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O strălucita perforrmrnjâ a șahului nostru

Ieri, la sediul F. R. Fotbal a avut loo

TRAGEREA LA SORȚI A „16"-IMILOR 
CUPEI ROMÂNIEI

• Meciurile sînt programate la 10 decembrie 0 Trei 
partide se vor disputa la primăvară

REPREZENTATIVA FEMININA
MEDALIATĂ CU. BRONZ LA

Participarea delegației spor
tive a României la cea de-a 
27-a ediție a Olimpiadei de 
șah, desfășurată timp de două 
săptămînl la Dubai (Emiratele 
Arabe Unite), s-a Încheiat cu o 
frumoasă performantă pentru

Margareta tflureșan

Elisabeta Polihroniade 
reprezentativa feminină a tării 
noastre. Șahistele române se 
clasează pe podiumul competi
ției, obținînd medaliile de 
bronz, in Întrecere cu 49 repre
zentative de tărl. Performanta 
confirmă din nou valoarea cu
noscută a șahului nostru fe
minin. ale cărui reprezentante

Turneele Diviziei A feminine de volei

TRIO UL FRUNTAȘELOR SE DETAȘEAZĂ
Ieri, au început turneele de vo

lei ale divizionarelor A feminine. 
La SIBIU grupa I valorică și la 
CRAIOVA grupa a n-a valorică.

SIBIU, 1 (prin telefon). Sorții 
au deda ca in deschiderea ce
lui de-al treilea turneu al pri
mei grupe valorice feminine să 
se Intilneaacă două echipe, C.S.U.- 
I.M.N. GALAȚI șl DINAMO 
BUCUREȘTI, de la care se aș
tepta foarte mult. Așteptările 
nu au fost insă confirmate șl 
aceasta din vina bucureștencelor 
care — dezolantă surpriză 1 — 
șl-au făcut debutul eu o in
credibilă lipsă de precizie șl 
luciditate oe le-a anulat orice 
șansă. In Jocul de apărare In 
primul rind. șl le-a făcut să Ra
teze . enervant șl frecvent execu- 

au fost de cinci ori plnă acum 
medaliate cu argintul olimpic, 
iar la actuala ediție își păs
trează poziția ocupată In cla
samentul precedentei Olimpia
de, desfășurată in 1984 la Salo
nic. In echipa feminină a Ro-

Gabriela Stanele

mâniei au evoluat marile 
maestre Margareta Mureșan, 
Dana Nuțu, Elisabeta Polihro
niade șl maestra internațională 
Gabriela Stanciu, sub conduce
rea tehnică a antrenorilor Șer- 
ban Neamțu și Theodor Ghi- 
țescu.

In ultimul meci susținut e-

țille Inițiale fazelor, construcția 
șl finalizarea atacului. In aces
te condiții, gălățencele — aten
te și precise tn Intervenții, inte
ligent conduse de Crlna Răuță — 
s-au delectat pur șl simplu cu 
neputința adversarelor, căuttnd 
și găsind variate soluții tactice 
tn lupta la fileu.

FIȘA TEHNICA : Rezultat fi
nal j—« fi, 4, 13) ; 55 de minute; 
arbitraj : C. Manlțlu— Ov. Pop, 
corect. C.S.U.-I.M.N. : C. Bău
tă, D. Dtnlcă. G. Cojocaru (D. 
Stngeorgean), Cr. Buzllă, I. Ber
cii*. s. Gumau ; DINAMO : O. 
Szentlcovics, L Vellcu (A. Pra- 
lea), D. Moroșan (D. Coșoveanu),

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn pag a 4-a)

A ROMÂNIEI 
OLIMPIADĂ 

chipa României a Întrecut cu 
2,5—-0,5 formația Greciei, ultima 
jumătate de punct, fiind obți
nută după Întrerupere. în par
tida Nuțu — Kondou. Cu a- 
ceasta, româncele au trecut 
înaintea șahistelor R.P. Chine
ze, cu care sînt la egalitate de 
puncte, dar beneficiază de un 
coeficient de departajare Bu- 
cholz superior (România399,5 
— R.P. Chineză 398,0). întreaga 
zestre de puncte a echipei a

CLASAMENTE FINALE 
FEMININ

1. U.R.S.S. 33,5 p, 2. Ungaria 29 
p, 3. ROMANIA 28 p, 4. R.P. Chi
neză 28 p, 5. Iugoslavia 25,5 p, 8. 
R.F.G. 25 p, 7—Ș.Polonia, Anglia
24.5 p, 9. Bulgaria 23,5 p, 10. Cuba 
23 p, 11—13.Brazllla, Austria, Fin
landa 22,5 p. (50 echipe).

MASCULIN
1. U.R.S.S. 40 p, 2. Anglia 39,5 p, 

3. S.U.A. 38,5 p, 4. Ungaria 34,5 p, 
5—8.Islanda, Bulgaria 34 p, 7—12. 
R.P. Chineză, Cehoslovacia, Cuba, 
Franța, Argentina, Peru 33 p, 
13—14.R.F.G., Austria 32,5 p, 15—17. 
Iugoslavia, Polonia. Portugalia 32 
p, 18—23.ROMANIA, Indonezia, 
Brazilia, Chile, Scoția, Canada
31.5 p. (108 echipe).

fost realizată prin următoarele 
prestiții individuale : Mureșan 
5 (din 9), Nuțu 9,5 (14), Poli
hroniade 6,5 (10), Stanciu 7
(9). Ultima noastră echipieră 
are șl cel mai bun rezultat pe

(Continuare in pap a 4-a)

La Campionatul Mondial de handbal [feminin] din Olanda, grupa A 

ECHIPA JĂRII NOASTRE DECISĂ SĂ OBȚINĂ UN REZULT AT BUN
Pînă la marele examen care 

va începe mîine — Campionatul 
Mondial de handbal feminin

Mariana Tîrcă (cu mingea), componentă de 
bază a reprezentativei României

(grupa A) — au mai rămas 
puține ore. Intre timp, repre
zentativa țării noastre și-a In-

Ieri. la sediul FA Fotbal, 
in prezența delegaților celor 
32 de echipe, a avut loc tra
gerea la sorți a locurilor din 
cadrul „16"-imilor „Cupei 
României*, competiție care se 
desfășoară in cadrul Daciadei. 
Iată programul jocurilor :

C.I.L. Slghet — Oțelul Ga
lați ; Gloria Bistrița — Steaua; 
Explorări Câmpulung — F.C. 
Olt ; Ind. Sirmei C. Turzii — 
Rapid București ; Minerul Pa- 
roșen] — Universitatea Craio
va ; Metalul Bocșa — F.C. Ar
geș ; LC.I.M. Brașov — Chimia 
Rm. VHcea ; Progresul Vul
can Buc. — Petrolul Ploiești ; 
FEPA *74 Birlad — Victoria 
București ; F.C. Constanța — 
„U* Cluj-Napoca ; Metalurgistul 
Cugir — Dinamo București ; 
Flacăra Moreni — F.C.M. Bra
șov ; Victoria Tecuci — S.C.

Dinamovițtii Damaschin I ți 
Andone (planul îndepărtat) blo- 
cați de... superioritatea nu
merică a defensivei Sportului 
Studențesc (tricouri albe), care 
își protejează propriul portar.

Foto: Iorgu BĂNICA

Ieri, în meci restant

DINAMO 0
SPORTUL STUDENȚESC 1 (0)

(Cronica, în pag. 2—3)

cheiat pregătirile, participînd. 
cum bine se știe, la „Trofeul 
Carpati" (ediția a XXV-a). 

găzduit de Sala 
Sporturilor din 
Constanța. Presti- , 
gioasa competiție 
internațională — 
între participantele 
căreia s-a numărat 
și campioana o- 
limpică a ultimei 
ediții, reprezentati
va Iugoslaviei, pre
cum și puternica 
formație a Ungari
ei — a fost și ea 
de natură să veri
fice potențialul 
handbalistelor ro
mânce. Ele au ctș- 
tigat întîlnirile 
directe cu echipele 
amintite, ocupind 
locul I în clasa
mentul final aJ 
„Trofeului*...

Săptămîna trecută, după ce 
au susținut și două foarte utile 
meciuri amicale cu reprezenta- 

Bacău ; CJ3. Tirgoviște — Spor
tul Studențesc ; Automatica A- 
lexandria — Gloria Buzău | 
Jiul Petroșani — Corvinul Hu
nedoara.

Cu excepția meciurilor Gloria 
Bistrița — Steaua, Explorări 
Cimpulung — F.C. Olt șl Me
talurgistul Cugir — Dinamo 
București,' care vor avea loc 
la 28 februarie 1987, toate cele
lalte 13 partide se vor disputa 
miercuri 1# decembrie, de la 
ora 13, pe terenul primelor e- 
chipe. Dacă după oele 90 de 
minute regulamentare rezultatul 
este egal partida se va prelungi 
cu cite două reprize a cite 15 
minute fiecare. Dacă egalita
tea persistă, se va apela la 
executarea loviturilor de la 11 
metri pentru departajarea celor 
iouă echiDe.

