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prezența tovarășului 
Ceaușescu, secretar

In
Nicolae ____ ,____ _____
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, vineri di
mineața au continuat lucrările 
sesiunii a patra a celei de-a 
IX-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

La sosirea in rotonda Palatu-, 
lui Marii Adunări Naționale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinați cu sentimente 
de profundă dragoste si prețui
re, cu puternice si însuflețite 
aplauze.

în cadrul ședinței au conti
nuat dezbaterile generale co
mune asupra Proiectului Legii 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1987 : Proiectul Legii Pla
nului de dezvoltare a agricul
turii. industriei alimentare, sil
viculturii și gospodăririi apelor 
al Republicii Socialiste Româ
nia pe aniil 1987 si Proiectul 
Legii Bugetului de stat al Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1987.

S-a trecut apoi la discutarea 
pe articole a fiecărui proiect 
de lege in parte, după care 
Marca Adunare Națională a 
adoptat, în unanimitate : Legea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pe 
anul 1987 ; Legea Planului de 
dezvoltare a agriculturii, in
dustriei alimentare, silviculturii 
și gospodăririi apelor al Repu
blicii Socialiste România pe a- 
nul 1987 ; Legea Bugetului de 
stat al Republicii Socialiste 
România pe anul 1987.

Trecindu-se la următorul 
punct al ordinii de zi, tovarășa 
Aneta Spornic, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a pre
zentat expunerea la Progra
mul privind autoconducerea si 
autoaprovizionarea pentru asi
gurarea bunei aprovizionări a 
populației cu produse agroali- 
mentare si bunuri industriale 
de consum pe perioada 1 oc
tombrie 
1987.

Marea 
aprobat, 
acest ____

în continuare, după discu
tarea pe articole a fiecărui 
proiect de lege in parte. Marea 
Adunare Națională a adoptat, 
in unanimitate. Legea privind 
organizarea Congresului și con
ferințelor județene ale oameni
lor muncii, alegerea și atribu
țiile organelor acestora si Le
gea cu privire Ia organizarea 
Congresului si conferințelor ju
dețene ale țărănimii, ale tutu
ror oamenilor muncii din agri
cultură. industria alimentară, 
silvicultură si gospodărirea a- 
Pelor, alegerea și atribuțiile or
ganelor acestora.

1986—30 septembrie

Adunare 
apoi, în 

Program.

Națională a 
unanimitate,

La următorul punct al ordi
ni] de zi. tovarășul Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, a pre
zentat expunerea la proiectele 
de legi pentru aprobarea decre
telor cuprinzînd norme cu pu
tere de lege emise de Consiliul 
de Stat, iar tovarășul loan 
Sălă.ian, președintele Comisiei 
constituționale și juridice a 
M.A.N., a prezentat raportul 
acestei comisii, care a avizat 
favorabil proiectele de legi.

După discutarea pe articole 
a tuturor proiectelor de legi 
cuprinse Ia acest punct al or
dinii de zi, Marea Adunare Na
țională a adoptat. în unanimi
tate, legile pentru aprobarea 
decretelor cuprinzînd norme cu 
putere de lege emise de Consi
liul de Stat.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat în unanimitate comple
tarea.ordinii de zi cu următoa
rele dquă puncte : modificări 
in componența Consiliului de 
Stat ; modificări in componența 
unor comisii permanente .ale 
Marii Adunări Naționale.

în conformitate cu prevede
rile Regulamentului de funcțio
nare a Marii Adunări Naționa
le s-a propus eliberarea din 
calitatea de membru al Consi
liului de Stal a tovarășului 
Constantin Leonard și alegerea 
ca membra al Consiliului 
Stat a 
Beldie.

Marea 
aprobat, 
turi, modificările In componen
ța Consiliului de Stat propuse, 
după care tovarășa Cameluța 
Beldie a depus jurămîntul de 
credință si devotament fată de 
Republica Socialistă România 
Ca membru al Consiliului de 
Stat.

In continuare. președintele 
Marii Adunări Naționale a su
pus spre aprobare propunerile 
Biroului M.A.N. cn privire 1* 
modificări in componenta unor 
comisii permanente, determi
nate de faptul că, in ultimul 
timp, unii deputati, membri ai 
comisiilor permanente, au fost 
numiți în guvern sau au pri
mit alte Însărcinări, iar unele 
locuri în comisii au devenit 
vacante.
'Marea 

aprobai, 
punerile 
ponenfa 
nente.

In încheierea ședinței, a luat 
euvintul 
Giosan, 
Adunări Naționale.

Lucrările sesiunii a 
celei de-a noua legislaturi s-au 
incheiat într-o atmosferă en
tuziastă, de puternică vibrație 
patriotică.

de 
tovarășei Cameluța

Adunare Națională a 
eu unanimitate de vo-
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fMîine, la Tokio, in ediția nr. 25 a Cupei Intercontinentale la fotbal 
| —

RIVER. PLATA,| STEAUA
Io FINALĂ MONDIALA INTER CLUBURI

- - A- ■
jș, © Două formații în premieră pe Stadionul Olimpic din capitala niponă @ România — 
f a 10-a tară a continentului nostru prezentă in competiția Europa - America de Sud

ZDin toata inima,
TOKIO, 12 (prin telefon, de la

trimișii noștri). A mai rămas pu-
țin timp pină la partida cea mai

g importantă a sfîrșitului sezp-

mult succes campioanei noastre !

nului fotbalistic international 
1986. finala iubiliară nr. 25 a 
Cupei Intercontinentale dintre 
campioana Europei și a Româ
niei, Steaua, și deținătoarea 
trofeului sud-american. River 
Plata, campioana Argentinei .

Duminică, la ora 5,00, ora 
Bucureștiului, arbitrul urugua- 
yan Jose Martinez va da sem- 

Ș naiul de Începere a acestei fi- 
nale. Vor fi în arenă două 

g finaliste inedite : Steaua Bucu-

I
%

rești si_River
Aires, 
prima 
echipă 
mare 
campioane din Spania. Portu
galia, Italia. Scoția. Anglia. O- 
landa. Grecia. Republica Fede
rală Germania si Suedia au 

, „urcat" pînă la marele meci 
din capitala Japoniei sau la 
cele tur-retur din edițiile mai 
vechi al finalei intercon-

g

Adunare Națională a 
în unanimitate, pro- 
de modificări in com- 
nnor comisii perma-

tovarășul 
președintele

Plata Buenos 
Europa va fi pentru 
oară reprezentată de o 
românească in această 

competiție. Pînă acum.

tinentale. Deci, 9 țări au 
reprezentat pină acum bătrînul 

g nostru continent. România fiind 
I

Nicolae 
Marii

tantă în finala interconti
nentală. Pînă acum, continen
tul sud-american a fost repre
zentat de 12 ori de Argentina.

onoran- 
membre

a 10-a pe
tă. Dintre
ale U.E.F.A.. tara noastră a- 
iunge astfel pe o listă de pal-

această listă 
cele 32 de

PumpidoLăcătuș

mares de cel mai mare presti
giu. Mal notăm că după 22 de 
ani o echipă românească evo
luează. din nou. 
reamintindu-ne că 
Olimpice din 1964 
tiva noastră a fost 
această tară.

River Plata este si ea debu-

tn Japonia, 
la Jocurile 
reprezenta- 
orezentă In

de 6 ori de 
de Brazilia 
raguay. Din

Uruguay, de 5 ori 
si o dată de Pa- 
Argenttna au toot

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 1-3)

Mîine. ultima etapâ a turului Diviziei A

MECIURI ATRACTIVE LA ÎNCHEIEREA STAGIUNII

0
patra a

O Pe stadionul din șos. Ștefan cel Mare, un derby de 
tradiție @ La Slatina, Jiul dorește să confirme ascen
siunea de forma din meciurile cu Dinamo și Corvinul 
@ Va reuși Sportul Studențesc sâ se reabiliteze — la 
Bacâu — după „dușul rece" cu Oltul ? @ La Cluj-Napo- 
ca, Flacăra e derutată după victoria studenților la Ga
lați și înfrîngerea' lor la Constanța © La Rm. Vîlcea, 
Chimia își strînge rîndurile (și contează pe toți titularii) 
0 La Ploiești, „meci de vîrf" între jocul avîntat al Pe
trolului și contraatacurile argeșene @ La Buzău, Gloria 

își pune din nou speranțe în talentul tinerilor

CLASAMENTUL
1. Steaua 16 14 2 0 39- 5 38
2. Dinamo 16 9 4 3 40-15 22
3. F.C. Olt 16 8 4 4 16-12 28
4. F.C. Argeș 18 8 3 5 17-11 18
5. Sportul Stud. 16 7 3 6 27-18 17
6. Victoria 16 7 3 6 18-16 11
7..Petrolul 16 5 7 4 13-11 17
8. F.C.M. Brașov 16 8 1 7 16-19 17
9. Corvinul 16 6 3 7 30-27 15

10. Univ. CraLova 16 4 7 5 12-13 15
11. S.C. Bacău 16 8 3 7 19-26 15
12. Cj.-Nap. 16 6 2 8 21-21 14
13. Oțelul 16 4 6 6 15-16 14
14. Rapid 18 8 2 8 18-26 14
15. Gloria 16 6 0 10 15-38 12
16. Chimia 16 4 3 9 20-34 11
17. Jiul 16 4 2 18 13-23 18
18. Flacăra 16 4 1 11 12-32 9

JOCURILOR \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w;
- RAPID

DinamoAstăzi, la București și Odense, in cupele europene la volei
;\\W\\\\\\\\l^k\\WAX)XWPR(^(pRAh4UL

București : DINAMO
stadionul

F. C. OLT 
SPORT CLUB 
.,U“
CHIMIA 
PETROLUL 
GLORIA

Astăzi echipele masculine 
volei care ne reprezintă 
cupele europene — Steaua 
Dinamo București — susțin 
nartidele-retur cu Hapoel Bat- 
Yam (Israel) și, respectiv, DHG 
Odense (Danemarca). Obiectiv
— calificarea în penultima fa
ză a competițiilor continentale
— cu siguranță realizabil, a- 
vînd in vedere faptul că am
bele noastre reprezentante au 
cîștigat la scoruri nete în pri
ma manșă.

