sută!"

VENIAMIN SAVA, SIBIU. 
Pele are 46 de ani (încă neîm- 

PASIUNEA Șl PREOCUPAREA PETROSENENILOR
(Urmare din pag. 1)
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soluții pentru ca si elevii din 
clasele V—IX să beneficieze, 
începând din acest an, de con
diții asemănătoare.

Dintre rezultatele bune obți
nute pînă acum de elevii-schiori 
de la C.S.Ș. Petroșani sînt de 
remarcat cele ce aparțin lui 
Adrian Cîmpeanu, campion na
țional 
zonul 
Lianei 
IV în . 
junioare și pe locul V la se
nioare în proba de slalom. La 
rîndul ei, Gherlinde Mihuț, 
clasată pe locuiri fruntașe la 
slalom atît în campionatul de 
junioare, cit și în cel de se
nioare, ca și Simona Podină, 
nominalizată în lotul republican 
de perspectivă, completează ta
bloul celor mai buni performeri 
ai secției. Ambiția si marea 
dorință a profesorilor Zoltan 
Toth, Victor Mihut și Virginia 
Peterfi este să valorifice la 
cel mai înalt nivel calitățile 
copiilor pe care îi au în pre
gătire. folosind cît mai efi
cient baza materială de excep
ție de care dispun în Paring.

Nj s-a oferit și nouă posi
bilitatea să vizităm baza didac
tică a școlii din Paring. Doar 
opt kilometri din centrul- ora
șului pină la stația telefericu-

I
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I
I
I
I
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încă trei etape și concuren
tele ediției 1986/87 a Diviziei 
A vor trece linia de sosire a 
turului. Dar în aceste 270 de 
minute de joc, care mai sînt 
de disputat în sezonul actual, 
cele 18 divizionare A au des
tule debite în contul unor com
portări valoroase, demne de 
prima scenă. Pentru că, pri
vind cu toată seriozitatea linia 
randamentului competitoarelor, 
se poate spune că, in marea 
lor majoritate, ele nu au e- 
voluat constant bine, că nivelul 
general al campionatului se 
prezintă încă la o cotă nesatis
făcătoare raportată la ceea ce 
pretinde astăzi performanța in
ternațională. Iată de ce se im
pune ca etapa de mîine, a 15-a, 
să marcheze cît de cît o com
portare superioară a formațiilor 
ajunse în cel mai înalt eșalon.

Iată, de pildă, un meci între 
echipe clasate în zona inferioa
ră a clasamentului : Gloria — 
Jiul. Este de așteptat ca cele 
două combatante să dea tot

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
I
I
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se desfășoară 
șl cele 18 div _ : —.«u

I
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a primei divizii

Mîine

ceea oe pot în această con
fruntare directă a ocupantelor 
locurilor 16 și 17. Dar o pot 
face jucînd fotbal. Vrem să 
spunem astfel că obligația asi
gurării unei linii cît mai ridi
cate de valoare a campionatu
lui nu revine numai echipelor 
clasate pe primele "locuri, ci 
tuluror participantelor Ia între
cerea de „A“. Elevii lui Gh. 
Constantin vor primi replica e- 
chipei vechiului coleg de na
țională al antrenorului lor. I. 
Nunwciller. Altă ocazie, cre
dem noi. spre a se oferi spec
tatorilor din Slatina o partidă 
demnă de prima categorie. 
Pretenții și mai mari in par
tida de la Cluj-Napoca. „U“ și 
Corvinul sînt formații cu mulți 
jucători bine cotați. în plus, 
ambele tind spre un joc spec
taculos, deschis, așa că sub 
Dealul Feleacttlui contăm pe 
unul dintre cele mai spectacu
loase jocuri ale 
mîine. Promisiuni 
am dori aici să 
despre condiția 
disputei — apar 
de la Rm. Vilcea. Chimia și 
F.C. Argeș au oferit, de-a lun
gul anilor, multe dispute de 
bun nivel și de un pronunțat 
echilibru. Echilibru care este 
prezent și în jocul de mîine, 
ci nd gazdele argumentează cu 
avantajul terenului, iar oaspe-

rundei de 
multe — șl 
vorbim si 
sportivității 

Si în meciul

Din dosarele Comisiei de disciplină

0 PATĂ PE UN CARNET, PiNĂ ATUNCI, ALB
Dar a ezitat să facă acest lucru 
și pentru asta va da socoteală 
în fața Colegiului central al ar
bitrilor. Desigur, nu acest as
pect este cel mal important, ci 
actele de huliganism de la me
ciul în Chestiune. T~ 
sancționate cum se 
chlpa Carpați fiind 
pe două etape, iar 
jucătorii ei, Schipor, 
Bodnar, urmînd să-și reia acti
vitatea (dar nu aceea pe care 
au avut-o in meciul cu Șiretul 
Pașcani !) prin... aprilie 1987, 
după terminarea celor 5 luni de 
suspendare,
• După încheierea meciului 

dintre Chlmforest Năsăud și Mi
nerul Sărmășag unii spectatori 
au aruncat cu pietre („cu pie
tricele" au spus cei de la Chlm
forest) în arbitri. S-a găsit șl un 
individ, Ion Petreanu (amendat 
ulterior cu 1000 de lei) care l-a 
lovit cu pumnul in cap pe ar
bitrul de centru. Epilogul 7 E- 
chipel Chlmforest i B-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă. Cam puțin I