CLASAMENT
1. STEAUA 15 13 2 0 36- 5 28
2., Dinamo 14 9 3 2 40-13 21
3. Sp. Stud. 15 7 3 5 21-15 17
4. Petrolul 15 5 7 3 13- 8 17

5-6. Victoria 15 7 3 5 18-14 17
F.C. Argeș 15 7 3 5 15-11 17

7. F.C. Olt 14 7 3 4 15-12 17
8. F.C.M. Bv, 15 8 0 7 16-19 16
9. S.C. Bacău 15 6 3 6 18-24 15

10. Oțelul 15 4 6 5 14-13 14
11. Univ. Craiova 15 4 6 5 12-13 14
12. Corvinul 15 5 3 7 24-25 13
13. „U* Cluj-Np. 15 5 2 8 18-20 12
14. Rapid 15 5 2 8 16-26 12
15. Gloria 15 6 0 9 15-36 12
18. Chimia 15 4 3 8‘18-28 11

17. <Jiul 15 3 2 10 11-23 t
18. Flacăra 15 3 1 11 10-31 7

tiva R.D. Germane, le-am in- 
tilnit pe handbalistele noastre 
la Predeal. Susținuseră trei 
antrenamente in acea zi. și 
tocmai veniseră de la Sala 
Sporturilor din Brașov. „Ne 
simțim fortificate, avem o bună 
stare de sănătate, dar mai ales 
o mare poftă de joc. Ne-am 
pregătit cu toată responsabili
tatea pentru Campionatul Mon
dial din 'Olanda, unde dorim, 
și sperăm, să ne comportăm la 
nivelul condițiilor ce ne-au fost 
create*. Acestea au fost cîteva 
din gîndurile Marianei Tîrcă. 
handbalistă de valoare, apre
ciată tn ierarhia europeană, eu 
doi ani în umflă ea fiind selec-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag 2-3) f

Azi fi mîine

RAPID - PROGRESUL

V-ATI GÎNDIT LA AMATORII SPORTURILOR DE IARNĂ? (II)
# O idee: unități comerciale specializate pentru elevi $ Scurt dialog 

despre schiuri ți săniuțe
■Gîndindu-ne la faptul că practicarea 

sporturilor preferate în anotimpul rece 
este strict legată da procurarea unor 
obiecte utile, ne-am continuat drumul pe 
traseele unităților comerciale care desfete 
cele mal felurite produse de sezon. SI. 
trebuie să recunoaștem cum am mai 
spus-o șj tn prima parte a anchetei noas
tre. că șt în acest prag de iarnă există 
in magazine Îmbrăcăminte adecvată, cu o 
linie modernă si concepută cu mult gust. 
Pantofii de turism si bocancii de schi sau 
ghetele de patinaj sînt mai variate ca 
modele șl au un calapod mai confortabil. 
Dar de ce adesea găsim numaj numere

mici sau foarte mici 7 Cerințele sint șl la 
pulovere și tricouri cu mined lungi, la 
costume și bocanci de schi pentru toate

Raid-anchetă prin magazinele de profil

vârstele, iar treningurile pentru copii și 
adulți am aflat că nu-și fac un stagiu 
prea îndelungat în rafturile magazinelor.

Ci nd e vorba de făcut reproșuri In pri
vința aprovizionării cu articole sportive, pe 
care le vrea cumpărătorul, atund toate

„drumurile* duc la... întreprinderea co
merțului eu ridicata textile și încălțămin
te. V_ați gîndit la amatorii sporturilor de 
Iarnă, tovarășe director 7 Ce le puneți la 
dispoziție bucureștenilor In acest sezon ? 
„Nu numai iubitorilor de sport din Capi
tală, tine să precizeze tovarășul Nicolae 
Stan, directorul I.C.R.T.I. București, ei și 
amatorilor de mișcare din județele Giur
giu, Ialomița. Călărași si Teleorman pe 
care ii aprovizionează întreprinderea noas
tră. Avem în depozit cantități îndestulă
toare de articole sportive de încălțăminte, 
de textile si de galanterie adecvate pe
rioadei de iarnă*. Știm si noi. știți si

_________ Troian IQANIȚESCU

(Continuare la pag. 2-3)

BUCUREȘTI, LA POLO
Bazinul Floreasca din Capi

tală găzduiește astăzi și mîine 
dubla partidă — restantă — 
dintre echipele bucurestene 
Rapid și Progresul, din ca
drul primei serii valorice la 

-polo. Meciurile sînt programa
te. io fiecare zi. la ora 17.

In clasament, conduce DINA
MO. cu 40 p, urmată de Crișul 
33 p. Steaua 26 p. Rapid 10 p. 
Progresul T p. Voința Cltfj- 
Napoca 6 p. tn seria a Il-a 1 
IX Timișoara 39 p. CSU- 
TMUCB 33 p. Vagonul Arad 29 
p. Progresul Oradea 17 p. Con
structorul Tg. Mureș 3 p. CS3 
Triumf Buc. 9 p.



A TINERETULUI
RUBRICĂ REZERVATĂ

ELEVILOR

Șl STUDENȚILOR

REZULTATE- PROMIȚĂTOARE ÎN SEMIF
ÎNTRECERILOR REPUBLICANE DE PI

DUMINICĂ A FOST CROS, DUMINICĂ
Etapa de iarnă a Daciadci a 

fVM deschisă cu întreceri »i 
demonstrații ce aminteau ci ar 
H vremea schiorilor și • pati
nelor. Se pare, insă, ci toamna 
atrage de timp". Rău nu e, 
frumoasele crosuri continuă : la

clasei a Vil-a, o sportivă mo
del, venită la acest era» îm
preună cu alți 20 de'colegi. în
soțită de profesoara de educa
ție fizici Cornelia Porumb. Era 
cu mult înaintea plutonului. 
Normal, directorul acestei școli.

întreceri animate, duminică, la reuniunile de cros de pe
' Stadionul Tineretului din Capitală

Foto : Iorgu BĂNICĂ

Iași, Timișoara, Constanța, Si
biu, Craiova, peste tot. Dumi
nică, in Capitală, alte mii și 
mii de școlari, liceeni, studenți, 
tineri din întreprinderi și insti
tuții, și-au pus — in încăpă
toarele lor genți de sport — 
treningurile și bascheții, spre a 
lua startul la alergările in aer 
liber, organizate — sub semnul 
Anului Internațional al Păcii — 
de C.M.B.E.F.S. și C.E.F.S. din 
toate sectoarele.

In parcul I.O.R. au venit, de 
pildă, toți atleții și miniatleții 
din Sectorul 3. Și numai car
tierul Pantelimon are vreo 
2000 ! In Parcul Tineretului 
s-au întrecut elevii din școlile 
și liceele Sectoarelor 4, 5. Și 
numai dascălii de sport mai 
știu (dacă mai știu), numărul 
exact al crosiștilor ! Pe Stadio
nul Tineretului s-au reunit ti
nerii din sectoarele 1, 2, 6. Și 
numai reporterul prezent aici 
Știe cite ,.starturi personale* a 
trebuit să ia !

Tntîi, către arbitrii de sosire, 
foști atleți, acum antrenori, pro
fesori de educație fizică, notînd 
de zor în foile de concurs 
„doar" primii 20 clasați la fie
care categorie de virstă. No-' 
tînd. adică, sute de competitori, 
nume de școli, licee,' institute 
de învățămînt superior, între
prinderi. Notăm și noi o parte 
dintre cîștigători: Monica Ma
tin (Școala nr. 66), Nicolae 
Gheorghe (Școala nr. 202) la 
categoria 11—14 ani ; Cristian 
Cristescu (Liceul Ind. nr. 14), 
Nicoleta Răducă (Liceul Ind. 
nr .31) la categoria 15—19 ani.

Notăm, apoi, pe Mona Duțu, 
locul 26, după o cursă in care 
a condus mai mult de jumă
tate din traseul stabilit. Se dă
duse startul la categoria 11—14 
ani și, după iureșul plecării, 
am zărit in fruntea alergătoa
relor, o fată ’năltuță, in tricou 
alb. Tntîi am crezut că e vreun 
„iepure", o atletă, pusă anume 
de organizatori spre a fi ghid, 
spre a arăta, cum se mai obiș
nuiește, traseul. Era, insă, Mo
na Duțu de la Școala nr. 278 
din Drumul Taberei, premianta

profesor de limba română Ion 
Ian cu — un iubitor statornic al 
sportului — nu admite rămlnerl 
in urmă ! Unitatea de invăță- 
mint e nouă, iar in clase și 
laboratoare model, In frumoase

VA Fi CROS!
terenuri de sport ș-coaki e fru- 
moașă ! Dar Mona a greșit tra
seul. Nu a fost singura. Spre 
deosebire, insă, de alte compe
titoare, ea a continuat — de pe 
poziția 148 I — să alerge cu 
aceeași înverșunare, să recupe
reze terenul pierdut. A fost, 
poate, una din cele mai aplau
date curse, o demonstrație de 
voință, un frumos exemplu de 
sportivitate.

Ca de obicei, la reuștia aces
tor mari și tradiționale între
ceri de la „Șosea", cu sute și 
sute de tineri la start, cu elita 
crosiștilor din cele 3 sectoare 
amintite, un sprijin deosebit 
și-au adus dascălii de sport. 
„Profesorii în trening* au fost 
peste tot : la start, la sosire, pe 
traseul întrecerilor, spre a ur
mări evoluția competitorilor, la 
aplaudatele festivități de pre
miere, pentru a se bucura de 
victoria atleților pe care i-au 
pregătit. Cițiva dintre profeso
rii de la această adevărată „ca
tedră" a sportului nostru de 
masă : Rodica Diaconescu - (Șc. 
205), Elena Barta (Șc. 170), 
Lucian Oros (Șc. 19), Ortansa 
Nedef (Lie. Filologie-Istorie nr. 
1), Marcela Cîmpineanu (Lie. 
Ind. nr. 31), Victoria Tănăses- 
cu (Șc. 10), Iuliana Matei (Șc. 
3).

Duminica următoare, din nou 
cros : cu alte mii de elevi și 
tineri reuniți sub îndemnul 
„Aleargă pentru sănătatea ta !“.

Vosile TOFAN

Campionatele Naționale de 
popioe Ia individual *1 perechi 
(seniori, senioare, juniori și ju
nioare), ediția 1986. se apropie 
de ultimul său act, finalele. Zi
lele trecute au avut loc la 
București și Tg. Mureș semifi
nalele. iar săptămîna viitoare. 
In perioada 9 — 15 decembrie, 
vor avea loc (in Capitală) în
trecerile decisive pentru câști
garea celor opt titluri de cam
pioane ale tării (patru la indi
vidual și tot atâtea la perechi). 
După cum s-au desfășurat se
mifinalele — cu rezultate bune 
—. cînd o serie de sportivi 
fruntași au fost depășiți de că
tre tineri sau popicari mai pu
țin consacrați, se anunță o dis
pută interesantă la finale. Dar 
iată primii clasați la semifinale'.

IN BUCUREȘTI (pu partici
pai jucători din echipele se
riei Sud a campionatului! — 
senioare : 1. Elena Andreescu 
(Voința Buc-) 445 p, 2. Elena 
Anton .(Rapid Buc.) 422 p. 3. 
Marilena Buroea (Voința Buc.) 
418 ; seniori : 1. C. Frigca (CFR 
Constanța) 886 p, 2. L. Pop 
(Gloria Buc.) 883 p. 3. C. Ră- 
dulescu (Voința Buc.) 878 p. Ea 
perechi au cîștjgat : Elena An- 
dreescu — Liliana Băjenaru 
(Voința Buc.) 873 p, respectiv 
AI. Cătineanu — L. Fop (Glo
ria Buc.) 1743 p. Iar la juniori 
au terminat pe primul loc : 
Elisabeta Puțaru (Voința Buc-) 
413 și V. Goran (Carpați Si
naia) 837 p la individual, res
pectiv Liliana Băjenaru — E- 
lisabeta Puțaru (Voința Buc.) 
820 p. D. Constantin — C. Cris- 
tea (Olimpia Buc.) 1644 p. Se
nioarele și junioarele au jucat

pe arena Olimpia, iar seniorii 
și juniorii to sala Voința.