După ce a văzut eVbluînd pe 
teren propriu, duminica tre
cută. pe Dinamo, în Cupa Cu
pelor. publicul bucurestean iu
bitor de volei are prileiul să 
vadă si pe Steaua. în C.C.E.. 
astăzi de la ora 17.30, in sala 
Rapid. Campioana noastră s-a 
întors de la Bat-Yam cu o vic
torie clară : 3—0 (7. 6. 5) șl, 
firește, este creditată cu sansa 
victoriei tot în trei seturi, deși 
— după cum ne mărturisea an
trenorul G. Bartha — vor fi 
folosiți în acest med retur 
multi tineri. în prima manșă, 
sextetul de bază stelist a fost:

de 
In 
si

Pădurețu. Pralea, Constantin. 
Spinu, Dascăl u. Pentelescu. 
E] va rămine același (cu e- 
ventualitatea reintrării lui Sol
ea) doar In startul partidei de 
azi... Despre adversara Stelei. 
Hapoel Bat-Yam. antrenorul 
Bartha ne spunea că are în 
lot patru dintre componenții 
de bază al naționalei israelie- 
ne, dar valoarea echipei oas
pete nu este de natură sâ-i 
creeze griji. Un meci ușor 
ded. In care Steaua trebuie 
să-și etaleze toate capacitățile 
atletice, tehnice si tactice cu 
care va aborda luna viitoare 
dubla confruntare cu o echipă 
de valoare net superioară, care 
pare a fi Brother Martinus 
Amstelveen (Olanda), care a În
vins detașat : 3—0 (12, 6, 6), 
in prima manșă a acestei faze, 
pe Legia Varșovia 1 Arbitrii tn- 
tflnlril de azi. din sala Rapid, 
stnt Walther Bohm (Austria) 
si Victor Ranghel (România).

în vederea meciului-retur 
din Cupa Cupelor. vicecam- 
oloana noastră. Dinamo, s-a 
deplasat la Odense, unde are

si ea o misiune ușoară, danezii 
nereușind la București decît .9 
puncte tn trei seturi I Șl în a- 
cest caz. calificare sigură. (A.B.).

Slatina :
Bacău :
Cluj-Napoca :
Rm. Vil cea :
Ploiești :
Buzău :

Partida VICTORIA — CORVINUL se
Meciul UNIVERSITATEA CRAIOVA

nat pentru la primăvară.
Toate jocurile de milne vor începe la ora ÎL

- JIUL
- SPORTUL STUD.
- FLACĂRA MOREN1
- OȚELUL GALAȚI
- F. C. ARGEȘ
- F.C.M. BRAȘOV 

va disputa marți.
— STEAUA a fost ami-

I

Steliștul Dascălu alertează mereu apărarea adversă. Iată-l. în 
atac, intr-un precedent meci din cupele europene

SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR
ROMÂNI

DIN
LA TURNEUL

SUEDIA
Luptătorii 

..greco-romane* au repurtat 
frumoase succese la turneul 
Internațional de la Haparanda 
(Suedia) : Mihai Cișmaș (cat 
52 kg) și Vasile Andrei (100 kg) 
au cucerit primul loc, Nicolae 
Zamfir (57 kg) și Sorin Hcrțea 
(82 kg) s-au clasat pe locul 2, 
iar Ton Grigoraș (130 kg) a 
ocupat- locul 3. "tn competiție 
au fost prezent! concurent! din 
9 țări, printre care U.R.S.S., 
Bulgaria. Suedia. Ungaria șl 
Polonia, tn aceste zile, luptă
torii noștri participă la un. alt 
turneu, la Helsinki.

noștri fruntași de 
au 

succese



Med afle de aur 1° Olimpiada de șah

GABRIELA SIANCIU - 0 CERIITUDINt DE AZI, 0 PROMISIUNE PENTRU MIINE
Gabriela Olărașu-Stanciu este, 

«tn spune, continuatoarea cea mai 
activă a unei frumoase tradiții. O 
jucătoare care trebuie să ducă 
mai departe stindardul șahului 
feminin românesc, eu valoarea re
cunoscută pe plan internațional.

Acum aproape trei decenii, in
tr-o mică localitate olandezi, nu
mită Emmen, lua naștere o com
petiție încă inedită a șahului, 
campionatul mondial feminin pe 
echipe. Mai tlrziu integrat Olim
piadelor de șah, cu ajți 30 de ani 
mai vîrstnice. Atunci, la Emmen 
1957, cind specialiștii șl spectatorii 
avizațt așteptau o dară șt facilă 
victorie a șdhistelor sovietice, a- 
parent distanțate din start, s-a 
produs o mare surpriză: pe pri
mul loc, la egalitate eu formația 
UJI.S.S., s-a clasat echipa Roma
nței ji doar un sistem de depar
tajare -totdeauna contestabil a dat 
sovieticelor laurii auriți, tar român
celor argintul. Au jucat, atunci, 
pentru culorile noastre Marla Al
bul eț șl Margareta Teodorescui 
astăzi mari maestre. Ceea ce a pă
rut unora, poate, un rezultat nu
mai tntimplător, a fost cu eon" 
rtașiță repetat la patru ediții ur
mătoare ale Olimpiadei șahlste fe
minine, tn 1966, 1972, 1974 Ji 1982.

Printre- realizatoarele acestor 
performanțe s-au numărat, pe 
rtnd, Elisabeta Polihroniade, Ger
trude Baumstark, Marina Pogore- 
Vlcl. Margareta Mureșan ji Dana 
Nuțu, echipierele noastre de ba
tă. Și, iată, numelor mai de mult 
consacrate U x-a adăugat unul 
nou, la ultimele două ediții: ace
la al tinerei jucătoare căreia ti 
tint dedicate, In principal, rîndu- 
rUe de față. Gabriela Olărașu a- 
vea 19 ani clnd a debutat tn e- 
ehîpa olimpică a României, la Sa
lonic 1984. A adus formației un 
singur punct (din ! partide remi
ze), dar poate că a fost chiar 
punctul care ne-a situat din nou 
pe podiumul marii competiții. Un

bronz din debut, completat cu o 
serie întreagă de alte succese. Din 
1985 este maeștri internațională, 
iar la ultimele două campionate 
naționale a fost clasați pe locul 
secund, ultima oară departajată 
doar prin meci de baraj cu cam
pioana țării, marea maestri Mar
gareta Mureș an.

Am ajuns, tn scurta noastră in
cursiune pe scara timpului și a 
treptelor șahlste, la ultima Olim
piadă pe eșichier, Dubai 1986. Pri
lej nou de confirmare a valorilor 
șahului românesc, încă o dată 
medaliat cu bronz. Coautoare a 
succesului, Gabriela Olărașu-Stan- 
ciu. Dacă ne-am epuizat rezervele

Dnpâ Campionatele' Naționale de popice (seniori)

RESTANȚiERI LA EXAMENUL MATURITĂȚII

In

DINAM

PERFORMANTE Cu trofeele cucerite în disputa eli
tei șahlste mondiale...

Foto: Aurel D. NEAGH

de mențiuni apieciative la adresa 
celei mai tinere componente a e- 
chipei, mai avem nevoie incd de 
altele. Fiindcă, iată, de la „Olim
piada depărtărilor", cum a nu
mit presa de specialitate giganti
ca întrecere șahistă din Emiratele 
Arabe Unite (cu 49 echipe femi
nine și 108 masculine 1-n dispută), 
mezina formației României se în
toarce nu numai cu medalia de 
bronz, ci și cu una de aur, cea a- 
cordată tn clasamentul oficial in
dividual. Gabriela Stanciu a cules 
7 puncte din 9 partide jucate 
(77,77%), cei mal bun rezultat la 
masa a IV-a In dificila concurență 
olimpică și totodată din rtndul ju
cătoarelor românce, i Un „aur" ce 
completează superb acel „bronz" 
eu care șahul nostru feminin ră-

mine pe mai departe in prim-pla- 
nul mondial al disciplinei.

Ar mai fi multe de scris despre 
această remarcabilă ttnără șahistă, 
de la care așteptăm atit de mult. 
Ne vom rezuma la datele princi- 

’ pale. A început șahul de perfor
manță la Clubul Sportiv Școlar 
„Unirea" din Iași, sub îndrumarea 
antrenoarei Margareta Perevoznic. 
Trece, in 1983, la Universitatea 
București, unde joacă ji actual
mente. Este antrenată chiar de so
țul ei, maestrul F.I.D.E. Tralan 
Stanciu. O familie de șahiști, for
mație „de doi", eompletată fericit 
de un al treilea component, micu
țul Tralan, de numai 7 luni și ju
mătate. Gabriela are îndatoriri de 
mamă, nu numai de sportivă frun
tașă, pe care le îndeplinește cu 
multă dăruire. Apoi, pe cele șco
lare, fiind studentă — Oftul III — 
a Facultății de Finanțe-Cantabill- 
iate din cadrul A.S.E.

* Radu VOIA

START IN TURNEELE FINALE
Actuala ediție a Campionatului 

Națioîial feminin de șah își pro
gramează finala în stațiunea So- 
vata, reunind 13 competitoare, 
între care o mare maestră in
ternațională (Marina Pogorevici- 
Makropoulou), 5 v maestre Inter
naționale (Gertrude Baumstark, 
Lfdia Jicman. Cristina Bădules- 
cu. Viorica Ionescu șl EurVia 
ChindA). două maestre F.I.D.E, 
(Marianii lonită și Smaranda 
Boicul si 5 maestre (Nadejda Mi- 
tesou. Edit Kozma. Angelica Ca- 
bariu, Cris+lna Stanca ' și Eleono
ra Goțaie/n Așadar, o participa
re de elită, carp anunță o dis- 
pti+ă foarte strtnsă.

ratfl șt rezultatele din prima 
, rundă: Tonjță —. Ghindă, remiză ; 

Mitescu — Gogîlea 0—1 ; Makro- 
poulou — Ionescu 1—0 ; Kozma — 
Bolcu 0—1 ; Jicman — Stanca 
1—0 ; Bădulescu — Cabariu 1—0, 
Baumstark a avut zi liberă. Run
dele au loc zilnic, la hotelul Mon
tana, între orele 15—21, iar În
treruptele între 9 30—11,30., Tur
neul se va încheia în ziua de 23 
decembrie.

în sala rezervată șahului de la 
hotelul Montana din Sinaia, au 
Început Întrecerile turneului fi
nal ai _____
masculin pe acest an. Participă 
7 maeștri internaționali șl 4 
maeștri F.I.D.E. (media Elo a 
concursului : 2373). In următoa
rea ordine a tragerii la sorți : 
1. Valentin Stoica MI, 2. Constan
tin Ionescu MI, 3. Iulius Armaș 
MI, 4. Parik Ștefanov MI, 5. Alin 
Ardeleanu MF, 6. Mihail Marin 
MF, 7. Monel Tratatovlci MF, 8. 
Dumitru Anlțoaiei MF, 9. Ioan 
Birlescu MI. 10. Adrian Negules- 
cu MI, 11. Ovidiu Foișor MI.

tn prima rundă, trei partide au 
fost decise. Negulescu (cu negre
le) l-a Învins pe Armaș, iar In 
partidele ștefanov — Biries’eu și 
Marin — Tratatovlci victoria, a 

. aparținut jucătorilor cu albele, 
dispute Interesante, cu 

complicații pe eșichier. Re- 
lonescu — Foișor și Arde-
— Anlțoaiei. Nu a jucat

Astăzi și mline, la Focșani

Campionatului Național „FESTIVALUL
ȘAHIST VRINCTAIH

după 
multe 
mize, : 
leanu 
6tolca.

