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. In intrecerile din finalul sezonului

Cît mai mulți oameni ai muncii orădeni

pe terenurile de sport

FRUMOASE ȘI UTILE INITIATIVE 
ÎN ORAȘUL DE PE CR1Ș

CAMPIOANELE ÎNOTULUI MĂRESC RITMUL...
au ciștigat „Cupa F. R. Natație“Băimărenii

Cînd campioana și recordma
na lumii la 50 m liber înregis
trează și la „sută“ un excelent 
55,40 (la C.M., americanca 
Johnson a ciștigat „argintul" cu 
55,70), cînd „bronzul" de la Ma
drid la 400 mixt este confir
mat și... dublat de un progres 
de excepție și pe 200 m în pro- 
cedeul-procedeelor (Kristin O- 
tto, din R.D.G., a fost prima 
la Madrid cu 2:15,56, în timp 
ce acum, la Baia Mare, s-a 
înotat 2:15,27), atunci, de bună 
seamă, valoarea unui concurs 
crește spectaculos. Este cazul 
recentei competiții — „Cupa 
F. R. Natatie" — disputată în 
puternicul centru maramureșean 
al înotului nostru, aflat la ora 
unei frumoase aniversări : zece 
ani de activitate. Iar dacă am 
amintit doar cele două perfor
manțe, ale ploieștencei Tamara 
Costache și băimărencei Noemi 
Lung, am făcut-o pentru a

Ultimul meci oficial de fotbal al anului:

VICTORIA - COR VINUL HUNEDOARA
încheierea sezonului oficial 

de fotbal se va face astăzi, 
în Capitală, unde este progra
mată partida Victoria — Corvi- 
nul Hunedoara, din cadrul ul
timei etape a turului Diviziei 
A. întîlnlrea prilejuiește cea 
de-a oatra apariție a formației 
hunedorene în Capitală In a- 
ceastă toamnă (celelalte trei au 
constituit tot atîtea înfrîngerl.

Pc marginea evoluției echipei steaua in finala intercontinentalii de La Tohio

MULTE OPINII ELOGIOASE, DAR Șl OBSERVAȚII 
LUCIDE PRIVIND REMEDIEREA UNOR DEFICIENTE DE JOC
£ Comentariile subliniază fotbalul spectaculos practicat de Steaua © O părere 
unanimă : absența lui Boloni a diminuat substanțial potențialul campioanei noastre 
© Eforturi necesare, în viitor, la capitolele : ’ o) marcajul la fazele fise ; b) preci

zia la finalizare ; c) mărirea varietății în jocul liniei de mjloc

BEIJING, 15 (prin telefon 
de la trimișii noștri). — 
După disputarea finalei inter
continentale, care a opus pe 
campioana Americii de Sud, 
River Plata, campioanei Euro
pei, Steaua, comentariile presei 
din Japonia, ca și ale princi
palelor ziare de specialitate din 
Argentina sînt favorabile echi
pei noastre. Ele apreciază, în 
general, că echipa care a făcut 
un mai mare serviciu fotbalu
lui, prin modul cum a înțeles 
să joace această finală, a fost 
campioana României și că dacă 
șansa nu l-a surîs ca tabela de 
marcaj să-i fie favorabilă, a- 
ceasta nu întunecă cu nimic 
fotbalul spectaculos, sportiv, pe 
care ea l-a practicat. în opozi
ție cu antijocul în care s-au 
complăcut jucătorii de la 
River Plata. Am căutat să aflăm 
din partea celor care au fost 
eei mai aproape de desfășura
rea luptei de pe gazon — adică 
antrenori, conducători, jucători 
aflati pe banca de rezervă — 
o serie de impreșii directe și 
considerații care să întregească 
cititorilor ziarului nostru Ima
ginea acestei finale.

începutul l-am făcut cu vice
președintele clubului Steaua, 
Ion Alexandrescu, care ne-a 
declarat următoarele: „Meciul 
a fost televizat și s-au 'putut 
vedea și L'cruri’e btme, și lu
crurile mai puțin bune. Se 
poate vorbi closure ele prin 
prisma unei experiențe obținute 

sublinia, o dată in -plus, Înalta 
clasă a elevelor antrenorilor e- 
meriți Mihail Gothe și Gheor- 
ghe Dimeca, argumentată con
tinuu prin asemenea câștiguri 
in lupta cu cronometrele.

