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Turneele Diviziei A de volei

0 ZI A PRONOSTICURILOR INFIRMATE

Azi, in Divizia A dc ioibal

STEAUA - PETROLUL, UN 
MECI Ol MARI ATRACIIE

steaua, campioana firii șl a 
Europei, se pregătește de drum. 
Cum se știe, la 14 decembrie, la 
Tokio, va avea loc finala Cupei 
Intercontinentale, in compania 
formației argentlniene River Pla
ta. Tn vederea acestui joc, Steaua 
va pleca spre Tokio duminică sea
ra. Iată de ce, partida sa de 
campionat, din etapa a 16-a, cu 
Petrolul Ploiești, se va disputa 
azi, de la ora 13, pe . stadionul Steaua, din Capitala.

Se anunță o partidă interesan
tă. Va fi ultimul joc oficial al 
campioanei noastre tn acest se
zon. pe care l-a dominat cu att- 
ta autoritate, o ultimă repetiție 
înaintea meciului de la Tokio șl, 
în aceste condiții, antrenorii vor 
folosi cea ■ mai bună formație. Va 
fi urmărită cu Interes șl evolu
ția echipei ploieștene, una din 
revelațiile acestui tur de cam
pionat. Petrolul ocupă un ono
rant loc 4 tn clasament ți este 
neînvinsă din etapa a ix-a, rea- 
lizînd tn ultimele șase partide 
(intre care și egalurlle de la 
Bacău, lira. Vilcea și Craiova) 
an golaveraj .italian", de 2—1. 
De altfel, după Steaua (5 goluri), 
Petrolul a primit cele mal pu
ține goluri din Divizia A, doar 
8. ! Așadar, destule argumente 
pentru un joc frumos. Partida 
va fi condusă de C, Teodorescu— 
N. Georgescu (ambii din Buzău) 
șl A. Gheorghe (P. Neamț).

Sporturile tehnico-aplicative în prim-plan

AtROMODtllSMUI IA EXAMENUL COMPETITIVITĂȚII
• 20.000 de copii și juniori orezențt ta 100 de concursuri tn 
1986 • Plusuri, dar si minusuri în activitatea eompetițională in. 
ternă • Modestă reprezentare Internațională • Cele mat im

portante examene ale anului oare urmează
Ca și alte discipline sportive, 

aeromodelismul — uita dintre 
oele cinci ramuri ale modelis- 
mulul — are la noi o arie lar
gă de cuprindere, care a cres
cut de la an la an. ajungind 
azi Ia peste 20.000 de copii și 
juniori ce s-au intreeut sub e- 
gida Daciadei in mai mult de 
o sută de concursuri locale si 
in 12 'competiții interjudetene. 
Este, desigur, meritul multor 
comisii județene — dintre care 
sînt de notat, in principal, cele 
din municipiul București și 
din județele Mureș. Brașov. 
Cluj, Bihor. Galați — care s-au 
străduit și se străduiesc să ex
tindă numărul cercurilor de 
inițiere în școli și casele pio
nierilor și să popularizeze prin 
conferințe și prin organizarea 
de expoziții și de demonstrații 
această ramură sportivă cu a- 
titea implicații în pregătirea 
pentru viată si muncă.

Pe această largă bază de 
masă s-a sprijinit în 1986 ac- 
tivitatca a 43 de secții de per
formanță, care au evoluat în 
trei concursuri republicane și 
în patru campionate naționala 
cu etape pe asociație, județ 
semifinale și finale. Ce au e- 
vidențiat aceste competiții? Mai

Foto: A.N.

Primii fulgi de 
nea nu și-au făcut 
apariția deocamda
tă decit tn zonele 
montane, tn aștepta
rea ,,covorului alb“t 
tn București și alte 
multe orașe din 
țară, legătura eu... 
lama o fac patinoa
rele artificiale, care 
vin eu un ceas mal 
devreme tn intlmpi- 
narea entuziasmului 
celor mici, și nu nu
mai al lor... Vă pre
zentăm alăturat o 
imagine matinală de 
la binecunoscutul 
patinoar bucureș- 
tean Floreasca, luat 
zilnic cu asalt de iu

bitorii gheții.

Timp de trei zile, la Arad

FINALELE INDIVIDUALE ALE C.N.
DE TENIS DE MASĂ

La scurtă vreme de la În
cheierea Diviziei, jucătorii noș
tri de tenis de masă se pre
zintă la startul finalelor Cam
pionatelor Naționale de seni
ori. Inceptad de astăzi. In 
Sala Sporturilor din Arad, sînt 
programate probele individua
le. Ca șl la edițiile preceden
te, se anunță o luptă strînsă 
pentru titlurile de campioni 
între competitori aflîndu-se o 
serie de jucători care se nu
mără printre Învingători In 
multe concursuri interne și 
internaționale.

Anul trecut au urcat pe cea 
mal înaltă treaptă a podiumu
lui Olilia Bădescn șl Vagile 
Florea (simplu). Maria Alboiu, 
Otilia Bădescn și Andras Fe- 
Jer, Vasile Florea (dublu). Va- 
sile Florea, Otilia Bădcscu 
(mixt), dar, desigur, mai sînt 
șl al ti sportivi care vizează, la 
actualele întreceri,, tricourile de 
campioni. Ne referim, printre 
alții. In Călin Toma, Simion 
Crișan, Călin Creangă, Emilia 
Ciosn. Carmen Găgeatu, Maria 
Bogoslov, Cristina Enulcscu. 
Kinga Lohr, fiecare cu deose
bite posibilități de a practica 
un joc de foarte bună factură 
tehnică.

Intli o creștere a numărului de 
sportivi participant! : de la 850 
în 1985, la peste 1000 in acest 
an. ceea ce a dus neîndoielnic 
la posibilitatea unei largi se
lecții șl de ridicat nivel pentru 
etapele finale ale întrecerilor. 
In al doilea rînd. datorită fap
tului că ta mai multe secții cu 
activitate republicană, baremul 
impus de federație in pregătire 
(700—800 ore anual) a fost 
respectat, ștacheta competițiilor 
s-a situat mai sus ca ta anii- 
precedent!, modelele prezen
tate întrunind Însușiri și ca
racteristici mal apropiate de 
tipurile reale. In al treilea 
rînd. în prim-planul Campio
natelor Republicane de zbor 
captiv de la Bacău și de zbor 
liber de Ia Pitești s-au situat 
o serie de tineri sportivi din
tre care unii au reușit să-și 
adjudece — neașteptat — titlu
rile: Delia Zaharioaiei (C.S.T.A. 
Bacău) șl Szilaghi Farcaș (Vic
toria Gherla) 1„ F2A, Atila To
fan (Viitorul Gheorgheni) la 
FIA. Acestor plusuri evidente

loan NOVAC

(Continuare In vag 2-3)

Prima zi a competiției este 
rezervată probei de dublu mixt 
(de la ora 9) și primelor tu
ruri la simplu masculin și fe
minin (de la or3 16), urmînd 
ca sîmbătă (de la ora 9) să se 
desfășoare probele de dublu, 
pentru ca duminică să se în
cheie șl cele de simplu.

Așadar, se așteaptă confrun
tări deosebit de atractive. pe 
care, sperăm, publicul din 
Arad le va urmări cu interes. (Continuare In pag a 4-a)

NUMAI UN CAMPIONAT CALITATIV SUPERIOR CELUI ACTUAL 

POATE CONDUCE LA REVIRIMENTUL RUGBYULUI NOSTRU!
Rugbyul a intrat tn vacanță. 

O vacanță ta care nu vor fi 
depănate, ca altădată, amin
tiri frumoase, anul competi- 
țional abia încheiat fiind mar
cat. cum se știe, de o seamă 
de contraperformanțe. Iar 
scurta pauză îndeamnă la 
concluzii cit mai rapide. In
tru totul temeinice si. mai 
ales, la definitivarea unui olan

Deschidere spectaculoasă a stelistului Coman...
Foto : A. D. NEAGU

PENTRU 0 CIT MAI BUNA REPREZENTARE
LA JOCURILE DLIMPICEE«9

PROBELE NOU INTRODUSE — ÎNCĂ 0 CALE DE ACCES 
LA MEDALII PENTRU TRĂGĂTORII NOȘTRI

tinere șl talentatesc impune pregătirea
O dată cu introducerea tn 

programul olimpic a probelor 
de tir cu arme cu aer compri
mat — pistol și pușcă 10 me
tri —. această disciplină și-a 
mărit senslbil ponderea canti
tativă a medaliilor. Cum oen-

Ig trei orașe din țară au con
tinuat turneele Diviziei A de vo
lei. La SIBIU (grupa 1 valorică) 
și CBAIOVA (grupa a II-a) — 
campionatul femlpin, iar la TUL- 
CEA (grupa a H-a) — campio
natul mascuUn.

SIBIU, 4 (Prin telefon). Ziua 
a treia a turneului grupei I 
valorice feminine a programat 
meciurile cele mal .echilibrate, 
combatantele fiind apropiate va
loric ca formă sportivă momen
tană. Sigur, calculul hîrtiel nu 
ținea totuși balanța la zero, tn 
jocuri, insă, înclinarea el nu s-a 
produs mereu către favorite. Ast
fel, DACIA PITEȘTI — mal bine 
cotată aprioric decît DINAMO 
BUCUREȘTI — n-a confirmat 
pronosticurile, capotînd tn trei 
seturi ta fața unei echipe care 

~a urcat spectaculos în formă <Je 
la zi la zi. Bucureștencelor le-a 
reușit totul, grație unei precizii 
remarcabile Ia execuțiile de bază 
și anihilării sistematice a trăgă
toarei plteștence du forță, care 
este Felicia Popescu. Dacia — cu 
toate eforturile admirabile ale 
Corlnel Ilolban în toate compar
timentele — a dezamăgit prin e- 
rori de fond la serviciu sl ta primire.

