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La Balcaniada 1986, de la Atena

SCRIMERII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT TOATE TITLURILE!
V.

9 1° tre* din cele patru finale individuale, pe planșă

I
STEAUA — SPORTUL STU

DENȚESC PREFABRICATE 
61—12 (19—3). După cum debu
tase partida, era greu de cre
zut că vom consemna, la fine
le el, scorul etapei : exista o 
anume dominare a. echipei mi
litare, dar adversara părea mo
tivați,. hotărâtă s.ă-și joace car
tea pînă la capăt. Așa se face 
că după 30 de minute era doar 
7—3... Treptat însă — Și mai 
cu seamă în a doua jumătate 
a întîlnirii — Steaua a cîștigat 
tot mai net disputa pe grăma
dă, a „vămuit" majoritatea ba- 
loanelor în margine, desfășurind 
o serie de acțiuni pe front larg, 
cărora partenera de întrecere 
nu le-a mai făcut față, rezis
tența sa rișipindu-se cu totul 
înspre final. Astfel îneît vi- 
cecampioana încheie în- trombă 
o stagiune a invincibilității, 
reușind zece eseuri, cite două 
semnate de GIUCĂL (în dis
poziție deosebită) si BOLDOR, 
cite unul de C. FLOREA, TIN- 
CA, T. COMAN, MURARIU, L. 
CONSTANTIN, FUICU. Cinci 
dintre aceste eseuri au fost 
transformate de ALEXANDRU, 
unul de IGNAT, primul mai 
punctînd din două lovituri de 
pedeapsă, al doilea dintr-una. 
Pentru Sportul, NASTASE a 
transformat-două lovituri de 
pedeapsă (una de la 55 metri) 
și a izbutit un drop, Sr OANE 

— o lovitură de pedeapsă. 
Arbitrajul lui V. Marinescu — 
bun.

doar reprezentanții noștri @ România — locul I pe națiuni

1986 a tradiționalei 
internaționale de 

Balcaniada (întrecere

Ediția 
competiții 
scrimă, 
lansată la propunerea forurilor 
sportive românești) s-a desfă
șurat la Atena. în prezenta 
președintelui federației inter
naționale. R. Boitelle. Și, con
form unei frumoase tradiții, 
reprezentanții scrimei româ
nești au dominat competiția, 
dar, snre cinstea lor, de aceas
tă dată scrimerii români au 
reușit țin punctaj maxim: ei 
au cistigat toate cele 8 titluri 
puse în joc! Iar în trei din 
cele patru finale individuale — 
la sabie si cele două florete, 
masculin si feminin — în asal
turile decisive, care decernau 
medaliile de aur șl argint, s-au 
întâlnit component 
României.

Pe nrima treaptă 
lui de premiere în 
divlduale au urcat 
Claudia Grigorascu (8—5 în fi
nala cu .coechipiera el Rcka 

ai lotului

a podiumu- 
probele in- 

floretista

La încheierea sezonului de

Foto : Aurel D. NEAGU.

rugby

O ETAPĂ (a 13-a) CU NOUĂ VICTORII ALE GAZDELOR

Sezonul de rugby s-a încheiat ieri, o dată cu jocurile 
de-a 13-a etape, în care gazdele âu obtinut nouă _ v 
doar băimărenii impunindu-și *“ '
la Arad.

SERIA I

Geo RAEȚCHI

I

Lazăr, pe locul 3 ciasîndu-se o 
altă floretiștă româncă, Geor- 
geta Beca), floretistul Romică 
Molea (12—11 în ultimul asalt, 
cu Livius Buzan. „bronzul" re- 
venindu-i lui Viorel Zvîncu), 
sabrerul Vilmoș Szabo (10—7 
în discuta pentru titlu cu Ma- 

‘ rjus Florea) și spadasinul So
rin Saitoc (învingător cu 10—5 
în fata bulgarului Stoianov).

Și în proba pe echipe, for
mațiile României s-au impus 
cu" autoritate la toate cele pa
tru arme. Iată rezultatele: 
FLORETA FEMININ — 1, Ro
mânia (Cl. Grigorescu, R. La
zăr, G. Beca, A. Georgescu) — 
9—0 cu Grecia, 8—1 cu Iugosla
via si Bulgaria, G—3 cu Turcia.
2. Bulgaria, 3. Iugoslavia: FLO
RETĂ MASCULIN — 1. Româ
nia (R. Molea, L. Buzan, V. 
Zvîncu) — 8—1 Bulgaria, 7—2 
Grecia si Turcia, 6—3 Iugosla
via, 2. Bulgaria, 3. Grecia; SA
BIE — 1. România (V, Szabo, 
M. Fierea, Al. Chicuiită, FI.

- - • * i celei
i victorii, 

superioritatea in deplasare — 

R.C. GRIVITA ROȘIE — 
C.S.M, SUCEAVA 25—10 (13—6). 
Un meci cu multe faze de spec
tacol, desfășurat in limitele 
sportivității. Mai omogeni si 
mai tehnici, bucureștenii au 
cîștigat pe merit, prin punctele 
marcate de MARIN 3, CALA- 
FETEĂNU — eseuri. T. RADU
— drop, 3 transformări. Pentru 
suceveni au înscris LIVADARU
— 2 drop. VLAD — eseu. A 
condus G. Petrescu. (Daniel 
DIACONESCU, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — 
U.A.M.T.-C.S.U. ORADEA 31—0 
(10—0). Studenții din Valea 
Jiului s-au desprins mai ales 
în repriza a doua, după un 
joc frumos. Au marcat ME- 
DRAGONIU 2, MUREȘ AN, 
ILIEV, DRAGHlCI — eseuri, 
ultimul punctînd si din l.p.' + 
transformare. 'BEZĂRĂU — 2 
1. p. A arbitrat P. Barbu. (T. 
CORNEA, coresp).

RULMENTUL BÎRLAD — 
„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ-NA- 
POCA 39—3 (18—0). Atacurile 
incisive ale gazdelor s-au con_ 

. cretizat în șapte eseuri : 
CAUIA 2, FLORICICĂ, AR
HIP, CIOR1CI, ȚINU, IFRIM. 
Au mai înscris HOLBAN'— 1. 
p.. ȚINU — 4 transformări, res
pectiv COPIL — l.p. A condus 
P. Soare. (M. PAIU. coresp.).

T.C. IND. CONSTANTA — 
C.S.M. SIBIU 17—12 (7—12).
După o repriză dominată de 
oaspeți, cons ănțenij s-au im
pus în partea a doua. Autorii 
punctelor : BARABANCIU,
BORȘARU, GH. MIRCEA — 
eseuri, ultimul marcind și din

Păunescu) — 9—0 Iugoslavia si 
Turcia. 7—2 Grecia. 5—2 Bul
garia (în echipa căreia au fi
gurat medaliații de la C.M., H. 
Etropolski, Mariceski și Mate- 
ev), 2. Bulgariei, 3. Grecia ; 
SPADĂ — 1. România (S. Sai-

- toc, N. Bodoczi, N. Mihăilescu, 
F. Nicolae) - 8-1 Turcia. T—2 
Grecia, <5—1 Bulgaria, 5—4 Iu- , 
goslavia. 2. Bulgaria. 5.

Pe baza punctajului 
obtinut. locul I pe țări 
nit României, căreia i 
cernat prestigiosul trofeu.

Grecia, 
general 
a reve- 
s-a de- '

In vederea importantei partide STEAUA PREGĂTEȘTE INTENS
de fotbal de la 14 decembrie FINALA CUPEI INTERCONTINENTALE
® O mare ambiție de victorie în tabăra campioanei

noastre $ River Plata, un adversar puternic, privit cu

toată atenția ® Duminicii-seara, plecarea spre Tokio

pe campioana 
de Sud. RIVER PLA- 
doilea moment de 
acestui an inter- 

în care detinătoa-

La 14 decembrie, pe stadio
nul olimpic din Tokio, campi
oana Europei si a României. 
STEAUA, va reprezenta bătri- 
nul continent în finala cu nr. 
25 a CUPEI INTERCONTINEN
TALE, întîlnind 
Americii 
TA. Al 
vîrf al 
national _ 
rea titlului tării noastre și al

Cu impetuozitatea sa carac
teristică, L. Constantin inițiază 

un nou atac al Stelei

l.p.  + transformare. Pentru si- 
bieni : ROȘU — 4 l.p. A arbi
trat M. Vătui. (C. POPA oo- 
resp.).

în clasament conduce STEA
UA cu 39 p, urmată de Grivi- 
ța Roșie 33 p.

(Continuare în pag. 2-3).

Intervin „în paralel" cu automobiliștii L. Balint - C. Zărnescu

INTR-UIÎ TANDIM, CEL MAI IMPORTANT ELEMENT ESTE fflCREOEREA»

Zărnescu si Balint, alături de cel de-al treilea membru 
„echipajului" — mașina pe care au alergat sezonul ’86 

Foto : Aurel D. NEAGU

HALTEROFILII NOȘTRI FRUNTAȘI 
ÎN COMPETIȚII DE ANVERGURĂ

S Nicu Vlad la gala finală a Cupei Mondiale de fa
Melbourne ® Echipa României participă la Cupa Euro

pei, între cele mai bune formații ale continentului

Ne aflăm in luna decembrie 
și programul international din 
1986 — an deosebit de bogat 
pentru halterofilii români — 
continuă pentru fruntașii a- 
cestei discipline. Pe plan in
ternational, în zilele următoa
re va avea loc. la Melbourne, 
gala finală a Cupei Mondiale, 
la care participă și excelentul 
performer care este Nicu Vlad, 
triplu campion mondial și re
cordman al lumii. O altă re
uniune de mare anvergură este 
programată săptămîna viitoare, 
la Reims (Franța), unde, în ca
drul primei ediții a Cupei Eu
ropei. au fost invitate cele mai 
bune patru formații de pe 
continent : Bulgaria. U.R.S.S., 
România și R.D. Germană. Ine
ditul acestei competiții constă 
în faptul că fiecare federație 
poate prezenta doar 4 concu- 
renți (după preferințe), iar in 
urma rezultatului obținut, în 
raport cu recordul mondial, se 
vor acorda punctele respective 
— dună așa numitul punctaj 
Sinclair. La reuniunea, de la 
Reims, România va fi repre- 

celui mal important trofeu al 
competițiilor de cluburi apare 
în arenă. După ce a adus în 
vitrina clubului său Cupa Cam
pionilor Europei, Steaua doreș
te cu ardoare.să cucerească șl 
noul trofeu pus în ioc. trofeu (Continuare in pag 2-3)

După „Sevilla*  (meci ilustrat, prin imaginea foto, de sprintul 
lui Balint spre poarta adversă), un al doilea moment important 
pentru Steaua : „Tokio", capitala Japoniei, care va găzdui finala 

eu River Plata

zentată de Attila Czanka (cat. 
60 kg). Andrei Socaci (cat 75 
kg). Petre Becheru si C. Urdaș 
(ambii, probabil, la cat 82,5 kg).