Aminînd alte considerații pen
tru prilejuri viitoare, să ne o- 
prim acum asupra rezultatelor 
ultimei reuniuni. întrecerile la 
200 m spate au desemnat cîști- 
gători autoritari. Anca Pătrășco- 
iu (Dinamo) fiind înregistrată 
in 2:16,04, fată de 2:19,00 — 
timpul Andreci Sighiarto (CSMȘ 
Baia Mare) și 2:22,13 — Noemi 
Lung, iar la băieți brăileanul 
Lucian Voiculet a înotat în 
2:03,87, dinamovistul C. Sta- 
vriu sosind in 2:11,22, ploieștea
nul L. Nicolescu in 2:14,99. în... 
maratonul înotului — 1 500 m 
liber — băimăreanca Stela Pura 
și-a trecut la activ o nouă vic
torie, a patra, în această com
petiție, cu 16:54,10 devansin- 

fără nici un goi marcat î). 
Jocul se va disputa pe stadio
nul Dinamo, cu începere de la 
ora 13. sl va fi precedat de 
partida echipelor de speranțe. 
Brigada de arbitri este alcă
tuită din timișorenii Doru Bu
ci uman (la centru) si Eugen 
Seracin si ploieșteanul Hie Cot 
(ultimii doi la linie).

prin participarea la această 
competiție înaltă, tinind seama 
Și de faptul că adversara echi
pei noastre a fost campioana 
Argentinei și reprezentanta ac
tualei campioane mondiale la

Belodedici

fotbal. Sesizîndu-se nnele ca
rențe în evoluția echipei noastre, 
ca de pildă jocul în atac, Stea
ua se va menține, sînt convins, 
în continuare la CEL MAI 
ÎNALT NIVEL EUROPEAN. 
Din capul locului, trebuie să 
spunem că nu se poate trece 
cu vederea lipsa unui jucător 
de bază, curh a fost căzni Ivi 
Biiloni, și nici imposibilitatea 
de a se pregăti temeinic pen- 

du-le pe colegele sale Eniko 
Palencsar — 17:15,68 și Ramona 
Terșanschi — 17:20,30. Cursa 
masculină a avut în Robert 
Pinter (CSMȘ) un lider au
toritar, . care a fost aproa
pe de 'a coborî sub 16 minute 
— 16:06,45, pe locurile urmă
toare situîndu-se E. Nan (Stea
ua), cu 16:22,55. și AI. Moldo- 
vcanu (CSȘ Petrolul Ploiești), 
in 16:33,91. în cursele de în
cheiere, 400 mixt, Noemi Lung 
s-a impus într-un excelent 
4:43.65 (înaintea Andreei Si-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

Și în activitatea jucătorilor de tenis de masă

REZULTATELE BUNE SE VOR PUTEA MENȚINE
DOAR PRINTR-0 MUNCĂ DE UN ÎNALT NIVEL CALITATIV

Deși în tenisul de masă nu 
se mai poate vorbi. In mo
mentul de fată, de o vacanță 
propriu-zisă, avînd în vedere 
numeroasele concursuri Interne 
și Internaționale, care se suc
ced cu o frecventă impresio
nantă, încheierea întrecerilor 
din cadrul Diviziei pe echipe 
și a celor din campionatele in
dividuale marchează, totuși, un 
final de sezon. în aprecierea 

tru această finală a lui Tudo- 
rel Stoica, incert pînă în aju
nul partidei. Toate acestea au 
cîntărit greu în fixarea rezul
tatului final. Ar fi fost bucu
rie in tabăra noastră fără aces-

Cornel POPESCU 
Eftîmie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

21 de orc
la C.S.$. Tul ce a

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
TULCEA a împlinit zece ani 
de la înființarea sa. „Un de
ceniu în care ne-am împlinit 
menirea : am devenit sursa de 
talente sportive nu numai pen
tru C.S.M. Delta, ci și pentru 
multe cluburi din tară : Steaua, 
Dinamo, Farul, CSU Galați", 
ne spune directorul CSS. prof. 
Petrică Simion ® O STATIS
TICA întocmită de C.N.E.FJS., 
pe baza punctajului privind a- 
portul celor peste 350 de clu
buri din tară la succesele in
ternaționale ale sportului ro
mânesc. situează clubul tulcean 
pe locul 20 ® PRINCIPALELE 
RAMURI SPORTIVE ale CSȘ 
sînt atletismul, voleiul — aces
ta * ar merita să fie treout pri
mul pe listă (si vom . vedea