FIȘA TEHNICA : DINAMO
BUCUREȘTI — DACIA PITEȘTI 
3—0 (11, 14, 6); 64 de minute: ar
bitraj: C. Manlțlu — D. Alexan- 
drescu, foarte bun. DINAMO : O. 
Szentkovics, I. Vellcu (Cr. Pîrv), 
D. Coșoveanu (D. Moroșan), D.

realist de abordare a viitoru
lui sezon, al cărui apogeu va 
fl reprezentat de ediția inau
gurală a Cupei Mondiale, de 
la Antipozi.

în oe privește principala în
trecere ' internă, campionatul 
Diviziei A si-a consumat 13 
secvențe din actuala ediție, 
lăsind pentru primăvară doar 
cinci etape din disputa în ca- 

»

teme inicâ a elementelor
tru prima dată ta 1988 se va 
trage și la pistol sport, numă
rul seturilor de medalii care 
se atribuie în sportul tragerii 
la ținte a ajuns la 14. După 
atletism și înot, lată, tirul este 
sportul olimpic de vară cel 
mai bogat în medalii.

Așa stînd faptele, federației 
noastre de specialitate ii re
vin sarcini noi în perspectiva 
Olimpiadei din 1988. Nou in
trodusele probe olimpice au 
fost din vreme pregătite spe
cial, accentul fiind pus pe 
creșterea cantitativă a parame
trilor specifici pregătirii cu ar
me cu aer comprimat, pe spe
cializarea unora dintre trăgăto
rii noștri fruntași, chiar pe a- 
menajarea unor noi spații aco
perite. tn acest sens merită 

Dlmofte, (M. Pavel), M. Chitic, 
O. Ene s DACIA : C. Deică (CI. 
Tătucu), M. Marian, F. Popescu 
(M. Miron), Cr. Buznosu. V. 
Bancta (FL. Bogdăneci), C. Hol- 
ban.

In pofida situației delicate ta 
care se găsește echipa C.S.M. li
bertatea SIBIU, era de aștep
tat prima el victorie în fața ulti
mei clasate din grupă, PENICILI
NA IAȘI. Dar tocmai cele cîteva 
titulare rămase disponibile în 
sextetul Iul M. Gheorghlță au 
avut o zl fără șansă. E drept, le- 
șencele au făcut cel mai bun meci 
al lor aici, cîștlgînd în numai 
trei seturi 1 De notat că gazdele 
au pierdut setul II, dupăvce au 
condus cu 14—8 t

FIȘA TEHNICA: PENICILINA 
IAȘI — C.S.M. LIBERTATEA SI
BIU 3—0 (8, 14, 11); 85 de minute) 
arbitraj: C. Gogoașe — Ov. Pop. 
foarte bun. PENICILINA: G. Cop- 
cea, T, Popa, M. Olteanu, Cr. Bla- 
ga (D. Blănaru), A. Preda, D. 
Donciu: C.S.M. LIBERTATEA: A. 
Domnarlu, A. Ștefan, A. Crefea, 
C. Bobe-Nicolae, T. Mariș (M. 
Popovlclu), L. Șerban.

Șl In derbyul etapei. UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA — 
C.S.U.-I.M.N. GALATI, pronos
ticurile se îndreptau spre o vic
torie a cele! de a doua echipe. 
Dar, după un joc de bun «nivel 
tehnic șl adesea pasionant, bre- 

drul seriilor, pfus partidele din 
turneul final. Performera sta
giunii este Steaua, singura e- 
chipă cu procentaj maxim în 
toamnă. In fapt, unica între
bare vizavi de lupta pentru 
titlu în seria I rămîne legată 
de numele formației care va 
Însoți XV-le antrenat de 
Theodor Rădulescu și Adrian 

•Mateescu ta cursa Dentru po
dium, grivițenii intrind în iar
nă cu un avantaj de trei punc
te ta fața studenților din Va
lea Jiului. In schimb, -..dinco
lo". ta a doua grupă, se anun
ță o primăvară sub semnul 
unei dispute deschise. în trei, 
pentru primele două locuri cu 
participarea celei mai eficace 
echipe a sezonului — Dinamo, 
la numai opt puncte de cifra 
600 Ia realizări — și a celor 
mal redutabile ta apărare — 
Farul, 90 de puncte primite 
Știința CEMIN Baia Mare. 69 
(un adevărat record pentru 13 
meciuri). Seri» a doua se do
vedește. de altfel, mai echili
brată. Iar apropo de aceasta.

Geo RAETCH1

/Continuare ta pag 2-3) 

remarcate eforturile torurilor 
sportive din Bihor și din Ora
dea de a oferi șl pune la punct 
un spațiu adecvat la Băile Fe
lix. loturile naționale găsind 
aici condiții optime de antre
nament. In aceeași Idee aflăm 
șl de bunele intenții ale 
C.J.E.F.S. Sibiu, gata să dea o 
mină de ajutor la efortul olim- - 
pic »1 tirului nostru. Drin a- 
menaiarea. și la Păltiniș a 
unei săli destinate tirului redus 
Se continuă astfel un drum 
bun. bătătorit de altfel de 
multă vreme, căci tintasii noș
tri au avut, nu arareori în 
anii precedent! comportări re-

Radu TIMOFTE

(Continuare In vag 2-3)-

FRUMOASE SUCCESE ALE GIMNASTELOR NOASIRt
GENEVA, 4 (Agerpres). — Proba feminină din cadrul con

cursului internațional de gimnastică desfășurat tn orașul elve
țian Chiasso a fost cîștigată de Ecaterina Szabo (România), cu 
39,25 puncte, urmată de coechipiera sa Daniela Silivaș și de Luo 
Feng (R.P. Chineză). La masculin pe primul loc s-a clasat spor
tivul chinez Li Ning, cu 58.25 puncte urmat de Sven Tirpelt 
(R.D.G.) șl Sepp Zelweger (Elveția). La întreceri au luat parte 
sportivi șl sportive din 23 de țări.



ACTIVITATEA SPORTIVA Rubrică rezervată 
acțiunilor desfășurate 

in întreprinderi și instituții

ASOCIA |ll PUTERNICE, CU MII DE PARTICIPAȘI LA ÎNTRECERILE DE MASĂ
O Sportul se află tot mai a- 

proape de inimile oamenilor 
muncii — tineri si vîrstnlci — 
din județul Bistrița Năsăud. 
Cel puțin aceasta este impre
sia celor care au avut prile
jul să vizioneze entuziastele 
întreceri din cadrul Festivalu
lui sportului muncitoresc. Fes
tivalului feminin bistrițean. 
Crosului ^de toamnă Si Cupei 
sindicatelor, acțiuni sportive de 
masă care au angrenat repre
zentanți ai întreprinderii Me
canice din orașul reședință de 
județ. întreprinderii Textile 
din Năsăud. întreprinderii de 
Tricotaje din Singiorz Băi etc.
• Cea mai mare asociație 

sportivă din Capitală — I.T.B.
— se bucură de condiții tot 
mai bune de practicare a spor
tului. în afara amenajărilor e- 
xistente De lingă depouri s> 
garaje. I.T.B.-ul dispune de un 
modern complex sportiv situat 
chiar în vecinătatea sediului 
din zona Ma’caralei. „Pentru oa
menii muncii din întreprindere
— tinea să remarce Nicolae Al-

dotate asociații sportive din 
tară este Rulmentul Birlad, a 
întreprinderii de rulmenți din 
localitate. Președintele asocia
ției sportive, ing. Gh. Mocran- 
schi, consideră că „este meritul

eu o tribună de 3 000 de locuri, 
iar sub tribuna centrală, ves
tiare, bloc social, spații pentru 
atletică grea etc.
• Generalizarea gimnasticii 

la locul de muncă — iată una

Pe cale de generalizare, gimnastica la locul de muncă reprezin
tă o activitate practicată cu toată convingerea de către miile 

de angajate ale întreprinderii de confecții din Birlad 
Foto : Gabriel MIRON

’ INTUIȚIE
i ȘI CALCUL 
t

'4

Pe

dea. președintele asociației 
sportive — campionatul Intern, 
care se desfășoară sub însem
nele Daciadei, reprezintă prin- 
cioaîa întrecere de masă. Dis
cipline preferate — voleiul, te
nisul. tenisul de eimn si șa
hul". De notat că sportul min
ții are la I.T.B. si foarte multi 
snortivi de performantă. Unii 
dintre ei au debutat In com
petițiile rezervate Începăto
rilor...
• Una dintre cele mai bine

conducerii întreprinderii (direc
tor. ing Diomid Năstase), al 
Comitetului de partid si al Co* 
miletului sindicatului, care a- 
eordă un sprijin nemijlocit 
participării oamenilor muncii 
din această importantă unita
te economică birlădeană la ac
țiuni sportive de masă — con
cursuri atletice, de judo, com
petiții de volei, șah. tenis de 
masă și rugby". Rulmenul Bir
lad posedă un stadion propriu

t

A CAMPIONILOR
meriți Nicolae Nedef, Oprea 
Vlase și Eugen Trofln strigau, 
ca la cele patru finale mon
diale ctștigate : „Ritm ! Pase 
în viteză" ! El nu concep altfel 
handbalul. Și atunci, foștii lor 
elevi se dezlănțuiau. Tricourile 
cu ace’eași însemne scumpe, 
ROMANIA, s-au umezit Insă 
mai repede, ele fiind, acum, 
ceva mai,, strimte.

A fost limpede : aceeași 
mare simpatie a publicului 

pentru marii sufle
tești care au dus 
handbalul românesc 
pe cele mai înalte 
culmi : Cristian Ga-

tu. Ștefan Birtalan, Mir
cea Costache II, Radu Vol- 
na, Ghlță Lieu, Roland Gu- 
nesch. Alexandru Dincă, Va
lentin Samungi, Gheorghe Go
ran, Dan Marin, Titus Moldo
van, Cezar Nica, Sabin Mer
eu, ca ?i pentru cel oare a 
avui inițiativa „galei mondia
lilor-, Mihai Marinescu, ră
mas, modest, in haină fi cra
vată tn tribună.