• In timpul meciului pe care 
echipa sa, Petrolul Ploiești, l-a 
susținut cu Victoria București, 
Butufei, care nu juca, șl se afla 
pe banca rezervelor, a pătruns 
in teren șl a comis un gest 
nesportiv față de un jucător 
buoureșiean. Un gest cu atît mai 
surprinzător, cu dt Butufei n-a 
mal avut nici o abatere, carne
tul său fiind imaculat. De acest 
fapt a ținut seama Comisia de 
disciplină și, conform regula
mentului. l-a suspendat pe Bu
tufei numai pe o etapă. Să spe
răm că această sancțiune este 
prima și ultima in activitatea 
fotbalistică a jucătorului ploieș
tean. Dar, la acest meci s-a mal 
intimplat ceva : s-a aruncat cu 
o sticlă în terenul de joc. Cine 
a făcut acest lucru 7 Un spec
tator, cu siguranță un suporter 
al Petrolului, care, în felul •- 
cesta n-a făcut dectt să aducă 
daune echipei favorite, sancțio
nată eu un avertisment șl cu o 
amendă de 3000 de Iei’
• Insultat și bruscat de către 

jucătorii echipei gazdă, arbitrul 
meciului Carpați Gălăneștl — Și
retul Pașcani ar fi avut toate 
motivele să pună capăt partidei.

in etapa a 15-a a eșalonului secund

DOUA MECIURI Dl MARE ATRACJIE: LA MIZIL Șl LA SATU MARE
întrecerea divizionarelor B 

continuă mîine cu disputarea 
rundei a 15-a. Și in această e- 
tapă, in cele trei serii, sînt mul
te partide care pot influența con
figurația clasamentelor, atit în 
partea lor superioară, cît ți In 
ceea ce privește ocuparea locu
rilor ce vor duce în... Divizia C.

In SERIA I în prim plan se 
află meciul de la Mizil, dintre 
formația locală Steaua și ac
tualul lider — F.C.M. Progresul 
Brăila. Pentru „pronosportiști- 
jocul este de 1, X, 2, ambele e- 
chipe dorind să cîștige întâlni
rea : Steaua pentru a se apro
pia de locul întîi, iar oaspeții — 
cu speranța de a lua un avans 
mal substanțial față de celelalte 
pretendente la promovarea pe 
prima scenă. Cu dorința de a 
obține ambele puncte și, astfel, 
de a se apropia de mijlocul cla
samentului vor aborda jocul și 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea (cu 
Minerul Gura Humorului), Uni
rea Slobozia (cu Unirea Focșani) 
șl Dunărea C.S.U. Galați (cu Ari
pile Victoria Bacău), toate bene
ficiind de avantajul

PROGRAMUL și 
C^F.R. Pașcani — F. ( 
ța : I. Tărcan (Tg. 
limpia Rm. Sărat 
Cimpina : M. Lică 
Ceahlăul P. Neamț — 
toșani : E. Mustață' (București)’ 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
Minerul Gura Humorului : M. 
Florea (Craiova), Prahova C.S.U. 
Ploiești — Politehnica Iași : R. 
Petrescu (Brașov), Unirea Slo
bozia — - Unirea Focșani : C. 
Manda (Reșița), Steaua Mizil — 

1 terenului.
ARBITRII : 

C. Constan- 
Mureș), O- 
— Poiana 
(București), 

— C. S. Bo—,

tii cu cel al unei superiorități 
valorice de ansamblu. Sub 
Tîmpa. F.C-M. Brașov, care are 
datoria unei stabilizări a ran
damentului, se află în fata 
unei echipe cotate, la rîndul 
ei, cu apariții contradictorii 
(Rapid). Tn „Bănie", total re
maniata formație locală va fi 
supusă unui examen sever de 
Petrolul, autoarea atîtor evolu
ții bune în jocurile din de
plasare. Asemănătoare, ca spe
cific al replicilor ce vor fi 
schimbate, ni se pare și parti
da de la Bacău, între două e- 
chipe dornice să joace roluri 
mai spectaculoase în campio
nat. In ordinea programului o- 
ficial. dar nu si în aceea a 
interesului și importantei în 
etapă, meciul de la București, 
dintre Steaua, campioana și 
lidera campionatului, și Victo
ria, ocupanta locului al treilea, 
poate oferi spectatorilor o dis
pută frumoasă, de bună cali
tate. El va reprezenta un test 
de maximă dificultate al ele
vilor antrenorului D. Nicolac- 
Nîcușor în fata celor ai mult 
mai tînărului său coleg, An- 
ghel Iordănescu.