La asociația sportivă a în
treprinderii de Confecții si Tri
cotaje „Miorița" din Oradea 
ne-a atras atentia un afiș al 
unei foarte frumoase întreceri 
polisportive, care s-a bucurat 
la timpul cuvenit de interesul 
și participarea a numeroși iu
bitori ai activităților sportive 
din această unitate productivă. 
Este vorba de organizarea si 
desfășurarea. în vară. ,a primei 
ediții a Festivalului sportiv al 
personalului muncitor din între
prinderile și instituțiile muni
cipale orădene, care a inclus 
întreceri la nu mai puțin de 
14 ramuri de sport — între 
care atletism, fotbal, ciclism, 
judo, tenis de masă, popice, 
șah — și care s-a bucurat 
de participarea a peste 2000 de 
iubitori ai sportului de la în
treprinderea amintită si de la 
Trustul de Construcții Indus
triale. Complexul CFR. Fabri
ca de Azbociment. UJCOOP.

Din discuția ne care am a- 
vut-o la Consiliul municipal al 
sindicatelor cu tovarășul Vasile 
Derșidan, președinte al Comi
siei de Sport-turism, am aflat 
că. în ultima perioadă, activi
tatea sportivă de masă cu
noaște în orașul de oe Cris un 
îmbucurător reviriment. sub 

rezultatelor Înregistrate se cere, 
mal întâi, să menționăm că e- 
xamenele de maxim interes au 
fost trecute cu rezultate bune 
și foarte bune : la „europene
le" de senioare — două me

Vasile Florea (Universitatea A.S.A.) ?i Otilia Bădescu (Spart ac
C.S.$. 1 București) — campioni in probele de simplu și de dublu 

mixt Foto : Aurel D. NEAGU

dalii de bronz (simplu : junioa
ra Otilia Bădescu ; dublu : Ma
ria Alboiu și Otilia Bădescu) ; 
la C.E. de juniori și cădeți — 
11 medalii, între care titlul de 
campion obținut de Călin 
Creangă ; la „Europa Top 12“ 
— Maria Alboiu, locul 6 și 
selecționarea în echipa Euro
pei pentru primul meci cu A-

„MODELĂM TALENTE SPORTIVE
Șl NU NUMAI

de ce) —, caiacul-canoea. lupte
le. fotbalul, handbalul si bas
chetul. Aceleași ca si alb ma
relui club CSM Delta. Firesc, 
din moment ce „baza sa de 
aprovizionare" cu tinere talen
te este clubul școlar • «ATLE
TISMUL ESTE LA LOC DE 
CINSTE. Una dintre frunta
șele «fondului” românesc este 
un produs al nostru : Elena 
Fidatov", ne spune antreno
rul Mihai Moruzov, pe 
care l-am întilnit pe sta
dionul Delta, alături de .an
trenorul Ion Popa, care pre
gătește sulitasii. în cadrul Cu
pei Europei, Elena a ciștigat în 
1985 medalia de aur la 3000 m șl 
o altă medalie la 1500 m. Urma
șa ei. Dorina Calenic (17 ani), 
locul I la Crosul balcanic sl 

semnul marii competiții națio
nale Daciada organizîndu-se 
numeroase si atractive acțiuni. 
Se încearcă să se răspundă in 
acest fel marii dorințe a oa
menilor muncii. în primul rînd 
a tineretului, de a practica or
ganizat si ou cit mai mare re
gularitate turismul, diferite dis
cipline sportive, exercițiile fi
zice. atît pentru întărirea să- 
nătătiii si mărirea capacității 
de muncă, cît si sub formă de 
divertisment.

Un frumos succes a cunoscut 
si un alt festival sportiv, cel 
rezervat iubitorilor de sport din 
comerț si cooperație, organizat 
Ia 11 ramuri de sport si care 
s-a bucurat de participarea a 
peste 1500 de oameni ai mun
cii. Ni se pare interesant să 
menționăm că. răspunzînd in
teresului si altor categorii de 
oameni ai muncii, la acest fes
tival au fost invitate și echipe 
ale unor întreprinderi de alte 
profile, asigurîndu-se, în aoest 
fel, condiții optime' de prac
ticare a sportului mai multor 
tineri si oameni ai muncii o- 
rădeni.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3) 

sia etc., succese care se re
flectă, de asemenea, si In cla
samentele europene șl mondia
le, în care jucătorii noștri o- 
cupă poziții foarte bune. Fără 
Îndoială, acestea sînt urmarea 

unei munci mai atente la ni
velul cluburilor și, mal ale» ta 
ceea ce le privește pe fete, și 
la Centrul federației clin Bucu
rești, unde activează o serie de 
antrenori inimoși si pricepuți.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare In pag. 2-3)