O lecție de suflet a marilor 
handbaliști, pentru handbal, tn 
fața tribunelor mereu dornice 
de spectacole sportive de gală.

Mihail VESA

FRUMOASA LECȚIE
Recitai de gală în Sala Spor

turilor din Craiova în ziua de 
pauză, a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin. Afișe decen
te anunțau o partidă de old-boys 
Intre fostele glorii ale handba- • 
lului românesc și veteranii e- 
chipei locale. La arene celebre 
din lume s-ar fi împărțit, zgîr- 
clt, șl invitații de favoare, tn 
subsolul cărora ar fi fost în
scrisă expresia : ținuta obliga
torie I

O sală arhiplină a 
așteptat — ca înain
tea începerii unui 
concert extraordinar 
la Atheneul Român
— apariția virtuozilor. A- 
plauzele cuvenite la intrarea 
unei echipe cu nume de-acum 
celebre în lumea sportului. Re
unite, ele aduceau tn memorie 
frenezia cu care ziarele lumii 
anunțau : România — campi
oană mondială la handbal ! 
Ținuta obligatorie ne-cr fi 
stlnjenit. Nu am fi putut să 
gustăm — eu guler fi manșete 
tari — „vrăjite" dilntotdeauna, 
deloc alterate de timp, ale lui 
Cristian Gațu, de pildă, sau 
n-am ft înțeles de ce tntr-o 
demonstrație de handbal deve
nită LECȚIE, cu inviți tineri 
rl copii In bând, antrenorii a-

din preocupările organizațiilor 
sindicale din județul Brăila. 
Acțiunea se desfășoară cu bune 
rezultate mai ales în unitățile 
economice din municipiul de 
reședință — întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de mo- 
rărit și panificație. Progresul, 
Șantierele Navale ș.a. Un prim 
bilanț al acestei acțiuni va a- 
vea loc la finele anului. Desi
gur, cu rezultate pozitive !

• Un frumos complex spor
tiv iși amenajează oamenii 
muncii de Ja I.M.G. București 
pe platforma Bercenilor. „Era 
absolut necesar să ne creăm un 
spațiu propriu pentru snort" — 
ne spunea ing. țlie Clemente 
Mazere, unul din animatorii 
activității sportive din această 
importantă întreprindere bucu- 
reșteană. Noua bază sportivă 
va cuprinde terenuri pentru 
„jocuri" (în principal pentru 
rugby), tenis de cîmp. precum 
și un spațiu pentru practicarea 
atletismului- ramurile de snort 
cele mai îndrăgite de către 
miile de oameni ai muncii de 
aici.

© Policolor a fost și rămîne 
una dintre asociațiile sportive 
de frunte ale Sectorului 3 al 
Capitalei, aceasta este opinia 
exprimată recent la una din a- 
nalizele efectuate de Consiliul 
pentru educație fizică si sport 
al acestui sector. Atuurile 
„Policolor“-ului : muncă entu
ziastă In toate secțiile pe ra
mură de sport (tenis de masă, 
șah, fotbal, tenis, volei etc.) 
și un sprijin permanent din 
partea Comitetului sindicatului.

RubricS realizată de
Tiberiu ST AM A

*
L
>
a

De multe ori auzim între
barea : • eile mutări Înainte 
vede un șahist ? A lost pusă 
șl lui A. Alehin, celebrul 
campion al anilor interbelici, 
și el a răspuns ou o buitadă : 
„văd atîtea, cite t_ 1
bule...» Tot Iul 1 se atribuie 
însă și răspunsul că ar putea 
calcula dinainte 16 mutări, iar 
alți corifei al șahului au pre
tins eă pot prevedea variante 
de 20 sau chiar 30 de mutări. 
Evident, exactitatea afirmații
lor este greu de probat. Im
portant rămîne faptul eă un 
jucător trebuie să prevadă în 
planul partidei sale nu numai 
Idei generale, ci și variante 
concrete de desfășurare. Uhe- 
orl, aria ramificațiilor de joc 
este atît de mare, Incit 
nu 1 se poate pretinde 
calcul exact al tuturor 
rlantelor, iar mutarea aleasă 
o va face doar intuitiv. A- 
eeastă intuiție, cît mai apro
piată de calculul real, este 
apanajul marilor jucători.

Fără îndoială, pentru pozi
ția ce am abordat-o In 
cedenta rubrică (alb — 
Dd3, Tal, bl, Nd2, Cd5, 
c4, ei, ts, g3, g4 5 negru 
Rg8, Dd8, Te8, f7, NcS, 
Pas, b4, e5, f6, g7, h6), extra
să din fișa partidei ștefanov— 
Humă, jucată In grupa dels 
Tg. Mureș a calificărilor Cam
pionatului Național, conducă
torul pieselor albe a trebuit 
să calculeze cît mal exact 
consecințele mutării 1.NA6 ! 
Aceasta, fiindcă era vorba de 
un sacrificiu de figură, urmă
rind obținerea inițiativei, dar 
care-1 lăsa pentru moment In
tr-un important handicap ma-

îmi tre-

Dacă atacul 
imediat roade,

rezultat 
șansele 
totuși,

terial. 
nu dă 
ar fi compromise. Și ____
roadele n-au întârziat să vină, 
anume : l...g:h6 Z.T:h6 Nf8 (o 
Întărire a poziției care pare 
suficientă, dar...) 3.Tg6-j- Ng7 
4.g5 (... asaltul albului se întă
rește și el) 4... Tef8 5.TM f:g5 
4.g4 ! Te8 7JOh3 Rf8 ,8.Dh8+ I 
și negrul a cedat (7... N:h8 
B.T:h8 mat), iar maestrul in
ternațional Parik Șlefanov ob
ținea astfel un punct foarte 
necesar allficarea în
fina A

fibcdefgt»
Cine muia
Pe scurt despre exemplul 

următor, înfățișat pe diagra
mă. Evident, dacă albul ar fi 
la mutare, victoria i-ar reve
ni Imediat : l.Dh8 mat. Dar 
mută negrul și — surprinză
tor I — va găsi o răsturnare' 
completă a situației. Să ve
dem, cum...

Radu VOIA

TIMER
Campion 

pe echipe 
Încheiat, c 
victoria i 
piului Bu< 
disputată 
deosebire 
— a fost 
liști. Ad'» 
tatea cn p 
rioade inc 
tatr-o co 
care, norn 
gătirile în 
cipante. C 
prezente i 
împărțite 
criterii ge 
rele dispu 
te, turneu 
tim act ar 
ționatele j 
Timiș și 
Prahova c 
posibilitate 
cru pe cei 
xeri, din 
pentru dis

De la în 
nem că n 
care au et 
hovean au 
Impresie, 
din Dolj 
sionat prir 
avansate, i 
luptă, ei c 
care antre 
tinerii adr 
trenament

UN CAMPIONAT CALITATIV SUPERIOR CEI
(Urmare din pag. 1)

trebuie subliniată din nou lip
sa de viabilitate a actualei 
formule competiționale. nu
meroși fiind specialiștii sau 
simpli iubitori ai rugbyului 
care gîndesc... nostalgic la sis
temul grupelor valorice — tot 
cu 29 de echipe, așadar —. 
neputînd uita că ta perioada 
aplicării lor Sooția sau Tara -4 
Galilor, ca să dăm doar cele 
mai sugestive exemple erau 
învinse la București.

în lungul șir al etapelor dis
putate au existat, de bună sea
mă. și elemente remarcabile 
în jocul unor divizionare, dar 
imaginea de ansamblu a cam
pionatului nu este defel to
nică. Orizontul tactic rămîne. 
în general, palid, bagajul teh
nic al atîtor și atîtor jucători 
se prezintă sărac, angajament 
tul într-un meci sau altul se 
face în funcție de adversar, 
de... calcule, ceea ce explică 
numeroasele sooruri-fluviu, lan
țul de, surprize, inconstanța — 
adesea de la etapă la etapă. 
Faptul că din totalul celor

3972 de puncte marcate (pri
mite) aproape jumătate au fost 
realizate prin eseuri ar putea 
crea ideea unui crescut spirit- 
ofensiv, însă diferentele dintre 
reușitele echipelor sînt. cum 
se poate vedea în continuare, 
prea mari. Astfel tacit cel din
ții deziderat al pauzei competi- 
ționale îl constituie... pregăti
rea DIN VREME a unui sezon 
mai fast, cu semnele unui 
grabnic, necesar reviriment.

SPRE AL DOILEA „TROFEU 
SPORTUL» este lansat dlnamo- 
vlstul C. POPESCU, care a În
scris nu mai puțin de 24 de e- 
seuri ! II urmează, la... distanță, 
coechipierii săi Paraschiv, Tofan 
— cîte 10, Toader, Doja — eîte 9 
apoi Nistor (Baia Mare), Boldor 
(Steaua). Aldea (Dinamo) — cite 
8, If rim (Rulmentul Birlad), M. 
Zafiescu (Dinamo), Becheș (CSM 
Sibiu) — cite 7 ș.a.m.d. în între
cerea echipelor, DINAMO a depă
șit „suta», totallzînd 108 eseuri, 
în continuare : Steaua 52. Farul 
50, Știința CEMIN Bala Mare 39 
Politehnica Iași 37, CSM Sibiu SI, 
știința Petroșani 30, Rulmentul 
Blrjad 27, „U“ Timișoara, R.C. 
Grivlța Roșie 16, Contactoare Bu
zău, Mașini Grele T.C. În4 11

Sportul St 
CSM Suc< 
Oradea 4, < 
P'xT -a<
Cluj- x

Cel ...ui 
dovedit S 
(Dinamo) ■ 
Stellstul D 
113 p, ieșei 
țeanul T. I

C

1. STEAUI
2. Griv. R<
3. Șt. Peti
4. CSM S-
5. CSM Si
6. T.C. IN
7. Rulmen
8. Sp. Stu
9. UAMT

10. „U* Cj.
•) Sancti

1. DINAM, 
-2. Farul
3. Șt. B. 1
4. Polit. I
5. Cont. B 
4. „U« Tir 
7. Maș. Gri 
«. Gl. Ar.
». Gl. Bai 

14. Rapid

PENTRU O CÎT MAI BUNĂ REPREZENTARE LA J.O.
(Urmare din pag. 1)

marcabile la diferite competi
ții de anvergură. în ultimii 10 
ani. ei au urcat pe podiumu
rile campionatelor europene și 
mondiale rezervate armelor eu 
aer comprimat. Corneliu Ion. 
Ilie Codreanu, Anișoara Matei. 
Silvia Kaposztay, Ana Buțu- 
Ciobanu, Maria Macovei, Elena 
Taciuc definind tn momente 
diferite titluri continentale și. 
unii dintre ei. chiar recordu
rile lumii . cum a fost cazul 
la pistol 10 metri feminin, la 
C.E. de la Budapesta (1984).