MOSTRE DE VEDETISM

In organizarea Consiliului jude
țean al sindicatelor Vrancea, a 
Comitetului județean U.T.C. și a 
altor factori cu atribuții în rfiiș- 
carea sportivă, se desfășoară la 
Focșani, astăzi și mîine, „Festi
valul șahist vrîncean".

Ediția din acest, an a tradițio
nalei competiții cunoaște un ade
vărat record de participare: pe 
listele de concurs sînt înscriși nu 
mai puțin de 414 participanți, care 
vor evolua la cele patru categorii 
de vîrstă. De remarcat prezența 
ca invitați a unor sportivi vrîn- 
ceni cunoscuți, care vor acorda 
simultane participanților. După 
desfășurarea simultanelor, în sala 
Casei de cultură a sindicatelor 
din Focșani, de la ora 9,30, vor 
începe azi întrecerile festivalului, 
care vor continua după-amiază 
de la ora 15,00. Mîine, de la ora 
8,30, se vor desfășura finalele, ur
mate de festivitatea de premiere.

Liviu AXENTE — coresp.

S-a tras cortina, așadar, peste 
ultima competiție a sezonului 
1986, Campionatele Individuale și 
de perechi rezervate seniorilor. 
Spre deosebire de anii trecuțl, 
Clnd maeștrii sportului intrau în 
.concurs abia In semifinale, iar 
maeștrii internaționali evoluau 
chiar In finale, de data aceasta 
toată ltunea a plecat de pe ace
eași „linie de start”. Să tragem 
ded linie șl să vedem ce ne-au 
adus actualele întreceri finale.

PERFORMANȚE Șl... 
CONTRAPERFORMANȚE

In probele de perechi, care au 
co-nstitult și un criteriu de ca
lificare in turneele individuale, 
multe jucătoare șl jucători au 
obținut rezultate remarcabile, lâ- 
slnd impresia că majoritatea fl- 
naliștilor parcurg laborioasa pe
rioadă a vîrfulul de formă spor
tivă. Paradoxal, Insă, principalii 
performeri din ajun au devenit... 
contra performeri a doua zi, clnd, 
deși au făcut eforturi vizibile, 
n-au mal putut să-șl regăsească 
ritmul normal. Să exemplificăm. 
Au înregistrat oscilații, mal mici 
sau mal mari, pe aceleași piste, 
Ana Petrescu 445—397 pd, Doina 
Țăgean 433—398, Olga Pslhas 
426—395, Ibolya Mathe 421—399 (ul
timele două sportive sînt campi
oane la proba de dublu), Ma
riana Constantin 418—398, Leontin 
Pop 922—888, Vaslle Tudor 910— 

’822, Alexandru Szekely 905—883, 
scăderea lor de randament fiind 
urmarea evidentă a unei Insufi
ciente pregătiri fizice, la unii 
dublată șl de lipsă de rezistență 
psihică. Mureșanca Elisabeta Al
bert, autoare a 438 șl 423 pd, a 
pierdut titlul de campioană, pe 
care 11 deținea, la o diferență de 
numai 3 pd (861) în fața mal ti
nerel sale adversare, bucureștean- 
ea Florica Lucan cu 411—453 <8S4), 
iar băimăreanul Stellan Boariu, 
notat cu 940—909 (1 849), a ratat 
prima treaptă a podiumului lau- 
reaților tot la aceeași... distanță 
In confruntarea cu bucureșteanul 
Alexandru Cătineanu, marcat cu 
935—917 (1 852).

AVANTAJ DIN... START
Specialiștii prezenți Ia Bucu

rești au fost de părere, în una
nimitate, că arena Olimpia, re
novată de curînd, a fost neutră 
pentru finaliste (gazdele nu au 
avut reprezentante la nici o pro
bă), care au evoluat pe, pistele 
5 și 6, folosite pînă acum doar 
de băieți. In schimb, alegerea 
arenei Gloria a produs vehemen
te nemulțumiri în rînckil popica
rilor proveniți din echipele divi
zionare ale seriei Nord, care nu 
mai jucaseră în sala menționată, 
spre deosebire de bucureșteni și 
ceilalți concurenți din zona de 
Sud, familiarizați, mai mult sau 
mal puțin, cu particularitățile are
nei. Beneficiind de terenul pro
priu, jucătorii gazdă au cîștigat 
titlurile, atît la perechi (Al. Că
tineanu — Leontin Pop), cît și 
la individual (Al. Cătineanu). Și 
întrucît se știe că particularită
țile pistelor influențează rezulta
tele, n-am putut 
federația n-a ales 
nu avantajeze pe 
altora.

UN ARBITRU
Conform așteptărilor, reprezen

tanții secției Gloria, care por-

înțelege de oe 
o sală care să 
unii în dauna

IN'CULPA

CU EFECTE STRIDENTE

Astâz 
mele du 
ediție a 
parte a 
se dlspu 
mal atrt 
Îndoială, 
șuL Buci 
te frumo

Diviziili

PARTI

Sie l/Lan Boariu

neau ca favoriți, au avut ca 
principali adversari pe popicarii 
de la Aurul Baia Mare, actualii 
deținători ai C.C.E. In turneul 
final, s-au desprins la proba in
dividuală experimentatul Alexan
dru Cătineanu, „nr. 1“ al spe
ranțelor numeroșilor spectatori șl 
valorosul nostru popicar Stellan • 
Boariu, care au mers permanent 
„umăr la umăr". La cea de a 
doua manșă de „izolate", palpi
tantul duel a fost n arcat de o 
decizie eronată a arbitrului prin
cipal, Gh. Vlăduț, care a obligat 
pe secundul său să treacă în 
foaia lui Cătineanu 9 pd, și nu 8, 
cite a arătat tabela electronică, 
motivînd că... toate popicele ar 
fi căzut din lovitură. Or, cum 
regulamentul prevede să se iâ 
In considerație doar ce arată au
tomatele, in conjunctura descrisă 
devine clar că arbitrul principal 
i-a acordat, cu sau fără voie, o 
bilă în plus în plin bucureștea- 
nului. Acesta a doborît, cu bila 
astfel primită, șapte popice, su
ficiente pentru a cîștiga în final 
titlul la o diferență de... numai 
3 puncte. Deci, un duel frumos, 
dar cu un deznodămînt neplăcut.

Troian IOANIȚESCU

Ultimei, 
natelor 1 
desfășoar 
programa 
X-a a gi 
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MAREA PERFORMANȚA - 01
Sportul oraiovean 

are reprezentanți 
Si aceasta fără să 
primul rînd ne 
unei mari iubiri".

• fotbal Universitatea, 
care rid si plîng împreună mii, 
și mii de iubitori ai sportului 
„Deloc în umbra performanțe- 
lor de răsunet ale fotbaliștilor 
universitari, Clubul Sportiv Mu
nicipal- Craiova grupează spor
tivi de elită, care nu o dată 
au dus peste hotare faima 
tării". Sînt cuyintele unui 
tinător „sută la sută" al 
baliștilor. cu înfățișarea; 
ales mustața, pandurilor 
Tudor, nimeni altul decît 
ședințele acestui club. Eugen 
Ștefănescu. 9 „Atletismul este 
la loc de frunte" — precizează 
interlocutorul nostru în lipsa 
coordonatorului antrenorilor de

a avut si 
de seamă, 
numim în 

„campioana 
echipa de 

pentru

atletism, 
artizanul 
alergat oai 
fond și f 
tiri pe < 
rimile Bă 
emerit si 
băieți, pi 
succese < 

alături 
C.E. d 
aur s

se 
la 
de

SUS- 
fot- 
mai 
lui 

pre-

24
C. S

Am asistat, la Tulcea, la tue- 
neul masculin de volei al gru
pei a H-a valorice. Cu cîteva 
excepții, jocurile au fost mo
deste ca tehnică șl spectacol, 
tn schimb, spre sfirșitul tur
neului, au abundat In abateri 
disciplinare. Iscate de o ner
vozitate excesivă, „motivată”, 
cel mult, de propriile greșeli 
ale autorilor.

Să luăm doar cltfva aspecte, 
ale 
de 
lor

Dln păcate, cu abateri 
„veteranilor*, respectați 
public pentru activitatea 
trecută. Unii dintre el țipau la 
propriii antrenori, ba unii l-au 
și Insultat. Cu regret trebuie 
să începem cu C. Bădiță, de 
la Relonul Săvinești. 
Fiind schimbat de 
antrenor, pentru a 
se calma, Bădi-
ță aruncă plă
cuța cu numărul său, cu

Un minut 
d<, ETICA

cuța cu numărul său, cu gestul 
cu care arunci ceva la lada de 
gunoi șl mormăie o Impolitețe. 
După cîteva minute, clnd este 
...rugat să reintre, refuză. De 
ce T Pentru ei el, o vedetă, 
„cineva”, nu poate admite să 
fie schimbat de un antrenor... 
Asemenea exemple negative, 
de vedetism, tn care antreno
rul este privit de sus, tolerat 
parcă, au proliferat. Unde T 
In rtndul tinerilor. Astfel, In 
meciul Rapid — C.S.M.U. Su
ceava, tînărul sucevean Gabriel 
Mărginean (19 ani) strigă la 
antrenor, aruncă plăcuța clnd 
este schimbat și nu mal vrea 
să reintre, deși este solicitat 
de antrenor. Vedetismul, pre
cum se vede, e contagios.

Prin antiteză, am văzut o 
frumoasă comportare a tlnă- 
rulul Horațlu Ferarlu (Bra
șov), cel mal bun jucător al 
turneului. Modest, liniștit, 
calm, el a constituit un exem
plu pentru ceilalți tineri Ju
cători, care nu se lasă Influ
ențați de morbul vedetismului 
celor mai tn vîrstă. Ca șl Fe
rarlu s-a comportat Leonard 
Ghiocel, de la Rapid.