PENTRU DELTAS
aceeași poziție la 3000 m Ia 
Balcaniadă, activează încă la 
CSȘ. Dar. peste un an-dol. lși 
va lua zborul, Ia cluburi de 
seniori. O pleiadă de sulitașl 
— Sorin Botezatu. campion na
tional (juniori) anul trecut. 
Valentina Sîrbov, medaliată cu 
argint la „naționalele" 1986, și 
Florin Ioniță, campion națio
nal în 1985 la juniori II. for
mează un trio de perspectivă 
al clubului. • „VOLEIUL ESTE 
DRAGOSTEA CEA MARE a 
întregului oraș", ni se spune. 
A depășit atracția pentru fot
bal. „Absolvenții" noștri — ne 
spunea prof. Petrică Simion,

Sever NORAN

(Continuare in pag 2-3)



O DEPUNĂ REUȘITA
săptăminll trecute. 

Focșani a găzduit o 
competiție ajunsă la 

„Festivalul 
Organizată

FESTIVALUL ȘAHIST VRINCEAN",

Nicu Cernat (IAEI Focșani),

//

La finele 
municipiu! 
tradițională 
a șasea ediție : „Festivalul șa- 
hist vrincean". Organizată de 
către Comitetul județean U.T.C., 
tn colaborare cu Consiliul jude
țean al sindicatelor și alți fac- 
tori, ediția din acest an s-a re
marcat nu doar prlntr-o partici- 
pare-record (peste 40r de tineri 
și tinere), ci și printr-o bună 
pregătire a concurenților. Dupâ 
cum remarca tovarășul Neculai 
Efarbu, secretar al Comitetului 
județean al U.T.C., se constată 
o creștere evidentă a numărului 
celor ce îndrăgesc acest sport. 
Prin cumularea rezultatelor ob-

nelia Popa — Școala 1 Păunești 
șl 3. Mariana Ciofu — Școala 1 
Adjud.

Categoria 14—19 ani : băieți :
1. Marius Popa — Școala Pău
nești ; 2. Constantin Dumitrescu
— Liceul „Alexandru Ioan Cuza”
— Focșani ; 3. Marian Gheorghe
— C.C.H. Adjud : fete : 1. Da
niela Chiriac — Școala Păunești,
2. Mirela Dumitrescu — „Liceul 
Alexandru Ioan Cuza** și 3. Nico- 
leta Dima — Liceul „Alexandru 
Ioan Cuza" — Focșani.

Categoria 19—30 ani : băieți : 
1. Vasile Preda (ISEH Focșani), 
1.
3. Marlus Arglîlrescu (Spitalul o- 
rășenesc Adjud) ; fete : 1. Ta-

JUDO LA BÎRLAD,
ÎN ORAȘUL. RUGBYULUI

Campionatele Republicane d

JUNIORII BUCUREȘTI
9

ținute, s-au remarcat asociațiile 
sportive di n orașul Adj ud — con
duse de un inimos animator, 
Ion Vasiliu, președintele C.O.E.F.S., 
echipa Școlii generale din Pău
nești (profesor Mihal Popa), cele 
ale întreprinderii de Scule *1 
Elemente Hidraulice Focșani, în
treprinderii de Aparataj Electric 
91 Filaturii de Lină Pieptănată. 
O evoluție meritorie au avut-o 
șl elevii Liceului „Alexandru loan 
Cuza" din Focșani. Semnalăm șl 
>,absențe nemotivate* — 
vllor Liceelor „Unirea", 
4 și 5 din municipiu.

ale ele-
nr. J, 2,

Iată primii clasați :
Categoria pînă la 14 

Lucian Bălănică — Școala nr. > 
Adj ud, 2. Nlcolae Dedlu — Școa
la 1 Adj ud șl 3. Vlore) Cnlrlac — 
Școala generală Păunești — la 
băieți ; la fete : 1. Dorina Vrabie 
— școala nr. 1 Păunești, I. Cor-

ani : 1.

tiana Mihu (FLP Focșani) ; 2
Cornelia Sabău (ISEM) șl 3. Au
relia Girleanu (IMC Doaga)

Categoria peste 30 ani : mascu
lin : 1. valentin Grădinara (ITA 
Adjud), 2. Alexandru Sălăvăstru 
(Insp. prețuri), 3. Aurel Slabu
(FLP Focșani) ; feminin : 1. Adria
na Hotor (Școala gen. Gugești), 2. 
Mina Stanciu (Tricotaje Panclu), 
L Paula Abălașel (CFR Adjud).