DA TG. MUREȘ, pe pistele 
arenei Electromureș, unde au 
evoluat sportivi din echipele 
seriei Nord, s-au înregistrai 
următoarele rezultate : senioa
re : 1. Rosemarie Peter (Hidro
mecanica Brașov) 433 p. 2. 
Doina Tăgean (Electrons uree 
Tg. Mureș) 426 p, 3. Iuliana 
Varga (Record Cluj-Napoca) 425 
p. La perechi, prima clasată : 
Mariana Constantin — Rose
marie Peter (Hidromecanica 
Brașov) 845 p. Seniori : 1. St. 
Boari u (Aurul Baia Mare) Sfâ 
p. 2. I. Hosu (Electromureș Tg. 
Mure?) 946 p, 3. I. T5sm&nai

(Rulmentul B 
rechi : Șt. B 
gely (Aurul I 
La juniori și 
mul loc s-au 
reji (Voința ‘ 
Gabriela Cos 
reji (Voința ■ 
respectiv 4, 
tul Brașov) f 
— L; Streinii 
1657 p-

• La sfîrș: 
mini se va 
pe arena Oii 
oompetitâe , 
rezervată por 
te.

în Campionatele Naționale de baschet

STEAUA Șl DINAMO (m) CONTINUĂ DISPUTA; 
„U“ CLUJ-NAPOCA (f) S-A DETAȘAT

La sfirțitul sâptâminii, în sala Floreasca, manța a deva a tradi
ționalului derby masculin

Intre disputele echipelor mas
culine și cele ale formațiilor 
feminine participante la Campio
natele Naționale de baschet e- 
xlstă o deosebire categorică : In 
vreme ce la băieți lupta pen- 
tu titlu este echilibrată, la ea 
luînd parte tradiționalele rivale 
Steaua și Dinamo, la fete Uni
versitatea CSȘ Viitorul CIuJ-Na- 
poca s-a detașat in fruntea cla
samentului, campioanele benefi
ciind de propriile victorii duble, 
precum și de... remizele dintre 
principalele urmăritoare. Drept 
urmare a situației din clasamen
tul întrecerii masculine, manșa a 
doua (dublă) a derbyului Steaua 
— Dinamo (care va avea loc 
stmbălă șl duminică, In sala 
Floreasca) prezintă — ca de cele 
mal multe ori — un mare in
teres, mal ales că va fi ultima 
apariție din acest an a frunta
șilor baschetului nostru, deoarece 
campionatul se va întrerupe 
pentru a permite o scurtă pre
gătire a reprezentativei în ve
derea Balcaniadei din Bulgaria 
(23—27 decembrie). Tot în vede
rea Campionatului Balcanic (Gre
cia (19—21 decembrie) se va face 
o pauză (pînă în luna ianuarie) 
și în Divizia feminină A.

Referitor la campionatele țării, 
menționăm lupta dîrză care se 
dă pentru ocuparea locurilor 1—1 
ale clasamentelor, poziții care 
aduc calificarea în turneele fi
nale de elită. Candidate prind-

pale sini, și la băieți și la fete, 
cele cane s-au clasat șl in anii 
trecuți pe locuri fruntașe; ex
cepție face Chimistul CSȘ Rm. 
Vtlcea, o formație foarte tînără, 
a cărei actuală poziție (4) era 
greu de anticipat la Începutul 
campionatului. Cit privește dispu
ta pentru evitarea retrogradării, 
doar băieții de la Universitatea 
Cluj-Napoca par a nu mai avea • 
șanse de a scăpa de Divizia B,

D. STANCULESCU

CLASAMENTE :
MASCULIN

1. Steaua w 17 1 1823.1433 35
2. Dinamo B. 18 17 1 1860:1444 35
3. Rapid Buc. 18 6 12 1506:1088 24
4. Dinamo Or. 18 5 13 1603:1760 23
5. ICED Buc. 18 5 13 1659:1801 23
6. Farul C-ța t 18 4 14 1458:1783 22

7. Acad. Mii. 16 14 9 1470:1342 90
8. CSU Sibiu 16 10 6 1324:1263 26
9. Polit. Iași 18 9 7 1372:1348 25

10. RAMIRA 16 « 10 1899:1562 22
11. Polit. Buc. 16 e w 1352:1376 22
12. „U" Cj.-N. 16 9 19 1327:1493 19

FEMININ
1. „U« CJ.-N. 18 15 9 1632 .1292 33
2. Voința Buc. 18 11 7 133211282 29
3. Polit. Buc. 13 10 a 1223:1207 28
4. Chimistul 18 9 9 1325:1386 27
5. Olimp. Buc. 1< 6 12 1181:1274 24
6. „Poli" Tim. 18 9 15 2215:1477

7. Rapld-Pr. 16 14 2 1096: 972 30
8. Voința BV. 16 11 5 1235:1323 27
9. Comerțul 16 8 a 1144:1160 24

10. Mobila S.M. 16 6 10 1154:1167 22
11. Crișul Or. 16 5 11 1093:1212 21
12. Robotul Be. 16 4 12 1056:1224 20

î

i

I

I I
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UN NEDORIT HAN
Nu o dată am atras aten

ția asupra unor arene de po
pice din Tîmăveni, Baia Ma
re, București și alte orașe 
unde, datorită particularită
ților pistelor respective, se 
obțin adesea rezultate care 
întrec așteptările. Bineînțeles, 
de avantajul terenului bene
ficiază gazdele, care cunosc 
oel mai bine „.secretele 

’lor respective. Dar 
problema calității 
arenelor este Insă 
mult discutată in 
contradictoriu, mai 
ales de jucătoare 
cători fruntași, angajați in 
diferite concursuri de im
portanță republicană- Ceea ce 
creează un nedorit handicap.

Desfășurată in Capitală, ul
tima etapă (a 3-a) ® „Cupei 
Federației*, rezervată sporti
vilor vizați pentru loturile 
reprezentative de seniori, a 
stîmit nemulțumiri pentru 
faptul că o parte din prota
goniști a fost nevoită să 
concureze pe arena Gloria, 
iar alții în sala Olimpia. Cîș- 
tlg de cauză au avut în fi
nal popicarii care au evo
luat pe „Olimpia", el sîftuîn- 
du-se pe primele locuri atît 
la fele, cît șl la băieți. Cum 
flecare arenă are particula
ritățile el, care influențează 
mai mult sau mal puțin re
zultatele, principalii adver
sari ai laureațllor s-au pHns,

pe bună drept 
rele și jucător 
curat In sala 
cut aid c! 
mente înainte 
pornind din st 
dent avantaj.

Așadar, part 
tlma etapă a 
ției“ nu au. a 
milare de cor

.Cole] 
nori 
resoi 
ca 
acun 

aflați 
pe 

ceea

jucători 
trecere pe do 
rite, ceea ce 
fi cate nemulțu

CLASAMENT
— 1. Doina 1
mureș Tg. Mu 
Ibolya' Mathe 
436, 3. consta
(Voința Ploieș
1. I. Tismă»
Brașov) &33, 
(Aurul B.

x Hosu (Elec 
reș) 918 ; u
Doina Tăgean
Mathe 1 267, 3. 
(Laromet Bucu
— 1. I. Tism?
Boari u 2 727, 
(Aurul B. Mar

Troian

ECHIPA TĂRII NOASTRE DECISĂ
(Urmare din pag. 1)

ționată in formația continentu
lui nostru.

Antrenorul Pompiliu Simion 
ne spune și el : „Deși am riț-

ASTĂZI, PARTIDE DE INTERES, LA ÎNCHEIEREA
Astăzi, final de( sezon la rUgby. 

Cea de a patra etapă a retu
rului campionatului Diviziei A 
are un program Interesant. Ast
fel, toate cele patru partide din 
Capitală au gradul lor de atrac- 
tivitate (fruntașele seriilor pot fi 
urmărite la cuplajul din .Ghten- 
cea“), după cum lntîlnlrlle de 
la Arad și oea dintre T. C. Ind. — 
CSM sibiu se anunță foarte dis
putate. Iată programul acestei 
etape :

SERIA I: STEAUA — SPORTUL 
STUDENȚESC PREFABRICATES 
(Stadion Steaua, ora 13 ; arbitru: 
V. Marinescu — Buc.), R. C. 
GRIVIȚA ROȘIE — CSM SU
CEAVA (Parcul Copilului, ora

14 ; G. Petrescu — Buc.), ȘTIIN
ȚA PETROȘANI — UMAT-CSU 
ORADEA (Stadion Știința, ora 
14 ; P. Barbu — Buc.), T.C. IND. 
CONSTANȚA — CSM SIBIU (Sta
dion Badea Cîrțan, ora 14 : M. 
Vătui —Buc.), RULMENTUL BIR- 
LAD — „U“ 16 FEBRUARIE
CLUJ-NAPOCA (Stadion Rulmen
tul, ora 14,30; P. Soare — Buc ).