Multe cartonașe galbene s-au 
dat din cauza protestelor la 
deciziile arbitrilor. în această 
direcție au... excelat tot „ve
teranii", care, jucînd de 15—20 
de ani volei, se cred mult mai 
prlcepuți, chiar dacă arbitrii 
poartă ecusonul de „interna
țional*. Astfel, Adrian Pustiu 
(Brașov) l-a apostrofat pe se
cund în meciul cu C.S.M. Del
ta, Adrian Urzică (Politehni
ca Timișoara) strigă cuvinte 
nepoliticoase la adresa manie
rei de arbitraj și, ca la fotbal, 
a lovit mingea cu piciorul, 
trimițînd-o în afara terenului. 
Dialogul nervilor s-a purtat și 
cu publicul — „veteranul* su

cevean, profesor (!) 
Virgil Lepădătes- 
2u, insultă un spec
tator care 
furiat, C.

organizatori, 
nevoie de

1-a In- 
Sterea 

, .,O sâ
noi“ (gln-

țipă ,a 
aveți 
dlndu-se, pesemne, la viitorul 
turneu, de la Brașov). Protes
te la deciziile arbitrilor au 
adresat șl tinerii. Exemplele 
rele proliferează mal ales da
că, nu numai .veteranii”, ci 
chiar șl antrenorii protestează 
la deciziile arbitrilor, ca apre
ciatul antrenor T. Tănase (Bra
șov).

Șl-acum, un fapt ieșit din 
comun. Am văzut multe me
ciuri de volei, dar niciodată 
un gest nesportiv ca acela al 
Iul C. Zamfir (Tractorul). Vă- 
ztnd că secundul tnttrzle să 
fluiere întreruperea jocului, 
pentru că el să-șl lege șiretul, 
Zamfir șl-a scos pur și sim
plu tenisul șl l-a aruncat In 
sus, în semn de... protest 1 
Așa se face că am văzut un 
„papuc zburător”, ea In „1001 
de nopți”. Numai că gestul vo
leibalistului brașovean ■ In
trat tntr-o... „legendă” care 
nn-1 face cinste.

Am dat doar cîteva exemple. 
Am dori să fie ultimele...

Sever NORAN

—SPORTURI-------rai»™™
Punct final in Campionatul Reiiubiican de unde ultrascurte

NOTA DOMINANTA-PLUSUL DE CALITATE
Desfășurat pe parcursul a trei 

două ore, 
de unde 

căruia s-a 
144 și 432

etape, fiecare a cîte 
Campionatul Național 
ultrascurte, în cadrul 
lucrat în benzile de ___ __
MHZ, s-a finalizat zilele trecud? 
prin întocmirea clasamentelor la 
individual și pe echipe, 
și juniori.

Rcferindu-ne la seniori 
portabile), trebuie spus 
bun început câ această a XXIV-a 
ediție a dobîndit un plus de ca
litate față de ediția anterioară, 
cea mai elocventă dovadă fiind 
numărul mult mai mare de 
puncte obținute de participanți. 
Un singur exemplu, edificator : 
ocupanții primelor trei locuri în 
acest an au depășit cu 17.594 p 
(primul), 5130 p (al doilea) și 
3274 p (al treilea) punctajul rea
lizat de Alexandru Roveanu îu 
campionatul trecut, cînd acesta a 
cîștigat titlul național. Faptul se 
datorează mai multor “ '
dintre care, indubitabil, cel mai 
semnificativ este acela <" 
mărul competitorilor s-a

seniori

(stații 
de la

factori,

că nu- 
_____   . ___ i mării 
simțitor față de_ediția_anterioară
(50 UUS-lști în acest an, față
de 31 tn 1985, 17 echipe azi, față 
de 8 anul trecut), ceea ce a dus 
Ia obținerea de (pentru unii) 
mult mal multe legături. Neîn
doielnic însă că aceste bune re
zultate evidențiază, pe de o par
te, o creștere a calității opera
torilor, Iar pe de altă parte per- 
perfecționarea Întregii aparaturi 
(stațH șl antene). Nu-1 mal pu
țin adevărat că șl experiența a- 
cumulaită de-a lungul anilor —

privind locul de concurs — și-a 
spus cuvîntul, majoritatea com
petitorilor lucrînd, pentru a 
avea o arie de acțiune cit mal 
largă, pe virfuri de deal și de 
munte. Și în acest sens pot fi 
citate rezultatele echipelor si
tuate pe primele două locuri 
(Unirea Cluj-Napoca și Video-

CLASAMENTE : SENIORI. IN
DIVIDUAL (stații portabile) : 
1. BeJa BARTHA Cj YO5TP 41.594 
p ; 2. Iosif Lingway MM YO5AVN 
28.130 p ; 3. Dan Potop Bu
YO3OID 26.274 p ; ECHIPE : 
l. A. S. Unirea Clu j-Napoca 46.107 
p ; 2. A. S. Videocolor Arad
41.117 p ; 3. C.P. Oradea 25.654 p ; 
JUNIORI, INDIVIDUAL (stații 
fixe : 1. Iulius SULI Tm YO2IS 
32.376 p ; 2. Alexandru Sîrbules- 
cu Dj YO7DL 28.948 p ; 3. Re- 
mulus Rădulescu Bu YO3RG 
28.662 p ; ECHIPE : 1. A. S. Stu
dent Tg. Mureș 26.192 p ; 2. R. C. 
Bihor 18.032 p ; 3. A. S. Dinamo 1 
București 17.136, p.

S.

r.

3.

sțare tehnică a aparaturii, pre- 
cum și modul în care sportivii au 
știut să-și orienteze antenele, !n 
funcție de timp, în diferite zone 
YO, astfel • că cei mai .mulți au 
reușit să ia contact cu cores
pondenții căutați.

După cum este cunoscut, la 
astfel de întreceri arbitrii, după 
o minuțioasă confruntare a 
șelor de concurs, 
tuația 
de La 
multe, 
rile din 
limpede __ ______  ________
ale UUS-iștilor noștri și-au fă
cut din nou prezența : intopmi-

de concurs,, _________ __
iîrziere la juriu, lucrul de două 
ori cu același partener și punc
tarea ambelor legături. Dar des
pre aceste defecte, cît și despre 
cîteva neimpliniri ale întrecerii, 
vom mal avea prilejul să scriem. 
Acum, doar două aspecte ni se 
par mai relevante. Primul : la 
juniori (stații fixe), echipele si
tuate în fruntea clasamentului âu 
obținut, surprinzător^ un punctaj 
inferior cu mult celui realizat la 
individual, ba, mai mult, urmă
toarele cinci echipe nu au reu
șit să treacă dc‘ 8000 p. Cel de al 
doilea, are în vedere întregul 
campionat, și-1 reamintim mai 
mult pentru neinițiați : finaliza
rea în acest gen de întreceri se 
face atit de tîrzîu, deoarece tre
buie avut în vedere că fiecare 
competitor și fiecare echipă (în 
cazul nostru, la seniori ’50 par-

i,
să sancționeze 
regulament. Nu 
comparînd cu 
anul trecut, dar 
că mal vechile

fi-
sînt și în si- 

atoațeri 
au fost 

penaliză- 
ele arată 
cusururi

neregulamentară a fișelor 
i, trimiterea lor eu in-

Balcanie 
ori. Acurr 
formanțelf 
— De bur 
mal mult 
naționale 
niori si 11 
ai tării, i 
anul 1986. 
se află 
Margareta 
mon, Mari 
Elena Miti 
briela Frâi 
antrenorii 
Gabriela B 
ceselor vii 
Si sirguini 
gătorilor. 
ani în urm 
pia. secția 
nalizată de 
Antrenorul 
cooptat si 
tiv de seni 
tinere talei 
Emil Const 
Bălăsoiu, c 
mărturisea 
chizători d 
tind de vr< 
antrenorul 
și elevii să 
lărie îsi co 
tirile. Titlu 
tională pe

MIINE

cum re- 
I ce ur- 

punctaj 
a treia 
ambele 

două

color Arad) care, după < 
zultă. și din clasamentul 
mează, au acumulat un 
aproape dublu față de 
clasată, C. P. Oradea, 
plasfndu-șl aparatura pe 
vîrfuri de munte : cei din Cluj- 
Napoca la cota 2518 m (Parîngul 
Mare) iar cei din Arad la 2078 m 
(Parîngul Mic).

Printre alți factori care au con
tribuit la creșterea calității eom- 
petițlel se numără și excelenta

cazul nostru, 
ticipanțl și 17 echipe: la juniori 
81, respectiv 8), trebuie să Întoc
mească o fișă de concurs {deci 
156) care consemnează, in me
die, cam 30 legături cu partene
rii (ded 4680), ceea ce Înseamnă 
in final (știut fiind că fiecare 
legătură are 54 de semne) 252.720 
de semne. Șl acest mare număr 
trebuie eolaționat literă cu literă 
șl cifră cu dlră. în ediția 1986 
acest dificil rol a fost, pentru 
prima dată, încredințat calcula
torului, astfel că, spre deosebi
re de anii 
apărut cu 
vreme.

trecuțl, rezultatele au 
două luni mai de-

loan NOVAC
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Cu acest 
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finale me- 
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lemla Ml- 
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MASCU- 
u — Aea- 
ilcă Fină 
dasament: 
ite anteri- 
a Sportul

RAMTRA
— partl- 

■easca, azi 
9,30), Unl- 
Cluj-Na- 

>Ș Unirea 
ceminin : 
ști - Vo- 
1 — sala 
0), Mobila 
terțul CSȘ 
I, Robotul 
rlșul Orst-

aparițli, cu Steaua, antrenorul I. 
Capșa și elevii săi declarîndu-se 
deciși să apere, chiar să-și mă
rească impresionantul avans pe 
cară-1 au in fruntea clasamentu
lui. Cum partenera de Întrecere 
a dlnamovlștilor va fl tnsăsi for
mația campioană, animată, la 
rîndu-1, de ambiția de a reduce 
handicapul, este de așteptat ea 
partidele din Bazinul Floreasca;— 
azi, ora 7, mllne, ora U — să 
ofere spectacole de calitate., In 
deschiderea acestor meduri, de 
la orele 16 șl respectiv 10, se în- 
tîlneso echipele bucureștene 
Steaua șl Rapid. Programul este 
completat de jocurile Voința 
Cluj-Napoca — Progresul Buc. (In 
seria I), Constructorul Tg. Mu
reș — Progresul Oradea, Vagonul 
Arad — CSȘ Triumf Buc., I. L. 
Timișoara — CSU-TMUCB.

In clasamente conduc DINAMO, 
cu 44 p, urmată de Crlșul 37 și 
Steaua 26 — în seria I, Iar în a 
doua grupă valorică II.T 40, CSU 
36 p, Vagonul 32 p.