Așadar, există ta momentul 
de fată toate condițiile pentru 
un progres substanțial al pro
belor nou introduse în progra
mul olimpic de tir : tradiție, 
condiții materiale, performeri 
valoroși. Pe această bază. In 
acest an și jumătate care a 
rămas pînă la ediția următoare 
a Jocurilor Olimpice, specia
liștii noștri, fippreună cu spor
tivii lor trebuie să construias
că și mai atent ca pînă acum 
rezultatele cifrice pe care ur
mează să Ie atingă in luna 
septembrie 1988. în octombrie 
1987. In Ungaria șe vor des
fășura Campionatele Mondiale 
de tir de la 10 m. prilej exce
lent de a modela pînă în cele 
mai mici amănunte, ta condiții 
asemănătoare. Jocurile din 1988. 
în această idee, tot anul viitor, 
vor mai fi* organizate și C.E. 
pentru arme cu glonț ta Fin
landa. La ambele aceste com
petiții, obiectivele principale 
trebuie să fie. pe lingă obți

nerea unor medalii și titluri, 
rodarea unor elemente talenta
te, capabile să progreseze sub
stanțial în perioada de pină la 
Jocurile Olimpice. Aducem ta 
discuție elementele tinere pen
tru că, recent, tirul nostru a 
fost afectat de unele nereușite 
Ia Campionatele Mondiale de 
la Suhl. unde au evoluat o sea
mă de trăgători consacrat!, dar 
care n-au mai dat satisfacție.

Sigur, porțile echipelor națio
nale nu li s-au Închis, deși fe
derația a luat măsuri drastice. 
Printr-o pregătire asemănătoare 
celei care în alți ani Je-a adus 
satisfacții, absolut toți pot emi
te pretenții Ia selecționarea In 
delegația României participantă 
la Olimpiada de vară din 1988. 
Locuri există pentru toate cele 
12 probe olimpice — vechi și 
noi — ale tirului !

7 DECEMBRIE 1986
| TRAGERE EXCEPȚIONALA

«e atriDuie clțiiQun in

BANI.AUTOTURISME.EXCURSII
Im B.S.CEHOSLOVACA

ULTIMA 
DIN ACEST AN I

IA EXAMENUL COMPETITIVITĂȚII
(Urmare din pag. 1)
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U »e adaugă însă si câteva ne- 
impliniri constatate eu prile
jul Întrecerilor republicane 
dintre care menționăm doar pe 
cele ce aparțin secțiilor de ni
vel național : slaba participare 
a sportivilor de la Politehnica 
București, Constructorul Timi
șoara, Voința Iași, Textila Pău- 
lești și Petrolul Cimpina. pre
cum și insuficienta atenție ce 
a fost acordată juniorilor la 
Tehnofrig CIuj-Napoca, Grivi- 
ța Roșie București, Metalul 
Salonta si Aripile Brașov.

în plan internațional. 51 din
tre' modeliștii noștri fruntași 
au fost angajați în opt com
petiții : Campionatul Mondial 
de micromodele (22—26 VIU. 
Cardington. Anglig). Campiona
tul European de zbor liber 
(9—14 IX. Pitești) și șase în
treceri, la toate clasele, la ni
velul țărilor socialiste. Iată, 
așadar. cele mai importante 
examene ale anului 1986, la 
care reprezentarea românească 
trebuia să fie la cotele exi
gențelor impuse chiar de ul
tima plenară a comitetului fe
deral. De la început trebuie 
spus că. în cea mai mare par
te a lor, rezultatele nemulțu
mesc. Dacă la concursurile in
ternaționale sportivii noștri au 
reușit, totuși, să obțină 10 me- 
daliii (3 de aur. 2 argint și 4 
bronz), la celelalte două com
petiții, de referință ta planul 
performantei, ei nu au izbutii 
să-și adjudece nici măcar o 
singură medalie! Să exempli
ficăm. La Campionatul Euro
pean. la care au fost prezenți 
180 de sportivi, reprezentînd 20 
de țări, cele mai bune locuri au 
fost : 5. loan Bucăzar (Gaz Me

tan Mediaș) la FIA și 7. Crta- 
gu Popa (Avia București) la 
F1C. în rest, locurile 12, M 
(de două ori). 36, 37, 45 si 47. 
La „mondialele" din Anglia, cu 
aceeași echipă care ta 1982 
reușise să-și treacă In palma
res atît titlul la individual, dt 
și la echipe. Aurel Popa si 
Aurel Morar (Voința 'Tg. Mu
reș) și Nicolae Bezman (C.S.U. 
Galați) s-au clasat pe trepte
le... 14, 44 și, respectiv 24.

Desigur, răspunderea pentru 
aceste slabe rezultate o poartă 
în primul rind, sportivii Înșiși, 
care au tratat cu suficientă si 
orele de pregătire teoretică și 
practică, dar și competițiile 
Evident însă este si faptul că 
nici munca de instruire pres
tată de antrenori, la nivelul 
secțiilor din care fac parte 
sportivii și nici actiyitatea teh
nicienilor de la Iot nu au fost 
pe măsura necesităților, chiar 
dacă cu toții dau vina exclusiv 
pe lipsa unor materiale de 
bună calitate. Este adevărat, 
în acest sens, cluburile si a- 
sociațiile sportive au o (din 
ce în ce mai mică) contribu
ție. dar comisiei centrale teh
nice de aeromodele rit si fe
derației de specialitate îi stă 
ta putință să ia măsurile ne
cesare pentru ca participările 
la competițiile internaționale 
(dincolo de pregătirile Centra
lizate si concursurile de selec
ție) să se soldeze cu rezultate 
de prestigiu.

în anul care urmează poate 
fi făcut saltul atît de cerut de 
iubitorii si susținătorii aero- 
modelismului ? Un răspuns a- 
firmativ poate fi dat la con
cursul țărilor socialiste și mal 
ales, la Campionatul European 
de micromodele ce va avea Ioc

ta tepten 
hova. Băi 
versele in 
județean t 
cursurile i 
patru ean 
fie priviți 
nori și in 
sici de sr 
mare exi 
rezultatele 
de jocul 
ei vor fi 
tlnuitătii.
iar califii 
i(nportant< 
la nivelul 
dică maxi
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a Campionatului pe echipe al juniorilor

I POT ASPIRA LA MAREA PERFORMANTA 
pa Bucureștiului. In ea au e- 
voluat cîțiva boxeri deja cu
noscut!. cum sînt Nicolae A- 
liuță — vicecampion european 
de juniori. Mihai lieu, Valen
tin Niculescu ș.a. Ei s-au pre
zentat bine pregătiți șl au cîș- 
tigat pe merit, lăsînd o impre
sie dintre cele mai bune.

Dar dacă despre trei dintre 
cele patru participante la tur
neul final am avut aprecieri 
deosebite, nu același lucru îl, 
putem face la adresa selecțio
natei județului Brăila. După 
cum se știe. în portul de la 
Dunăre se află s un club spe
cializat ta box. dar sportivii 
aleși în echipă nu au arătat 
mai nimic din frumusețea „no
bilei arte“. Singurul boxer, din
tre cei 
Costică Dafinoiu si Niță Robu, 
care a 
progres 
lescu - 
vituri 
bună 
luptă, 
nici, 
cam puțin dintr-o zonă în care 
boxul a avut, nu cu mulți ani 
ta urmă, sportivi de primă mt- 
nâ. printre aceștia numărîn- 
du-se chiar... cei doi antre
nori I

le boii 
ri s-a 
âe. cu 
lunici- 
rea — 
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e afle 
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îm de 
tia pe 
-o cu 
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Fintină, Ion Joița, Paul Căpri- 
ceanu (Craiova) si Ion Marconi, 
Ion Căprărescu și C. Steiănes- 
cu (Timișoara) muncesc cu re
zultate dintre cele mal bune, 
iar roadele s-au văzut în mo
dul cum elevii lor au boxat 
la turneul final. Olteni’ Gelu 
Bălășoiu, Tăsicâ Ene. Dorinei 
Badea. Iustin Antonie, Emil 
Constantinescu. Danie! Gîfu 
sînt, de pe acum, sportivi for
mați. care pot aspira îndrep
tățit la obținerea. în viitorul 
apropiat, a unor performanțe 
tot mai bune. Bănățenii au a- 
vut In echipă dțiva boxeri de 
excepție, care sperăm să con
firme frumoasele aprecieri fă
cute la adresa lor. In această 
situație se_ află Petre 
Lucian _"‘‘_
MuHer, Horațiu Bîtan. 
enumerați sînt talente 
tice și boxul românesc 
voie de asemenea
Ne-a surprins, totuși, că mulți 
dintre aceștia nu au intrat în 
vederile selecționerilor loturilor 
naționale de juniori și chiar 
de seniori. Un singur exem
plu : Petre Buliga este un pu
gilist cu calități deosebite și 
se află la vîrsta dintre juniori 
și seniori. Deci, atenție selec
ționeri !