Tinerii halterofili și-au În
cheiat activitatea internațională 
o dată cu desfășurarea meciului 
dintre echipele de iuniorl ale 
României și Poloniei, care a 
avut Ioc zilele trecute la Bucu
rești și s-a încheiat cu victo
ria reprezentanților tării noas
tre, cu 6—4 (Aurel Sîrbn 212,5 

"kg la cat 52 kg, Dumitru Mă
rar 240 kg la dat. 60 kg, Victor 
Roșu 290 kg la cat. 67,5 kg, 
Costică Oprea 315 kg Ia. cat 
75 kg, Andrei Szasz 345 kg la 
cat. 100 kg șî Alexandru Ke- 
rekl 340 kg la cat 110 kg au 
fost cîștigători). Am consemnat 
cu acest prilei, faptul că Au
gustin Culici și-a îmbunătățit 
recordul 
rldicînd
• La 

national la „smuls", 
157,5 kg (v.r. 155 kg), 
sfîrșitul acestei săptă- 

mînL la Constanta va 
Concursul Republican 
tegorii. la care și-au 
participarea peste 100 
tivi.

ăvea loc 
pe ca- 
anunțat 

de spor-

care o încununează Pe învingă- 
toarea din duelul celor mai va
loroase formații de club din . 
lume. Finala intercontinentală, 
pusă sub patronajul F.I.F.A., 
s’e desfășoară sub jurisdicția 
celor două foruri continentale. 
U.E.F.A. si Confederația de 
fotbal a Americii de Sud. In 
ultimele sase ediții, ea s-a des
fășurat ne teren neutru, cu re-

Eftimie 1ONESCU

mai 
cum 

pe 
Păstrînd

acerbe, Cam- 
de raliuri re- 
anul acesta

Balint — Zărnescu au adus 
anul acesta Pitestiului cel 
de-al treilea titlu de campioni 
naționali. „Cu un titlu 
mult decit.~ Dobrin!", 
spun (în glumă?) cei de1 
platforma Colibasilor. 
o diDă alăturarea cu fotbalul, 
vom mai adăuga că „haf'-trick'*-  
ul a fost 'realizat în condițiile 
unei concurente 
pionatul Național 
unind, de pildă, 
175 de echipaje.
• E abia ora 16, Constantin 

Zărnescu, și, surprinzător, vă 
găsim acasă. Nu sînteti Ia ate
lier, nu șlefuiți nici o galerie 
de evacuare, nu verificați 
vreun gresor? — Nici una, nici 
alta. Cîteva zile nu vreau de- 
cît să-mi „sJefuiesc" și să-mi 
„gresez" coloana vertebrală.

Sorin SATMARI

(Continuare in gag. 2-3)
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Rubrică rezervata șoimilor patriei
și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor

® Conducerea Palatului Pio
nierilor și Șoimilor Patriei din 
București continuă cu mult 
succes serialul acțiunilor le
gate de oglindirea unor mari 
reușite pe fărîm sportiv. După 
ce săptămîna trecută, campioa
na 'olimpică de la Los Ange
les Mariciea Puică si soțul ei, 
prof. Ion Puică, au fost oaspe
ții copiilor care frecventează 
cercurile sportive ale Palatului, 
iată, săptămîna aceasta va a- 
vea Ioc o nouă acțiune : un 
dialog între pionieri si invitații 
lor — specialiști și comentatori 
sportivi — despre limitele per
formantei.
• Fruntași pe județul Su

ceava în activități sportive, 
’copiii care frecventează -ate
lierele" Casei Pionierilor si 
Șoimilor Patriei din orașul 
Cimpulung Moldovenesc se pre
gătesc asiduu pentru primele 
concursuri specifice sezonului 
alb. la schi (fond) si biatlon. 
sub îndrumarea prof. Aurel 
Cocerhan. „După frumoasele 
rezultate obținute la orientare 
turistică și tenis, unde s-au a- 
flat printre finaliștii pe țară în 
«Cupa Pionierul-», copiii noștri 
sînt dornici să se repete si în 
Întrecerile care vor marca sfîr- 
șitul anului 
Iui 1987...“ 
Mircea Mihalea, directorul -Ca
sei. Cunoscîndu-i îndeaproape 
pe micii sportivi bucovineni, le 
anticipăm reușitele !
• Activitate care angajează 

marea majoritate a copiilor, 
gimnastica de ' înviorare se 
bucură de o mare trecere și In 
multe unități de învătămîht 
din Capitală. Din perinlurtle 
noastre cotidiene am notat cîte- 
va dintre acestea, care ar pu
tea reprezenta modele în ma
terie — Școala nr. 17 (Secto
rul 1), Școala nr. 56 (Sectorul 
2). Școala nr. 133 (Sectorul 4) 
si școlile nr. 117 si 204 (Secto
rul 6). Reușita acestei utile ac
tivități are la bază colabora
rea dintre unitățile de pionieri 
și colectivele catedrelor de e- 
ducație fizică. în toate cazu
rile însă’ — cu sprijinul con
ducerii școlilor respective. 
Vom consemna cu satisfacție și 
alte școli în care gimnastica 
pentru toti se află la ea acasă...
• Copiii din Timișoara pro-

mit să continue tradiția sahls- 
tă a Banatului, ne asigură prof. 
Adrian Sasu, care modelează 
viitori performeri ai sportului 
min-ții din orașul de pe Bega, 

. în cadrul Clubului Sportiv Șco
lar. „Este o alegere foarte bu
nă — apreciază prof. dr. do
cent Pius Brînzeu, președintele 
comisiei de șah a județului Ti

miș —» prof. Sasu fiind înainte 
de toate un reputat pedagog, un 
om care știe să se apropie de 
copii, să le cultive ordinea și 
disciplina în gîndire și ta ge
neral în comportare..." Aria de 

toate unitățile de 
din Timișoara. Mult

1986 și începutul 
ne asigura prof.

selecție — 
învățămînt 
succes !
• între 

retiste de 
rești se află și cîteva pioniere 
de mare perspectivă : Irina 
Drăghici, elevă ta clasa a Vl-a 
a Școlii nr. 142 — printre frun
tașe la recentul campionat re
publican al „Speranțelor" de la 
Satu Mare. Patricia Sanda, cla
sa a V-a, Școala nr. 150 — 
campioană pe municipiul Bucu
rești la copii, și Gabriela Ra- 
vai, clasa a VTII-a, Școala nr. 
1, adversara principală a Pa- 
triciei. Toate sînt elevele prof. 
Romeo Pellegrini, care nădăj
duiește să modeleze la Progre
sul (cum a făcut-o, nu de 
mult, la Dinamo) o nouă echi
pă campioană a tării la se- 
Ifioare !
• O unitate de tavățămînt 

din vechiul cartier al lașului. 
Păcurari, cu peste 2 000 de e- 
levi și eleve (printre cele mai 
mari din municipiul de pe 
Bahltii), se aftrmă tot mai 
pregnant în activitatea sportivă 
de masă. Este vorba de Școala 
nr. 9. Fără a dispune de „Con
diții speciale", cadrele didac
tice de aici care predau edu
cația fizică (Nour, Mihai. Bis- 
treanu). avtad sprijinul condu
cerii scolii si al unității de 
pionieri, se străduiesc să asi
gure lecțiilor de sănătate o 
desfășurare cît mal atractivă, 
punînd ta valoare nu numai 
priceperea lor recunoscută, ci 
și multă dăruire. De fapt, una 
din condițiile reușitei !

cele mai mici fio
la Progresul Bucu-

Rubrica realizata de
Tiberiu STAMA

• Gimnastica ocupă o poziție pri
oritară in cadrul cercurilor spor
tive ale Casei Pionierilor și Șoimi
lor Patriei din Sectorul 6 ol capi
talei. In imagine, pioniere de la 
„dasa“ profesoarei Lia Petrescu. 

Foto : Gabriel MIRON

FJR. Baschet anunță că 
pentru jocurile dintre 
chinele Steaua $1 Dinamo, 
care vor avea loc ta sala 
Floreasca în zilele"de 6 și 
7 decembrie a.c., 
labile legitimațiile 
verzi eliberate de 
precum șl cele de
Internațional al ' sportului 
la baschet.

e-

stat va- 
roșii și 
CNEFS, 
maestru

Lecțiile pregătitoare o- 
hligatării pentru sportivii 
medaliaji, component! ai 
Ioturilor naționale si 
olimpice din anii I și II 
de la Cursul de califica
re a antrenorilor. sînt 
programate în nețioada 
8—18 decembrie 1986 la 
I.E.F.S.

ta aceste lecții pregă
titoare pot participa si 
cursanții restant ieri din 
anii I si II.

PROGRESUL A ÎNVINS
PE RAPID!

Prima partidă a dublei în- 
tîlniri dintre „bucureștenele" 
Rapid și Progresul, desfășurată 
ta Bazinul Floreasca, a adus 
celei din urmă echipe satisfac
ția unei victorii, 9—7 (2—2, 2—1, 
4—3, 1—1), care confirmă as
cendenta sa de formă, 
pidistii au încercat „ 
perioade de joc o apărare 
la om“, presing nu o 
ineficient si cu un efect., 
trar, de dezorganizare în 
fensivă, iar ta atac au comis 
un mare număr de greșeli, 
inadmisibile pentru experiența 
unora dintre ei. Ce-i drept, 
poate fi acuzată st., ziua de 
neșansă 
a șutat 
în bară, 
este cu
cît a știut să profite în mod 
oportun de „suma" inexacti
tăților formației feroviare, In 
ultimele secunde avînd chiar 
ocazia de a câștiga si mai dar. 
Au marcat: Tschiltsche 3, Chiru 

.2, Oprișan 2, L Ionescu si L. 
Creta (P). Ungureanu 
Gh. Ilie, Zamfir, R. 
Florinceseu (R).