Trofeul pentru «Cel mal 
tlnăr participant” a fost o- 
ferit lui Andrei Orlță (8 ani) — 
Școala gen. nr. 2 Adjud. cel mai 
tehnic concurent fiind 
Gabi Gondoș — Școala 
Focșani.

Tuturor clștlgătorilor 
oferite cupe, diplome 
din partea Comitetului județean 
U.T.C. șl a Consiliului județean 
al sindicatelor.

Text șl foto : 
Liviu AXENTE, coresp.

Judoul ișl face apariția ln- 
tr-un oraș, Blrladul, în care 
rugbyul deține de trei decenii 
o poziție prioritară. Șl unde ? 
La întreprinderea de Rul
menți...
Inginerul Gheorghe Mocrau- 

schl, președintele asociației 
sportive a „rulmentiștilor" 
birlădeni (totodată lnginer-șef 
al întreprinderii), ne risipește 
nedumerirea : .La fel ca și... 
ieri, cind muncitorii noștri 
au dorit să practice rugbyul, 
Inițiativa formării unui nu
cleu Ia judo a fost primită 
cu interes. Tinerilor judoka 
Ii s-a oferit o sală de pre
gătire șl pentru concursuri, 
materialele și echipamentul 
necesare. Iar federația de 
specialitate, dorind să-i încu
rajeze pe entuziaștii amatori, 
le-a repartizat un set de sal
tele. tn ce ne privește stn- 
tem satisfăcuți de primele re
zultate...”.

Despre aceste rezultate, 
secretarul asociației sportive, 
Vasile Giușcă, ține să remar
ce : .Toți judoka de la Rul
mentul Birlad au plecat la 
drum cu o mare ambiție, cu 
dorința de a-i concura, tn 
sensul bun, pe rugbyștl. Lingă 
președintele secției de judo, 
inginerul Ion Elisei, se află 
ctțiva dăruiți acestui sport — 
Gheorghe Arghir, Valerică 
Cosma și Laurențiu Cosma, 
muncitori și tehnicieni in în
treprindere. Cu toții au con
tribuit ca. Ia un concurs in
ternațional organizat la noi, 
dotat cu «Cupa Rulmentul» 
să ne situăm pe locul I, M.

Macarie (57 kg), E. Ma carie 
(62 Kg), S. Bostaca (83 Kg) șl 
G. Stan (75 Kg) dovedindu-se 
cel mal valojoși Intr-o dispu
tă eu sportivii de la Darsbor 
Szcecinek — Polonia. O com
portare frumoasă, care spune 
ceva

Spune ceva și faptul că 
„după modelul muncitorilor 
de la Rulmentul ! — sublinia
ză președintele Consiliului o- 
rășenesc pentru educație fi
zică și sport, Ion Chiper — 
tn școli judoul pătrunde tot 
mai mult. Școala nr. 8 tinde 
să devină o primă pepinieră, 
la fel ca șl Liceul industrial 
nr. 1. Deocamdată..."

Și ce surpriză să Intilnlm 
intre modelatorii unor viitori 
judoka, o profesoară de edu
cație fizică, pe Mariana Ig
nat ! cind o altă profesoară 
de sport, Mariana Lucescu, 
apărea în postura de antre
noare de rugby, toată lumea 
jocului cu balonul oval a 
fost puțin șocată : o femele- 
tehniclan Intr-un sport „su- 
perbărbătesc". Acum, lată, o 
altă femele 11 repetă exem
plul, Intr-o disciplină care 
cere la fel de mult curaj șl for
ță. Tinerii birlădeni. care 
dispun cu prisosință de am
bele atuurl, cred în reușita 
judo-ului, încurajați fiind de 
toți iubitorii de sport din o- 
rașul lor.

Judo la Birlad in orașul 
rugbyuiui — faptul nu sur
prinde astăzi pe nimeni...