Partida Dinamo — Sportul 
Studențesc va avea loc mărfi 
2 decembrie, pe stadionul Di
namo. eu începere de la ora 13-

T

Ele au fost 
! cuvine, e- 

suspendată 
• trei dintre 
*, Chiriac și

Jack BERARIU

CLASAMENTUL
1. Steaua 14 10 4 0 51- 4 34
2. Univ. Craiova 14 8 2 4 26-14 26
3. Dinamo 13 8 2 3 24-12 26
4. Sp. Stud. 14 7 4 3 26-13 25
5. „U« CIuj-N. 14 8 0 6 21-22 24
3. Victoria 14 7 2 5 25-16 23
7. Corvinul 14 6 4 4 20-15 22
3. F.C. Olt 13 6 2 5 17-19 20
3. Oțelul 14 5 4 5 19-16 19

10. Flacăra 14 5 3 6 19-20 18
U. F.C. Argeș 14 5 2 7 12-14 17
12. Petrolul 14 4 5 5 19-24 17
13. Rapid 14 4 4 6 10-16 16
14. Jiul 14 5 1 8 18-38 16
15. Gloria 14 5 0 9 21-40 15
10. F.C.M. Bv. 14 4 1 9 28-32 13
17. S.C. Bacău 14 4 0 10 22-47 12
18. Chimia 14 3 2 9 13-29 11

F.C.M. Progresul Brăila : E. Pă- 
irașcu (București), C.SJd. 
ceava — FEPA ’74 Bîrlad : Gh. 
Constantin (Rm Vilcea), Dună
rea C.S.U. Galați — Aripile Vic
toria Bacău : V. Onu (Predeal).

In SERIA A H-a, .fruntașa cla
samentului — A.S.A. Tg. Mureș, 
evolulnd pe propriul teren, în 
compania echipei A. S. Drobeta 
Tr. Severin, are prima șansă și, 
firesc, poate să-și păstreze di
ferența ce o desparte de a doua 
clasată. Spunem că handicapul 
poate rămîne același deoarece 
Progresul Vulcan București va 
beneficia și ea de avantajul te
renului, întîlnlnd la București pe 
ROVA Roșiori. Și în această se
rie sînt meciuri care interesea
ză configurația „subsolului- cla
samentului : Carpați Mîrșa (locul 
18) — I.C.I.M. Brașov (7)» Spor
tul Muncitoresc Slatina (16) —
Autobuzul București (17) și 
l.M.A.S.A. Sf. Gheorghe (15) — 
Automatica București (14).

PROGRAMUL și ARBITRII : 
Carpați Mîrșa — I.C.T.M. Brașov : 
D. V&tran (Arad), Sportul Mun
citoresc Slatina — Autobuzul 
București : I. Gheorghe (Brăila), 
l.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Auto
matica București : I. Niculițov 
(Focșani), Electroputere Craiova 
— Gloria Pandurii Tg. Jiu : Gh. 
Toth (Aiud), Progresul Vulcan 
București — ROVA Roșiori : M. 
Nicolau (Bacău) ; stadionul Auto
buzul, Gaz Metan Mediaș — 
Chimica Tîmăveni : O. Streng 
(Oradea). Mecanică Fină Steaua 
București — C.' S. Tîrgoviște : D. 

^Ciolan (Pitești) ; stadionul Me
canică Fină. Tractorul Brașov —

Su-

Întrecerea speranțelor
• „Stătu quo“ în campiona

tul speranțelor ! Dar numai în 
ceea ce privește primele și ul
timele două clasate, echipe care . 
nu și-aiu schimbat locurile față 
de etapa trecută. Intr-adevăr, 
Steaua se dovedește de nedin- 
tiit — ca și în Divizia A ! — 
de pe primul loc, pe care l-a 
ocupat întâia oară după etapa a 
VIII-a, principala sa urmări
toare devenind Universitatea 
Craiova, in locul lui „U“, care 
în ultimele trei etape a sufe
rit tot atîtea înfrângeri : 1—2 
eu Petrolul, 0—1 cu Steaua și 
0—3 eu F.C. Argeș. De neclin
tit se dovedesc, de asemenea, 
ocupantele ultimelor două 
locuri, Chimia Rm. Vilcea (lo
cul 18) și S.C. Bacău (locul 17), 
tatonate de F.C.M. Brașov, oare 
a pierdut și ea ultimele trei 
meciuri : 1—4 cu Flacăra, 1—2 
cu Sp. Studențesc și 0—3 cu
Jiul.