CONCURSUL REPUBLICAN
DE JUDO FEMININ

In Sala Sporturilor din Arad au 
loc azi și mllne finalele celei de 
a n-a ediții a Concursului Repu
blican de judo feminin. După în
trecerile etapei de zonă, care s-au 
desfășurat la București, Arad șl 
In Municipiul Gh. Gheorghlu-Dej, 
unde au fost prezente cite 30 de 
concurente la flecare categorie de 
greutate, s-au calificat pentru fi
nale peste 200 de judoka. Printre 
acestea se află, cum era de aș
teptat, aproape toate cîștlgătoare- 
le primei ediții. Anul acesta spor
tivele noastre fruntașe au debu
tat și In arena Internațională, 
partlcipind cu succes la Campio
natele Balcanice. Se anticipează 
că Întrecerile de la Arad vor fl 
deosebit de interesante.

I
Mîine, pe Stadionul

FINALA MONDIALA INTER-CLUBURI
CINE ESTE(Urmare dm „pag. 1)

Olimpic din Tokio
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— se vor 
recorduri 

3 de se
cam pioni 

ibținut în 
le rînduri 
Cojocaru, 

Li via Si- 
i Lengyel, 
datei, Ga- 
uța Olaru, 
Betini și 
anția suc- 
erlozltatea 
npul pre- 
ă cu trei 
S.S. Olim- 
>ste nomi- 
emational.

Fântână, 
eprezenta- 
movat trei 
tin Anton, 

si Gelu 
a cum ne 
turnai des- 
• Profi- 
prielnică. 

a Podaru

primul in istoria secției, un 
campion national, la seniori si 
o medalie de argint la junioa
re — obținute anul acesta — 
vor să însemne, cu siguranță, 
numai un început. • Scrime- 
rii. a căror colaborare strînsă 
cu același C.S.S. Olimpia. își 
văd roadele muncii materiali
zate în medalii de aur si ar
gint la Campionatele Balcanice 
de juniori, o echipă participan
tă în Divizia A de seniori. Da
niel Hondor si Dan Mihăilescu 
promovați în lotul reprezenta
tiv de seniori, într-un cuvînt. 
o secție de nivel internațional. 
In sfîrșit. dar nu în cele din ur
mă, secția de gimnastică — 
constituită într-o pepinieră 
pentru cele de nivel olimpic 
din toată tara — se mîndreste 
că în anul 19"6 a transferat, 
la Baia Mare, trei talente au
tentice. ® Președintele Eugen 
Ștcfănescu, ca bun si compe
tent om de sport, din prima 
promoție de SMTCF-iști. ne 
vorbea despre preocupările clu
bului pentru desfășurarea în 
cele mai bune condiții a lec
țiilor de educație fizică la pre
școlari și școlari despre gim
nastica de dimineață în toate 
școlile, despre minutele de e- 
dâcatie fizică si sport în că
minele studențești sau la lo
cul de muncă, despre colabo
rarea strînsă cu diferite între
prinderi și Instituții, despre 
sprijinul permanent al unor 
inimoși colaboratori în rezol
varea tuturor problemelor sec
țiilor și sportivilor: Grigore 
Hortopan, Iulian Ocroteală. 
Gheorghe Eremia, Marin Mi
hai sau Gheorghe Călboreanu.
• Așa am înțeles cum. lingă 
campioana unei mari iubiri, 
există loc. pe un drum para
lel. si pentru campioni sau vi-
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tia de eă- 
nlc nregă- 
jioană na- 
i seniori.

itori campioni ai unor alte 
mari iubiri.

Mihail VESA

REUNIUNE INTERESANTĂ

>e hipodro- 
a desfășura 
imînală, cu 
t, alcătui 
ie, și cu 
eoarece slnt 
rse pariuri, 
lâ de »Pre- 
i care, pe 
vor întrece 
frunte cu 
□, cîștigăto- 
Hendorf șl 

isputâ intQr

prezente în importantă partidă 
Independiente Buenos Aires. 
Racing Buenos Aires, Estu- 
diantes la Plata, Boca Ju
niors, tot din Buenos Aires. 
Argentlnos Juniors. River Pla
ta este, deci, a șasea e- 
chipă argentiniană care ajun
ge în finala Intercontinentală. 
Argentina a disputat 12, partide 
finale, cum afirmam mal sus. 
dar ea n-a reușit să dstige 
decit de cinci ori Cupa.

In capitala Japoniei, cota de 
interes crește permanent. Simți 
acest lucru urmărind ziarele 
care publică neîncetat reporta
je cu ambele formații, repor
taje In care jucătorii cei mai 
fotografiat! si urmăriți stat 
Bdloni si succesorul lui Duca- 
dam în poarta echipei Steaua. 
Stingaciu. Sîmbătă. arabele e- 
chipe vor face ultimele repeti
ții generale chiar pe Stadionul 
Olimpic. în prezenta reprezen- 

taiter- 
avea a- 

speda- 
la marea 
juca, du-

atac. Iată un ultim punct de 
vedere al antrenorului princi
pal al campioanei noastre. An- 
ghel Iordănescu, asupra marii 
finale : „River Plata pune un 
mare preț pe victorie în aceas
tă Cupă Intercontinentală. Ea 
reprezintă un adversar de 
maximă dificultate. Fotbaliștii 
argentinieni, recunoscu ti . din- 
totdeauna pentru rafinamentul 
lor tehnic, alcătuiesc astăzi si 
o formație tactică cu o mare 
capacitate. Ultimele performan
țe ale selecționatei argentiniene. 
în campionatele lumii, in care

^\\\\\\\\\\\\\\\’ STEAUA »\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
5 Stingaciu §

lovan 
g Balint
I

joacă Alonso, dublat de Alfa
ro. un jucător viclean, cu o 
mare rază de acțiune, care 
vine foarte rapid în atacurile 
surprinzătoare din linia a doua. 
De 
doi 
te 
lui
aceea mijlocașii 
mul rînd. vor fi 
menea manevre, 
vorbit despre foarte
vansări în atac ale 
dreapta Gordillo si 
stingă,. Montenegro

RIVER PLATA?
asemenea, combinațiile în 
Alzamendi-Funes sînt foar- 
frecvente în 
River Plata

locul echipei 
și tocmai de 
noștri, în pri- 
atenti la ase- 
In sfîrsit. s-a 

desele a- 
fundasului 
ale celui 
ca si ale

Bumbescu 
Bălan 

Lăcătuș

Bărbulescu 
BSIoni

Belodedici
Stoica 

Pițurcă
Arbitri :~jose Martinez (Uruguay) ia centru; Tukada siiizuo 

(Japonia) șl Le» Do Ba (Coreea de Sud) — la linie.
Partida Începe la ora 13 (Tokio), 6,00 (București). ___

g

tanților întregii prese 
naționale, care vor 
sigurate autocare 
le pentru a ajunge 
arenă, unde se va 
minică, finala Cupei Intercon
tinentale. Steaua va fi prima 
echipă care va apare ta arenă, 
urmată de fotbaliștii argenti
nieni.

Formația noastră a vizionat 
cu multă atentie. ta continuare, 
o aerie de partide pe video 
ale campioanei Argentinei. An
trenamentele au urmărit repe
tarea unor scheme tactice cît 
mai eficiente fată de modul 
cum se așează apărarea argen- 
tiniană si. în același timp, rea
lizarea unor atacuri si pozițio
nale. si de surpriză care să 
poată pune ' ne picior greșit 
defensiva lui River Plata. S-a 
insistat pe acuratețea paselor, 
pe spontaneitatea acțiunilor de

8 Denumirea exactă: 
Atletico River Plate L 
Aires 0 înființat la 25 
lăOl, prin fuziunea a 
mici cluburi, Santa Rosa 
Rosales @ Culori: 
® Stadion: Antonio 
„MJonumental" („Bonbonera"); 
76 000 locuri 0 Adresa: Aveni- 
da Figueroa, Alcorta 7597, Bu
enos Aires 1428 0 Campioană 
metropolitană: 1920 1932, 1936,
1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 
1953, 1955, 1956, 1957, 1975, 1977, 
1979, 1980 0 Campioană a țării: 
1975, 1979, 1981, 1985.0 Cupa Li
bertadores, loc I: 1936 (2—1,
1— 0 America Caii — Ecuador); 
loc II: 1966 (0—2, 3—2, 2—4 Pe- 
narol Montevideo) șl 1976 (1—4,
2— 1, 2—3 Cruzeiro Belo Hori
zonte) 0 Uriașa deltă a celor 
două mari fluvii, Rio Uruguay 
și Rio Parana, poartă numele' 
Rlo de la Plata (Rîul de t^r- 
glnt). Ca un omagiu adus pio
nierilor fotbalului, care și aici 
au fost englezi. întemeietorii 
clubului au hotărît să-i dea o 
denumire englezească: River 
Plate. 0 Participă la campio
natul primei divizii din 1908, 
devenind echipă profesionistă 
în 1920 0 Cea mal strălucită 
perioadă a lui River Plata este 
aceea care se întinde între a- 
nii 1941 și 1947 și care 
trează isprăvile reușite de 
maquina" porecla " '
porteril formației 
cărei joc colectiv 
ginea unei mașini, 
da jocului ofensiv 
reținut excepționala linie 
atac alcătuită .din Munoz, Mo
reno, Pedernera, Labruna și 
Lousteau, ultimul fiind un ar
gentinian de Origină franceză. 
0 In ciuda renumelui său și a 
celor 124 000 de membri susți
nători (din acest punct de ve
dere este clubul cel mal bogat 
din lume), titlurile naționale 
nu, s-au... înghesuit la River 
Plata. Antrenorii cei mai fai
moși se succedau la conduce
rea echipei. Chiar și Didi a 
eșuat după ■ ce mult timp a 
crezut că are „prada" în mi
nă. Si totuși, în ciuda efortu
rilor celorlalte pătru „mari" — 
Boca Juniors,, Independiente. 
San Lorenzo. Racing —. în ciu
da ambițiilor eternilor outsi
der! — Velez Sarsfield. Hura- 
can, Rosario Central. Chaca- 
rlta — nimic- nu întrece pres
tigiul lui River Plata » Cîți- 
va dintre fotbaliștii care au o- 
norat culprile clubului: porta
rii Carrizo, Landabtiru, Fillol: 
jucătorii de cîmp Matosas. D. 
și E. Onega, Perfumo. Pena. 
I.uque, Passarella, Tarantinl, 
Commisso. sau actualii Pum- 
pido. Gallego, Ruggeri. Alon
so, Funes, Saporiti, Aizamendi. 
Acesta este, în linii mari, 
„portretul" adversarei de du
minică a Stelei. în meciul de 
la Tokio.