*

Tiberiu STAMA

„CUPA F.R.
(Urmare din pag. 1)

NATAȚIE"

declarat
gen. nr. 5

le-au fost 
și premii

ghiarto — 5:10,21 și dinamo- 
vistei Marina Miclea — 5:12,90), 
cu care ar fi putut ocupa locul 
secund, disputîndu-și chiar în- 
tiietatea, în proba... băieților : 
Cristian Ponta (Dinamo) 4:41,89, 
R. Bandi (Ploiești) 4:53,40, D. 
Drăguleț (Steaua) 4:57,14.

S-au întocmit clasamente pe 
echipe (din câte doi sportivi), 
punctajele conducînd la urmă-

toarele 
nioare : 
5 275 p, 
Miclea) 
lencsar, 
I : CSȘ

FRUMOASE Șl UTILE INITIATIVE IN ORAȘUL DE PE CRIȘ
(Urmare din pag 1)

O preocupare constantă a 
Comisiei de sport-turism. din 
cadrul Consiliului municipal al 
sindicatelor din Oradea. o 
constituie introducerea practi
cării gimnasticii la locul de 
muncă in cit mai multe Între
prinderi din municipiu. S-a În
ceput cu instruirea președin
ților asociațiilor sportive si a 
instructorilor cu gimnastica )a 
locul de muncă — o Instruire 
care a avut In vedere atlt par
tea teoretică, cit si cea prac
tică —. după care s-au orga
nizat utile și interesante schim
buri de experiență ta Între
prinderi unde această activitate 
eunoaste. de mai multi ani. re
zultate dintre cele mal fru
moase. Ca urmare, la între
prinderea de Confectiii si Tri
cotaje „Miorița” la Centrul

de Calcul Teritorial, la Între
prinderile „Drum Nou" și „Vi
itorul”, gimnastica la locul de 
muncă a devenit. In vremea 
din urmă un fapt cotidian.

De mult interes s-a bucu
rat și o altă inițiativă a Co
misiei de sport-turism. și anu
me organizarea primei ediții a 
Cupei căminelor muncitorești 
pentru tineret la sah si tenis 
de masă, pentru Început numai 
cu ediție de vară, dar succe
sul Înregistrat i-a făcut pe or
ganizatori să se gîndească si 
la posibilitatea unei ediții de 
iarnă, ambele urmînd a de
veni permanente In anii vi
itori. Vorbind de interesul si 
succesul unor frumoase initia
tive locale, este locul să men
ționăm si acțiunea cultural- 
sportivă organizată pentru con
structorii orădeni la Pădurea 
Săldăbagiu. la care au fost 
prezenti peste 5000 de oameni

ai muncii de toate virstele. 
multi venit! cu familiile lor, 
care au petrecut numeroase ore 
de bună dispoziție, recreere. an
tren prin sport si prin varia
te concursuri distractive. Du
mitru Radu, șeful biroului or
ganizarea muncii-plan-retribui- 
re la UJCOOP. dr. Liviu Capo
tă, de la Spitalul CFR Ora
dea. Cornel Birta, directorul 
întreprinderii de Azbociment, 
Gheorghe Nicoară, director la 
Trustul de Construcții Indus
triale. Vasile Laza, profesor de 
educație fizică la Grupul șco
lar nr. 12, sînt doar câțiva din
tre cei care, cu pasiune și per
severentă. se preocupă ca oa
menii muncii orădeni să be
neficieze de condiții dintre cele 
mal bune pentru petrecerea 
plăcută a timpului liber, prin 
participarea la atractive, ln- 

’teresante si utile activități 
sportive.

ÎNVINGĂTORI IN
După ce senioarele si senio- 

rii si-au desemnat laureatii pe 
anul 1986. a fost rîndul junioa
relor sl juniorilor, calificați ta 
finalele Campionatelor Repu
blicane individuale si pentru 
perechi, să intre în întrecere 
timp de trei zile, pe arenele 
Olimpia si Gloria din Capitală.

Fetele au evoluat pe pistele 
Sălii Olimpia. în lupta pentru 
cele două titluri angaHndu-se 
24 de cupluri si 32 de jucă
toare în proba individuală. In- 
trînd în concurs printre ulti
mele perechi rapidistele bucu-

TOATE
ria Șopterean, 
433 pd realiz 
treapta a doi 
laureatelor.