Titlul de campioană a fost 
cucerit, cum arătam, de echi-

Ghiorghiță.
Buliga. 
Gabriel 
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TEMPOUL SCĂZUT, TROFEULIun aliat al lui o-o FAIR-PLAY

prezentați de antrenorii

dovedit posibilități de 
este Chiriac Chircu- 
un tînăr înalt, cu lo- 

dlrecte 
apreciere 
Tn rest, 
bătăioși

puternice și o 
a distantei de 
sportivi puter- 

și... atît Dec’.

Paul IOVAN

Ieri, in Divizia A la polo

RAPID ȘI-A LUAT REVANȘA
• 12-9 cu Progresul București /

Bazinul Floreasca din Capitală 
a găzduit ieri după-auniază man
șa a doua a dublei Intîlnlri din
tre formațiile bucureștene RAPID 
și PROGRESUL. Scor final : 12—9 
(3—2, 2—1, 5—3, 2—3). Ambiționați 
de înfrîngerea din ziua preceden
tă, feroviarii bucureșteni au a- 
bordat partida cu multă atenție 
șl concentrare, atît tn atac, cît șl 
in apărare, reușind să ia con
ducerea cu două goluri încă de 
la începutul meciului. Apoi șl-au 
păstrat avantajul — pe care l-au mărit la un moment dat, consi
derabil (10—5. min. 20,54) — pînă 
in final. De partea cealaltă. 
Progresul a avut o prestație ceva 
mai slabă decît în prima zi, cu 
o lipsă de concentrare oare a 
fost sancționată, mal ales in 
fazele de atac, ratînd incredibil

din poziții în care se, aflau sin
guri cu portarul Sorin Nicolae 
(în zi foarte bună), la numai 
2—3 metri. Ce-i drept, În ultima 
repriză, Progresul a avut o fru
moasă revenire, dar tardivă, reu
șind doar să micșoreze diferența 
de scor la două goluri (9—11, 
min. 25,56), pe fondul unei scă
deri a Rapidului, care a avut, 
totuși, puterea să revină și să 
mai Înscrie un punct în ultimele 
secunde de joc. Au marcat : Jia- 
nu 3, Florincescu 2, Iile 2, Zam
fir 2, B. Tufan 2, Ungureanu 1, 
pentru Rapid respectiv Chiru 
2. Mușat 2 Tschiltsche 2, L. Cre- 
țu 1, Oprișan 1. Bărbulescu L 
Arbitri : V. Median și A. Gere.

Marian NEGOIȚA

I A surprins neplăcut faptul că
* în ultima etapă de campionat 

s-au Înregistrat trei
\albe. De trei ori 0—0! 
ma tentație a fost de 
jocul ultradefensiv al 
lor, ta cazul .de față 
E.C. Argeș și Petrolul. Dau? a- 
oeastă tentație cedează in fața 
unei judecăți mai complexe, 
ceea ce face ca partea de vină 
să treacă mai curimd spre jocul 
gazdelor.

Un 0—0 e un rezultat care nu 
presupune automat un joc lip
sit de calități. Italia, in perioa
da titlului său mondial din 
Spania, oferea un campionat 
ou multe meciuri nule — pro- 
nosportiiștii ounosc acest lucru. 
Acel 0—0 italian, care se menține 
și astăzi, reflectă îp primul 
rind disciplina deosebită a mar
cajului, care face că piuă și 

, .^stelele" nenumărate din cam
pionatul italian să se afle ,Ja 
cutie“, cum se spune. Un cam
pionat in care pînă și Marado
na marchează foarte puțin.

Sigur că marele număr de 
goluri marcate intr-un campio
nat nu pledează automat și 
pentru calitatea jocului. Ciprio
tul Caiafas, de pildă, a câștigat 
cîndva „Gheata de aur". En
glezii, pe de altă parte, pun pe 
prim-plan spectacolul 
că țin seama foarte mult 
numărul biletelor vîndute 
„dau drumul la joc“. 
vorba de meciurile Ligii, 
care echipele atacă pe rind, pu
nând pe prim-plan creația ofen
sivă, care are dreptul, spun 
ei, la o desfășurare completă, 
fără' strangulări dta fașă, cum 
se întâmplă în campionatele cu 
joc aspru. închis.

In campionatul U.R.S.S., re
cunoscut prin echilibru] dintre 
echipele fruntașe, nu se mar
chează foarte mult. Așa, de pil
dă, liderul actual, Dinamo Mos
cova, a marcat 45 de goluri în 
29 de etape — mai are de sus
ținut un singur meci —, iar 
rivala sa, Dinamo Kiev, a reu
șit ceva mai mult, adică 50 de 
goluri tot în 29 de etape. Să fie 
aceasta o probă de ineficacita
te ? Greu de presupus.

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

y

I
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EXEMPLUL

scoruri 
Si pri- 

a acuza 
oaspeți -

Oțetul,

pentru 
de

Este

Deci. cifrele nu spun chiar 
totul. Dacă am aceepta în pri
mul find ariteriul cifrelor, am 
putea spune că cele 76 de go
luri marcate de Steaua și Di
namo in 29 de meciuri (36+40) 
ar fi automat proba unei mari 
eficacității.

Oricum, cele trei rezultate de 
0—0 rănita. Și socotim că ele 
se datorează mai puțin tactici
lor defensive ale oaspeților — 
în fond, în campionatul nos
tru, dominat pînă nu de mult 
de un... cvartet și simplificat, tn 
ultima vreme, prin sprintul Ste
lei — e greu să retragi echi
pelor mici dreptul de a apăra 
un punct, mai ales că — așa 
cum spun aceste echipe — vin 
etape cu Steaua, cu Dinamo, 
eu Sportul pe teren propriu, 
cînd e bine să ai de unde pier
de. Și chiar dacă acest rațio
nament ou poate fi acceptat 
integral, el este o realitate de 
care trebuie să se țină seama.

De ce reușesc echipele noas
tre din deplasare să mențină un 
0—0 timp de 90 de minute și 
Să o facă cu o siguranță de 
șahist expert In arta remizei 7 
Pentru că au de partea lor 
tempoul Întotdeauna scăzut al 
echipelor care atacă, un tempo 
care permite organizarea în 
liniște a unei apărări prelun
gite. Bineînțeles că există și 
unde excepții — Steaua, In 
primul rând. Dinamo în două 
jocuri (cînd a și marcat 17 go
luri), Corvinul — acasă, dar, 
de cele mai multe» ori, tempoul 
mult sub cota calității și, im
plicit. a spectacolului este cel 
care permite proiectarea lui 
0—0 și mai ales punerea ta a- 
plicare a proiectului.

Cam atât despre stingherito
rul de trei ori 0—0 înregistrat 
fa ultima etapă de campionat.

SPORTUL"
Dincolo de lupta pentru puncte, 

cele 18 divizionare A se află an
gajate șl tn disputa pentru un 
Ioc cit mai bun in competiția 
sportivității dotată cu „Trofeul 
fair-play Sportul-, care șl ea se 
apropie de încheierea primei ju
mătăți. Care este linia de clasa
ment Înaintea ultimelor două e- 
tape ale turului 7

•) G — cartonașe

1. F.C.M. Bv.
G
10

B S P»
— 251)

2— 3. Corvinul 11 — 245
Rapid 11 — — 245

4— 7. Dlnamo 12 — — 240
Victoria ia —> 240
S.C. Bacău 12 — —> 240
Flacăra 6 1 6 240

8. F.C. Olt 10 1 3 235
9—10. Steaua 12 1 — 230

Petrolul 12 1 1 230
ti. Univ. Cv. 10 1 5 225

12—13. Oțelul 18 —? — 210
Sp. Stud. 18 — — 210

M. „U" Cj.-Nap. 18 1 1 200
15. Gloria 21 — — 195
10. F.C. Argeș 21 1 2 185
17. Jiul 18 3 14 140
18. Chimia 22 3 19 93

loan CHIRILA

, _ _ . . __  galbene, R
cartonașe roșii. S — etape 
suspendare, P — punctaj.

Lidera este F.C.M. Brașov, 
are un avans minim față 
Corvinul șl Rapid — ocupantele 
celorlalte două trepte ale podiu
mului. La numai cinci puncte de 
ele se află un grup de patru e- 
chipe — Dinamo. Victoria, S. C. 
Bacău și Flacăra — care țintesc 
să urce pe scara sportivității. în 
subsol. Jiul șl, mai ales, chimia 
au cam pierdut contactul eu plu
tonul vîlcenii mai avînd doar 95 
de puncte din totalul zestrei de 
300 cu care au luat startul. Care 
sînt cifrele globale după 15 eta
pe ? 254 de cartonașe galbene ; 13 
cartonașe roșii ; 51 de etape de 
suspendare pentru eliminări și 77 
etape de suspendare pentru cu
mul de două cartonașe galbene. 
Sînt cifre îngrijorătoare, neper- 
mise pentru reprezentantele pri
mului eșalon de la care preten
țiile sîrit altele, ta plan indivi
dual. un lider de neinvidfat este 
petroșeneanul Szekely, cu 6 car
tonase galbene In cont.

oare 
de

„VETERANULUI" MEREU TÎNĂR
Se spune că in gimnastică, 

mai ales in cea masculină, 
performanțele mari se ob
țin cu dificultate, nu in pu
ține cazuri fiind nevoie de 
mai bine de 7—8 ani de 
muncă fără preget pentru 
a ajunge la categoria 
maeștri și a aspira la o 
poziție fruntașă in activi
tatea competițională de 
virf. Aidoma s-au petrecut 
lucrurile și în cazul lui 
Aurelian Georgescu, timp de 
mulți ani gimnast de frun
te al țării, component al e- 
chipei noastre reprezentati
ve, poate cu precizarea că 
el și-a pregătit eu mai 
multă minuțiozitate, cu dir- 
zettie și perseverență fie
care evoluție, fiecare par
ticipare intr-o competiție 
internă sau internațională, 
pentru că nu întotdeauna 
sănătatea i-a fost un aliat 
fidel. El a trebuit să depu
nă eforturi mai mari decit 
colegii săi pentru a recupe
ra uneori absențele înteme
iate de la unele antrena
mente, și nu o dată l-am 
văzut chiar în campionate 
naționale sau în întreceri 
internaționale strîngind din 
dinți pentru a putea duce 
la bun sfirșit o mișcare de 
mare dificultate sau pentru 
a executa foarte bine un e-

lement dintre cele mai gre
le. In general, însă, aceasta 
era, ca să spunem așa, fața 
nevăzută a lucrurilor. Pen
tru marele public, Aurelian 
Georgescu a fost un mare 
sportiv, un mare campion, 
mărturie in acest sens fiind 
numeroasele sale titluri de 
campion al țării, selecțiile 
tn prima echipă a României

la competiții dintre cele mat 
importante, înalta sa măies
trie sportivă prin care i-« 
impus de atitea ori fie in 
/ața colegilor săi, fie tn 
lupta cu cei mai buni gim- 
naști din alte țări.