SERIA A n-A : FARUL — 
CONTACTOARE BUZĂU (Stadion 
Farul, ora 14 ; S. Manea — Si
biu), DINAMâ — ,U“ TIMI
ȘOARA (Stadion Steaua, ora 
14.30 ; Gh. Căldăraru — Iași), 
POLITEHNICA IAȘI — GLORIA 
BUCUREȘTI (Stadionul Tineretu
lui, ora 14,30 ; I. Vaslle — Buc.),

V-AȚI GINDIT LA AAAATORII SPORTURILOR DE IARNĂ ?
(Urmare din pag. 1)

dumneavoastră dă mărfurile de confecții, 
Încălțăminte șl galanterie prezentate ar 
trebuj menținute întocmai și în cantități 
masive și în magazine. Dar... • „De bună 
seamă și. nu o dată, am atras atenția 
aparatului comercial de la marile între
prinderi care desfac echipament si mate
riale sportive (I.C.L. Materna. I.C.S. Uni
rea, I.C.S. București, I.C.S. Victoria sau 
I.D.M.S.) să aibă mai multă preocupare 
pentru cunoașterea fondului de marfă 
existent in depozit. S-a mai întâmplat ca 
unele dintre produsele cerute să existe 
în stocurile noastre". • Să înțelegem prin 
aceasta că apreciați drept suficientă apro
vizionarea magazinelor de specialitate ? • 
„Nu în totalitate. Să știți că sînt cazuri 
cînd r.e privim eu oarecare nemulțumire... 
Am avut și acum, la ultimele contractări, 
discuții aprinse cu unii furnizori care mai 
au să ne livreze însemnate cantități de 
produse comandate în numele cumpărăto
rilor". © Tocmai vroiam să vă întreb oare 
sînt furnizorii restanțieri ? • „Nu au ono
rat comenzile, la terjnenele stabilile, în
treprinderi sau cooperative din Buzău, 
Sibiu, București, Oradea, Agnita, Fetești 
Pancln, Lugoj, Baia de Arfeș, Piatra 
Neamț, Reghin sau Cluj-Napoca. Drept

urmare, avem in stoc cantități reduse de 
oostume și bocanci de schi, ghete de pa
tinaj. treninguri pentru copii si adulți, 
tricouri ea mîneci lungi, iar puloverele 
lipsesc eu desăvîrșire. Am făcut demersu
rile respective și sperăm că unitățile vi
zate vor lichida restanțele și se vor stră
dui să ne livreze cât mai ourînd marfa 
datorată". • Tinerii pe care i-am consul
tat s-au pllns că sînt obligați să umMe, 
deseorj fără folos, pe la toate magazinele 
după... una sau alta. • „Au dreptate. Să 
ne gîndim împreună rite categorii de 
virstă cuprind amatorii de sport ? De la 
școlari, pină la virstnici și cărora dintre ei 
să le dedicăm un magazin special ? Ca 
timpul cumpărătorului să nu mai fie ri
sipii, trebuind să alerge in maț multe ma
gazine, aș opta pentru unități specializate 
rezervate elevilor care si-au pus în gînd 
să devină campioni într-un sport sau altul. 
In felul acesta am putea sonda si prefe
rințele tinerilor soîicitraiți de bunuri spor
tive".

Ne-am continuat drumul la I.D.M.S., 
serviciul profilat ne materiale de sezon, 
dorind s’ă cunoaștem, prin intermediul lu
crătorilor de aici, dacă ampla acțiune de 
organizare a taberelor de vacanță ale ele
vilor și studenților, precum și drumețiile 
sau concursurile celorlalți amatori ai

sporturilor de iarnă nu se vor lovi cumva 
de unele greutăți, deoarece în magazine 
sînt schiuri, dar adesea, fără legăturile 
respective. © „Avem în depozit, ne-a In
format șefa biroului comercial de articole 
sportive, Magdalena Grigoria, cantități 
suficiente de schiuri, de toate mărimile, 
legături și bete, incit putem aproviziona și 
alte județe. Mă rog. dacă mai sînt cazuri 
unde există schiuri incomplete, e o defi
ciență ușor remediabilă". • Dar săniuțe 
var fi pe măsura necesităților 7 (întreba
rea noastră nefiind lipsită de tâlc, deoarece 
știam că aceste mici „vehicole" lipsesc 
din unele magazine). © „Deocamdată, la 
acest articol, nu am primit integral fondul 
de marfă, unitățile din Iași și Tg. Ocna 
neonorînd toată comanda de săniuțe".

★
Poate cea mai importantă concluzie la. 

care ne-au condus investigațiile făcute la 
I.C.R.T.I. București si I.D.M.S. este urmă
toarea : dacă contracîările nu sînt doar 
prilejuri pentru demonstrarea virtuților 
creatorilor de bunuri materiale, iar mode
lele aduse si comandate angajează între
prinderile respective, de ce, atunci, ele 
nu pot fi oferite in cantități suficiente pe 
piață ? De ce un ritm atît de lent intre 
comandă și livrare? Numaj pentru a atra
ge asupra - oelor în cauză critici ? Oare 
n-ar fj preferabil (și mai eficient) oa sim
țul autocritic să acționeze preventiv T7

Părerile producătorilor, într-un număr 
viitor al ziarului 4nosthi.

SEZONULDI DE RUGBY

cla-

RAPID (Stadion Olimpia,
14.30 ; G. Huștiu — Buc.), 

înaintea rundei cu nr. 13
samentcle se prezintă astfel : 

SERIA I

GLORIA PTT ARAD — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE (Stadion T. 
Vladimlrescu, ora 113 j Al. Fav- 
tovicî — BUC.), MAȘINI GRELE — 

ora

1. STEAUA 12 :112 0 0 919-101 36
2. Grivița R. 12 8 2 2 200- 98 30
9. Șt. Petroș. 12 7 1 4 207- 99 27
4. CSM Sv. 12 7 0 5 169-181 26
5. CSM Sibiu*) 12 7 0 5 218-134 25
6. T.C. Ind. 12 5 0 7 115-274 22
7. Sp. Stud. 12 4 1 7 128-208 21
8. Rulm. Br. 12 4 0 8 155-177 20
9. UAMT Or. 12 2 0 10 82-194 16

10. „U" Cluj-N. 12 2 0 10 52-179 16
*) Penalizată CU 1 punct pen-

tru 3 •jucători suspendați.
SERIA A II-A

1. DINAMO 12 10 « 2 M6-10S 32
2. Farul 12 9 1 2 266- 90 31
3. Șt. Baia M. 12 9 0 3 236- 66 30
4. Polit. Iași 11 6 0 « 202-166 24
5. Cont. Buzău 12 5 16 153-195 23
6. „U- Timiș. 12 5 0 7 141-112 22
7. Gl. PTT Ar. 12 4 17 87-255 21
8. Maș. Grele 12 4 9 8 91-941 20
9. Gloria Buc. 12 3 1 8 80-323 19

10. Rapid 12 9 9 9 135-280 18

tâgat «-Trofeu 
nismul echip 
nat la cei m: 
— ca să mă i 
tr-o recentă 
Biroul F.R. 1 
lucrurilor pe 
de valoroși 
du-ne cîtcva 
supra cărora 
Afirm că asi 
lot ceea c«* « 
fost cor 
Campionat. . 
ne îndepliniți 
mc clasarea 
iem conștienț 
greu. v«m av 
sebit de redi 
vom îndeplit 
tisfacția va 
mare". >

Antrenorul 
cel care a i 
Pompiliu Sim 
echipei, medic 
cu. cu toții 
tatea ce le rx 
a participa 
mondial si a 
o medalie (o 
ediție ar echi 
carea la J.O. 
o misiune on. 
deplinlrea căr 
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Lotul de 
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mătoerea con

ĂDMINISTRĂJIA DE STAI LOTO PRONOSPOf
CÎȘT1GURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
30 NOIEMBRIE 1986

Categoria 1 (13 rezultate): 3 
variante 100% a 36.999 lei și 25 
variante 25% a 9.250 lei;

■ Categoria 2 (12 rezultate): 31 
variante 100% a 3.389 lei și 
482 variante 25% a 847 Iei;

Categoria 3 (11 i«zultate)^
289 variante 100% a 509 lei și 
5.653 variante 25% a 127 lei.

£ Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, miercuri, 3 de
cembrie, va avea loc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la ora 
16,50. Desfășurarea tragerii va fi 
radiodifuzată pe programul I, 
la ora 16,15. Numerele extrase

vor ffi ira-osml 
ora 18,55, pe p 
23, pe program 
doua zi, Joi, 1 
programul I.u
ÎN PLI1

• Nu uitați 
«icestei săptăm! 
TRAGEREA 
LOTO de dum 
Se atribuie ir 
în bani, excur 
autoturisme „I



Paul SLAVESCU

dar

m-

PE SCURT

ANUNȚ

pînă le

nr.

mag.

III/1986 se potdin trim.

Magazinul 
Magazinul

800/1986
1.600/1985 

17.500/1985

2.500/1985 
3.564/1985
1.400/1985
1.800/198 î

Magazinul 
Magazinul 
Magazinul 
Magazinul

pre- 
auto

Baia Mare pînă la 
Reșița plnă la nr.

Și
500/1985

1.200/1985
1.400/1985

17.500/1985
5.000/1985 

800/1986

pînă la 
pînă • la

avut 
libere

Cluj pînă la nr. 
Craiova pînă la nr. 
Timișoara pînă la nr.
Iași pînă la nr.

Brașov 
Bacău

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A

nr.
nr.

București pînă 
Pitești ‘ ‘

loc un 
pentru 

Carpați". 
lup- 

diuburl șl

a mLnima- 
unei llnM 
excelentă, 

: gîndim și 
Stîngaclu

cumpărătorii 
Jud, Brăila 

șl Tuloea bransf. 
de la mag. Bucu
rești.

în colțul lung : 0—1.

la nr. 
nr.

Șl

ptr. cumpărătorii 
din jud. Hunedoara 
transf. de la 
Timișoara

ut nu-
Intreag®

cumpărătorii 
jud. "Sibiu 

transf. de la mag. 
Brașov

meci restanța cadrul Diviziei

Teme de actualitate

EXECUTAREA ARUNCĂRII DE LA MARGINE

IN POFIDA UNEI NETE DOMINĂRI
Vreme neașteptat de fru

moasă pentru mulți. dar iată 
că stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare s-a umplut pînă la refuz 
numai intr-un sfert de oră ! 
Din start, deci, ambiantă de 
meci cu multe puncte de atrac
ție, premise care, însă, nu s-au 
materializat pînă în final, decît, 
poate, prin rezultatul-surpriză 
ou care s-a încheiat partida. 
Surpriza neconstînd in fapul 
că echipa din Regie nu ar fi 
venit pe terenul lui Dmamo cu 
șapsele ei, ci rezultînd dintr-o 
evoluție a partidei 
conducea spre un 
deznodămînt.