Azi. de la ora 17. a 
tîtnire.

Ra- 
în multe

„om 
dată 
con- 
de-

a lui Ungureanu, care 
(violent) de patru ori 

Victoria Progresului 
atlt mai meritată, cu

2, Vespe, 
Dan și

doua ta-

George ROTARU

La Sibiu (grupa I valorica) si Craiova (grupa a Il-a) au con
tinuat'turneele ou nr. 3 ale campionatului feminin de volei. La 
Tulcea a debutat al doilea turneu al grupei secunde masculine.

SIBIU, 3 (prin telefon) A doua 
reuniune n-a avut un debut fe
ricit. Pentru că echipele care au 
deschis programul, dinamo 
BUCUREȘTI și PENICILINA 
IAȘI, n-au realizat în trei seturi 
decît o singură fază mai spec
taculoasă, nici aceea valoroasă 
sub raport tehnio șl tactic. Ori
cum, Dinamo — cu un sextet ini
țial modificat — dă ceva senine 
de redresare. De data aceasta, 
adversara sa, echipa ieșeană, nu 
s-a regăsit vreo clipă, lnfirmtnd 
impresia bună făcută de ea fn 
prima parte a meciului din ziua 
precedentă.

FIȘA TEHNICA
DINAMO — PENICILINA 3—0 (5, 

3, 5); 53 de minute; arbitraj: Ov. 
Pop — C. Manitiu, corect. DINA
MO: D. Dimofte, M. Chitic, G. 
Ene (C. Plrv), O. Szentkovîcs, I. 
Ve©cu, D. Coșoveanu; PENICILI
NA: D. Donciu (G. Balaur, D. 
Blănaru), G. Copcea, T. Popa, M. 
Olteanu, C. Blaga, A. Preda.

prilejul acestui turneu (după cele 
două apariții în prima zi, acum 
incă una, promițătoare: Manuela 
Mihaiache, promovată direct din 
campionatul județean). De altfel, 
alături de Anca Ștefan, cele trei 
junioare au avut o evoluție re
marcabilă. Era însă greu de emis 
pretenții de cîștlg în fața unei 
echipe cu un gabarit superior, 
cu atac în forță șl cu blocaj mal 
înalt.

FIȘA TEHNICĂ
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA

IOVA — C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU 3—9 (10, 9, 11); 55 de nîinute; 
arbitraj: D. Alexandrescu — C.
Gogoașe, foarte bun. UNIVERSI
TATEA C.F.R.-: G. Dumitrescu (C. 
Titiliuc), I. Enescu, C. Cuejdeanu 
(M. Nistor), M. Șușman, Mirela 
Popoviciu, T. nragol; C.S.M. LI
BERTATEA : A. Demnariu, A. Ște
fan, A. Crefea, c. Bobe-Nlcolae 
(Maria Popoviciu), T. Mariș (M. 
Mihaiache), L, Șerban.

doveanu — 
I.M.N. : C 
Berdllă, C. 
(D. Stogec 
DACIA: C 
(F. Bogdăi 
Buznosu, i 

Joi de îs 
namo, Pen 
versitatea ■

CI1AR 4 
Partida ce 
față în fa 
CONSTANT 
BUCUREȘT 
nă a tnreg 
dă, cu 3—1 
cate; Elen 
Clorbaru 
(C). Au 
Ionescu. 
de mare

Animat și superior pe plan- teh- 
nlo și spectacular a fost meciul 
dintre campioană, UNIVERSITA
TEA C.F.R. CRAIOVA, și forma
ția gazdă, C.S.M. LIBERTATEA 
SIBIU. Beneficiind de un lot mai 
experimentat, craiovencele s-au 
impus în flnalurile de set, fără 
a se ridica însă la nivelul cali
tăților șl cunoștințelor compo
nentelor echipei. Localnicele — 
tn continuare cu multe indispo
nibilități într-un lot șl așa res- 
trtns — au meritul de a fi lup
tat frumos, cu un sextet alcătuit 
pe jumătate din debutante cu

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

SERIA A ll-a
DINAMO — UNIVERSITA

TEA TIMIȘOARA 46—6 (24—3). 
Două jumătăți de partidă a- 
proape identice (scorul este e- 
dificator), 
tivi, impunîndu-și 
punctul 
oaspete 
faza de 
minat, 
construind o seamă de faze a- 
plaudate, irosind însă altele, 
atunci cînd locul unui joc ela
borat a fost luat de tentative 
de pătrundere individuală. S-au 
marcat opt eseuri, de către 
PARASCHIV, C. POPESCU, 
TOFAN și DOJA — fiecare 
cite două, cinci transformate 
de PODARESCU, două de 
TOADER. De partea cealaltă, 
DOMOCOȘ a punctat din două 
lovituri de pedeapsă. A con
dus Gh. Căldăraru — cu gre
șeli. depășit la un. moment dat 
de joc.

cu bucureștenii ac- 
de regulă 

de vedere, cu o echipă 
jucînd, practic. doar 
apărare. Dinamo a do- 
prin urmare, limpede,

care TULPAN îl transformă, 
stabilind rezultatul final. Șl 
astfel, echipa Mașini Grele 
realizează o victorie deosebit 
de prețioasă,, care-i oferă spe
ranțe 
prima divizie.
Huștiu a avut de condus un 
meci dificil, cu miză, pe care 
a izbutit să-l stăpînească cu 
brio.

pentru menținerea ta 
Arbitrul Gh.

Tiber! u ST AM A

G. R.
MAȘINI GRELE BUCU

REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
16—6 (4—6). Rezultatul nu re
flectă raportul de forțe de pe 
teren : pînă în ftiîn. 70, Mașini 
Grele conducea doar cu 7—6
(prin eseul lui PAVĂL și dro- 
pul lui I. CONSTANTIN, față 
de - două lovituri de pedeapsă 
transformate de D. 
GHE) și 
detașare 
însă. I. 
formă o 
dinainte 
iar cu 2 
nai, Mașini Grele beneficiază 
de un eseu de penalizare, la o 
obstrucție grosolană asupra lui 
Mirică în „22“-ul rapidist, pe

GHEOR- 
nimic nu prevestea o 
de scor, în min. 71, 
CONSTANTIN trans- 
lovitură de pedeapsă 
de centrul terenului, 
minute înainte de fi-

ta LORI A
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
3—12 (0—3). Meci disputat, vic
torie meritată a oaspeților, 
pentru care au marcat PASCA
LE — eseu, V. ION — l.p. și 
transformare. CANTEA — drop. 
Pentru arădeni a înscris LECA 
— l.p. A condus Al. Pavlovici. 
(O. BERBECARU, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — GLO
RIA BUCUREȘTI 57—0 (19—0). 
Gazdele au dominat copios, 
reușind să înscrie nu mai pu
țin de zece eseuri : DOROFTEI 
2, POPA. ’ --------------------
COLIBA, 
CIUC, ' 
VASLUIANU. Șapte au 
transformate de 
iar VASILACHE 
o l.p. Arbitru : I. 
la margine de I. 
Galanda !). (AL. 
respj.

FARUL — CONTACTOARE 
BUZĂU 34—0 (24—0). Joc la 
discreția constănțenilor. autori a 
opt eseuri — POPESCU 3, DU
MITRU, GIUGLEA. ȘT. CON
STANTIN, VARGA. BICĂ, ul
timul transformînd o dată. A 
condus S. Manea (P. CORNEL, 
coresp.).

în fruntea seriei : DINAMO 
35 p, Farul 34 p, Știință 
CEMIN 33 p.

PTT ARAD

L. CONSTANTIN. 
SIGNEANU, LEU- 

CIORASCU. crețu, 
fost 

MITITELU, 
a transformat 
Vasile (ajutat 
Vasilică și M. 
PINTEA, co-

Dacă reuniunea nu a strălucit 
ta începutul ei, in schimb s-a în
cheiat cu un meci valoros, de 
mare luptă, cu momente de sus
pans Intre urmăritoarele liderei : 
C.S.U. I.M.N. GALAȚI și DACIA 
PTTEȘTL O partidă In care exi
gențele publicului au fost satis
făcute și în care au Ieșit in evi
dență, In primul rind, calitățile 
deosebite ale coordonatoarei gălă- 
țence Crina R&uță -(care a știut 
să creeze faze deosebit de efi
ciente pentru trăgătoarele sale), 
precum șl forța Impresionantă 
de atac a piteștencei Felicia Po
pescu. Echipa gălățeană a meri
tat victoria., ea eonfirmînd forma 
deosebită. In care se află șl care 
se concretizează Intr-o mobilitate 
remarcabilă a Întregului sextet, 
prin joc combinativ șl ta viteză. 
De remarcat că piteștencele au 
ratat cîștigarea setului al doilea 
tn care au condus cu 8—4 șl 
11—7. Dacă ar fi reușit poate că 
datele partidei ar fi fost

FIȘA TEHNICA
C.S.U. I.M.N. galați 

CIA PITEȘTI 3—1 (5, 12, 
so de minute; arbitraj:

ai 
îi 
li 
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Și
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— OA- 
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Z. Mal

TULCEA, 
ma zi a tu 
lei de a tî 
debutat ct 
RAPID. A 
calități tel 
rare faze 
cedat în fî 
cu Buruș, 
trache ta 
excelent d< 
judecat m< 
12). Arbitri

In al do 
TRACTOR! 
ușor debus
In p» ' el 
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lelbali, —ui 
eu Ferario

INTERVIU JN PA
(Urmare din pag. 1)

• ?!? — O discopatie mai ve
che mi-a tot dat tîrcoale. Cum 
insă mai era de alergat Raliul 
ARO — ultimă etapă a cam
pionatului, decisivă pentru titlu 
— nu prea i-am acordat aten
ție. Si acum îmi acordă ea 
mie... Dună mii si mii de 
șocuri, pe tot felul de drumuri, 
mai cedează și „amortizoarele" 
noastre, nu numai cele ale ma
șinii. Ce să-i faci, automobilis
mul are si aspecte mai puțin 
plăcute. • Care ar fi alte as
pecte 
Unt? 
clipa 
ceva
Muncești săptămîni întregi și 
totul se duce de ripă lntr-o se
cundă. din Drieina unei piese 
care a cedat. Mai e Si varianta, 
foarte neplăcută, în care totul 
se duce 
pâ. Mă 
cor ori 
de care 
riți, în 
chiar anul acesta. în 
Bucovinei. Acolo am 
două tonouri. iar eu m-am ales 
cu o fisură. • Să nu trecem 
chiar cu „o sută pe oră" prin 
dreptul acestui subiect, al a- 
bandonurilor tehnice. Nu cum
va o mașină bine calculată Ia

neplăcute. Ludovic Ba- 
— Abandonul tehnic: în 
aceea simți că se rupe 
din tine, nu din mașină.