• Iată antrenorii echipelor 
de speranțe, publicați în ordi
nea locului ocupat în clasament 
de formațiile lor : L. Sătmă- 
rcanu (Steaua), G. Mităchcscu 
(Universitatea Craiova), C. Fră- 
țilă (Dinamo), R. Chihaia (Sp. 
Studențesc), T. Porațchi („U“ 
Cluj-Napoca), Gh. Timar (Vic
toria), C. Gali (Corvinul), I. 
Dobre (F.C. Olt), M. Morohai 
(Oțelul), Gh. Ungureanu (Fla
căra), M. Ianovsehl (F.C. Ar
geș), N. Lindenberg (Petrolul), 
I. Greavu (Rapid), Al. Naghi 
(Jiul), Gh. Lință (Gloria), N. 
Pesoaru (F.C.M. Brașov), M. 
Petrovici (Bacăru), M. Savu 
(Chimia).

• Sportul Studențesc a câș
tigat și o a doua partidă cu
3— 0. (după meciul di>n etapa a 
Xl-a cu Jiul, încheiat pe te
ren ou 2—2). Este vorba de 
întâlnirea cu Rapid (pe teren
4— 2 pentru Sp. Studențesc), 
care i-a revenit echipei din 
„Regie" cu 3—0 pentru că giu- 
leștenii au folosit un jucător 
în stare de suspendare.stare de suspendare.

M

Inter Sibiu : A. Nicolescu (Pi
tești), A.S’A. Tg. Mureș — A. S. 
Drobeta Tr. Severin : N. Geor
gescu (Buzău).

In SERIA A IlI-a derby-ul e- 
tapei va avea loc la Satu Mare, 
Intre Olimpia și F. C. Bihor. O- 
rădenli, după frumoasele evolu
ții din ultimele etape, speră să 
desfășoare' un joc eficace și să 

' realizeze un rezultat favorabil. 
Și celelalte urmăritoare ale lide
rului (Politehnica Timișoara) vor 
juca in deplasare, așa că stu
denții (care beneficiază de avan
tajul terenului, jucînd în compa
nia echipei C.I.L. Sighet) nu își 
•* *"  —----- - privește lo-

după etapa
fac griji In ceea ce 
cui ce 11 vor deține 
de mîine.

PROGRAMUL și
Gloria Bistrița — 
Mare : M. Calistru 
Mureșul Deva — Minerul Paro- 
șeni : L. Pantea (București), Da
cia Mecanica Orăștie — C.S.M. 
Reșița : I. Crăciunescu (Rm. Vil
cea), Armătura Zalău — Minerul 
Cavnic : M. Toncea (București), 
Politehnica Timișoara — CJ.L. Si
ghet : C. Drulă (Tg. Jiu), Strun
gul Arad — Steaua C.F.R. Cluj- 
Napoca : G. Vișenescu (Bucu
rești), Metalul Bocșa — C. S. 
U. T. Arad : Fl. Popescu (Plo
iești), Aurul Brad — F. C. Ma
ramureș Baia Mare : G. Ionescu 
(București). Olimpia Satu Mare 
— F. C. Bihor Oradea : AI. Mus- 
tățea (Pitești).

AREITRII : 
Unlo Satu 
(Botoșani),

Toate partidele vor începe la 
ora 11.



CRONICĂ
Tovarășul Dimitrie Ancuța. 

vlceprim-ministru al guvernu
lui. a primit, vineri, pe Li 
Menghua, ministru însărcinat 
cu Comisia de Stat pentru 
Cultură Fizică și Sport din 
R.P. Chineză, aflat într-o vi
zită în tara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
discutate unele aspecte ale co
laborării dintre România si 
R.P. Chineză, inclusiv în do
meniul sportului.

La primire a luat parte Ha- 
ralambie Alexa, președintele 
Consiliului National pentru 
Educație Fizică si Sport.

A fost de fată ambasadorul 
R.P. Chineze la București Yu 
Hongliang.

TURNEU INTERNAȚIONAL

STUDENȚESC DE VOLEI
FRAGA, 28 (Agerpres). în 

prima zi a turneului internatio
nal masculin studențesc de 
volei de la Praga, echipa 
României a intrecut cu scorul 
de 3—0 (15—5, 15-8, 15—2)
formația Ungariei. într-un alt 
ioc, selecționata Cehoslovaciei 
a dispus cu 3—0 (15—5, 15—6, 
15—2) de echipa Olandei.

SPORTUL C X IN LUME
Olimpiada dc șah

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl ANGLIEI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

La Dubai. înaintea ultimelor 
trei runde ale Olimpiadei de 
șah. o singură certitudine se 
profilează în clasamentele celor 
două turnee. Anume, poziția 
distanțată a echipei U.R.S.S. 
in întrecerea feminină, unde 
sovieticele par să-și fi asigu
rat titlul. In schimb, ordinea 
fruntașelor în clasamentul 
masculin mai ridică o serie de 
semne de întrebare, formația 
S.U.A. mărindu-și avansul fată 
de favorit!, șahiștii sovietici.