Ceea ce ne-a determinat 
să facem publice aceste a- 
mănunte din cariera sportivă 
a lui Relu Georgescu este 
remarcabila sa longevitate, 
devotamentul exemplar cu 
care el a dovedit că știe să 
lupte pentru culorile clu
bului, pasiunea sa remarca
bilă pentru gimnastică, a- 
cest sport deosebit de greu, 
In care, iată, a obținut mari 
satisfacții și in acest an.

La recent încheiata edi
ție a campionatului națio
nal al maeștrilor, de la Re-

șița, la virsta de 28 de ani, 
Aurelian Georgescu a fost 
selecționat din nou bl pri
ma echipă a clubului tău, 
Steaua, antrenorul Gheorghe 
Condovici preferîndu-l pen
tru forma de concurs și dis
ciplina sa exemplare, pen
tru dirzenia cu care știe sd 
lupte în competiție. Iar el 
n-a înșelat cu nimic încre
derea arătată. Dimpotrivă 
A evoluat exemplar chiar 
pe postura de „deschizător", 
a insuflat încredere colegi
lor de echipă prin execuți
ile sale sigure, iar puncta
jul realizat a contribuit și 
el la binemeritatul succes 
repurtat de gimnaștii din 
echipa Steaua. Deci, un nou 
titlu de campion al tării 
pentru Aurelian Georgescu 
la 28 de ani, vîrstă la care 
numeroși alți gimnaști frun
tași își deapănă de mult 
amintirile

Pentru cele două decenii 
de activitate rodnică, pentru 
longevitatea sa sportivă ie
șită din comun, în condiți
ile unei sănătăți adesea 
precare, pentru exemplara 
dăruire față de culorile clu
bului, un sincer bravo 
teranului" Aurelian 
gescu, gimnastul 
tînăr.

Constantin MACOVEl

PANORAMIC
Prima jumătate a campionatului 

Diviziei C se apropie de final, 
duminică fiind programată etapa 
a XV-a, ultima a turului. O suc
cintă trecere in revistă a turu
lui competiției scoate in eviden
ță ctteva aspecte nelipsite, cre
dem. de Interes.

DIVIZIA C

,ve- 
Geor-
merev

• Inter Vaslui este singura 
formație din cele 192 care se 
întrec in cele 12 serii care nu a 
cunoscut Înfrîngerea în 14 jocuri. 
Vasluienii emit deja 
pentru promovarea în 
secund, ei avind la 
tehnic" pe Constantin 
antrenor specialist ta 
• O surpriză plăcută 
în acest sezon, echipa 
doveană Explorări i 
care, se pare, va termina turul 
pe primul loc șl, împreună cu 
Șiretul Pașcani, va lupta ta pri
măvară pentru șefia seriei nr. 1. 
Explorări mai are meritul de s 
fi promovat ta 16-lm!ile „Cupei 
României-. • Seria „bucureștea- 
nă“. în fruntea căreia s-au situat 
ta prima jumătate a competiției 
Metalul București, Tehnometal
București și IUPS Chitfla, are
acum un nou lider — MECON 
București. Este o formație dotată 
cu experiență ta campionatul
trecut ea aflîndu-se, tot timpul, 
printre fruntașe, 
nu țin. după cum 
dența cartonașelor 
fel nu se explică 
rezultate omologate 
„masa verde" Exemple : Minerul 
Bălan, Carpați Agnita, Construc- 
torul-Hidrotehnlca Focșani, Con
structorul Iași și altele. • 
Dintre fostele divizionare B ta 
postură de fruntașe se găsesc, la 
încheierea turului, doar Avîntul 
Reghin șl Metalul Plopenl. In 
partea superioară a clasamente
lor se mai află înfrățirea Oradea,

pretenții 
i eșalonul 

,,pupitrul 
i Dinu, un 
promovări, 

i a produs, 
i nord-mol- 
Cimpulung,

• Antrenorii 
se vede evi- 
galbene. Alt-' 

numeroasele 
cu 0—3 la

Unirea Alba lulia și 
Lupeni. tn schimb, o 
mai mult decît'modestă au C.F.B. 
Timișoara (19 p.), I.PJL Sibiu 
(19 p.) I.C.S.I.M. București (14 p.) 
Chimia Fălticeni (12 p.) și Mi
nerul Vatra Dornei (13 p.). • 
Dintre noile promovate, o im
presie frumoasă au lăsat, pini 
acum. Progresul Timișoara — 
pe primul loc in seria vm-a L 
C.F.B.-I.A.C.P. București, Me
talul Botoșani șl Silvania Cehu
Silvanlel. Cele mal multe Insă
n-au reușit pînă acum să facă
față dificultăților campionatului 
șl se află jos de tot tn clasamente, cum ------ ... - . -
Bacău, 
înainte 
Ghelar, 
Minerul 
amintim 
pentru nesportivltate au fost 
pendate și au pierdut puncte __ _ 
țloase : Cristalul Dorohoi, Carpați 
Gâlăneștl, Partizanul Bacău etc. 
• Un fapt Interesant t in cam
pionat activează nu mal puțin de 
24 echipe miniere, dintre care 
cele mal bune, la ora actuală, 
sînt Minerul Anina (locul I — 
In seria a vn-a) și Minerul Bala 
Sprle (locul I — în serie a X-a),
• Dintre meciurile ultimei eta

pe a turului se desprind ca fiind 
cele mal atractive următoarele : 
Gloria Galați — Inter vaslui (Be
rta a n-a). Petrolul Ianca — 
Energia Mărășești (s. ni), Oțelul 
Călărași — portul Constanța (s, 
IV) Metalul București — MECON 
București (s. V), Muscelul Cîm- 
puiung — Progresul Băilești (s. 
VI) Progresul Timișoara — Me
talurgistul Cugir (s. VUT), Sticla 
Arieșui Turda — Metalul Alud 
(s. IX). Someșul Satu Mare — 
Victoria Cărei (s. X) și Viitorul 
Gheorghenl — Avîntul Reghin 
XI). (T.B.)

Minerul 
evoluție

e cazul echipelor Letea 
Constructorul "

Vinju Mare, __
Bihoreana Marghita 
Borșa. • Șl acum 
și de cîteva echipe

Pitești, 
Minerul 

Șl 
să 

oare 
sus- 
pre-

PE VALEA PRAHOVEI
DE TURISM. HOTELURI ȘI RES- 

ȘTI oferă un bogat program de mi- 
Prahovei. cu sejur de 2—5 zile tn 
edeal.
vile sau hoteluri. Masa se servește pe

rt I și II ; în perioada 19—22 decem- 
>ort — 344 lei. fără 
22 decembrie preț :
: — 189 lei.
ifort II ; în perioada 
ort — 320 lei ; fără 
a 19—22 decembrie preț : cu transport 
port — 402 lei.

transport — 283 
cu transport —

19—22 decembrie 
transport — 258

&

Lecțiile pregătitoare o- 
bligatorij pentru sportivii 
medaliati. component! al 
loturilor naționale si 
olimpice din anii I și n 
de la Cursul de califica
re a antrenorilor sînt 
programate în perioada 
8—18 decembrie 1986 la 
I.E.F.S

La aceste lecții pregă
titoare pot participa și 
cursanții restantieri din 
anii I și II.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 28 NOIEMBRIE: cat. 1: 3 
variante 25% — autoturisme Da
cia 1300: cat. a 2-a: 1 variantă 
100% a 15.899 lei și 20 variante 
25% a 3.975 lei ; cat. * 
variante a 8.119 lei:
43 variante a 2.218 lei: cat. a 5-a: 
170.50 variante a 560 lei: cat. a 
6-a: 319.25 variante a 299 lei: cat. 
X: 1.878 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1: 217.662 lei.

Autoturismele ..Dacia 1300“ de 
la categoria 1. au revenit narti- 
ctoantilor • Gaburel Neculai din 
corn. Dărmănes+i . 1ud. Bacău Lucactu luliu din Clui-Napocă 
șl Horga Sabin din Brad 
Hunedoara

a 3-a : 11,75 
cat. a 4-a:

1ud.