nu de ripă, ci... ta ri- 
refer la ieșirile in de
ls răsturnări, situații 
n-am fost nici noi fe- 
Raliu] Gyunaidin »au 

Raliul 
făcut

ÎNOT. DUPĂ CE eleva sa Tamara Cos
tache șl-a corectat recordul ta , cea mai 
rapidă probă șl in bazin de 25 m, antre
norul emerit Mihail Gothe a exclamat: „A- 
cesta nu-1 decît începutul!", referire — Ia 
propriu și la figurat — la debutul acestui, 
sezon ce urmează marelui succes de la 
Campionatele’ Mondiale. La care alt ma
estru al natatlei noastre. Gheorghe Dime- 
ca, a replicat: „Dacă Tamara... merge 
mereu mai repede, Noeml Lung nu se 
Iasă mal prejos decit buna ei prietenă: a 
făcut deunăzi, la un antrenament, o cursă 
de 1500 m entuziasmantă, dovedind, o dată 
mai mult, o rezistentă ieșită din comun." 
Emulația e creată, așadar, de medaliatele 
de la Madrid. Cine se mai... înscrie pentru 
anul „europenelor" și al Universiadei? (G.R.)

POLO. CAMPIOANA EN TITRE, Crișul 
Oradea, a susținut ta decurs de nouă zile 
șase partide (trei duble lntîlnirl, mai pre- 
eis) — toate cîștigate. Să reamintim că în 
patru din aceste meciuri — disputate in 

' Capitală — adversari l-au fost Steaua «1 
Rapid, ta fața cărora bihorenii s-au impus 
indiscutabil. Cu alte cuvinte. Crișul n-a a- 
bandonat lupta, chiar dacă liderul actualu
lui campionat. Dinamo București, a luat 
un avans, se spune, decisiv. Un merit pen
tru acest spirit competitiv revine „careului 
de ași" al orădenllor — Fejer (căpitanul de 
echipă), Gordan, Costrăș și, nu ta ultimul 
rind, Garofeanu, care a îndeplinit, in... 
turneul de la București, și rolul de antre
nor. I. Alexandrescu fiind bolnav, a ÎN 
CEL DE-AL DOILEA MECI al „dublei" 
Progresul — Steaua, spectatorii (destul de 
numeroși) prezențl ta Bazinul Floreasca 
au aplaudat (și) un foarte frumos gol, 
marcat, prfntr-un șut cu boltă de la distan
ță, de noul și foarte «părul component ăl 
primei echipe, Mugurel Necuta. (G. Bot.).

POPICE. MIJBEȘEANCA Doina Țăgean 
(Electromureș Tg. Mureș) a urcat, într-un 
interval de două zile, de trei ori pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumului laureate
lor: la Individual (454 pd) șl ta clasamentul 
general (1312 pd) ta „Cupa federației", plus 
ta proba de perechi mixte a „Trofeului 
Carpați" (cu 451 pd), alături de băimărea- 
nul Stelftm Boariu (927 pd). a DOI COM
PONENT! de bază al echipelor naționale, . 
Ibolya Mathe (Voința Oradea) și Iile Hosu 
(Electromureș), s-au... autcfsancționat în 
concursurile menționate. Neatent! la cea 
mal elementară regulă, arbitrii le-au anu-

POST-SCRIPTUM
lat 7 și, respectiv, 4 popice pentru că au 
repetat depășirea sclndurii de lansare. • 
EVOLUÎND pe arena proprie (în afară de 
concurs) la etapa finală (a treia) a „Cupei 
federației", tînărul Leontin Pop '(Gloria 
București) a obtlnut cel alai mare rezul
tat — 955 pd. întrecerea a fost însă cîști- 
gată de brașoveanul Iosif Tismănar cu 933 
pd, care a jucat tn sala Olimpia din Capi
tală. Cum 'fiecare arenă are particularită
țile ei, care influențează 
mai puțin rezultatele, ne 
dintre cifrele menționate 
rata valoare 7 (Tr. I.)

RUGBY, o plăcută surpriză, 
tima vreme, pentru amatorii Jocului 
Ionul oval din Capitală: organizarea — eu 
consecvență! — a cuplajelor. Se împlineș
te astfel o doleanță mai veche și se dove
dește, dacă mai era nevoie, că se poate... 
• „S-AU ÎNMULȚIT cazurile de Indisci
plină! Se impune, de aceea, un serios

mai mult 
Întrebăm 
exprimă

semnal de alarmă pentru toti factori! im
plicați în procesul educativ aî echipelor 
noastre". Remarca aparține inginerului Dan 
Stoenescu, președintele Comisiei *de  disci
plină din cadrul F.R.R. Nu putem decît să 
subscriem, n VĂZÎND cum Irosesc fero
viarii lovituri de pedeapsă transformable 
în meciul de duminică, cu Famll, respecta
bilul Bombi zamfir exclama: — 
tu. Șlsluî". Fostul transformer al 
lui a răspuns prompt, dar, acum, 
din tribună. (G.R.)

TENIS DE MASA, ultimele
ale revistelor „France Tennis de Table" și 
„Deutscher Tischtennissport" consacră am
ple articole Campionatelor internaționale 
ale României care au avut loc la 
subliniind excelenta organizare 
cursului Șl performantele sportivilor 
ta prim-plan cu Otllia " * . 
Florea șl AndraȘ Fejer, care s-au 
printre cîștigători « AU FOST date publi
cității șl noile clasamente europene pen
tru juniori șl cădeți, avîndu-se în vedere șl 
rezultatele de la C.E. din Belgia, ierarhii, 
în care figurează și 11 jucători români! 
La cădeți, nr. 1 este Călin Creangă, cole
gul său Zoltan Zoltan situîndu-se pe locul 
13 (29 de jucători în „top"), în timp ce Ia 
cadete. Adriana Năstase Și lulia Rîșeanu 

sau se află pe locurile 4 șî, respectiv, 9 (24 de 
sportive)? în același timp, la junioare. 
Otilia Bădescu se situează pe locul 2 (ea 
nu a participat la C.E.; în Clasamentul 
senioarelor a trecut pe 7) în această Ierar
hie mal figurînd, de asemenea, Ktaga Lohr 
(10), Anca Cheler (11). Emilia Ciosu (16) și 
Maria Bogoslov (29). La Juniori, două pre
zente: Călin Toma — 9 șl Cristian Ignat 
— 32. Așadar, poziții care demonstrează din 
plin resursele de care dispune acest sport 
Ia nivelul tinerei generații. (Em. F.)
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CENSIUNEA DE FORMĂ 1

zi si noapte 
kilometri pe oră, în dreapta 
QLimpul, în stingă prăpastia. 
Vorba aia, te __
la un pas de... zei. • în aceas
tă armată de specialist!, eare 
este rolul copiîotului? — Dacă 
vreți, cel al regizorului în tea
tru. «piesa" se desfășoară după 
indicațiile sale. • Dar al pilo
tului, care este importanta sa? 
— Gordini, Brabham, Chevrolet, 
Ferrari. Lancia, Ford. înainte 
de a deveni... mărci celebre, au 
fost piloti. Grăitor, nu? • Ba- 
lint rostea Ia un moment dat 
envîntul încredere. Ce rol joa
că încrederea în tandemul pi- 
lot-copilot? — Exact cei al 
benzinei: fără ea nu se poate. 
Trebuie să ai încredere in va
loarea celuilalt, totală încrede
re în comenzile dictate de na
vigator și executate de pilot. 
De multe ori se merge «orb", 
numai după dictare. • Cum 
adică, Ludovic Balint, s-ar pu
tea ca. la un moment dat, au
zind comanda „jumătate stin
gă" să tragi de volan spre 
stingă, așa numai pe încredere, 
chiar dacă acolo e un perete 
de munte? — Apăi atunci nu 
prea ar mai răniîne cine în 
cine să creadă... Din fericire 
asa ceva încă nu s-a întîmplat 
cu noi si nici nu se va Intîm- 
pla vreodată. Vedeți, asta 
înseamnă încredere. • Voiam 
să. vă întreb de Ia început, dar 
ne-am luat cu vorba: fiind un 
echipaj a'tît de sudat, cum 
participați la suferința actuală 
a colegului dv? Mă refer la 
criza de discopatie. — Ca de 
obicei, preiau jumătate din 
sarcină. De data aceasta, pri
ma jumătate. adică partea de... 
disco. Zilele acestea tai pun, 
deci. la punct casetele, înregis
trez ceva muzică. Doar se a- 
propie Anul Nou si oînă atunci 
va putea dansa si Costică. 
După care începem „dansul" cu 
mașina pentru sezonul 1987.

1300“, însemnate ^ume da bani 
șl excursii In R. Si pefteslovacă. 
Rămîne valabil eMdșejta ade
văr potrivit căKUjă raSî multe 
bilete jucăte oferă n?8i multe 
șanse de Cîștig.
• Invitării pe toti p^jjtifclșanțli 

eiȘHgători, ale că.FoF PlTete au 
fost deja omcfldgât^, sjl se pre-, 
zinte la casieriîlb plătitoare pen
tru a-șl rid.Țca sumele cuvenite.
• Informații îft ICgStură cu 

numerele extrase și rezultatele 
Pronosport pot fi obținute si la 
serviciul telefonfc Osi.
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HIMIA

BRA-

teren), Sterea șl Zamfir In bună I 
formă, a cîștigat cu 3—1 (8, C, —13, 1 
6). Arbitraj bun: V. Tileă — E. 
Mendel.

în ultimul meci al zilei, cînd sa- | 
la a devenit arhiplină, ecnlpa lo- ■ 
cală C.S.M. DELTA TULCEA a 
obținut o frumoasă și aplaudată I 
victorie în fața politehnicii I 
TIMIȘOARA, cu 3—1 (11, 8, —9, ■ 
14). Remarcați: Iordache, staicu, 
Stanciu (D), Urzică, Csilc (P). Ar- g 
bitrl: T. Delcea — I. Covaci.