în această a 11-a rundă, e- 
chipierii și echipierele Româ
niei au avut de susținut o du
blă întîlnire cu formațiile An
gliei. La fete am înregistrat o 
victorie netă. reprezentativa 
tării noastre distanțîndu-se eu 
2,5—0,5 (Miles — Mureșan 0—1, 
Nuțu — ArkeI 1—0. Hep worth
— Standu 0,5—0,5). în schimb, 
la băieți au cîștigat englezii 
cu 3—1 (Șubă — Nunn și Short
— Ionescu remize. Ghindă —

Chandler 0—1. Spedman — 
Bărbulescu 1—0).

Iată si alte rezultate din tur
neul feminin : U.R.S.S. — Gre
cia 3—0 ; R.F.G. — Ungaria 
1,5—1,5 ; R.P. Chineză — Spa
nia 1—2 ; Polonia — Cuba 2—1; 
Iugoslavia — Bulgaria 1,5—1,5. 
în clasament : U.R.S.S. 25,5 p. 
Ungaria 22 p. România, Polonia, 
R.P. Chineză 21,5 p. R.F.G. 20,5 
p. In runda următoare va avea 
loc întîlnirea România — R.F.G.

în turneul masculin : Spa
nia - S.U.A. 1-3 ; U.R.S.S. - 
Bulgaria 2,5—1,5 ; Cehoslova
cia — Ungaria 2—2 ; R.P. Chi
neză — Iugoslavia 2—2 ; Islan
da — Indonezia 3—0 (1) ; Chile
— Argentina 2,5—1,5.; Polonia
— Turcia 3—1 ; R.F.G. — Aus
tria 2—1 (1). Conduce S.U.A., 
cu 31 p. urmată de Anglia 30 
p, U.R.S.S. 29,5 p, Ungaria 28,5 
p. Spania 28 p. Islanda 27 p 
(1). Echipa României are 26 p 
și întîlnește în runda urmă
toare Argentina.

De ziua Iugoslaviei prietene *
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0 CONTRIBUȚIE ACTIVĂ LA DEZVOLTAREA 
SPORTULUI INTERNAȚIONAL

Popoarele Iugoslaviei socialiste sărbătoresc astăzi aniver
sarea a două evenimente cruciale ale istoriei lor : ia 29 
decembrie 1943, la Jajce, au fost puse temeliile noii Iugo
slavii, iar in 1945 Adunarea Constituantă a firii « adoptat 
Declarația prin care a fost proclamată Republica Populari 
Federativă. De atunci incoace, sub conducerea comuniștilor, 
popoarele Iugoslaviei prietene au obținut in toate domeniile 
de activitate rezultate fără precedent, făurind chipul nou 
al societății socialiste.

• TELEX • TELEX •
BASCHET • Selecționata mas

culini a Poloniei și-a încheiat 
turneul în S.U.A., în cadrul că
ruia a susținut zece partide din
tre care a cîștigat șase și a pier
dut patru. în ultimul meci, dis
putat în compania Universității 
din Texas, baschetbaliștii polo
nezi au terminat învingători cu 
scorul de 88—85 (44—42).

BOX > Consiliul mondial al 
boxului (WBC) l-a desemnat pe 
americanul Mike Tyson cel mal 
bun pugilist al lunii noiembrie. 
Reamintim că la 23 noiembrie, pe 
ringul de la Las Vegas, Mike 
Tyson l-a învins prin k.o. pe 
canadianul Trevor Berblck în 
meci pentru titlul mondial la 
categoria grea.

HANDBAL • într-un meci a- 
mical feminin disputat la Czesto
chowa (Polonia), selecționata Po
loniei a întrecut cu scorul de 
19—16 (10—8) echipa olimpică a 
R. D. Germane.

ȘAȘKI • Meciul pentru titlul 
mondial femînin, ce se desfășoa
ră la Minsk între ma-estrele so
vietice Elena Altșul șl Zoia Sa- 
dovskaia, a continuat eu partida 
a 7-a, încheiată remiză. Scornii 
se menține favorabil cu 4,5—2,5 
puncte Zoiei Sadovskaia.

TIR CU ARCUL • Cu prilejul 
foCupei U.R.S.S.*  la tir cu arcul, 
competiție ce se desfășoară la 
Dusanbe. Ludmila Arjanikova a 
stabțllt un nou record mondial 
la totalul celor patru distanțe, 
cu 1 831 puncte. Vechiul record 
îl aparținea cu 1 325 puncte.