De-a lungul celor 
nute de joc. foarte 
fost momentele în care Sportul 
Studențesc a lăsat să se între
vadă vreo intenție ofensivă, 
ea fiind ancorată temeinic în 
preajma buturilor lui Cristian. 
Blocînd prin masivitate, decizie 
și aglomerare supranumerică 
toate culoarele de șut pentru 
jucătorii adverși. desemnîndu-1 
pe M. Popa oa „umbră" e 
lui Cămătaru (el s-a achitat 
de sarcină exemplar), Si bene
ficiind, in ultima instanță, de 
oportunitatea și plasamentul 
portarului Cristian, echipa oas
pete a reușit nu numai să-și 
îndeplinească obiectivul 
afișat, meciul nul, ci să-l 
depășească. Este adevărat, 
namo, deși a dominat net 
treaga partidă, uneori evoluând 
lungi perioade (cum a fost în 
ultimele zece minute ale pri
mei reprize, ca și în primul 
sfert de oră din repriza se
cundă) cu fundașii Ia linia de 
centru, n-a găsit în atac acele 
mutări inspirate și spontane 
care să dezechilibreze bine 
grupata apărare adversă. Ia

marea ex- 
dinamovist 
cu Sportul

destul de 
Si oblir 
să ara- 
prinaele 
Mihăes- 
post de

care nu 
asemenea

90 de mi- 
puține au

UN REZULTAI BON
— Viorica Ionică, Doina Ro
deau ii și Angela Bloj, jucătoa
re de cîmp — Maria Verîgeanu, 
Cristina Taehe, Filofteia Dani- 
lof, Valentina Cozma, Elena 
Ciuboiaru, Rodica Marian, Eva 
Mozsi. Estera Laszlo. Lidia 
Butnărașu. La uri ca Lunea, Ro
dica Covaliuc, Mariana Tîrcă și 
Edit Tfirăk.

Printre arbitrii care vor ofi
cia la C.M. din Olanda se nu
mără și Marin Marin, și Ștefan 
Șerban. O premieră tot în do
meniul arbitrajului : pentru 
prima oară la un Campionat 
Mondial vor fi prezente și două 
femei — Yuzhizhong gj Wang- 
jiyun, ambele din R.P. Chineză.

tă, deci, singura și 
plicatie a eșecului 
din partida restantă 
Studențesc.

Meciul a Început
tensionat, ceea ce l-a 
gat pe arbitrul I. Igna 
te destul de repede 
cartonașe galbene, lui 
cu (care a evoluat pe . 
„fundaș-zburător", în rolul obiș
nuit al lui Rednlc, indisponibil 
pînă la sCrsitul sezonului) și 
Munteanu II. Și, după o inter
venție utilă a lui Mcraru la 
un șut surprinzător al lui 
Munteanu II.. dinamoviștii se 
instalează în terenul advers, 
dar .fazele lor ofensive nu au 
grad de periculozitate pentru 
Cristian. O fază-etalon In' min. 
36, cînd Dinamo și-a prelungit 
atacul în careul advers unde 
se aflau 
jucători ! 
în urma 
Bălăci îl 
și aoesta 
semihiălțime, din oolțul careu
lui de 6 m. Cristian respinglnd 
spectaculos. In min. 44, o fru
moasă acțiune individuală a lui 
Varga se încheie la 16 m, fără 
șut.

Ofensiva dinamovistă conti
nuă susținut (dar fără luci
ditate și aplomb) după pauză. 
In min. 55 și 61 Orac sptează, 
totuși, periculos la poarta iul 
Cristian, prima . dată acesta 
respingînd în corner, a doua 
oară balonul trednd puțin 
peste transversală. Contraatacul 
Sportului Studențesc din min. 
68 (Iorgulescu. venit din linia 
a doua, s-a infiltrat cu 'ușurin
ță printre rarii apărători dina- 
moviști, dar n-a mai găsit so
luția șutului) avea să anunțe 
unicul gol al meciului. în min.

DINAMO
SPORTUL STUDENȚESC

Stadion Dinamo ; teren 
timp însorit, dar friguros ; spec
tatori — circa 20 000. Șuturi: 9—4 
(pe poartă : 5—3). Cornere : 9—2. 
A marcat : CRISTEA <mln. 71).

DINAMO : Moraru — Mihăescu, 
MoviJă, Nlcolae, STANESCU — 
Andone (min 78 Dragnea), VAR
GA, Bălăci — Damaschln I (min. 
74 văldean). Cămătaru, orac.

SPORTUL STUD. : CRISTIAN 
— M. Marian, Cazan, IORGULES
CU, Munteanu n — cristea (min. 
90 Ticleanu),, M. POPA, Pană — 
Terheș (min ' 88 Burchel), Coraș, 
Hagi.

A arbitrat foarte bine 1. Igna ; 
la linie : I. Ferenczl (ambii din 
Timișoara) și C. Gheorghe (Su
ceava) .

Cartonașe galbene : MIHAES- 
CU, MUNTEANU II, MOVILA, 
VARGA.

La speranțe : 0—2 (0—1).
• ——

nu mai puțin de 15 
Un minut mai tîrziu, 
unei lovituri libere, 

deschide pe Mihăescu 
șutează puternic, la

La această competiție, 
tradițională, s-au calda 
meroși concurențl dl 
țară.

@ La Brașov a 
concurs de lupte
cădeți, dotat cu „Cupa 
Au partiiCifpat 120 de tineri 
tătari din mai multe “ * 
asociații sportive, precum și e- 
chipa poloneză TECZA Knajnik. 
In clasamentul pe echipe, priimu-l 
loc a revenit formației CSȘ Di
namo Brașov, cu 19 p, urmată de 
CSȘ Steagul Roșu Brașov 14 p 
și de TECZA 12 p. Printre câș
tigătorii pe categorii : 51 kg — 
Z. Szasz (CSȘ Odorhei); 59 kg — 
E. Stanciu (OSȘ Steagul Roșu) ; 
68 kg — P. Lungu (CSȘ Dinamo 
Brașov). (C. GRUIA, coresp.)

Magazinele auto I.D.M.S. livrează în luna decembrie 1986 auto
turisme dacia 1300 cumpărătorilor programați după cum ur
mează : .

Magazinul
Magazinul

Magazinul 
Magazinul

Cîștigătorii CEC de la tragerea .
zenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA la magazinele 
IDMS conform arondării teritoriale comunicate prin filialele 
CEC, cu excepția celor arondați la magazinele auto București ți 
Craiova care vor ridica autoturismele de la magazinlil auto Pi
tești. Magazinul auto Pitești onorează șl cîștigătorii CEC din 
toată țara.

Vtnzările șe efectuează in funcție de stocul de autoturisme ți 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Totodată se aduce la cunoștință celor interesați că pentru 
autoturismele OLTCIT CLUB se primesc înscrieri prin transferul 
cumpărătorilor care au depus bani la C.E.C. în cont pentru auto
turism pînă la data de 30.09.1984.

De asemenea se primesc înscrieri pentru autoturismul DACIA 
1410 SPORT prin transferul cumpărătorilor care au depus banii 
la C.E.C. în cont pentru autoturism pîriă la data de 31.12.1985.

înscrierile se fac prin prezentarea cumpărătorilor la magazinul 
auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor' nr. 24, sector 6, 
telefon 78.26.46 lnt. 152, 153.

*i*

71, Coraș l-a deschis in adîn- 
cime pe CRISTEA șj mijlocașul 
din Regie, ajuns în eoltțil ca
reului mic, a șutat pe lingă 
Morarii, ' ' _ * '
în min. 82 Cristian se opune 
excelent 
lui. Orac 
de un meci pe care l-a domi
nat net, dar n-a știut să-l 
riști ge.

la un puternic șut al 
și astfel Dinamo pier-

cum

In ultima perioadă de timp 
s-a observat o atitudine oare
cum nouă a unor echipe și 
jucători față de momentul e- 
fectuării aruncării de la mar
gine. Multi antrenori. urmă
rind probabil ca nici această 
execuție să nu creeze prea mari 
avantaje celor ce beneficiază 
de ea, au stabilit ca unul din
tre jucătorii echipelor lor să 
se posteze în imediata apro
piere a celui ce efectuează a- 
runcarea. îsncercînd deci o li
mitare a libertății de mișcare 
a fotbalistului care se pregă
tește să .execute autul lateral 
(cum îl mai denumim în limbaj 
curent).

Este sau nu nermisă o ase-' 
menea manevră a jucătorului 
echipei în apărare ? Iată între
barea cu care ne-ăm adresat 
responsabilului tehnic al Cole
giului Central al Arbitrilor, 
Chiriac Manușăride- Vă pre
zentăm răspunsul acestui auto
rizat specialist în materie.

„Regulamentul nu interzice 
jucătorului să stea în fața celni 
care execută aruncarea de la 
margine, indiferent de distanța 
Ia care se postează. Mai cu 
seamă că jucătorul care execu
tă aruncarea 
poate face un 
sau unul spre 
înapoi, astfel 
ioc în vederea 
repuneri în joc. 
trebuțe să subliniem cu toată

de la margine 
pas spre stingă 

dreapta sau t l a! 
incit să-ți facă 
efectuării acestei 

în schimb,

puterea că. dacă jucătorul ad
vers face si el paji intr a par
te sau in alta sp« balansează 
brațele astfel incit constituie ui> 
obstacol, incit împiedecă exe
cutarea aruncării de la margi
ne, poate fi sancționat cu a- 
vertisment pentru comportare 
■eeuvincioasă. Acestea ar fi a- 
daptările dispozițiilor regula
mentare la practica arbitraju
lui" ne-a spus competentul cu
noscător in materie.

Prin urmare, apariția unei 
inovații tactice (pentru că tre
buie să numim astfel practica 
plasării jucătorului în imedia
ta apropiere a adversarului 
care execută aruncarea de La 
margine) se înscrie în limitele, 
regulamentului. Dar ea poate fi 
efectuată — asa cum preciza 
interlocutorul nostru — numai 
in condiții-in care, cel ce adop
tă o asemenea anroniaia poziție 
NU INCOMODEAZĂ pc execu
tant Lntrucît si, în câmpie- ■ 
natele noastre s-au înregistrat 
situații ca cele descrise mai 
sus, dar ele au fost interpret ațe 
diferit de unii „cavaleri ai 
fluierului" (cartonase galbene 
cînd jucătorul nu deranjase cu 
nimic executarea sau' trecerea 
cu vederea a atitudinii nespor
tive). am socotit necesar să pre
zentăm precizările venite din 
partea Colegiului de specialita
te al F.R.F.