Joi, de la ora 14: Rapid — * 
C.S.M.U., Politehnica — Tracto- 
rul, Delta ,— Relonul. -

Sever NORAN I

nil —
G.C.L.,

ooresp.
). Pri- 
al ce- 

rlce a 
IUL — 
oslt de 
și cu 
-apld a 
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REZULTATE DIN DIVIZIA B * 1 * 
- TINERET |

FEMININ. Seria I : Chimia Tr. ■ 
Măgurele — Chlmpex Constanța 
0—3, ASSU Craiova — Confecția I 
Suceava 3—I, Comerțul Constan- I 
ță — Ceahlăul TCMRIC P. Neamț ■ 
3—1, Metal 33 București — CSU _ 
IEFS București 3—2, CSM Oțe- I 
Iul Tîrgoviște- — ITB Electra I 
București 3—2, Știința Bacău — 
Confecția București 3—0 ; seria „ 
a Il-a : Armătura Zalău — Me- I 
talotehnica Tg. Mureș 3—0, To- 1 
plițeana Toplița — CSM Lugoj 
3—1, Maratex Baia Mare — Ba- | 
pid București 3—2, Politehnica | 
Timișoara — Olimpia Oradea ■ 
3—0, Braiconf Brăila — Spartao 
București 3—0, Explormln Caran- I 
sebeș — „U“ Cluj-Napooa 2—3.

MASCULIN. Seria I : Metalul ■ 
Tîrgoviște — IATSA Dada Pi- ■ 
tești 0-3, Viitorul TC Bacău — I 
Gloria Tulcea 3—0, ASA Bu- l 
zău — Oltul Rm. Vîlcea 2—3, 
Calculatorul București — IMG | 
București 3—1, i Prahova IPG I 
Ploiești — CSU Galați, amînat ■ 
10 decembrie, SARO Tîrgoviște — 
IPC Slatina 3—1 ; seria a n-a "S | 
CFR Arad — CSM Caransebeș I 
3—1, Electrotehnica Bistrița — * 
Voipța Alba Iulia 3—1, Voința 
Zalău — PECO Ploiești 3—0, O- I 
țelul Or. Dr. P. Groza — CSU I 
Oradea 0—3, Metalul Hunedoa- I 
ra — Tractorul II Brașov 1—0, 
Explorări Știința II B. Mare — ■ 
Vulcan București 3—0.
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ROMANA

A ROMANA DE ȘAH" SE GĂSEȘTE 
IȘCURILE DE DIFUZARE A PRESEI 

ȘI OFICIILE P.T.T.R.

ile meciului Kasparov — Karpov 
cifre și comentarii 
idovenlene" de noiembrie 
naționale studențești 
ta Apărarea Siciliană 
iblnațlei 
azln

STEAUA S-A DISTANȚAT
LA 9 PUNCTE LA „ADEVĂR"

Prima noastră divizie se apro
pie de jumătatea întrecerii, pî- 
nă Ia căderea cortinei peste 
sezonul actual mai fiind de 
disputat numai două etape. Să 
aruncăm o privire asupra „cla
samentului adevărului"; o ie
rarhie care în perioada de va
cantă va fi — cu siguranță — 
în prim-planul caiculelor în 
perspectiva stagiunii de primă
vară. Să-Ă parcurgem :

1. Steaua
2. Dinamo
3. Sportul Stud.
4. Petrolul
5. F.C. Argeș
8. F.C. Olt
7. Victoria
8. Oțelul
9. F.C.M. Brașov

10. Corvinul
11- S.C. Bacău
12. Univ. Craiova
13. Rapid
14. „U“ Cluj-Nap.
15. Gloria
16. Chimia
17. Jiul
18. Flacăra 

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

+ 14
+ 5
+ 3 (+12) 
+ 3 (+ 5) 
+ > (+ 4) 
+ 3 (+ 3) 
+ 1

-1^
- 3 (- 1)
- 2 (-10)
- 4 (- 2)
- 4 (—21)
— 5
— 6
— 7

FINALA CUPEI INTERCONTINENTALE
(Urmare din pag. 1)

gularitate la Tokio, pe stadio
nul olimpic. In organizarea cu
noscutei firme constructoare de 
automobile Toyota.

Conducerea clubului, antre
norii si' jucătorii campioanei 
României au declanșat de mul
tă vreme acțiunea de pregătire 
a finalei. întelegînd că numai 
o abordare cu maximă atenție, 
seriozitate sl competentă a im
portantei partide poate duce la 
realizarea mult doritului suc
ces în confruntarea cu reduta
bila reprezentantă a fotbalului 
sud-american.

Petrecînd citeva ore în mij
locul lor, ne-am convins de 
marea ambiție eare îi animă, 
stare de spirit pe care o ex
primă declarațiile, succinte, pe 
care le-am cules.

Anghel Iordănescu, antreno
rul principal al echipei: „Sin
tem constienți de dificultatea 
meciului. Nu trebuie să cădem 
in greșeala de a judeca pe 
River Plata numai după locul 
din clasament. Se știe cit de 
bine se mobilizează formațiile 
de renume în partidele tari. 
Așa că înțelegem să privim 
cu maximă seriozitate partida, 
să ne pregătim cu toată stăru
ința. Sînt convins că forța e- 
chipei noastre și constanța jo
cului ei vor duce Ia cîstigarea 
celui de al doilea mare trofeu 
international al anului, la 
aducerea lui în vitrina clubului 
Steaua". Căpitanul echipei. T. 
Stoica: „Sintem deciși să lup
tăm din toate puterile pentru 
victorie si în Cupa Interconti
nentală, un succes care ar 
completa cum nu se poate mai 
bine excelentul sezon 1986“. Io- 
van: „Vă spun doar atit : în
tre Sevilla si Tokio vom face 
o frumoasă legătură a victori
ei." Bumbescu: „Nimic nu 
mi-ar face a mai mare bucurie

I
I

ARBITRII MECIURILOR
F.C.M. Brașov — Univ. Craio

va : S. Necșulescxi (Tîrgoviște) ; 
V. Curt (Medgidia) și M. Dragu 
•(Galați) ;

Rapid — Gloria Buzău : R. Pe
trescu (Brașov) ; V. Onu (Pre
deal) și C. Gheorghe (Suceava).

F. C. Argeș — Victoria Bucu
rești : M. Salomir ; L. Iakab 
(ambii din Cluj-Napoca) și I. 
Velea (Craiova) ;

Sportul Studențesc — F. C. 
Olt : O. Ștreng ; M. Neșu și T. 
Bone (toți din Oradea) ;

Corvinul Hunedoara — Chimia 
Rm. Vîlcea : I. Tgna (Timișoa
ra) : M. Niculescu și L. Ciucu 
(ambii din București) •

Oțelul Galați — „U“ Cluj-Na- 
poca : M. Constantinescu ; E. Pă- 
trașcu și Gh. Ofițeru (toți din 
București) ;

Jiul Petroșani — Dinamo : S. 
Rotăr&scu ; V. Maxim (ambii din

Ultima etapă a fost favora
bilă liderei autoritare a între
cerii. Steaua, care s-a distanțat 
acum la 9 puncte de principala 
sa urmăritoare. Dinamo. Șteliș- 
tii au cîștigat două puncte „în 
deplasare" cu Victoria, pe sta
dionul Dinamo, jar' după două 
zile, pe același stadion, dina- 
movistii cedau în fața studen
ților bucureșteni. In atari con
diții. lupta pentru celelalte 
două trepte ale podiumului se 
anunță pasionantă, în. calcul in- 
trînd nu mai puțin de șase 
echipe. La fel de îndîrjită — 
poate chiar la „cote" si mai 
înalte — se prezintă disputa în 
subsolul clasamentului, acolo 
unde în „hora retrogradării" 
sînt prinse — pe moment — 
•cinci formații. Se pare că o 
oarecare liniște înregistreză ta
băra gălățeariă si aceea a bra
șovenilor, aflate la „zero". De' 
fapt, ele se află între cele 
două grupuri cu obiective dia
metral opuse față de sezonul 
de primăvară.

decît cîstigarea Cupei Intercon
tinentale! Pentru clubul unde 
am cunoscut cele mai mari sa
tisfacții, pentru culorile tării 
nu vom precupeți nici un efort 
spre a ne întoarce victorioși". 
Belodedici: „îmi place să cred 
că visul meu, două mari cupe 
cucerite în același an, va de
veni realitate Ia 14 decembrie. 
Voi lupta spre a trăi aceste 
clipe!" Weisenbacher : „Ne vom 
juca sansa cu toată ardoarea. 
River Plata nu poate fi, cred 
eu, superioară Barcelonei." 
Bărbulescu: „Intîlnim o echipă 
care reprezintă o tară cu fot
bal apreciat. Știm foarte bine 
acest lucru. Dar tot asa de 
bine știm că vom aduce cupa 
Ia București." Balint: „Atacăm 
si Cupa Intercontinentală! Și 
sint convins eă o vom face cu 
același rezultat ca in mai. la 
Sevilla"- Siingaciu: „Ne vom 
studia cu atenție adversarul si 
sînt sigur că vom găsi antido
tul pentru fiecare armă a lui." 
Lăcătuș: „Marea mea dorință 
este să repet comportările din 
cele mai importante partide ale 
sezonului. Mă simt în bună 
dispoziție si sper să contribui 
la victoria culorilor noastre." 
Turcu: „Nu ne gîndiin dccit la 
victorie. Cred că avem sufici
ente atu uri pentru a o obține". 
Prof. Florentin Marinescu: 
„Am încredere în forța de joc 
a echipei. Știm că ne așteaptă 
o partidă grea, dar sintem pre
gătiți pentru a face fată ori
cărei situații." La fel ca inter
locutorii noștri gîndesc si cei
lalți component! ai lotului care 
nu se aflau în momentul vizi
tei noastre Ia dub.

Fotbaliștii de la Steaua vor 
intra, după meciul de campio- 

»nat. de mîine, cu Petrolul. în 
„linia dreaptă" a finalei. Dumi
nică seara eî vor părăsi Bucu- 
restiul pe calea aerului, cu 
destinația Tokio. Să le dorim, 
de pe-acum. mult succes!