SEZONUL SPORTURILOR PE GHEAȚĂ A ÎNCEPUT!
Pistele de gheață ale conti

nentului au început deja să 
găzduiască întreceri internațio
nale de patinaj. Cu acest prilej, 
viteziștii își verifică. în oondl- 
ții specifice, progresele obținu
te pe uscat. în timpul anotim
pului estival si în toamnă. O 
astfel de întrecere a fost cea 
disputată la Karl Marx-Stadt, 
între reprezentativele R.D. Ger
mane si Uniunii Sovietice, două

dintre forțele de prim plan ale 
patinajului viteză mondial, dș- 
tigată de oaspeți. In imaginea 
telefoto A.P. AGERPRES, Igor 
JelezovsU (U.R.S.S.), în mo
mentele premergătoare startu
lui in proba de 500 metri pe 
care a cîstlgat-o eu un nou re
cord al pistei.

Mișcarea sportivă din Iu
goslavia, toți iubitorii per
formanței din această țară 
au ev.ut și vor mal avea ta 
curînd satisfacția găzduirii 
unor mari evenimente ale 
sportului mondial. In 198*,  
la Sarajevo au avut loc. ta 
condiții de întrecere exce
lente. un adevărat model ăl 
genului. Jocurile Olimpice 
de iarnă, iar In 1987, la Za
greb. se va desfășura Uni
versiada de vară, cel mai 
important eveniment al se
zonului care urmează. Intre 
timp, Belgradul a candidat 
pentru organizarea Jocuri
lor Olimpice de vară din 
1992, tentativă deocamdată 
nereușită, dar care rămîne 
„pe rol" pentru viitor, daci 
argumentele capitalei iugo
slave sînt si vor deveni mai 
redutabile.

Această recunoaștere in
ternațională a nivelului ri
dicat al sportului din țara 
vecină si prietenă, a marilor 
ed capacități organizatorice, 
expresie directă a unei dez
voltări economico-sociale ac
centuate, este urmarea fi
rească a unei istorii sportive 
remarcabile. Cele mal dife
rite orașe iugoslave s-au a- 
Ilat pentru o vreme în cen
trul atenției lumii sportive, 
ele organizind competiții in
ternaționale de amploare, de 
la Campionate Balcanice pî_ 
nă la Întreceri de nivel eu
ropean și mondial, densitatea 
lor cresdnd, o dată cu tre
cerea anilor. Bunăoară, 
Ljubljana *(1965). Sarajevo 
(1973), Novisad (1981) au 
găzduit pe cei mai buni ju
cători de tenis de masă ai 
lumii, iar sportivi ca Șurbek, 
Kalinici, Branka Batinicî au 
urcat, nu arareori, pe cele 
mal înalte trepte ale podiu
murilor. Sportivii noștri au 
alcătuit cu cei iugoslavi 
dubluri redutabile la mesele 
de joc. Vă mai amintiți de 
medaliații Stepancîci — Ma
ria Alexandru, la dublu 
mixt 7 Tradiția continuă sl 
iată-i pe Emilia Ciosu și 
Zoran Primorae cucerind 
„argintul**  ultimei ediții a 
„europenelor*  de juniori !

Marile regate ale caiacului 
și canoes au avut in centrul 
lor; si ele, pe marii campi
oni reprezentând Iugoslavia. 
Matija Uubek si Mirko Ni- 
sovid, oa să dăm doar două 
„nume* 1 de multipli meda
liat!, s-au impus deseori, iar 
spectacolul sportiv al con
curenței dintre ei și campi
onii noștri Patzaichin si Si- 
mionov au constituit centrul 
de interes al atîtor „mondia
le", „europene" si întreceri 
olimpice ! Boxul este indă 
una dintre disciplinele a- 
greate si practicate la înalt 
nivel in Iugoslavia. De aici 
au pocnit spre titlurile mon
diale o serie de mari per
formeri, printre care Mate 
Parlov, Marian Benes (vă 
mai amintiți schimburile 
dintre acesta și . Calistrat 
Cuțov, la C.E. din 1969, de 
la București T). Slobodan 
Kacear si alții. Si tot din 
țara vecină este originar 
cel pe care foarte multi spe
cialiști îl consideră drept 
cel mai bun baschetbalist 
actual al Europei. Drazen 
Petrovici. De altfel, acest 
sport de echipă a adus de-a 
lungul anilor o sumedenie 
de mari satisfacții iubitori
lor sportului din Iugoslavia, 
între ele figurînd titluri o- 
limpice (Moscova, 1980), ti
tluri mondiale (Ljubljana, 
1969) sau titlul european cu
cerit anul trecut de echipa 
de club Cibona Zagreb. 
Handbalul a adăugat acestei 
bogate zestre de trofee con
tribuția sa, titlurile olimpice 
din 1984. de la Los Ange
les. la masculin și feminin, 
situîndu-se la loc de frunte.