EHimie iOKESCU

• MULTE. FOARTE 
MULTE NUME NOI in 
formația Corvinuiuâ. 
Școala aiiit de roditoa
re in tailenite a Hune
doarei funcționează 
fără Încetare. AJexoâ, 
Prigorie, Badea, A. 
Meszaroș (fiul fostului 
internațional brașo
vean), Burlan, Bozga, 
tată jucători care se 
află în plină afirmare 
șl primesc tot sprijinufl. 
spre a pixjfoa calitățile 
lor. Această tînără for
mație a Corvimiilui a 
jucet spectaculos, des
chis, contribuind. ta 
reușita parUded de la 
Cluj-Napoca. • f în 
fiecare dimineață, lu- 
crînd cu mare însufle
țire cu micuții hiâ ele
vi, începători în ade 
fotbalului, poate fi vă
zut în Parcul Babeș 
din duj-Napoca fostul 
Internațional A. Șepci.

La 75 de ani el dove
dește o frumoasă și de 
admirat tinerețe. Toți 
cel care intră în Cen
trul de copii și juniori 
al lui „U“ trec prin 
mina experimentatului 
antrenor, a cărui dra
goste pentru fotbal nu 
scade, în ciuda trecerii 
anilor. < Cîxnpeanu II 
n-a avut și satisfacția 
marcării unui gol în 
partida cu Corviinul. 
Dar el a fost ta origi
nea celui înscris " de 
Mujnad și a realizat cî- 
teva faze de mare spec
tacol, plus cele două 
„bare*, momente mult 
gustate de spectatorii 
de pe Stadionul Muni
cipal. ,,Tiim* Cîmpeanu 
rămîne un jucător de 
nădejde al clujenilor, 
revenit ta forma lud 
cea mal bună ca ur
mare a unei bune stări 
psihice care îl animă 
în ultima vreme.
• INCONTESTABIL, 

STEAUA își onorează 
frumoasa carte de vi
zită printr-o constanță 
de ...metronom. Jocul 
ei elaborat, spectacu
los, fantezist, sftuînd-o 
în fruntea clasamentu
lui cu un golaveraj de 
Invidiat, 36 de goluri 
marcate și numai 5 
primite. Dovadă eloc-‘ 
ventă a eficacității a- 
taeului. dar și a sigu
ranței aoărării. Referi
tor la cel de-al doilea 
aspect, fără s 
liza meritele 
de fundași 
trebuie să ne 
la portarul _
care, pe zi ce trece, dă

încredere 
făcea Ducadam) 
gii echipe. Șd dumini
că, in timpul meciului 
cu Victoria, el a avut 
trei intervenții Inspira
te și salutare, blocînd 
curajos mingile centra
te pe jos de P. Petre, 
Iordache și Țălnar. Că
rui! fapt se datorează 
forma ascendentă a lui 
Stingăciu ? Explicația 
este una singură și a- 
nume modul cum este 
pregătit de celălalt por
tar, Vasiile Iordache 
care, ta 38 de ani, .cu 
experiența lui, cunoaș
te toate tainele acestui 
atlt de important post 
• Țălnar, la concuren
ță cu Lăcătuș ! Cine- 
a văzut * meciul Steaua— 
Victoria a rămas plăcut 
impresionat de jocul 
celor doi jucători pur
tători al tricoului cu 
numărul 7. Lăcătuș — 
prin incursiunile 
greu de stopat, Țălnar . 
— prin cîteva execuții 
tehnice pline de fan
tezie. După joc, cineva 
spunea : „Amîndai me
rită nota 10 la impre
sia artistică*. Așa este.

Q DOAR STAREA 
TERENULUI ? Din cau-

• za plodd, terenul de joc 
din Buzău a fost deo
sebit de greu pe multe 
porțiuni. Dar, și în a- 
ceste condiții, x impreci
zia șuturilor nu poate 
fi justificată în totali
tate. Gloria și Jitirl au 
avut doar cîte trei șu
turi pe spațiul porții 
și o sumedenie de ra
tări ! ® Gloria a învins 
pe Jiiul cu 1—0, prin 
golul lud Stoichiță cel 
care a jucat mulți ani • 
la echipa din ~ 
șanl. • Băluță, în ca
litate de căpitan 
echipă, a crezut, 
babil, că are voie 
măsoare cel 9 
ta o lovitură liberă *șl. 
normal, s-a ales cu 
cartonașul galben. @ 
Din motive obiective. 
Jiul nu a putut în
scrie pe foaie decît doî 
jucători de cîmp ca re
zerve, Sedecaru și Nea- 
gu, în timp ce Toma. 
Stana, HenzA șl Dina 
erau bolnavi. • După 
multe peregrinări, se 
pare că talentatul por
tar Gîrjoabă și-a găsit 
locul în poarta Jiului. 
Și duminică el a avut 
cîteva intervenții exce
lente. Să nu uităm că 
Gîrjoabă a fost în Iotul 
de juniori, medaliat cu 
bronz la C.M. din Aus
tralia.
• SPERIATU, înain

tea meciului de la Rm. 
Vîlcea : „Cînd evoluăm 
în Zăvoi, ne simțim ca 
la noi acasă. Sigur nu 
voi primi gol și nu 

pierde*. Intr- 
portarul lui 

-Argeș a avut ' cî- 
intervențli â la- 

nu

o 
intrc-

luâ

IU __
Petro-

de 
pre

să 
metri

vom... 
adevăr, 
F.C.
teva
Răducanu, dar să 
uităm că Soeriatu a și... 
tremurat în mim uleie
43, 46 și 53, cînd numai

ratările gazdelor nu 
i-au anulat pronosticul 
• Prea multe faulturi 
de joc s-au petrecut pe 
terenul de la Rm. Vîl- 
cea. Permanenta frag
mentare a partidei (ar
bitrul trebuia să fluie
re totul) a dus ta anu
larea spectacolului
sportiv. Ced mal „tăvă
liți, ca să zicem așa 
au fost Dorel Zamfir 
șl Bănuță, ultimul lă- 
sind o foarte frumoasă 
impresie prim jocul 
prestat. • „Grea me
seria de antrenor, se 
confensa după meci 
Nicolae Dinescu. Stînd 
pe banca tehnică aveam 
impresia că fac infarct 
la nereușitele elevilor 
mei. Pe cînd, ca arbi
tru, aveam regulamen
tul la îndemînă și... 
deeideam cu însumi îw
• CE SE INTÎMPLA 

CU FULGA ? La înce
putul campionatului se 
puneau mari speranțe in 
fostul jucător ai for
mației Unirea Focșani. 
Dar probabil , că el 
și-a dat sâilân.ța numai 
pînă cînd 
locul în 
pă. S.C. Bacău. Dumi
nică, în *---- -
Oțelul a 
la pauză. înlocuirea lui 
se impunea chiar 5 
din tâmp & Tot 
des asistăm la 
luarea în seamă 
către jucători) a 
moment important, dim 
decursul unei partide : 
salutul adresat publi
cului la sfirșifcul meciu
rilor. Dacă 
întotdeauna 
cercul de 
terenului, 
jucătorii se 
de această 
elementară.

și-a cucerit 
noua lui echi-

partida cu 
fost schimbat

mau 
nxad
ne-
(de . 

un ud

arbitrii sînt 
prezenți în 
la mijlocul 
în schimb 
fac că uliță 

îndatorire 
care ține

în meciul cu - Petrolul, 
impumndu-se și Ungu
rean u ori de cite

punea picicruJ
țUa.. h>

OȚ1 
minge, știa, in mod 
cert, ce să facă cu ea. 
La 30 de ani, u® e- 
xemplu de urmat pen
tru Gică Popescu ți 
Badea, pentru oare a 
sosit timpul să depă
șească statutul de „spe
ranțe".

« LA PRIMUL 
marcat de F.C.M. 
șov, rapidlștii au 
testat Invoci ud 
Cum nici tușierul n-a 
semnalat., nici arbitrul 
de centru, M. Salomir, 
n-a avut nici o 
tare (el "se găsea 
miezul" fazei) ce 
au mai avui proteste
le ? SlngîMfl lor rezul
tat au fost... cartonașe
le galbene pentru Tra
der șl Dumitru > a 
Stadionul Municipal din 
Brașov oferă excelente 
condiții de joc și de 
vizionare. După o înde- 
lungaiă nefolosfre, el a 
fost pus la punct 
prin eforturi

GOL 
Bra- 
pro- 

oîsaKi.

ezi- 
„în 

rost

■

5

î î 
i

de eficiența muncid 
educație la cluburi. 

__ la Bacău, 
alături de arbitrii S. 
Necșulesou, A. Ghecrr- 
ghe și I. Toma, se mai 
aflau doar băcăuanii 
C. Solomon și Andrieș. 
Ceilalți, în frunte cu 
toată „trupa* gălățea- 
nă“, luaseră deja dru
mul vestiarelor. Ce au 
de spus antrenorii lor? 
• Trei ex-băcăuani in 
echipa gălățeană : An
toni, Mi-huț și portarul 
de rezervă Popa. Pre
zența lor confirmă rea
litatea că Bacăul a 
fost (și mal rămîne) o 
pepinieră 
așa cum 
în țară.

O „DE

și 
de
Duminică,

de fotbaliști, 
puține sint

N-AM
MULTE GOLURI !’ , 
auzeau voci între „ofi
cialii “ echipei Petrolul, 
înaintea meciului de la 
Craiova. Modestie sau 
supraestimarea adver
sarului ? (avînd în ve
dere că rezultatul 
nai a fost 
Unid, 
vad* 
nu 
chil ...
să constituie baza echi
pei, intre el, duminică.

LUA 
*, se

fi-

.noul 
încă
Ve-

0—0).
jucători din 

craiovean 
confirmă.

jucători continuă

devenind, acum unul din 
cele mad bune din țară. 
Tn curînd va fi dotat 
eu o tabelă de marcaj 
electronică t*1 Cîțiva 
suporteri brașoveni îi 
spuneau, după meci, 
arbitrului Salomir : 
„Dacă ne dădeați mai 
multe lovituri libere., 
în preajma careului, 
Avădanei marca pre
cis*. La care Salomir 
a replicat : „Ați avut 
una, dar șî pe aceea a 
cxecutat-o„. Barbu !* 
Care a tras peste 
poartă...
• ARUNCIND o pri

vire spre jucătorîâ de 
rezervă înscriși pe 
foaia de arbitraj 1® 
partida de la Slatina 
am aflat multe nume 
sonore, care, cu mal 
multă sau mai puțină 
vreme în urmă, au 
purtat tricourile diferi
telor loturi reprezenta
tive. Este vorba de 
Crișan și M.. Zamfir, de 
ta gazde. Dudu Geor
gescu, Gîngu și D. 
Sa va, de la oaspeți. 
Dacă In cazul unora 
număpul anilor îșî spu
ne cuvîntui, nu înțele
gem ce se întîmplă cu 
D. Sava...