Club 
Buenos 

mai 
două 

și 
alb-roșu 

Libert!

Aizamendi 
Gallego 
Guttierez

Funes 
Alonso

Ruggeri
Pumpido

.^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ RIVER PLATA

disciplina tactică a jucat un 
rol esențial, vorbeso de la si
ne. In fata unui asemenea exa
men, am căutat să luăm toate 
măsurile spre a evita orice 
surpriză neplăcută. Sper să re* 
edităm reușitele partide din 
ultima perioadă de timp. Sper, 
de asemenea, în refacerea totală 
a Iul B316ni și Stoica. Amindoi 
au făcut toate eforturile spre 
a fi apti de joe la ora finalei. 
In fata unui asemenea meci, 
al cotei maxime a performanței 
unui club, nu avem dedt un 
singur gînd L. victoria

în privința modului de a ac
ționa al formației argentiniene 
tehnicienii noștri au atras a- 
tentla asupra faptului că la 
River Plata rolul dirijorului fl

Alfaro
g Montenegro

Enrique 
Gordillo

La căderea cortinei In Divizia A

| O RUNDA CU MULTE PROMISIUNI
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In *»,miez de iarnă“ (chiar și fă
ră zăpadă), o zi fierbinte pentru 
fotbalul nostru. O duminică cu 
fotbal cum n-am mai avut vreo
dată, care va începe la 5 dimi
neața, pentru că în îndepărtata 
Japonie Steaua, campioana noas
tră, va intra la acea oră pe gazo
nul Stadionului Olimpic din To- • 
kio pentru finala Cupei Intercon
tinentale.

De la ora 11, pașii iubitorilor 
fotbalului se vor îndrepta spre 
stadioanele care găzduiesc parti
dele ultimei etape a turului, în 
Diviziile A și B.

în prjmul eșalon, la încheierea 
stagiunii, meciuri interesante, pe 
care le dorim de bună calitate. 
Este cam frig, dar terenurile se 
prezintă în condițiuni neașteptat 
de bune pentru jumătatea Iul de
cembrie. Așteptăm, deci, meciuri 
bune, cu care să ne luăm la re
vedere de la campionat pînă la... 

_ primăvară. Și sînt destule promi
siuni. La București, un meci de 
tradiție, mereu deschis, în ciuda 

’ locurilor din clasament, pentru că o 
confruntare Dinamo — Rapid a fost 
întotdeauna un meci al ambițiilor.

O interesantă partidă are loc la 
Slatina. Oltul și Jiul sînt despăr
țite de multe locuri în clasament, 
prima dintre eli fiind o revelație, 
dar echipa din Petroșani are un 
final bun. victoriile cu Dinamo 
(2—0) și Corvinul (4—1), îndreptă
țind afirmația iul Angelo — 
lescu: „Jiului îl pare rău 
încheie sezonul". Z' - 
meci de vîrf, la Ploiești, 
Petrolul, o altă revelație, 
nește pe F.C. Argeș. La Bacău, 
gazdele știu că dacă mai pierd 
puncte vor avea o iarnă agitată, 
iar eqplpa lui Hagi vine după du
șul rece cu F.C. Olt. La poalele 
Feleaculul, spectatorii sînt curioși 
să vadă pe ce poziție se află e- 
ehlpa lor, pentru că sînt derutați 
de cele două rezultate contradic
torii, pe care „U“ le-a realizat In 
doar 4 zile. Chimia explică eșecul 
din „Cupă* prin lipsa multor ti
tulari, pe care speră să-i folo
sească mîine, intr-un meci greu. 
Tn fine, la Buzău, gazdele inten
ționează să-și continue ascensiu
nea, deși F.C.M.-ul nu cedează 
ușor.

Și mai

Nlcu- 
că se 
e un 
unde 
întîl-

fundașului central Ruggeri. 
Toate aceste lucruri au fost 
disecate, bine analizate și spe
răm ca formația noastră să dea 
replica așteptată si In planul 
pregătirii strategice a acestei 
finale de mare importantă.

River Plata a accelerat și 
ea ritmul pregătirilor. Alonso 
a fost 
si se 
meci, 
totală 
interesantă declarație a vârfu
lui _de atac Funes, considerat 
arma nr. 1 a campioanei sud- 
americane : „îmi dau seama că 
va fi cu totul altfel decit în 
Cupa Libertadores (n.n. Cupa 
-Campionilor Americii 
Defensiva campioanei 
Joacă foarte exact, se 
prompt. Trebuie să 
foarte bine, foarte rapid 
să-i poți marca gol". în pri
vința formației, doaj utilizarea 
lui Alonso rămîne sub un mic 
semn de întrebare.

Ca și toți iubitorii fotbalului 
de acasă, noi. cei de aici, trăim 
emoțiile marii finale. Avem în
credere că o formație ca Stea
ua. care a dobîndit o bineme- i 
ritată faimă internațională, va 
adăuga în palmares o nouă 
performantă în premieră pen
tru ea si pentru fotbalul ro
mânesc. Să-i dorim, din toată 
inima, mult succes.

supus unor noi examene 
pare eă el va intra în 
deși probele n-au dat 
satisfacție. Am notat o

de Sud). 
Europei 

dublează 
evoluezi 

ca

I
I
I
I
I
I
I

Din dosarele Comisiei de disciplină
DE NECREZUT, DAR... ADEVĂRAT!

ilus- 
.,1a 

dată de su- 
lubite, al 

evoca ima- 
Era perioa- 
și Istoria a 

de

PROGRAMUL SI ARBITRII ULTIMEI»

ETAPE A TURULUI DIVIZIEI B

resantă, care promite o sosire 
strînsă, întrucît șansele sînt foar
te bine echilibrate. •

Lupta pentru titlu continuă încă 
între G. Tănase, campionul „en- 
titre", și chalangerul său, N. Ni- 
colae, avantajul fiind de partea 
celui dinții, care are un avans de 
8 victorii. Acest avans s-ar putea 
însă reduce în această reuniune, 
N. Nicolae avînd certe șanse de 
cîștig cu Melinte, Gradan, Dili
genta, iar campionul va încerca 
cu Briza, Corneluș șl Trandaf. 
Sperăm ca în această reuniune 
arbitrii să-șl facă datoria așa cum 
trebuie.

A. MOSCU
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• Printre „cazurile* analizate 
de Comisia de disciplina a F.R.F. 
s-au aflat, uneori, și Incidentele 
provocate de jucători sau specta
tori Inflerbîntați, fie IN TIMPUL 
unor meciuri de fotbal, fie LA 
SFÎRȘITUL lor. In ședința de săp- 
tămtna aceasta — caz incredibil —, 
pe ordinea de zi a Comisiei de 
disciplină a figurat un incident 
survenit INATNTEA medului ce 
ar fi trebuit să aibă loc șl care 
nu s-a mal disputat din această 
cauză. Intr-adevăr, prezentlndu-se 
pe terenul „Progresul* din Brăila, 
pentru a susține medul cu Lami
norul Viziru, jucătorii de la Arru- 
bium Măcin au fost luațl Ia bă
taie de unii suporteri al echipei 
organizatoare șl chiar de către 
un jucător din Viziru, Baciu, fi
ind în același timp amenințați că 
o pățesc șl mal rău dacă se pre
zintă la joc. Intimidați (și cu doi 
jucători loviți puternic), oaspeții 
au făcut cale întoarsă, fără a mal 
juca. După o oră de dezbateri, 
Comisia de disciplină a omologat 
medul cu rezultatul de 3—0 pen
tru Arrubium Măcin, iar echipei 
Laminorul Viziru 1 s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe 6 etape ! Șl-a primit 
pedeapsa șl unul dintre huliganii 
identificați, Baciu. Acesta a fost 
suspendat pe 2 ani I
• In momentul cind mingea 

trecea pe lîngă portar, îndreptîn- 
du-se nestingherită spre poarta 
goală, fără ca nimeni și nimic 
să o mai poată opri, masorul e- 
ctiipd U.M. Timișoara, Lodovlc 
Tatar, a intrat pe teren -și a in-

tervenit cu piciorul, Incercînd ast
fel să înlăture golul, fără a reuși 
să-și atingă obiectivul, deoarece 
mingea a fost trimisă totuși In 
poartă de către un jucător al 
Minerului Lupenl Conform regu
lamentului, jocul a fost omologat 
eu rezultatul de 3—0 pentru echi
pa Minerul Lupenl (pe teren 1—1), 
dar precizăm că. potrivit aceluiași 
regulament, pentru acest fapt, e- 
chlpei U.M. Timișoara i s-ar fl 
putut ridica dreptul de organizare 
pe teren propriu pe cel pnțtn o 
etapă. Facem această precizare 
pentru a preveni apariția altor 
salvatori de goluri, de genul lui 
Tatar !

lack BERARIU

EXTRASE LA
LOTO DIN 12

Extragerea
19 4 12 85 61- 88 84 32 72 : 

1 52

NUMERELE 
TRAGEREA 
DECEMBRIE. 1986. 
I :
Extragerea a II-a : 17 15 
34 67 69 62 66.

clș- 
care

FOND TOTAL. DE 
TIGUBI : 875 461 lei. din 
88 055 lei report la categoria I.
• ASTAZI este ULTIMA ZI In 

care vă mai puteți procura bilete 
la TRAGEREA LOTO 2 dc dumi
nică, 14 decembrie. Un motiv In 
plus pentru =ca această tragere să 
stîrnească și mai mult interesul 
constă șl în aceea că acțiunea 
respectivă este ULTIMA cu ca-

SERIA I: Aripile Victoria Ba
cău — Poiana Cîmpina: J. Grama 
(București), C.F.R. pașcani — 
C.S. Botoșani: N. Blțin (Salonta), 
Olimpia Rm. Sărat — Minerul 
Gura Humorului: L. Măerean 
(Brașov), Ceahlăul P. Neamț — 
Politehnica Iași: I. Vele» (Craio
va). F.C.M. Delta Dlnamo Tulcea
— F.C.M. Progresul Brăila: R. Pe
trescu (Brașov), Prahova C.S.U. 
Ploiești — FEPA ’74 Bîrlad: E. Pă- 
trașcn (București), Steaua Mizil
— Unirea Focșani: S. Necșulescu 
(TIrgoviște), C.S.M. Suceava — 
Unirea Slobozia: I. Dima (Sighi
șoara), Dunărea C.S.U. Galați — 
F.C Constanța: D. Petrescu 
(București).