• Mal simt DOUA ZILE pînă 
la TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO de duminică, 7 decembrie, 
ultima tragere de acest fel din 
anul curent, care atribuie Impor
tante cîștlguri în bani, autoturis
me si excursii

LOTO
® Trageica obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri,' 5 decembrie, va 
avea loc in București. ta sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
tacepînd de ia ora 15,50. Desfă-

șurarea tragerii va fi transmisă 
la radio, pe programul L la ora 
16,15. Numerele extrase vor fi ra
diodifuzate, In reluare, la ora 
18,55, pe programul n, la ora 23, 
pe programul 1 precum și a 
doua zi, dimineața, la ora 8,55, 
pe același program. După efec
tuarea tragerii va rula un film 
artistic. Intrarea liberă.
• lucind cu perseverență la 

LOZ tn PLIC, puteți beneficia 
de importantele cîștlguri acorda
te atît prin procurarea lozurilor 
obișnuite, cit și a lozurilor lan
sate tn cadrul unor emisiuni li
mitate, oare oferă cîștlguri su
plimentare, din fond special M 
AS. Loto—Pronosport,



A început Campionatul Mondial de handbal feminin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A DEBUTAT VICTORIOASA
© 25-22 cu echipa Cojreei de Sud
LEEWARDEN 4 (prin tele

fon). în mai multe orașe din 
Olanda, joi a început Campio
natul Mondial fenținin de hand
bal, grupa A. Echipa țării noas
tre face parte din seria D. 
alături de formațiile Coreei de 
Sud. R. F. Germania și Fran
ței. în partida de debut', selec
ționata României a întrecut Co
rcea de Sud cu scorul de 25—22 
(10—12). Handbalistele noastre 
au început, deci, bine competi
ția formațiilor de elită ale 
handbalului mondial.

Partida a debutat tn hota de 
superioritate a handbalistelor 
asiatice, cu ritm debordant si 
pase în mare viteză, cărora 
sportivele noastre le-au făcut 
față cu greu. Treptat, 
au echilibrat jocul si 
lat (17—17 în minutul 
Filoftela Danilof care 
ficat excelent un

însă, ele 
au ega-
47) prin 
a fructl- 

contraatac

lansat ideal de Doina Rodeanu. 
Scorul se menține tn conti
nuare strins pînă la 20—20, ega
litate care s-a consemnaf pe 
tabela de punctaj, în min. 50.

In ultimele 10 minute, echipa 
noastră joacă din ce în ce mai 
bine, mai aproape de potenția
lul său real. Eva Mozsl și Edit 
Torok atacînd și înscriind go
luri spectaculoase, care aveau 
să fringă definitiv elanul hand
balistelor sud-coreene. în min. 
55 scorul a devenit 24—21 prin 
golul realizat de Cristina Tache, 
Iar două minute mai tîrziu. 
Mariana Tîrcă îl majorează. Co- 
reencele au marcat din nou In 
ultimul minut, dar soarta par
tidei era pecetluită (25—22). 
Fetele noastre au obținut astfel 
o victorie meritată, după un 
joc aprig disputat. Marcatoare : 
Tîrcă 8, Verigeanu 4. Tache 3, 
T3r6k 3. Ciubotar o 3. Mozsl 3.

CUPELE CONTINENTALE LA BASCHET
S-au jucat primele partide 

din cadrul grupelor semifinale 
ale competițiilor europene in- 
tercluburi la baschet fete. Scon
tam că Universitatea Cluj-Na- 
poca va avea. în C.C.E.. o mi
siune dificilă la Vicenza. J’rl- 
migi fiind deținătoarea trofeu
lui. dar nu ne așteptam’ la o

infrîngere atît de drastică: 
40—80 (23—36 !)

Alte rezultate din Cupa „Lî- 
llana Ronchetti" : Iskra Lubll- 
jana — Lokomotiv Sofia 89—84, 
Femmlnile Milano — Tungsram 
Budapesta 95—60. Kremikovțl 
Sofia — Ferrara 73—66, Tuzla 
— Vysocke Praga 81—90.

Lunca 2. Danilof 1, pentru e- 
chipa României, respectiv Soon 
Yi Lee 3, Choon Rye Kim 3, 
Hyun Mi Kim 3. Eun Aeh Kim 
2, Miu Hee Suk 2 Kyung Hvva 
Sung 4, Kyung Soon Kim 3, 
Sook Kang 2. Au arbitrat foar
te bine Kjiell Ellansson și Lars 
Erik Johansson, ambii din Sue
dia.

Alte rezultate: Iugoslavia — 
Polonia 25—15 (11—5), Ungaria
— S.U.A. 30—15 (13—4) și
R. P. Chineză — Norvegia 
20—19 (12—14).

Vineri este zi de odihnă. în
trecerile în cadrul seriilor con
tinuă. sîmbătă si duminică. E- 
chipa României va întîlni sîm
bătă de la ora 19,30 (ora Româ
niei) formația R. F. Germania, 
la Groningen, iar duminică de 
la ora 17,00. formația Franței.

Programul celorlalte jocuri : 
sîmbătă : Iugoslavia — Austria. 
R. D. Germană — S.U.A.. Nor
vegia — Cehoslovacia. Polonia
— U.R.S.S., Olanda — Ungaria,
R. P. Chineză — Japonia și 
Coreea de Sud — Franța. Du
minică : Polonia — Austria,
R. D. Germană — Ungaria. Nor
vegia — Japonia. Coreea -de Sud
— R. F. Germania. Iugoslavia —
U.R.S.S., Olanda — S.U.A.,
R. P. Chineză — Cehoslovacia.

Ion GAVRILESCU

Primul concurs al sezonului din cadrul „Cupei Mondiale 
schi s-a desfășurat recent pe pirtiile de la Park City, Statele 
Unite, proba de slalom uriaș revenind vest-germanei Michaela 

Gerg (in imagine)
Telefoto : A. P. — AGERPRES

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
călărie • Austriacul Thomas 

Fruhmann (pe „Zukunft") a cîș
tlgat, la Bruxelles, proba de ob
stacole dotată cu Premiul Cam
pionilor, Înaintea 
Frederic Cottier (pe 
și a olandezului Van 
(pe „Friesengelst").

PATINAJ • In concursul de 
viteză de la Heerenveen (Olanda), 
contlnd pentru „Cupa Mondială", 
olandeza Yvonne van Gennlp ■ 
terminat învingătoare tn probele 
del500 și3 000 m. La masculin, 
pe distanța s 5 000 m. primul a

francezului 
„Nare lase”) 

der Vleuten

trecu1, linia de sosire norvegianul 
Gelr Karlstad.

SCHI • Cu sărituri de 108 șl 
114,5 tn, cehoslovacul Jlrl Parma 
a cîștlgat concursul preolimplc 
desfășurat pe trambulina de 90 tn 
de la Calgary.

TENIS • La Madison Square 
Garden din New York a Început 
Masters-ul. competiție care reu
nește pe ce! mal buni 8 jucători 
al lumii. Primele 3 meciuri au 
consemnai rezultate scontate : 
Wilande — Leconte 8—1. 7—5,
Becker — NystrcSm 6—1, 6—3, Ed
berg -* Gomez 8—3, 8—3.

X.

■i MORALA CONDAMNABILA
dcată in spiritul unor astfel 
de -principii" nu are nlmlo 
frumos tn ea șl nu face par
te din ceea ce se numește în
trecere sportivă. Cu 'atit mal 
mult cu 
cursului 
următori

renaș
te mporar 
sensibili- 

cu

„Acest sport nu e făcut 
pentru fetițe. Acest sport nu 
e făcut pentru băicțandrL 
Acest sport este al bărbați
lor" Emoționante par aceste 
cuvinte spuse de un antrenor 
elevilor săi. Nimic mai nor
mal, ca. în pauza unui meci, 
atunci clnd el sint 
conduși pe tabela de 
marcaj, îmbărbă
tarea, apelul la În
tărirea moralului,
terea rtotărlrli 
pierdute să fie
zate de un profesor 
tact. Una dintre rațiunile de 
a fi ale performanței sporti- 

- ve este chiar forjarea carac
terelor, Întărirea personalită
ții. cultivarea voinței de a re
cupera o situație, la un mo
ment dat, pierdută.

Dar cuvîntarea Începută atit 
ie promițător continuă pe 
ilțe coordonate. Auspiciile 
oromițătoare dispar șl lese 
la iveală o cu totul altă cre- 
llntă în menirea performan
ți: „Postura de Învins nu le 
alace declt debililor, neputin
cioșilor șl primitivilor. E 
cumva, cineva, aici, care vrea 
să piardă ?• Răzbate de alei o 
morală șubredă. derizorie, 
marginală. Performanta nrae-

cit „concluzia" dls- 
e trasă tn termenti 
de către „educator": 
„Mi-e indiferent 
dacă veți ieși de 
pe teren însingurați, 
pe o brancardă, 

sau bucăți 1 Totul e
să fiți învingători 1 1 Pe 
mine nu mă impresionea
ză acest spectacol, eu sini un 
bărbat adevărat. Totul e ea 
vouă să nu vă fie rușine dl- 
seară, sau mtlne, că ați fost 
niște învinși, adică niște ne
putincioși".

Aceste citate au fost culese 
din cartea iul Philippe Labro, 
recent apărută la Paris șl 
Intitulată „Studentul străin", 
cu subiecte culese din unele 
universități americane, unde 
snortul Îmbracă adesea, din 
păcate, asemenea hainei 1 
Secvența de mal sus a fost 
Înregistrată tn vestiarul unei 
echipe de fotbal american. 
Alte comentarii nu-sl mal au 
rostul.

Radu TIMOFTE

SPANIOLII AU CIȘTIGAT GREU miercuri ja cadrul
grupei 1 a preliminariilor Cam
pionatului European de fotbal șl 
încheiată cu victoria oaspeților 
la scorul de 2—1, agenția spanlo-

TIRANA, 4 (Agerpres). In co
mentariul consacrat partidei Al
bania Spania. disputată

(le puternică; Impetuoasă, cu 
mare putere de luptă, au Început 
mal bine, deschiztnd scorul in 
minutul 27 prin mijlocașul ofen
siv Muca. Dar lucrurile au luat 
o altă înfățișare in repriza se
cundă, clnd spaniolii au acoperit 
mal bine terenul de Joc, insta- 
lîndu-se in Jumătatea adversă, 
ceea ce le-a permis să înscrie 
de două ori, prin Arteche (min. 
68) șl Joaquin (min. S3) ; 
tn minutul 70, Chendo a ratat e 
lovitură de la 11 m".