Azi; in C.C.E. la boschet (ii

;,U“ JOACĂ LA VICENZA, 
CU PRIMIGI, DEJINATOAREA 

TROFEULUI
Echipa feminină de baschet 

Universitatea Cluj-Napoca de- 
butează în grupa A a sferturi
lor de finală ale C.C.E.. jucînd 
astăzi, la Vicenza, cu campioa- 
na Italiei, formația Primigi, 
actuala deținătoare a trofeului 

. european. „U“ și Primigi s-au 
mai întîlnit In ediția preceden
tă a C.C.E.. cînd clujencele au 
pierdut cu 51—89 si au cîștigat 
cu 76—72. Arbitrii partidei de 
azi : Ch. Challon (Franța) șl 
M. Steinmetz (R.F. Germania).

MORNĂR SPILT A CÎȘTIGAT 
CUPA CUPELOR LA POLO

BELGRAD. 2 (Agerpres). — 
Cupa Cupelor la polo pe apă 
a fost cucerită la actuala edi
ție de echipa iugoslavă Mornar 
Split, care. In meciul rptur al 
finalei, a Învins cu scorul de 
6—4 (3—2, 1—0, 2—2, 0—0)
formația Catalana Barcelona, 
în prima manșă scorul a fost 
egal : 4—4. _ -

START ÎN CUPA MONDIALĂ
LA SCHI ALPIN

Cea de a 11-a ediție a Cupei 
Mondiale la schi alpin a Înce
put, la Sestriere (pentru bărbați) 
și la Park City (pentru temei). 
Eveniment așteptat de fiecare 
dată cu» deosebit interes de În
treaga lume a sporturilor de 
Iarnă, nld de astă dată caravana 
zăpezii nu face excepție. De an
ticipat, e drept nu se anticipea
ză mari răsturnări de valori, nici 
la fete, nici la băieți. Anul trecut 
suedezii șl-au consolidat poziții
le, Iugoslavii și-au instalat și ei 
pozițiile In plutonul fruntașilor 
din rthdul cărora se aleg învin
gătorii concursurilor care for
mează Cupa Mondială. După 
primele întreceri, ierarhiile par, 
șl de astă dată, neschimbate. Au 
cîștigat Pramotton (Italia). Sten- 
mark și Krizaj, cele trei probe 
de la Sestriere, iar Pirmin Zur
briggen s-a menținut In apropie
re (locul 3, la uriaș), sugerlnd 
din nou un start mai „slab*, 
dar In perspectiva unui finiș ab
solut fără replică, așa cum s-au 
petrecut In precedentele două se
zoane. etnd a cîștigat Cupa Mon
dială. Așadar elvețianul pleacă 
șl tn acest sezon favorit, mal ales 
că Girardelll, potențialul său ad
versar, se arată la fel de pre
dispus la accidentări ca șl tn 
anii precedențl. tn opinia noas
tră Insă, amenințarea principală 
pentru supremația lui Zprbri’ggen 
va veqj Insă din Alpii Dinarid. 
mal precis de la tlnărul Rok 
Petrovlcl, demn urmaș al Iul 
Krizaj, Strei și Jure Franko, dar 
care a arătat la doar ZI de ani 
pe care-1 are că tșl Întrece 
maeștrii I

Da fete lucrurile slnt mal cla

re. Supremația In bloc a elve 
țiencelor nu poate fl contestată 
Simpla enumerare a cîtorva nume 
din echipa helvetă e mal mult 
dectt elocventă : Erika Hess, Mi- 
chela Flglnl, Maria Waliser. 
Vreni Schneider. Știți, Insă, cine 
a fost prima ctștlgătoare a cursei 
de slalom de la Park City T Co
rinne Schmldthauser, o nouă ve
detă a schiului elvețian feminin, 
care se dovedește, lată, inepui
zabil In talente. Și totuși, aus- 
trlecele (Roswita Steiner, tn spe
cial), Mateja Svet (Iugoslavia) și 
Mlcaela Gerg (R.F.G.) emit și 
ele pretenții la titlul Cupei 
Mondiale 1986—87. oel ce pre
cede Olimpiada de ia Calgary.

Radu TIMOFTE

IN CADRUL concursului de 
patinaj viteză din Berlinul Occi
dental, contind pentru „Cupa 
Mondială", sportivul sovietic Igor 
Jelezovskl a terminat Învingător 
tn două probe : 500 m — 37,80 șl 
1 000 m — 1:15,91. La feminin, 
patlnatoarea americană Bonnie 
Blaiir a cîștigat cursa de 500 m 
tn 40,74, iar Karin Kania (RD. 
Germană) s-a situat pe locul tn- 
ttl In proba de 1 000 m eu timpul 
de 1:22,13.

Plrmlr Zurbriggen, spre un al 
treilea succes consecutiv tn Cupa 
Mondială la schi alpin ? Așa pat 
a sta lucrurile, tehnica sa desă- 
virșltă, aplombul pe pirtie țl mai 
cu seamă calitățile psihice, nea
părat necesare unui schior de 
virf, constituindu-se tn tot atttea 
argumente, unul mai solid ca al
tul...

Telefoto: A.P. — AGERPRES

PROBA feminină de slalom 
special desfășurată pe plrtia de 
la Park City (Utah) In cadrul 
.„Cupel Mondiale" la schi a re
venit Corlnnel Schmldthauser (El
veția) , cu timpul de 1:34,4«.

CURSA masculină de 15 km de 
La Gausdal (Norvegia) a fost 
clștigată de sportivul suedez 
Thomas Wassberg, cu timpul de 
34:02. în proba feminină de 10 
km, pe primul loc s-a clasat 
concurenta elvețiană Evi Kratzer 
- 30:10.

ÎNCREDERE
Cind meciul dintre Hagler 

șl Leonard era încă în dis
cuție printre cel mal Înverșu
nați adversari ai lui s-a nu
mărat șl... Juanita Leonard, 
soția fostului campion (Hagler 
e deținătorul centurii supre
me), conștientă de riscurile pe 
care bărbatul ei, retras, de 2 
ani din activitate șl, tn plus, 
operat la un ochi, și le asumă 
tn fața „invincibilului" Hagler. 
Clnd partida a fost perfectată, 
pentru 6 aprilie viitor, la Las 
Vegas. Juanita a declarat : 
„Nu ml-am schimbat părerea, 
am fost și sint împotriva re
întoarcerii lui Ray tn ring ! 
Dar îl respect ca om șl ca bo
xer, de aceea sînt convinsă că 
știe el ce face".

Parcă au și Început filmările 
la o a doua variantă a filmu
lui (din lumea boxului) „Cine
va acolo sus mă iubește".

ÎNTOARCEREA LA POEZIE

I
Deși absent de la Masters, 
care se desfășoară tn aceste 
zile, pentru întîia dată în is
torie. fără vreun jucător a- 
mertean, John McEnroe con
tinuă să rămînă în centrul a- 
tenției lumii tenisului., prin 
declarațiile sale, prin • actele 
i1 sale. Recenta lui

• J despărțire de an-
Itrenorul Paul Co

hen („salvatorul” 
ui Harold Solomon, 
între altele) a stîrnit

multe și, firește, controversate 
aomentarii, împingîndu-ne și 
□e noi la aceste cîteva rînduri, 
A surprins nu atît „divorțul” 
în sine. Cohen fiind cotat (și 
nu de ieri, de azi) printre 
cei mai redutabili tehnicieni, 
autor al unor metode de pre
gătire considerate „revoluțio
nare”, cît a surprins — mal 
ales asta — momentul in care 
el s-a produs. Imediat după 
ce, asistat de Cohen. „Mac” 
cîștigase, fără drept de apel 
puternicul turneu de la Sap 

[i Francisco părînd să fi depă-
i[ șit ..criza de acomodare” da-
!> torată unei mai lungi tntre-
«[ ruperi a activtățli.

La zi

0 STRĂLUCITĂ PERFORMANȚĂ A ȘAHULUI NOSTRU
(Urmare din pag. I)

masa a IV-a in clasamentul 
general al Olimpiadei.

Din păcate, jucătorii noștri 
nu se întorc de la competiția 
olimpică a șahului cu un re
zultat pe măsura așteptărilor. 
Formația României a pierdut 
ultimul meci cu 1,5—2,5 în fața 
Austriei (întrerupta Danner — 
Ghindă remiză), rămînînd pînă 
Ia urmă în pluton. Rezultat 
slab, cu mult sub acel loc 5 
obținut la Salonic. In echipa 
noastră, punctajele meritorii au 
avut Mihai Ghindă — 6,5 (10) 
și Florin Gheorghiu — 7.5 (12)

TURNEUL DE VOLEI
(Urmare din pag i)

D. Dlmofte, A. Ene (M. Chitic) 
G Ene.

Un spectacol mai reușit, prin 
aceea că ambele interprete s-au 
angajat deopotrivă într-o dispu
tă echilibrată, au furnizat DACIA 
PITEȘTI și C.S.M LIBERTATEA 
SIBIU. Gazdele s-au prezentat la 
turneu handicapate de absența 
primei soliste Anca Beșta (acci
dentată) și a coordonatoarei Da
niela Mărginean (bolnavă), ju
cînd și cu alte titulare în staie 
febrilă. Și totuși, cu iunioarele 
debutante Anca Domnariu și A- 
dina Crefea le-au ținut în șâh pe 
mai Impozantele lor partenere de 
întrecere, aflîndu-se aproape de .. 
2—0 la seturi (au condus cu 14— 
12 în setul secund). Dacia și-a 
încălzit mai greu ..motoarele”, 
însă, după finalul pe muchie de 
cuțit din setul TI a dominat

ade- 
m-a 
San 
nu 

m-a

Nici succesul șl nici asi
gurările lui Cohen, „MtEnroe 
va deveni curînd mai bun de- 
cît a fost vreodată !**, nu l-au 
împiedicat însă pe fostul nr. 
1 mondial să renunțe. „E 
vărat, a zis eL Cohen 
ajutat mult să înving la 

Francisco, dar 
pot să uit că el
pregătit de parcă 
aș fi avut de sus
ținut un meci de 
box, nu unul de te

nis ! Lipsa oricărei Improvi
zații, a oricărei poezii m-a 
sleit, iată motivul pentru 
care am decis s-o rup cu 
Cohen“ !