DIN ETAPA A 16-a
b

Iași) și Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) ;

Steaua — Petrolul Ploiești : C. 
Teodorescu ; N. Georgescu (am
bii din Buzău), A. Gheorghe (P. 
Neamț) s— se dispută vineri 5 
decembrie.

Flacăra Moreni —*S.  C. Bacău-: 
I. Tărcan (Tg. Mureș) ; P. Bog
dan (Reghin) și D. Buciuman 
(Timișoara).

C NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPftES DIN 
3 DECEMBRIE 1936. țîxtragerea I : 
45 2 26 35 14 15 ; Extragerea a' 
n-a : 10 29 33 13 39 11. Fond to
tal de cîștiguri : 915.060 lei, din ■ 
care 91.060 lei report la catego
ria 1.

« ASTĂZI este ULTIMA ZI 
In care vă mal puteți juca nu
merele preferate la tragerea o- 
bișnuifă Loto de mîlne, vineri, 
5 decembrie., De asemenea, nu 
uitati că a mai rămas puțin timp 
șl pină la' TRAGEREA EXCEP-

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

LIDERUL SERIEI ȘI-A ONORAT POZIȚIA
Steaua rihil-r r. c. M. Progresul Brăila 2-2 (1-1)

Lipsită de aportul cîtorva ti
tulari (Stanciu și Goia — sus
pendați din cauza acumulării a 
cîte două cartonașe galbene, Be je
nam — accidentat), Steaua Mizil 
a început totuși foarte bine me
dul său cu liderul seriei, F.C.M. 
Progresul Brăila, confirmînd ast
fel apreciatele evoluții și rezul
tate anterioare, precum și pozi
ția ei de frunte în cfasament. 
In urma unei suite .de acțiuni 
ofensive, gazdele au reușit să 
deschidă scorul în min. 14, prin- 
tr-un gol de mare spectaculozi
tate, înscris de ENE, cu capul, 
Ia perfecta centrare a lui Greaca. 
Puțin după aceea, în același 
minut 16. cei din Mizil.își creea
ză două excelente ocazii de a-și 
mări avantajul, pe care însă le 
ratează cu ușurință (Galeș 
scăpat singur — șutează slab, în 
portar, iar Ene — pătruns de 
asemenea nestingherit în careul 
advers — trimite mingea pe lin
gă portarul- Trofin, ieșit în în
tâmpinare, dar și pe lîngă poar
tă). Brăllenii se dovedesc, la rîn- 
dul lor, periculoși pe contraatac 
și izbutesc, în urma unei astfel 
de viguroase acțiuni (min. 20), 
să egaleze prin deosebit de com
bativul DRĂGOI. După care, în 
min. 30, vor fi foarte aproape 
de un nou gol, la impetuoasa 
pătrundere a aceluiași Drăgoi, 
c<înd portarul Mîrzea a avut un 
reflex salvator. Oaspeții vor a- 
vea însă și neșansa de a-1 pier
de în min. 41 pe Chlrcă, eliminat 
de pe teren după cel de al doi
lea cartonaș galben primit.

După pauză, în 10 oameni, 
brăilenii — care au lăsat aici o 
foarte bună impresie, justifieîn- 
du-și poziția de lideri ai seriei

TREI ATACANȚI NU ÎNSEAMNĂ, AUTOMAT, EFICACITATE
Sportul Muncitoresc Slatina—Autobuzul București 2-0 (1-0)

Partida disputată duminică, la 
Slatina, între formația locală 
Sportul Muncitoresc și Autobu
zul a constituit un bun prilej 
pentru cele două echipe să de
monstreze că situația precară în 
care se găsesc în acest sezan nu 
este- decît un accident. Cele două 
garnituri au furnizat, însă, un 
joo cu destul de puține reușite, 
un joo de uzură, derulat în ma
joritatea timpului In zona cen
trală a terenului, unde s-a pa
sat mult șl s-a greșit și mal 
mult.

Victoria „unsprezecelui" gazdă 
este greu 'de contestat, pentru 
eă el a fost cel care a avut în 
general inițiativa șl s-a străduit 
să găsească cît mai multe breșe 
ta dispozitivul defensiv advers. 
Sl le-a șl găsit, mal ales după 
marcarea primului gol, care 
parcă l-a dat aripi. Aceasta s-a 
petrecut în min. 30, etad, in ur
ma unei lovituri libere din apro
pierea careului bucureștean, ba
lonul ajunge pc partea dreaptă 
la fundașul Martinescu, urcat 
nestingherit in atac, urmează o 
centrare pe care PĂUN o reia

JOC BUN, REZULTAT ECHITABIL
Aurul Brad-r.C. Maramureș Baia Marc l-l1 (0-1)

F. C. Maramureș a demonstrat 
duminică la Brad eă știe să 
joace destul de bine șl In de
plasare. Cunoscînd forța de joc 
a echipei gazdă, băimărenli și-au 
luat tacă de la Început măsuri 
de siguranță, întărind sistemul 
defensiv. Așa cum era de aștep
tat, încă ^in start gazdele apasă 
pe accelerator șl chiar In pri
mul minut Buzgău este obligat 
să acorde corner, la acțiunea lui 
Ciontoș. Presiunea gazdelcr se 
accentuează și, în min. 9, Du- 
mitreasa interceptează^ o minge 
din fața Iul Buzgău, intră în 
careu, dar în loc să șuieze pre
feră să-1 dribleze pe Feher, in- 
trînd în unghi mort și Irosind 
o uriașă ocazie. Din acest mo
ment .partida se echilibrează, s.e 
joacă Bine, cu acțiuni rapide la 
ambele porii. Să mal 'notășn In 
dreptul gazdelor și Bara Iul Ștef 
din min. 38. Șarjele ofensive ale 
băimărenilo’- stat tăioase, la ta? 
din acestea, In min. 39, DICAN, 
bine servit la marginea carctilui 
mare de I. Mureșan, șutează pu
ternic, „cu pămintul?, invingîn- 
du-1' pe Russ. Cu toate efpftu- 
rile gazdelor, tabela de râarcșj

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ȚIONALA LOTO de duminică, 7 
decembrie. Vă reamintim că a- 
ceastă tragere — ultima de a- 
cest fel din anul curent — re
zervă mari satisfacții tuturor 
pdrticlpanților. Se vor extrage 
66 numere, în cadrul a 7 extra
geri, existind posibilitatea de a 
se cîștlga și cu 3 numere din 
18 (la faza I) șl, respectiv, 24 
extrase (la faza a n-a). Se a- 
tribuie Importante cîștiguri cpn- 
stînd ta a'dtoturts'me „Dacia

— au făcut o mare risipă de 
energie, s-au apărat foarte de
cis și, prin noi contraatacuri, 
și-au creat ocazii clare de gol. 
După ce (în min. 6G) Mîrzea a 
intervenit, din nou. salvator la 
pătrunderea lui Cațaroș (pornit 
în cursă de unul singur, de la 
centrul terenului), apoi (în min. 
69) a fost nevoit să plonjeze Ia 
picioarele lui Pascu (pătruns, de 
asemenea, singur în careul ad
vers), în min. 73 s-a văzut, to
tuși învins la șutul bine plasat 
al Iui TTTIRISCĂ. ce a fructi
ficat excelent pasa dată de Pascu.

Finalul meciului — deosebit de 
dramatic — a aparținut din nou 
gazdelor, care au atacat cu în
treg efectivul, însă portarul Tro
fin a .avut un excelent reflex la 
£eapul“ lui Ene (min. - 75). iar 
bara s-a opus la o altă lovitură 
cu capul a lui Cojocaru. Egala- 
rea s-a produs, totuși, în penul
timul minut de joc, la o fază 
confuză în careul oaspeților, cînd 
arbitrul a apreciat (decizie con
troversată) că Galeș a fost faul
tat, penaltyul acordat fiind trans
format de GREACA,

Arbitrul E. Pătrașcu (Bucu
rești) a condus următoarele for
mații :

STEAUA MIZIL : MÎRZEA — 
Duma, Cojocaru, Drăgan, Miha- 
lache — RUSE, Galeș Ccsma 
(min. 61 Ion Nicolae) — Greaca, 
ENE, Lazăr (min. S2 Clolponea).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA : 
TROFIN — Tudose, Coman, Da
rie, CHIRIȚA — PASCU, Titiriș- 
că, Cațaros (min. 86 Drogeanu)
— DRĂGOI, Văsîi (mip. 80 O- 
prea), Chlrcă.

Constantin F1RANESCU

din voleu, de la 14 m, in plasă
Autobuzul a menținut în per-. 

manență trei jucători ta linia 
de atac. Dar, ta fotbal, contează 
mal puțin numărul acestora și 
mai mult eficiența lor. Ceea ce 
nu a fost cazul cu „vlrfurile" 
bucureștene, care l-au transfor
mat pe Iliescu, portarul gazdelor, 
într-un simplu spectator. Din 
min. 60, după eliminarea Iul Ni- 
culae, pentru proteste, echjpa lui 
C. Deliu apasă pe accelerator și 
peste numai șase minute majo
rează scorul : pătrundere PĂUN 
pe aripa stingă și șut la firul 
ierbii.

Arbitrul I. Gheorghe (Brăila) 
a condus următoarele formații :

SPORTUL MUNCITORESC: Ili
escu — Martinescu (mim. 64 Voj- 
cu), Vlad, Baicu, ASAFTEI — 
Leța, NEGOESCU. PĂUN — Tîțu, » 
Din, Răduț.

AUTOBUZUL : Ene — Tone, 
Roșu, TANASE, Dumitru — Ursu 
(min. 46 Butoi), Șlșcă, Nlculae — 
Avram, Speir, Tugulan (min. 61 
Cristescu). .

Mihai CIUCA

nu poate fi modificată pînă la 
pauză.

La reluare, aspectul jocului nu 
se schimbă ; gazdele par ceva 
mai Insistente, măresc tempoul. 
ratează două mari ocazii prin 
Ciontoș (min. 47 — șut puternic, 
dar Hoțea scoate miraculos de 
pe linia porții) Șl Ilcu (min. 59 
— ratează de la 6 m). Egalita
tea se produce In min 65, clnd 
Dumitreasa, infiltrat pe partea 
stingă, driblează trei Jucători 
hăimăreni, pasează precis la 
ILCU, și șutul puternic al a- 
cestuia îl Învinge pc excelentul 
Feher.
Arbitrul George Ioneseu (Bucu

rești) a condus următoarele for
mații:

AURUL BRAD : R.uss — LĂCĂ
TUȘ, MerlJ, $tgj, taster — Ga- 
VBHzA, CIONTOȘ. Ns(h — Stcd- 
itesou, DUMITREASA (min. 83 
AUnăsan), MIATOV (min. 46 
ILCU).