Ambițiile Iugoslaviei spor
tive continuă să fie materia
lizate prin noi succese obți
nute pe terenurile de între
cere, prin organizarea altor 
competiții de înalt nivel, 
prin contribuții substanțiale 
la dezvoltarea si răspândirea 
ideilor olimpismului în lu
mea actuală. Prin toate a_ 
oestea. Iugoslavia înseamnă 
foarte mult în mișcarea 
sportivă mondială.

R. TIMOFTE

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

total neindicate (Durau în me
ciul cu R. F. Germania), ori 
încercarea obținerii unor aplau
ze gratuite, in detrimentul ran
damentului echipei (M. Voinea 
în special). Ne gindim, în sfîr- 
șit, la scăderea randamentului 
general al echipei din cauza 
deconectărilor premature. Sigur, 
sînt numai cîteva observații 
menite să atragă atenția asu
pra creșterii responsabilității 
fiecărui jucător, asupra neoe-

sității respectării cu strictețe a 
indicațiilor tactice si a disci
plinei de joc, element hotărîtor 
în obținerea succesului. Resur
se există. Rămîne de rezolvat 
angajarea totală a jucătorilor.

CLASAMENT

1. UJI.S.S. 3 3 0 0 89-54 6
2. România A 3 2 1 0 79-61 5
3. R.F. Germania 3 2 1 0 74-64 5
4. România B 3 1 • 2 65-89 2
5. Bulgaria 3 0 6 3 70-82 0
6. Polonia 3 0 0 3 61-91 0

• S-A ÎNCHEIAT O EPOCA în Istoria ci
clismului, Bernard Hinault, de cinci ori clș- 
tigător al Turului Franței fiind sărbătorit 
cu prilejul retragerii. A dat, normal, x» su

medenie de interviuri. Selecționăm o singură 
Idee : „Pentru a avea senzația că alerg fl 
mal repede, mă retrăgeam spre marginea 
șoselei, rulam cam la 20 de centimetri de 
zidul de securitate și acceleram, acceleram 
din ce in ce mai tare... Nu mi gîndeam ni
ciodată că un pneu ar fi putut să explodeze. 
Pericolul e pretutindeni șl nicăieri, in ace
lași timp. Trebuie doar să nu-ți pese*.  • O 
ALTA DECLARAȚIE, dlntr-o altă parte a 
lumii : „Voi părăsi pista etnd îmi voi da 
seama că timpii mei nu vor mai fi convin
gători. Deocamdată insă se pare că merge, 
așa că voi continua !*,  Nu e vorba despre 
ciclism, ci despre automobilism ; nu e vorba 
despre un campion mondial, ci de un cam
pion al ecranului ; nu e vorba despre cineva 
care se retrage, ci despre un performer care 
merge mal departe, deși a împlinit 81 de 
ani. Este Paul Newman, iar declarația a fă
cut-o acum cîteva zile, în conferința de 
presă care a urmat victoriei realizate la 
Atlanta, în Campionatul S.U.A., pe o ma
șină Nissan 300 zx. în orice caz, ce-1 u- 
nește pe cei doi este un anume har al per
formanței după care tînjesc mulți, foarte 
multi ăl ți sportivi, C FOTBALISTUL-MA- 
RATONIST este ipostaza sub care cehoslo
vacul Jan Skorkovski a dorit să atragă a-

Fetbal Meridiane
CAMPIONATE, REZULTATE

• La Încheierea primei părți 
a campionatului de fotbal al Po
loniei, pe primul loc al clasa
mentului se află echipa Gornlk 
Zabrze, cu 27 puncte, urmată de 
formațiile GKS Katowice — 22 
puncte șl Pogon Szczecin — 20 
puncte. Rezultate Înregistrate to 
etapa a 15-a : Lech Poznan — 
Legla Varșovia 0—0 ; Ruch Chor- 
zow — Zaglembie Lubin 0—0 ; 
stal Mlelec — Olimpia Poznan 
1—1 : Slask Wroclaw — GKS Ka
towice 0—0 ; Motor Lublin — 
Goraik Zabrze 0—3 ; Pogon

Szczecin — Wldzew Lodz 1—1 ;
LKS Lxxlz — Polonia Bytom 1—1.

• Localitatea elvețiană Dele- 
mont a găzduit meciul dintre se
lecționatele Elveției șl Italiei, con- 
tind pentru preliminariile cam
pionatului european de fotbal re
zervat echipelor de juniori n 
(cădeți). Tinerii fotbaliști italieni 
au terminat Învingători cu scorul 
de 4—1 (1—1).