Au jucat formațiile : ALBANIA! 
Mu sta — Omurri, Thao, Mihanl, 
Hodja, Ferko, Jusa, Yera, Demc- 
UarL Muca, Mlnga ; SPANIA : 
Zubizarreta — Arteche, Sanchls, 
Chendo, Camacho, Victor, Joa
quin, Senor (Eloy), Michel, Rin
con, Butragueno.

In urma acestui rezultat, 
samentui grupei 
fel : ’

cla
se prezintă ast-

•r

TURNEELE DE VOLEI
(Urmare din pag. l)

clzia șl serviciile' puternice ale 
campioanelor bine conduse de 
coordonatoarea Gabriela Dumi
trescu, ca șl. revenirea în formă 
a Mlrelel ropovlclu au decis 
rezultatul final. De reținut că 
formația craloveană a cîștlgat 
primul set (foarte Important pe 
plan psihic) după ce fusese con
dusă cu 5—0 șl 9—3. Astfel. U- 
niversltalea C.F.R. (34 p) se 
desprinde Ia 4 și, respectiv 5 p 
de urmăritoarele el, Dacia și 
C.S.U.-I.M.N.

FIȘA TEHNICA : UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA — 
C.S.U.-I.M.N. GALATI 3—1 (12, 
—8, 7, 10) ; 85 de minute; arbi
traj : C. Pltaru — Z. Moldovea- 
nu, foarte bun ; UNIVERSITA
TEA C.F.R. : G. Dumitrescu, L 
Enescu (L. Hermeneanu), C. Cuej- 
deanu, M. Șușman, M. ropovlclu, 
T. Drăgol ; C.S.U.-I.M.N. : C.
Răuță. S. Gaman, I. Berdllă (V. 
Vuc), Cr. Buzilă, G. Cojocaru 
(L. Tocacl). D. Dinlcă (D. Sîn- 
georgean).

7—12 feminine, neînvinse pină 
atunci in turneu: farul con
stanta și --------
BUCUREȘTI.
experiență, a 
stănțeană cu 
-3, -U, 14, ... „___________
Mădăllna Ciorbaru, Ileana Geam- 
bașu șl Marilena Neacșu de la 
învingătoare, Nicullna Bujor (din 
nou cea mal bună de pe teren). 
Viorica Btrsășteann șl Cornelia 
Colda de la învinse. Arbitri: Al. 
Ignat — C. Șovăială.

In cea de a a doua partidă 
OLTCTT CRAIOVA — G.I.G.C.L. 
BRAȘOV 3—1 (10, —3, 14, 11).
Desl a obținut victoria, echipa 
craloveană nu sl-a găsit cadența 
nld tn acest loc, comlțlnd multe 
greșeli la preluare șl blocaj. 
Remarcate : Mlrela Neculită (O) 
șt Monica Moise (G.I.G.C.L.). 
Arbitri: V. lonescu — M. Nltă.

în ultimul joc chimia rm. vil- 
CEA — CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—1 (—14, 8. 11, 7).

Vineri. de la ora 15,30 : 
G.LG.C.L. — Farul, Cil Im Ia — 
Oltclt. Flacăra Roșie — Calcula
torul.

flacaea roșie 
Cu un plus de 

cîștlgat echipa con- 
scorul de 3—3 (11, 

12). S-au remarcat:

Aurelian BREBEANU

CRAIOVA, < (prin telefon). în 
primul med s-au întîlnit cele 
două formații fruntașe ale grupei

V. POPOVICI, coresp.
TULCEA, 4 (prin telefon). Par

tida din deschidere — a turneu
lui masculin, plutonul secund — 
a oous 
REȘTI 
Meciul 
resant, site si

formați'le RAPID BUCU- 
șl C.S.M.U. SUCEAVA, 
a început lent. nelnte- 
eu multe servicii gre- 
oreluărl sttnaace ma! fl

Fazi din meciul Internazlonale — Avelllno (0—0), desfășurat duminici 
tn campionatul Italiei, tn centrul imaginii, internaționalul austriac 
Schachner (Avelllno) încearcă st treacă printre Ferri (stingă) și Giu
seppe Baresl. Telefoto: A.P.-Agerpres

ies ta terenul rapidlștllor. In 
consecință, suoevenll au ctștl- 
gat primele două seturi datori
tă unei mal mari concentrări In 
flnaluri. Rapid și-a revenit Insă, 
devenind, ta continuare, mal 
activ (îndeosebi prin Gizdavu, 
Bujor șl Șchtopescu) șl, punc- 
ttad sistematic, a Învins cu 
3—2 (—12, —13, 11, 5, 8). Arbitri: 
D. Delcea — I. Covaci. Cel de-al 
doilea meci, dintre TRACTORUL 
BRAȘOV șl POLITEHNICA TI
MIȘOARA, a fost frumos, cu fa
ze aplaudate de public, create In 
special de echipa brașoveană 
— Pustiu, Stere, Ferartu, Zam
fir, Crișan (Kosma), Cășvean 
(Crăciun) — căreia l-au tre
buit doar 55 de minute pentru 
a-șl adjudeca victoria cu 3—0 
(6, 12, 12). Au arbitrat : D. Ba
ba — E. Mendel.

Meciul vedetă al serii l-au o- 
ferit formația locală C.S.M. DEL
TA TULCEA șl RELONUL 
VINEȘTI tn fața unei 
arhipline. Tulceni! au reușit să 
răsplătească Încurajările publi
cului prlntr-un joc frumos, a- 
vtatat, la capătul căruia au Ieșit 
*— --------- ' ' 3—0

lă de presă E.F.E. notează, prin
tre altele : „Selecționata spanio
lă de fotbal a obținut o victorie 
muncită in fața Albaniei, meciul 
avtnd două aspecte distincte : tn 
prima repriză au dominat fotba
liștii albanezi, conduclnd jocul 
in fața celor 20 000 de suporteri, 
in timp ce partea a doua a apar
ținut echipei SpanleL Pe un te
ren dificil, cu multe denivelări, 
gazdele, care alcătuiesc o forma-

SA- 
săli

învingători cu scorul de
(8, 9, 11) reallzînd astfel, sur
priza turneului : tnfrîngerea 
derel grupei. • S-au evidențiat : 
Iordache, Strbu, Cersenba (D), 
Buruș, Vițelaru (R). Arbitri : I. 
Covaci —

Vineri <
- „Poli". 
C.S.M.U. •

V. 
de

11-

Tllcă.
la ora 14 : Relonul’ 
Tractorul — Rapid, 
C.S.M. Delta.

Sever NORAN

1. Spania
2. România
3. Austria
4. Albania

2
2
2
2

2
1
1
0

0
0 
o 
o

0 
1
1
2

3— 1
4— 1
3—4
1—5

4
2
2
•

dinUrmătorul med 
Romania — Albania, la 
tic 1987.

CIPRU - GRECIA 2-4

grupă,
25 m ar-

(2-1)
In grupa a 5-a a preliminariilor 
•E„ la Nicosia, meciul dintre 

Cipru șl Grecia s-a Încheiat cu 
victoria oaspeților : 4—2 (1—2). 
In prima repriză, echipa ciprio
tă a jucat excelent dar după 
pauză fotbaliștii greci s-au des
prins, datorită pregătirii fizice 
mal bune. Au marcat pentru în
vingători Papaioanou, Antoniou, 
Patstallas șl Anastasopoulos (din 
penalty). Iar pentru gazde Eva- 
goras șl Xavldes. în urma aces
tui rezultat, clasamentul grupei 
se Înfățișează astfel :
1. Grecia
3. Polonia
3. Olanda
4. Ungaria
3. Cipru

In acest 
oul dintre 
gramat la

grupei

3
2
2
2
1

2
1
1
0
0

o
1
1 
o 
o

1 
o 
o
2
1

7—5 
2—1
1—0
1—3

4
1
3
«

2—4 0
an se mal dispută Jo- 
Ctpru șt Olanda, pro- 
21 decembrie

•!> <

MICA PUBLICITATE
§

I

După plecarea Iul Horst KOppel, care a semnat (din sezonul 
viitor) pentru Bayer Uerdlngen, directorul tehnic al reprezenta
tivei de fotbal a R.F. Germania, nimeni altul declt Franz Becken
bauer, continuă să caute, cu Înfrigurare, un secund 1 Dlntr-un 
motiv sau altul, lnvoclnd (mal mult sau mal puțin fățiș) dificul
tățile de adaptare la aerul superior al Iul Beckenbauer, au re
fuzat oferta, pe rind, Bertie Vogts și Hannes Ldhr, cu toate cA 
ambii se aflau, șl se află, sub contract cu federația, primul ca 
antrenor al selecționatei de juniori, celălalt ca responsabil al e- 
chlpel olimpice. La fel a procedat șl „Invitatul" numărul 3, Sieg
fried Held, care n-a acceptat să dea vrabia din mină (naționala 
Islandel) pentru... cioara de pe gard.

Mal nou, Beckenbauer a făcut o tentativă șl cu Jupp Heyn- 
ckes, numai că antrenorul Borussiel MGnchengladbach l-a lăsat 
fără replică, declartnd că „dacă aș zice da, ar fl ca șl cum meș
terul ar lucra la ordinele ucenicului* I După care, cu nu mai 
puțină maliție, a continuat : „Directorul tehnic mal are o soluție 
să încerce la Mica publicitate" 1Jenantă situație pentru Beckenbauer 1 în fotbal, ca șl In viața 
vorbă veche, e mare lucru să lași loc de bună-zlua—

Ovidîu IOAN1ȚOAIA ’

I
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