SANDII



C. M. de handbal feminin, grupa A

ECHIPA ROMÂNIEI SUSȚINE AZI

PRIMUL MECI DIN SERIE

' AGENȚIILE DE PRESĂ DESPRE BUNA COMPORTARE 
A ȘAHISTEL3R NOASTRE LA OLIMPIADĂ

HAGA, 3 (prin telefon). Re
prezentativa feminină de hand
bal a României, participantă la 
Campionatul Mondial — grupa 
A. susține mîine (n.r. azi) pri
mul med eu echipa Coreei de 
Sud. Handbalistele românce fac 
parte din seria D. împreună cu 
Coreea de Sud, R.F. Germania 
Si Franța. Iată si componenta 
celorlalte serii : A — Iugosla
via, U.R.S.S., Polonia si Aus
tria (care înlocuiește în ulti
mul moment echipa Congo) : 
B : R.D. Germană, Ungaria. O- 
landa si S.U.A. ; C : R.F. Chi

Ai învins, continua! Ai pierdut, continua!

PERMANENTA NOBLEȚE A SPORTULUI
...Echipele de vo- 

lei Honved Buda
pesta și Delep • Sze- 

i' ged urmau să se 
întîlnească intr-un 

Imeci decisiv, cînd. 
s-a constatat că 
geanta cu legitima
țiile oaspeților a 
dispărut 1 Conform 
regulamentului, ar
bitrii au consemnat 
victoria gazdelor, 
după care cele două 
formații au decis 
să joace. amical, 

I pentru miile de 
spectatori din sală.

■ A învins Delep, cu 
3—2. Urmarea ? Ne- 
acceptînd să cîștige 
prin forfait. Hon
ved' s-a adresat fe
derației. cerînd ra
tificarea „ rezultatu
lui înregistrat pe

teren eșec în urma 
căruia avea să piar
dă 3 locuri în cla
sament î

...Finală la tenis, 
tot la Budapesta, 
între Kol*ay  — Sza
bo, pe de-o parte 
și Nagy — Tihanyi, 
pe de alta. Misiune 
simplă, se părea, 
pentru ultimii, care 
își adjudecaseră pri
mul set și condu
ceau clar. 3—0 și 
40—15, în eel de al 
doilea. Numai că, 
alunecînd, • Tihanyi 
s-a accidentat și n-a 
mai putut să con
tinue ! Regulamen
tar, perechea Kol- 
tay — Szabo ieșea 
învingătoare, dar nu 
s-a întîmplat așa : 
ei au refuzat „ca
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REPREZENTATIVA DE HOCHEI A ROMÂNIEI 
PE LOCUL II ÎN TURNEUL DE LA SOFIA

Așa cum s-a mai anunțat 
două selecționate de hochei ale 
țării noastre au luat parte săp- 
tămîna trecută' la întreceri in
ternaționale peste hotare. Au 
fost confruntări deosebit de u- 
tile în perspectiva competițiilor 
oficiale din 1987. întrucât în re
prezentativele de seniori au e- 
voluat si cei mai buni hocheiști 
din selecționatele de tineret și 
de iuniori.

Âstfel, la Sofia, la cea de-a ■ 
23-a ediție a „Cupei Otecestven 
Front" — competiție câștigată 
de formația sovietică Torpedo 
Togliatti, din liga I a campio
natului U.R.S.S. —. prima noas
tră selecționată, condusă de 
antrenorii AI. Kafamar și FI. 
Gheorghe (ultimul de la selec
ționata de tineret), s-a clasat 
pe locul secund. Rezultatele 
noastre : Torpedo Togliatti — 
România 4—3 (1—2, 3—0, 0—1), 
România — Slovaska Slavia 
Hradiste (formație cehoslovacă 
din liga a H-a) 6—2 (2—1. 3-0, 
I—1), România — Bulgaria 7—3 
(1—2, 4—1, 2—0) și România — 
Ungaria 5—2 (2—0. 1—2, 2—0). 
Pe locul 3 — Bulgaria, urmată 
de Ungaria și Slovaska.

Iată aprecierile antrenorului 
AL Kalamar despre turneul de 
la Sofia s „Această competiție 
a fost de valoarea gru
pei C a Campionatului Mon
dial 1 reprezentativele Româ
niei. Bulgariei si Ungariei 
fac parte din această 
grupă 5 Torpedo Togliatti 
(care țintește promovarea ta 
superilga campionatului sovie
tic) s-a detașat într-o oareca
re măsură si numai Slovaska a 
fost sub valoarea turneului. Re
zultatul nostru este, cred, me
ritoriu. țlnînd seama si de sta
diul actual de pregătire. Si 
ne-am luat revanșa asupra for
mației Bulgariei, care ne în- 
•vtasese ta martie, la C.M. din 
Bpania. Pornim, deed, cu ascen
dent moral la viitoarea între
cere a grupei C. Baza echipei 
noastre au alcătuit-o jucătorii 
de la Steaua (12). fa lot mai 
figurfnd hocheiști de la Sport 
Club Miercurea Ctac (4), Dlna- 
șno (3) si Progresul M. Ctac 
(1). De la selecționata de ttae- 
ret an fost folosiți A. Nagy, Ca. 
Antal M Dragomir, iar de la 
tartori — D. Popoviei. Portari

neză. Cehoslovacia, Norvegia si 
Japonia.

Partida cu reprezentativa Co
reei de Sud va fi găzduită de 
orașul Leeuwarden. la Frics- 
landhal, cu o capacitate de 
2 000 de locuri, suprafața de 
ioc fiind acoperită cu material 
sintetic. Meciul va începe la ora 
19,30 (ora României), el fiind 
așteptat cu deosebit interes. 

“ Presa de aici consideră că am
bele formații dispun de jucă
toare tehnice, subliniind că 

. handbalistele, noastre sînt co
tate drept favorite.

doul", solicitând ar
bitrilor să valideze 
scorul exisțent în 
momentul întreru
perii partidei !

Ar mai fi ceva de 
adăugat ? Ne în
doim. într-o lume 

*(nu doar a stadioa
nelor) în. care or
goliile riscă adesea 
să-și piardă măsura, 
iar dorința de iz- 
bîndă să se trans
forme în obsesie, 
sportul nu încetea
ză, lată, CU o tul
burătoare consec
vență, să ne înles
nească' astfel de e- 
xemple, depunînd 
mărturie despre lo
ialitate. noblețe și 
caracter.
Ovidiu IOANIȚOAIA

— G. Hufan și Fekcte. I-am 
remarcat pe Gall (care a fost 
desemnat cel mai bun fundaș 
al turneului), D. Popoviei. Dra
gomir și Tnreanu. cel doi por
tari prezentîndu-se în nota o- 
bișnuită. Turneul a fost soli
citant- (patru meciuri în patru 
zile), hocheiști! noștri făcînd 

_ față cerințelor competiției, do
vedind și o pregătire fizică 
bună. Pentru a ne impune rit
mul am jucat pe atac, Ia cîștig. 
Combinația dintre jucătorii cu 
experiență și cei tineri, care 
au dinamizat jocul, a înclinat 
în favoarea celor tineri" (M.T.).

• Reprezentativa secundă a 
României (antrenori V. Crihan 
și L Bașa; metodist: Z. Czaka) 
a susținut în aceeași perioadă 
două partide — prima la ‘Weis- 
swasser, a doua la Berlin — cu 
selecționată A a R.D. Germa
ne, echipă participantă la gru
pa B a C.M., ambele pierdute: 
0—6 (0—4, 0—2, 0—2) Si 2—6 
(1-2, 1-2, 0-4),

In grupa I a CE.
ALBANIA - SPANIA 1-2 (1—0)

TIRANA, 3 (Agerpres). — La 
Tirana s-a disputat miercuri, in 
cadrul grupei T a preliminariilor 
Campionatului European, meciul 
dintre formațiile Albaniei șl Spa
niei. Partida s-a încheiat cu vic
toria fotbaliștilor spanioli, cu 
scorul de 2—1 (0—1). Scorul ’ a 
fost deschis de reprezentativa 
Albaniei, in minutul 27, prin 
Muca, golurile formației Spaniei 
fiind marcate de Arteche (min. 
66) si J- Alonso (min. 831. in 
minutul 70, spaniolul Chendo a 
ratat o lovitură de la 11 m.

Următorul meci al grupei va 
avea loc anul viitor, la 25 mar
tie. clnd se vor Intimi echipele 
României si Albaniei.

• In meciul dintre echipele de 
tineret din cadrul C.E„ desfășurat 
tot la Tirana, reprezentativele Al
baniei și Spaniei au terminat eu 
un scor alb : 0—0.
• Disputat in orașul Bursa In 

cadrul preliminariilor turneului 
bHmplc meciul dintre echipele 
Turciri șl Elveției s-a Încheiat cu

900 Of PARTICIPAȘI . 
LA UNIVERSIADA DE IARNĂ

FRAGA, 3 " (Agerpres). — 
Organizatorii celei de-a 13-a 
ediții - a Universiadei de iarnă, 
ce se va desfășura în luna fe
bruarie a anului viitor pe pîr- 
tiile din Munții Tatra (Cehos
lovacia), au anunțat că la în
treceri vor participa peste 900 
de sportivi. Cele mai numeroa
se delegații vor fi cele ale 
tării-gazdă (130 sportivi), 
U.R.S.S. (98) și S.U.A. (89). 
Anglia si Islanda vor participa 
cu cite 5 coneurenti

• ' i

Disputai la Calgary, unul din
tre meciurile reprezentativelor o- 
limpice ale Canadei (în atac) Ji 
R.F.G. (m echipament de culoare 
deschisă) pledează convingător 
pentru frumusețea și dramatismul^ 
hocheiului pe -gheată.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

iN CUPELE EUROPENE

DE BASCHET
în sferturile de finală ale 

cupelor europene de baschet 
masculin, s-au disputat urmă
toarele partide (meciuri tur) — 
CUPA CUPELOR, grupa A : 
Juventud Badalona — Villeur- 
bann<; 98—83, NHKG Ostrava
— Ț.S.K.A. Moscova 70—89, 
grupa B : Racing Malines — 
Efes Pilsen Istanbul 111—90 
(mai e de jucat Cibona Zagreb
— Scavolini Pesaro) : CUPA 
KORACI : Jugoplastika SpBt
— Divarese Varese 84—76.

scorul de 3—1 (2—1) In favoarea 
Jucătorilor turci. Au marcat Ziya 
(2), Erdogan, respectiv Maltiez și 
Hegi (din lovitură de la 11 m).