SERIA A n-a: A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Autobuzul București: 
I. Bălan (Arad).. Carpațl Mtrșa — 
Automatica București: C. Teodo- 
rescu (Buzău), Sportul Muncito
resc Slatina — Gloria Pandurii Tg. 
Jiu: I. VIrlan (Gh. Gheorghlu- 
Dej). IMASA Sf. Gheorghe — 
ROVA Roșiori: c. Nlstor (Vaslui), 
Electroputere Craiova — C.S. Tîr- 
govlște: O. Ștreng (Oradea). Pro
gresul Vulcan Bucuițești — Inter 
Sibiu: L. V6r6ș (Reșița) — ștadio-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
racter deosebit din anul 1986, pre- 
cedînd, astfel, mult așteptata 
TRAGERE EXTRAORDINARA LO
TO a REVELIONULUI. TRAGE
REA LOTO 2 va avea loc mîine, 
duminică, 14 decembrie, Incepînd 
de la ora 17. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, din București. 
Desfășurarea tragerii va fl trans
misă la radio, pe programul I, la 
ora 17,30. Numerele extrase vor fl 
radiodifuzate, in reluare, In ace
eași zl, pe programul I, la ora 
22,20 (o dată cu rezultatele con
cursului Pronosport, după emisiu
nea „Panoramic Sportiv*), pre
cum șl luni dimineața, la ora 8,

nul Autobuzul, Mecanică Fină 
Steaua București — Chimica Tîr- 
năvenl: Gh. Constantin (Rm. VII- 
cea) — stadionul Mecanică Fină, 
Tractorul Brașov — Gaz Metan 
Mediaș: M. Stănescu (Iași) — se 
dispută la Făgăraș, terenul echi
pei Tractorul fiind suspendat, 

. A.S.A. Tg. Mureș — I.C.I.M. Bra
șov: T. Cruceanu (Tecuci).

SERIA A IlI-a: Mureșul Deva — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca: P. Ba
laș (București), Dada Mecanica 
Orăștle — Unlo Satu Mare: D. 
Drăcea (Craiova), Aurul Brad — 
Minerul Paroșeni: N. Țenca (Dro- 
beta Tr. Severin), Armătura Za
lău — C.S.M. Reșița: V. Alexan
dru (București), Politehnica Ti
mișoara — F.C. Maramureș Bala 
Mare: M. Constantinescu (Bucu
rești). Metalul Bocșa — F.C. Bi
hor Oradea: 1. Crăclunescu (Rm. 
Vîlcea), Olimpia Satu Mare — 
Minerul Cavnlc: A. Mițaru (Rm. 
Vîlcea), C.S. UT. Arad — C.I.L. 
Slghet: V. pobrescu (București), 
Gloria Bistrița — Strungul Arads 
p. Iliescu (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

tot pe programul L Tragerea fi
ind publică, sînt invitați să parti
cipe toți cei interesați.
• în așteptarea lunii ianuarie, 

care rezervă, ca de obicei, unele 
dintre cele mal plăcute surprize, 
partlclpanții mal au posibilitatea 
să-și încerce șansele la tragerile 
obișnuite Loto șl Pronoexpres, 
precum șl la concursul pronosport 
din 21 decembrie. Mari satisfacții 
vă poate oferi, totodată, LOZUL 
in PLIC. Jucînd la acest popular 
sistem, nu uitați că la toate a- 
gențiile și vînzătorll volanți din 
rețeaua noastră se află Încă în 
vinzare LOZUL AUTOTURISME
LOR, emisiune limitată, care atri
buie cîștlgurl din fond special ■ 
A.s. Loto-Pronosport.



COMPETIȚII Oi TIMIȘ Uf MASĂ
TOKIO 12 (Agerpres). — In Ja

ponia a început' seria intîlnlrilor 
amicale dintre selecționatele de 
tenis de masă ale Asiei și Europei; 
în meciul masculin, echipa Euro
pei a Întrecut cu 5—1 formația se
cundă a Asiei, cel mai bun jucă
tor fiind iugoslavul Zoran Kali- 
nici. care a dispus cu 2—1 (21—14, 
17—21, 21—16) de jucătorul japonez 
Yoshihito Miyazaki.

La feminin au clștlgat cu 5—0 
jucătoarele asiatice.

CUPELE EUROPENE EA BASEHEE
la Belgrad, Partizan - „li.-- CluJ-Sdpvra 8S-SO
La Belgrad. în cadrul etapei 

a lî-a a grupei A a sferturi
lor de finală ale C.C.E. la 
baschet feminin, echipa Parti
zan a întrecut formația . Uiii-

marți începe în franța
PRIMUL „RUGBY-MASTERS*

MARATONUL DE ȘAH PRIN ETER
MOSCOVA (Agerpres). — A' 

început cea de-a 38-a ediție a 
tradiționalului meci de șah 
prin radio între Moscova. Arc
tica si Antarctica Denumit pe 
bună dreptate „Maratonul de 
sah prin eter*. meciul va dura 
peste o jumătate de an. A- 
ceasta datorită regulamentului 
inedit, care permite particinan- 
tilor sase ore de gîndire pen
tru efectuarea unei mutări.

riORA LA CROSUL

DE LA SAO PAIILO
BOGOTA (Agerpres). — Cu

noscutul atlet columbian Vic
tor Mora și-a anunțat partici
parea la crosul international ce 
se va desfășura în noaptea A- 
nului Nou pe străzile orașului 
brazilian Sao Paulo. Pînă 
acum. Victor Mora a terminat 
de patru ori învingător în a- 
ceastă tradițională întrecere.

versitatea. Cluj-Napoca cu 
88—80 (49—34). După cum a- 
rată si scorul, sportivele ro
mânce au avut o puternică re
venire în repriza secundă, re- 
ducînd din handicap. Punctele 
clujencelor au fost înscrise de: 
Jerebie 19, Dragos 12. Popa 12, 
Enyedi 8, Costanașiu 6. San
dor 8. Manasses 7. Kiss 8 ; 
oosgeterele gazdelor : Krivo- 
kapici 31, Komnenovici 23.

In aceeași grupă la Mosco
va : Dinamo Novosibirsk — 
Primigi Vicenza 78—79 (54—43). 
In grupa B : Sparta Praga — 
Agon Dusseldorf 62—70 (54—66)7 
Levski-Spartak Sofia — Stade 
Franțais Versailles 94—73 
(41—29).

Deși cotate printre favoritele C.M.. handbalistele din R.D.G. 
af-1 -,n. au avut mult de furcă in meciul cu Austria,

obțimna o victorie mai strinsă decît se preconiza : 25—20.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

II
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La Congresul A.I.B.A

PROIfCflA BOXERILOR, IA ORDINEA ZILEI
Zilele trecute a avut loc la 

Bangkok (Thailanda) cel dă 
al xj-iea Congres al A.I.B.A. 
Ia care a participat șl o de
legație din țara noastră. La 
înapoiere am solicitat arbitru
lui internațional Dumitru 
Banclu -să treacă în revistă 
principalele ] 
ordinea de zi 
nou în boxul 
tor.

In capitala ______________
participat reprezentanții celor 
109 federații de box de pe 
toate continentele, constituind 
un record în acest sens. Au 
fost discutate numeroase pro
bleme ale activității pugllls- 
tice amatoare mondiale, lega
te, în special, de arbitraje și 
de medicină șl s-au luat în 
această privință măsuri or
ganizatorice.

Cele mai importante se re
feră la protecția sportivilor. 
Astfel, obligativitatea purtării 
căștii de protecție de către 
boxeri cuprinde acum abso
lut toate ’ competițiile, __
dacă pînă acum medicul re
uniunii putea opri lupta nu
mai cind era solicitat de ar
bitrul de ring, de acum me
dicul poate interveni orlctnd 
constată, personal că boxerul 
este rănit sau inapt de a mai 
face față adversarului. Arbl-

tn
probleme de pe 

i și ceea ce este 
mondial ama-

Thailandei au

Iar

tril internaționali sînt 
gațl să cunoască bine o 
bă de mare circulație, 
fost făcute numeroase propu
neri de îmbunătățire a acti
vității pugilistlce amatoare 
mondiale și, -după ce vor fi 
analizate de flecare federație 
în parte, ' ele vor fi supuse 
spre aprobare la următoarea 
ședință a Congresului A.I.B.A.

Pe agenda adunării de la 
Bangkok s-a aflat și alegerea 
organelor conducătoare ale 
A.I.B.A. Președinte al forului 
mondial al boxului amatoo a 
fost ales pakistanezul A. 
Chowdhry — care pînă acum 
a avut funcția de secretar ge
neral — înlocuindu-1 pe col. 
Don Hull (S.U.A.). ca secre
tar general al A.I.B.A. a fost 
■des Karl Heinz Wehr (R. D. 
Germană), iar ca. președinte 
al comisiei A I.B.A. a arbitri
lor-judecători, Emil Jecev 
(Bulgaria). Ca vicepreședinți 
al forului mondial pentru Eu
ropa au fost aleși Emil Jecev 
șl Luciano Filleni (Italia), Iar 
ca membri în Comitetul exe
cutiv A.I.B.A. pentru bătrlnul 
continent : Ahmet Chotnert 
(Turcia), Vladimir Gordlenko 
(U.R.S.S.), Clive Howe (An
glia) șl Boleslav Idzlak (Po
lonia).

obli- 
lim- 

Au

Pau! 1OVAN

© TELEX ® TELEX
BOB a Concursul de bob-4 de 

la Winterberg (R.F.G.), contînd 
pentru „Cupa Mondială* a fost 
clștlgat de echipajul Elveția II cu 
timpul de 3-44,59. Au urmat R.D.G. 
I 3:44,70 șl Austria 3:44,86.

golf 9 cel mal bun sportiv 
australian pe anul 1986 a fost de
semnat jucătorul Greg Norman 
Intr-o anchetă tradițională la care 
au luat parte toate federațiile 
spo-tlve din această țară.

HOCHEI S) Selecționata Mosco-HOCHEI r "Ii;;".___ ___
vel, aflată tn turneu în canada, a 
evoluat ™mouski tn comnania

Redacția
Ttjarul•

ÎN PERSPECTIVĂ - UN TURNEU
FIRA AL CELOR 5 NAȚIUNI

LA. RUGBY
Federația Internațională de 

Rugby Amator (FIRA) intențio
nează să transforme actuala gru
pă A a campionatului european 
într-o competiție care se va numi 
„Turneul FIRA al ce.or 5 națiuni*. 
La prima ediție (1987/89) urmează 
să la parte actualele fruntașe ale 
întrecerii FIRA. adică Franța, 
România, U.R.S.S., Italia și Ar
gentina (o noutate). La sflrșitul 
turneului, „lanterna roșie* va re
trograda, locul el fiind luat de 
ciștlgătoarea grupei B europene. 
Vom reveni cu amănunte.