• Franz Beckenbauer, selecțio
nerul echipei reprezentative a

tentia lumii asupra sa. Șl... a reușit I Fără 
a lăsa sâ cadă mingea, el a parcurs 28 de 
kilometri pe străzile Pragăi. Apoi, pentru a 
completa distante unul maraton Întreg, a 
mal alergat 18 kilometri, permlțtad Insă ba
lonului să mal atingă, din etnd in etnd, eal- 
darimuL Timpul realizat : 7 ore și 28 de 
minute. • UN VIS DE UN SECOL s-a Înde
plinit de curînd : Instalat comod, pe ban
chetă, în plină viteză, pilotul raliurllor de

azi poate citi pe un ecran electronic valoa
rea presiunii fiecăruia dintre cele patru 
cauciucuri și, apăsînd pe un buton, le poate 
regla numărul de atmosfere, fără a-șl părăsi 
firul de mers de pe circuit. Și ca lucrurile 
să fie complete, ele rămln valabile, in tota
litate, și pentru roata de rezervă. Princi
piul T Temperatura internă a cauciucului 
(ta relație cu presiunea) este transmisă prin 
captatori electronici la un minicalculator, 
iar Informațiile prelucrate de microprocesor 
apar pe un ecran. • tN CADRUL RECEN
TULUI CONGRES al Uniunii Internaționale

de Ciclism, Premiul Challange cuvenit ama
torilor a revenit rutierilor sovietici. Un alt 
trofeu alcătuit pe criterii privind comportă
rile juniorilor din probele pe șosea, pe pistă 
și la elclo-croe, a revenit, de asemenea, ao- 
vieticllor. O „dublă*  care onorează, desigur. 
La aceeași reuniune s-a stabilit șl calenda
rul alergătorilor profesioniști din anul vii
tor. Incredibil, dar adevărat : el cuprinde, 
nici mal mult nici mal puțin decît... 160 de 
întreceri. Inflația, e simplu, are drept mo
tive sporirea posibilităților de a ctștlga bani, 
cit mat mulți bani, pe baza eforturilor celor 
care transpiră pe șosele... • SE SIMTE 
IARNA șl In... statisticile de sftrșit de an, 
care au început să constituie subiecte de in
teres ta fluxul informațional oferit de agen
țiile de presă. Prestigioasa revistă World 
Soccer șl-a oferit ieri opțiunile privind ju
cătorii anului 1986. A fost ușor : „numărul 
1*  — Diego Maradona, urmat de Igor Bela
nov și Garry Lineker, Primii trei antrenori: 
1. Guy This (Belgia), 2. Valeri Lobanovskl 
(Dinamo Kiev), 3. Kenny Dalglish (Liver
pool). Toate bune și frumoase, dar unde ar 
fi locul lui Carlos Bilardo, al cărui băieți au 
cîștigat titlul mondial ta Mexic T Nu de 
alta, dar cea mal bună echipă a anului a 
fost aleasă tocțpat ... Argentina ! Dinamo 
Kiev și selecționata Danemarcei au com
pletat podiumul.

Radu TIMO'TF
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R. F. Germania, a decis să-și 
prelungească stdțjiul la conduce
rea echipei naționale cu doi ani, 
adică pînă la Campionatul Mon
dial din 1990, din Italia. Inițial, 
Beckenbauer Își anunțase retra
gerea ta anul 1988. Motivul ră- 
mine interesant de notat : .N-ar 
fi logic să mă opresc ta acel 
moment (1983 n.r.) căci succe
sorul meu n-ar mai avea decit 
doi ani pentru a pregăti Cupa 
Mondială".

• Federația galeză de specia
litate intenționează să creeze o 
asociație a suporterilor echipei 
naționale In scopul de a reduce 
incidentele din tribune ta timpul 
partidelor. Astfel, pe stadioanele 
ce vor găzdui partide oficiale nu 
vor mal avea acces decât pose
sorii carnetelor de membri. .Vom 
avea pierderi — a declarat se
cretarul federației, Alan Evans — 
dar cel puțin vom eradica ac
tele de violență la care sintem, 
acum, obligați să asistăm*.  Pro
iectul urmează să intre ta vi
goare din 1987.

ȘTIRI DIN TENIS
NEW YORK, 28 (Agerpres). — 

In turneul demonstrativ de la 
Atlanta (Georgia), Ivan Lendl 
l-a Învins cu 7—8, t—1, 8—8 pa 
Yannick Noah, John McEnroe a 
dispus cu 8—4, 8—3 de Mats Wl- 
lander, iar Miloslav Medr 1-a In
trecut eu 6—8, 8—8, T—5 pe Mi
kael Pemfors.

RIO DE JANEIRO, 28 (Ager
pres). — Turneul internațional 
din orașul brazilian Itaparica a 
programat ultimele partide din 
optimile de finală, in care s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Gomez (Ecuador) — Goes (Bra
zilia) 6—3, 6—4 ; Maclei (Mexic) 
— Willemborg (S.U.A.) 6—3, 6—1 ; 
Dickson (S.U.A.) — Pena (Argen
tina) 7—6, 6—4 ; Vajda (Cehoslo
vacia) — Rudeen (S.U.A.) 6—2, 
4—6, 6—3 ; Soares -(Brazilia) — 
Motta (Brazilia) 6—3 6—4.