CAMPIONATE, ȘTIRI

TREI ECHIPE se află la egali
tate de puncte (21 p), tn fruntea 
clasamentului campionatului Bul
gariei, după 15 etape : Sredeț,
Vltoșa șl Slavia, toate din Sofia. 
Rezultate : Sliven — Vitoșa 1—1, 
Botev Vrața — . Akademik Sofia 
2—0, Lokomotiv Plovdiv — Pirin 
Blagoevgrad 1—1, Lokomotiv So
fia — Beroe Stara Zagora 2—1, 
Sredeț — Slavia 1—3, Dimitrov- 
grad — Spartak Vama 1—1.

NEUCHĂTEL XAMAX se men
ține lideră, după 15 etape, tn El
veția, avtnd 24 de puncte și fiind 
urmată de Sion și Grasshoppers, 
cu ctte 21 p. Majoritatea echipe
lor gazdă au obținut victorii s 
Bellinzona — Basel 1—0, Lausan
ne — La Chaux de Foods 7—1, 
Neuchâtel Xamax — Vevey 3—0. 
Sion — Locarnp 5—1, Wettingen— 
St Gali 2—0, Young Boys — 
Aarau 1—0, Servette Grasshop
pers 3—1.

DUBAl, ,3 (Agerpres). — Co- 
mentînd rezultatele Olimpiadei 
de șah de la Dubai, agențiile 
internaționale de presă men
ționează, între altele, compor
tarea notabilă a selecționatei 
feminine a României. Dana Nu- 
țu, Margareta Mureșan, F.lisa- 
beta Polihroniade, Gabriela O- 
lărașu-Stanciu. situată pe locul 
al treilea si medaliată cu bronz.

TANIUG arată că „șahul fe
minin românesc si-a confirmat 
din nou valoarea. adăugind 
încă o medalie la cele cucerite 
în anii precedent]. Șahistele

La Dubai. în paralel cu în
trecerile Olimpiadei de șah. 
s-au desfășurat lucrările celui 
de-al 57-lea Congres al Fede
rației Internaționale de Șah 
(F.I.D.E.), la care au luat par
te delegați din peste 100 de 
țări. Cu acest prilej, în func
ția de președinte al forului 
șahist mondial a fost reales 
Florencio Campomanes (Fllipl- 
ne). Totodată, s-a hotărît ca 
următoarele două ediții ale O- 
limpiadel de sah să aibă Ioc 
la Salonic (1988). respectiv No- 
visad (19001 Pe Vs+a noilor

...SFlRȘITUL UNEI LEGENDE
Pulover cu paiete aurite, cămașă de satin negru, bluzon de ca

tifea. eșarfă aruncată pe un umăr — acesta era, de curînd, in 
holul unul elegant hotel parizian, portretul unui (greu de cre
zut) cvadruplu campion olimpic... Un performer pe care natura 
l-a Înzestrat cu daruri de excepție, țintind cu argumente Ia glo- 
riâ unei alte minuni a atletismului mondial, Jesse Owens. Un 
alergător de superclasă, dar care, după Olimpiada de la Los An
geles, a pierdut supremația mondială a sprinterilor, deși n-a îm
plinit încă 25 de ani.

Ce căuta el, marele (fost) campion. In holul somptuos șl de ce 
îl așteptau o duzină de gazetari ? Nu, din păcate, nu pentru a le 
explica cum ar dori el să-și recucerească poziția de rege neinco- 
ronat al alergării pe distanțe scurte. A fost șl acesta, e drept, 
unul dintre subiectele discuției. Dar s-a trecut repede peste el, 
căci răspunsul fostului campion a sunat cam așa : „Continui să 
mă antrenez : zilnic, dimineața șl seara, fac exerciții în balconul 
hotelului". Sigur, reporterii nu erau dintre aceia cărora să le 
spui povești și el să le și creadă. Titlul de campion olimpie nu 
se apără cu antrenamente în balcon. Așa că și-au notat, nu fără 
tristețe, In carnetele lor : „Cari Lewis se lansează în muzica dis
co !“ Motivele 1 Răspunsurile au fost ceva mai neclare, dar 
după o vreme, .martorii și-au notat șl numele primului disc : 
.Going for the gold" („Alergînd după aur").

...Există retrageri din viața stadioanelor. Anii trec șl, uneori, 
accidentele frîng zborurile. Dar gestul lui Carl Lewis face parte 
dintre acelea care arată cit de greu se făuresc marile pilde ale 
sportului șl ctt de mulțl performeri cad pradă atîtor tentații 
derizorii. Jesse Owens n-ar fi renunțat niciodată la alergare: 
un prim solist autentic nu se visează corist. Gestul Iul Cari 
Lewis omoară o legendă — propria lui legendă —. care ar fi 
putut rămtne frumoasă pentru totdeauna.

Radu T1MOFTE

IN TURCIA, după IS etape, 
Samsun șl Galatasaray sânt la 
egalitate, cu 20 p, fiind urmate de 
Besiktas, Trabzon și Fenerbahce, 
ou cite 18 p. Primele trei clasate 
au susținut 14 jocuri. Galatasa
ray a ctștlgat cu 2—0, în deplasa
re, la Altay, iar Besiktas a sur
clasat (5—1), acasă pe Genclerblr- 
ligi. Și Fenerbahce a obținut o 
victorie prețioasă tn deplasare, 
cu Ankaracilgu (1—0). Alte' re
zultate : Kooaell — Trabzon 0—0, 
Zonguldak — Denizli 1—0, Rize — 
Dlyarbakir 3—1, Bolti — Bursa 
2—4, Antalya — Esktșehir 2—-1, 
Salyer — Malatya 2—1.

SPARTA PRAGA se menține 
lideră în Cehoslovacia, cu 20 de 
puncte, și este urmată de Bohe
mians Praga, cu 19 p. fn etapa 
a 14-a, ambele au terminat la e- 
galltate In deplasare: Plastlka 
Nitra — Sparta Praga l-rl, Spar
tak Trnava — Bohemians Praga 
0—0. Celelalte rezultate : Dubla 
Praga — Zlillna 1—0, Olomouc — 
Vitkovice 3—1, Plsen — Preșov 
4—0, Banska Bystrica — Ceske 
Budejovice 3—0, Ostrava — Du- 
najska Streets 3—0, Slavia Fra
ga — Cheta 1—3. 

românce au o bună pregătire 
teoretică, forță de joc și inven
tivitate. Foarte bine s-a pre
zentai și debutanta echipei, Ga
briela Oiărașu". FRANCE 
PRESSE menționează obținerea 
medaliei de bronz ,de către e- 
chipa României „după o luptă 
strinsă și plină de suspans in 
finalul întrecerii, la egalitate 
de puncte cu reprezentativa 
R.P. Chineze". PRENSA LATI
NA : „Șahistele românce au do
vedit putere de luDtă si mult 
talent, reușind să-și mențină lo
cul in elita șahului mondial".

clasificări superioare aprobate 
de Congresul F.I.D.E. figurea
ză mal multe nume de repre
zentanți ai șahului românesc. 
Titlul de mare maestru a fost 
obținut de Dana Nuțu si Theo
dor Ghițeseu, iar cel de maes
tru internațional a fost primit 
de Eugenia Ghindă. Iudita Chl- 
ricuță. Alfred Kertesz și Ghcor- 
ghe Erdeuș. Pe lista maeștrilor 
F.I.D.E. figurează Otilia Ganț, 
Smarandq Boicu. C. Navrotes- 
cu, I. Hegheduș, Gh. Ca nd ea, 
D. Dumilrache, Cr. Ionescu si 
C. Spulber.

ȘTIRI DIN TENIS
SUEDEZUL Mikael Pernforș 

a fost declarat, de A.T.P.. ..ju
cătorul care a înregistrat cel 
mai sensibil progres" în 1986, 
în vreme ce compatriotul său 
Ulf Stenlund a fost socotit „re
velația sezonului". Alte desem
nări: cel mai bun jucător al 
anului — Ivan Lendl: cel mai 
sportiv — Yannick Noah; du
blul nr. 1 — Hans Gildemeister 
— Andres Gomez.

NICI O SURPRIZA în pri
mele două tururi ale turneului 
feminin de la Buenos Aires. 
Argentirțianca Gabriela Sabatini 

Si americanca Zina Garrison, 
cotate drept favorite, s-au ca
lificat fără probleme: 6—2, 6—2 
cu Lindstrom (Suedia) si. res
pectiv. 7—6, . 6—3 cu Corsato 
(Brazilia).

• TELEX 9 TELEX •
BOX • La Tokio, japonezul 

Tsuyoshl Hamada șl-a păstrat 
titlul de campion mondial la ca
tegoria superușoară (versiunea 
WBC), învingîndu-1 la puncte, in 
12 reprize, pe americanul Ronnie 
SChlelds.

HOCHEI PE GHEAȚA • După 
prima jumătate a campionatului 
U.R.S.S., pe primul loc se află 
T.S.K.A. Moscova, cu 41 p.

JUDO • C.C.E. a fost cucerită 
de echipa franceză U.S. Orleans, 
care în finală a Întrecut forma
ția engleză Wolverhampton.

SCHI • Cursa masculină da 
24 km din cadrul concursului fe
minini de la Rlngebu (Norvegia) 
a revenit sportivului norvegian 
Vegard Ulvang, cu timpul de lh 
09dtt. tn proba feminină de 9 km, 
pe primul loc s-a situat compa
trioata sa Marianne Dahlmo — 
26,44. • Proba masculină de sla
lom uriaș desfășurată pe pîrtia 
de la Les Menuires (Franța) a 
revenit austriacului Karl Thaler, 
Înregistrat tn cele două manșe 
cu timpul de 1.45,27.

TENIS DE MASA • La Bomag- 
nat (Franța) s-a disputat lntB- 
nirea amicală dintre echipele 
mixte ale Franței șl RJ. Chine
ze. Sportivii din R.P. Chineză aa 
obținut victoria ca 6—1.