în mai toate sporturile, la 
ordinea zilei sînt acum așa- 
numitele Masters. Nu se putea 
abate de la regulă nici spor
tul cu balonul oval. Si. iată. 
Franța lansînd moda lui 
„Rugby-Masters". La această 
competitie-premieră (pe care 
organizatorii speră s-o trans
forme cu timpul intr-o Cupă 
Mondială a cluburilor) au fost 
invitate opt echipe, printre 
care si Farul din Constanta. 
Credem că cititorii noștri sînt 
interesați să afle cîteva date 
despre viitoarele partenere de 
întrecere ale XV-lui nostru 
campion. Mai întîi, despre 
Ponson By,' prima adversară a 
Farului (16 deoembrie la Bri- 
ve). Este campioana provinciei 
Auckland, cea mai puternică 
bază a rugbyului din Noua 
Zeelandă ; echipa celebrului 
Andy Haden si a celor doi 
..blacks* ’86 Stanley si Brooke- 
Cowden. La Ponson joacă, de 
asemenea, cîtiva internaționali 
maori (populație băștinașă). în 
Noua Zeelandă. din aprilie si 
pînă în august se dispută un 
campionat al provinciilor, dună 
care liderele acestora se întîl- 
nesc intr-un turneu final. Ac
tualmente Ponson By este li
dera acestei competiții, urma
tă de Marișt (Christchurch) si 
Petone (Wellington). Wests, 
echipă din Brisbane, va repre
zenta Australia. Este cel mai 
bun XV din provincia Que
ensland, stabilit ne criteriul 
unor întreceri inter-orase si 
apoi inter-regiuni. Sub culori
le lui Wests întîlnim multi in
ternaționali Wallabies (Abram. 
Spencer, Coker, Nottingham, 
Gardner. Heinke. Slattery. Bri
an Smith, Tim Lane). Cam
pioana Argentinei, Banco de la 
Nacion. este, de asemenea, un 
„team* redutabil de n-ar fi să 
amintim decît faptul că sub 
culorile sale joacă celebra u- 
vertură Hugo Porta, decretat

cel mal bun rugbyst al anului 
1985. Alti cîtiva rugbyști cu- 
noscuti sînt' centrul Fabian 
Turnes. aripa Annichini. mij
locașul Gomez si înaintașul 
Dinisio. Campioana. Padova, 
declinînd invitația. Italia va fi 
reprezentată de al doilea mare 
club Scavollini L’Aquila, in 
care joacă internaționali de 
frunte, cum ar fi recordmanul 
selecțiilor italiene, aripa Ghiz- 
zjni. Barbarians din Insulele 
Fidji va aduce cu sine nu nu
mai exotismul mărilor sudului, 
ci si o certă valoare, probată cu 
prilejul a numeroase turnee 
europene. în fine, cele două 
cluburi-fanion din Franța, Sta
de Toulousain, campioana ul
timilor doi ani (cuprinzînd pe* 
renumitii Gabernet. Bonneval. 
Codorniou. Charvet, Noves), și 
S.U. Agen, vicecampioana ulti
mei ediții de campionat. cu 
locul ei spectaculos si cu nu 
mai puțin celebrii Seila. Ber- 
bizier. Erbani. Gratton. Dubro- 
ca, Bărot în formație.

Așadar, pe terenurile fran
ceze si-a dat „rendez-vous“ un 
grup numeros reprezentînd o 
bună parte din elita rugbyului 
mondial. (D. CALLIMACHI).

Fetbal m©ri Jian©
'i

AL DOILEA 
ȚOTONERO"?!

Cind ecourile afacerii „Totone
ro- păreau pe punctul de a se 
stinge, după 
convulsionat, 
italian, iată 
vede cuprins 
de proporții, 
mai repede 
așteptat cineva, în sala v pașilor 
pierduți !

în temeiul unor dovezi inataca
bile, Biroul de anchete al fede
rației a ajuns la concluzia că 24 
de meciuri, desfășurate anul tre
cut, în campionatul și Cupa pro
vinciei Latium (competițy. desti
nate amatorilor !) au fost tru
cate. Numeroși președinți de 
club (13 pînă acum) șl 17 arbi
tri urmează să compară în fața 
tribunalului pentru culpa de a fi 
oferit și, respectiv, acceptat 
prime speciale* spre a facilita 
‘ ‘ a alteia din-

modesta for- 
(4 000 de lb- 
bătaie echi-. 

dolari în sco-

ce vor fi agitat și 
în

că
varâ,

,11 calclo' 
de un nou 
avind să 

chiar decît

fotbalul 
se 

scandal 
revină, 
s-ar fi

victoria uneia sau 
tre echipe, pînă șl 
mație din Vissezze 
cuitori) punînd la 
vaientul a 52 000 de 
pul promovării în campionatul in
terregional !

TURNEUL CAMPIONILOR
LA TENIS TINERET
MtJNCHEN, 12 (Agerpres.) — 

Rezultatele înregistrate în cadrul 
„Turneului campionilor* la tenis 
pentru tineret (jucători plnă In 21 
de ani), competiție ce se desfă
șoară în orașul vest-german Stut
tgart: Plstolesl (Italia) — West
phal (R.F. Germania) 6—3, 6—3; 
Carlsson (Suedia) — Novacek (Ce
hoslovacia) 6—2. 6—1; Stenlund 
(Suedia) — Muster (Austria) 7—6, 
6—4; Skoff (Austria) — Svensson 
(Suedia) 6—4, 6—4, Jelen (R.F. 
Germania) — Lundgren (Suedia) 
6—2, 6—3.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
echipei olimpice canadiene. Gaz
dele au Învins cu scorul de 4—0 
(1—0, 0—0, 3—0) • Formația Sokol 
Kiev, In turneu în Cehoslovacia, a 
jucat la Bratislava cu Slovan. Ho- 
chelștil sovietici au obținut o vic
torie netă cu 9—2 (2—1, 4—0, '3—1) 
• Reprezentativa R.P. Chineze a 
susținut, la Novosibirsk, primul 
meci al turneului său In Uniunea 
Sovietică, cu formația locală Si
bir. Localnicii au ctștlgat cu 7—2 
(2—2, 2—0, 4—0).

TENIS • In ziua a doua a „Tur
neului Campionilor* pentru proba

de dublu, concurs ce se desfă
șoară la Londra, cuplul spaniol 
Sergio Casai — Emilio Sanchez a 
furnizat o surpriză, Invlngînd cu 
7—6, 7—6. 6—1 perechea 
Mats - .
trom. 
berg, 
John 
mas 
6—4. 7—5, 6—3; Guy Forget, 
nick Noah (Franța) — Gary 
nelly. Mike Palmer (S.U.A.) 
6—4. 3—6. 7—6, 7—3.

_ ,_______ suedeză
Wllander — Joakim Nys- 
Alte rezultate: Stefan Ed- 
Anders Jarryd (Suedia) — 
Fitzgerald (Australia), To- 
Smld (Cehoslovacia) 4—6,

Acest al doilea „Totonero* e cu 
atît mai neliniștitor, apreciază 
oficialitățile sportive din peninsu
lă, cu cit el vizează, spre stupe
facția unanimă, echipe de .ama
tori, despre care se credea că 
respectă, cu sfințenie, fair-piay-ul

cată zilele trecute, a dat ciștig 
de cauză lui Far Rabat, care a 
Întrecut cu 3—0 pe El Jattllda. 
Pină aici, nimic deosebit, numai 
că finala amintită a contat pen- . 
tru ediția... 1984—1985 a competi
ției 1 Motivul Intîrzlerli.: prezen
ța celor mal talentați fotbaliști 
marocani (6 de la Far. formație 
pregătită de brazilianul Josâ Fa
ria) pe terenurile Mundialulul 
mexican. Oricum, mal bine mal 
tîrziu... • Numărul din decembrie

Barcelona — Bayer Uerdingen 2—0 în Cupa U.E.F.A. și o frumoasa dis
puta pentru balon Intre vest-germanul Wohrlin (In alb) și... englezul 
Lineker. Telefoto: A.p. — AGERPRES

și puritatea competiției. Dacă va 
continua așa, „II ca Ici o “ riscă să 
ajungă, cit de curînd, In situa
ția, firește penibilă, de a furniza 
știri despre partide măsluite pînă 
și în campionatele de copil !

DE LA O POARTA 
LA ALTA

Meciul dintre INTERNAZIONA- 
LE și DUKLA PRAGA din Cupa 
U.E.F.A., Întrerupt miercuri la 
Milano din cauza cețll. nu s-a 
putut' disputa nici joi, din aoe- ' 
eași cauză. Rămlnem pe recep
ție. ® De la PLATINI citire : 
„Trebuie să recunosc că începe 
să-ml fie mal frică de penaltyuri 
decît de gripă 1“ Nici nu-i de 
mirare, căci încă nu s-au desco
perit aspirine pentru transforma
rea loviturilor de Ia 11 metri 1 
• FINALA Cupei Marocului, Ju-

al revistei engleze „WORLD SOC
CER*, care dedică două pagini fi
nalistelor Cupei Intercontinentala 
de la Tokio, susține că, Înaintea ce
lui mal important meci al sezonu
lui internațional Intercluburl 1986, 
Steaua șl River Plata se pre
zintă cu șanse egale • PORTA
RUL Iul Paris Saint-Germain șl 
al „naționalei* Franței, Joel Bats, 
a lansat deunăzi un album de 
discuri, pe texte proprii, intitu
lat „Fantezia condeiului de aur*. 
Chiar dacă plnă la Julio Iglesias 
(șl el cîndva portar, la Real Ma
drid) mal e, comentariile s-au a- 
rătat,. în general, pozitive. Doar 
un malițios nu s-a putut abține 
să remarce (tn „l’Equlpe*), cu 
gîndui la recentul 0—4 Încasat 
de P.S.G. la Marsilia, că „Bats 
pare, de la o vreme; mal In for
ași pe scenă decît In poartă 7 !•

Ovidiu IOANIȚOAIA

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ARNHEM, 12. „Aseară tîrziu 

în Sala Elduveld s-a disputat 
partida decisivă în seria D a 
Campionatului Mondial de hand-

bal feminin, grupa A dintre e- 
chipele României si Norvegiei, 
încheiată cu scorul de 23—23 
(11—10).
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