într-o lume, cea a tenisului 
de azi, în care lupta pentru 
un punct sau altul se dă pe 
viață și pe moarte, forța Lo
viturilor șl a nervilor pre
cumpănind (Becker a ajuns 
să fie supranumit „mister 
bum-bum“ !) McEnroe se în
toarce iată, omenește. fără 
trufie, către partea poetică a 
jocului, către frumusețea lui 
dintotdeauna. Mai există o 
rază de nădejde, nu-i așa ?

Ovidiu IOANITOAIA

Intr-un alt meci întrerupt, 
din ultima rundă. Cehoslovacia 
a învins Iugoslavia cu 2,5—1.5. 
Echipa iugoslavă termină sur
prinzător de slab, de aseme
nea.. în clasamentul final al 
celor 108 echipe.

Așa cum am' anunțat, meda
liile de aur ale ambelor turnee 
au revenit reprezentanților Uni
unii Sovietice, care-și păstrea
ză locurile fruntașe ocupate și 
la precedentele ediții. In clasa
mentul individual, la prima 
masă, oele mai bune rezultate 
aparțin campionului mondial 
Garri Kasparov (U.R.S.S.) —
8.5 (13) și Tatianei Lemaciko 
(Elveția) — 9.5 (11)

prin o mai mare forță în atac.
FIȘA TEHNICA : Rezultat fi

nal ; 3—1 (—9, 14 11, 10) ; 80 de
minute; arbitraj: C. Gogoașe — 
C. Manlțiu, bun DACIA : CL
Tătucu, M. Marian, F. Popescu. 
V. Banciu, Cr. Buznosu, C. Hcl- 
ban(M. Miron) ; C.S.M. LIBER
TATEA : A. Domnariu (M. Po- 
poviclu), A. Ștefan, A. Crefea, C. 
Bobe-Nicolae, T. Mariș, L. șer- 
ban

Campioana UNIVERSITATEA. 
C.F.R. CRAIOVA a jucat necon
vingător în finalul reuniunii, dar 
a cîștigat în fața PENICILINEI 
IAȘI, mai bine pusă la punct 
decît în turneul precedent, insu
ficient de experimentată pe sex
tet.

fișa TEHNICA: rezultat final 
3—1 (—8, 9, 7, 7); 81 de minute; 
arbitraj: ,C. Pitaru — Z._ Moldo- 
veanu. foarte bun. UNIVERSI
TATEA: G. Dumitrescu (C. Titi- 
lluc), I. Enescu, C. Cuejdcanu, 
M. Sușman, M. Popoviciu 
Drăgol; PENICILINA.’ G. Cop-

0 Astăzi Ia Tirana: Albania — Spania, in preliminariile 
C.E. £ Hajduk Split învinsă pe teren propriu ® Derbyul 

budapestan a revenit echipei M.T.K.

Meci din camptoautu. tranței . R.C. Paris — 
Nantes /I—1). In. centrul imaginii Pierre Lit- 
tbarșkl încearcă si ajungi In posesia balonului, 
fiind tatonat de Leroux (stingă) șl Braclgliano 

Telefoto : A.P. — AGERPRES

• ASTAZl, la Tirana va avea 
loo un meal foarte important In 
grupa 1, a preliminariilor C.E., 
din care face parte șl reprezen
tativa României. Este vorba de 
jocul dintre repezentatlvele Al
baniei șl Spaniei. Antrenorul e- 
chipel Spaniel, Miguel Munoz, a . 
afirmat : „Ne-am pregătit en 

oea, T. Popa. M. Olteana, C. 
Blaga, A. Preda (D. Blănaru) 
D. Donclu.

.Șl astfel, după prima zi. 
trlo-ul Universitatea C.F.R. Cra
iova, Dacia Pitești șl C.S.U.-I.M.N. 
Galafi s-a detașat eu Încă un 
punct de celelalte competitoare.

CRAIOVA; 2 (prin telefon). 
CHIMIA RM. VÎLCEA, fără Ioana 
Cotoranu, cu o singură jucătoa
re de rezervă, nu a putut rezista 
atacului liderei celei de-a doua 
grupe valorice — FLACARA RO
ȘIE BUCUREȘTI —, care a ctștl- 
<at după un med. totuși disputat 
:u 3—1 (» —11, 4, 13).

în derbyul zilei, s-au Întîlnit 
OLTCIT CRAIOVA șl FARUL 
CONSTANȚA. Nesincronlză rile din 
linia a n-a șl greșelile repetate 
la serviciu au permis constănțen- 
celor să puncteze sigur și să în
vingă cv 3-0 (13. 13, 7).
tn ultimul meci. CALCULATORUL 

3UCURESTI — G.I.G.C.L. BRAȘOV
3—0 (12, 12, 11).

St. GURGUI - coresp.

multă atenție In ve
derea acestei par
tide. Din acest mo
tiv, tn Spania nu a 
avut loc etapa de 
campionat din pri
ma divizie, știm că 
pe teren propriu al
banezii slnt foarte 
puternici, fapt do
vedit și tn alte 
jocuri oficiale. Vic
toria noastră ar 
constitui un pas 
mare spre califica
rea tn turneul fi
nal".

CAMPIONAT? 
NAȚIONALE

etapa a 15-a din 
campionatul Iugo
slaviei a fost mar
cată de o singură 
surpriză șl de un 
scor puțin obișnuit. 
Este vorba de ln- 
(rîngerea echipei 
Hajduk Split cu
1—2 pe teren pro
priu de către Bu- 
duenost Titograd șt 
de rezultatul de... 
polo dintre Pristina 
și Zeleznlcear: 4—4. 
Steaua Roșie Bel
grad, In revenire de 
formă, a dispus cu 
5—2 de Dlnamo Za
greb. Alte rezultate:

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX
ATLETISM • La San Francisco 

s-aru desfășurat campionatele de 
cros ale S.U.A. Proba masculină 
a fost clștigată de Pat Porter, 
cronometrat pe distanța de 10,350 
km cu timpul de 30:30. La femi
nin, pe primul loc s-a situat 
Lesley Welch care a parcurs 5 
km tn 16:51.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Bruxelles, contind pentru „Cupa 
Mondială", s-a tncheiiat cu o 
probă de obstacole clștigată de 
campionul vest-german Paiul 
Schockemoehle („Next Deister"). 
cu timpul de 31:14 și zero puncte 
penahzare.

CICLISM • Fostul campion 
mondial de clclocros, vest-germa- 
nul Peter Thaler, a cîștigat con
cursul de la Getxo (Spania) 
fiind cronometrat pe distanța de 
22 km cu timpul de lh 06:34.

HOCHEI PE GHEAȚA • tn
continuarea turneului pe care-1 
Întreprinde tn R.P. Chineză se
lecționata secundă a R. F. Ger
mania a jucat la Beijing cu
echipa țărll-gazdă. Hochdștll 
vest-germanl au obținut victoria 
cu 5—1 (4—0, 1—0, 0—1).

Osijek — Subotlca 1—0, Nikslcl — 
Rljeka 0—0, Skoplje — zenica
2—0, Nlș — Tuzl„ 1—1, Sara
jevo — Dlnamo Vinkovici l—o, 
Velez Mostar — Partizan Bel
grad 1—1. în clasament conduce 
detașat Skoplje cu 18 p, urinată 
de Velez Mostar, Partizan Bel
grad, Titograd șl Osijek cu cite 
15 p. Pe ultimele locuri : 17.
Steaua Roșie Belgrad 7 p, 18. 
Sarajevo 6 p.

douA echipe se afla la e- 
galltate de puncte In fruntea 
campionatului Ungariei, după 14 
etape. Este vorba de Ujpești 
Dozsa șl M.T.K. care au acu
mulat cite 20 p. Derby-ul dintre 
ele s-a Încheiat cu victoria c- 
chipel M.T.K., cu 1—0. Un sin
gur mec! egal (Bekesesaba — 
Zalaegersbeg 0—0), In rest numai 
victorii ale formațiilor gazdă : 
-Eger — Dunaujvaros 2—1, Siofok — 
Ferencvaros 1—0. Pecs — Gy6r 
2—1, Debrețin — Szombathely 
2—0, Videoton — Honved 2—0. 
Tatabanya — Vasas 3—1. Pe ul
timele locuri In clasament : 15.
Siofok 9 p. 16. Dunaujvaros 5 p.

ȘTIRI ,
• Disputat la Argos (Grecia), 

în cadrul preliminariilor Campio
natului European pentru echipe 
de juniori II (cădeți), meciul 
dintre selecționatele Greciei șl 
Olandei s-a Încheiat cu scorul 
de 4—0 (2—0) pentru gazde.
• Potrivit relatărilor presei da

neze, federațiile de fotbal din 
Danemarca și Suedia se oferă 
să organizeze împreună Întrece
rile Campionatului Mondial din 
anul 1994. După cum se știe, la 
organizarea campionatului din 
1994 candidează șl Brazilia.

SCRIMA • Noua ediție a „Cu
pei Mondiale" la floretă mascu
lină a debutat cu un concurs 
desfășurat la Vlena, tn care 
victoria a revenit italianului An
drea Borella, care l-a Întrecut cu 
10—5 pe compatriotul său Mauro 
Numa. In asaltul pentru locurile 
3—4, francezul Philippe Omnes a 
dispus cu 10—8 de Italianul Mar
co Arplno.

TENIS • In finala turneului 
feminin de la Baltimore, Marti
na Navratilova a tnvins-o ou 
6—4, 6—3 pe Pam Shriver. într-o 
partidă demonstrativă disputată 
la MUnchen, jucătoarea vest- 
germană Șteffi Graf a dispus cu 
5—7, 6—3 6—2 de Harta MandH-
kova (Cehoslovacia).

TENIS DE MASA • ' Campio
natul Asiei s-a încheiat la Ka
rachi ou succesul sportivilor din 
R.P. Chineză. învingători în am
bele i probe de simplu. In finala 
masculină Wed Qingguang l-a în
trecut cu 3—0 pe compatriotul său 
Fan Changmao. Iar la feminin, 
Hu Xlaoxin a dispus cu- 3—0, de 
Zhu Juan
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