Asa cum . s- ; 
țările băiet» - 
arena Gloria, 
copios de 1un 
care, familiari 
sau mai ou tir 
tătile pistelor 
mele 3 locuri 
tul probei de 
cel individual, 
delor. care n 
zentanti In t

Elena Anton Manan

!
ierarhii : feminin, se- 
CSMȘ I (Lung, Pura) 

Dinamo (Pătrășcoiu,
4 680, CSMȘ II (Pa- 
Culică) 4 327 ; junioare 
Petrolul Ploiești (Cos- 

lache, Marin) 4 713, CSMȘ 3 977, 
Centrul înot Brașov 3 889 ; ju
nioare II : CSMȘ 4 617 (Sighiar- 
to, Terșanschi), CI Brașov 3 511, 
CSȘ Galați 2 891 : masculin, se
niori : Dinamo (Vișan, Ponta) 
4 639, Steaua (B. și E. Nan) 
4 544, CSMȘ (Pinter, Haidu) 
4 427 ; juniori I : CSȘ Petrolul 
Ploiești I (Bandi, Nicolescu) 
4 184, CSS Petrolul II 4 150. CSȘ 
Brăila 4 002 ; juniori II : CSMȘ 
I (Rogozan, ITazotă) 3 528. - Lie. 
37 Buc. 3 343. CSMȘ II 3 176.

In clasamentul general. Clu
bul Sportiv Municipal Școlar 
Baia Mare și-a onorat aniver
sarea 
23 705
17 521 
17 281

printr-un succes clar, cu 
p. urmat de CI Brașov 
p și Lie. 37 București

P-

restene Elena Anton și Elena 
Găman, amîndouă aflate ta ul
timul an de juniorat, au for
mat un tandem omogen, prima 
impunîndu-se printr-un stil e- 
legant si precizie la... ulița 
preferată din lăcașul popice
lor. Totalizînd 860 Dd (443 si. 
respectiv. 417). elevele tinerei 
antrenoare Vasilica Pințea au 
îmbrăcat tricourile de cam
pioane, Intr-o pasionantă dis
pută cu alte două bucuresten- 
ce, Laura Andrei (442) și 
Mariana Gaîopea (409). pregă
tite de cunoscutul tehnician 
Petre Trandafir.

Confirmînd bunele aprecieri. 
Elena Anton n-a avut proble
me să urce spre „vîrful pira
midei” nici în turneul final in
dividual. unde s-a arătat a fi. 
din nou. cea mai bună. Întru
cât n-a ratat nici o lovitură, 
doborind din 100 bile mixte 
448 popice, nou record de ju
nioare al sălii. Așadar, avlnd 
o 
le 
o

te
■ principala adversară a cam
pioanei a fost muresanca Ma-

excelentă prestație în ambe- 
zile. Elena Anton a obținut 
valoroasă „dublă” pentru ea 
clubul Rapid, meritînd toa- 
felicitările. Tn turneul final.

■

TRIAL AL BOXERILOR JUNIORI
Incepînd de joi șl pină sâm

bătă, tinerii boxeri născuți în 
anii 1969—1971 vor participa la 
un trial ce se va desfășura în 
Sala Dinamo din Capitală. Vor 
fi prezențl peste 100 de pugillștl 
din întreaga țară. Cel mal buni

dintre ei vor fi selecționați, la 
vederea pregătirilor de partici
pare la competițiile internaționale 
ale anului viitor. Reuniunile vor 
avea k>c zilnic cu Începere de 
la ora 10.

■ TwrrttrtnsnaBWiMBBBiMWi

24 DE ORE LA
(Urmare din pag. 1)

directorul CSȘ, au putut fl vă- 
zuți la Steaua (Mina, Spinu. 
Nica). la CSU Galați, unde, 
uneori, din sextetul de bază 
cinci erau „made” CSS Tulcea. 
produs al antrenorilor Iulian 
Rădulescu și Alex Crasovsehi, 
la Farul si Penicilina (Nermiu 
Mement si. respectiv, Cristina 
Blaga). Cei mai multi formea
ză, insă. osatura echipelor tul
cene CSM Delta (Div. A) si 
Gloria SMA : Ion Staicu (reve
nit de la Baia Mare), Jean 
Cerșemba, Mircea Tîrnăcop, 
Nicolae Cuculici, Gabriel A- 
lexandrescu (revenit de la Stea
ua). iar la Gloria — E. Mirea. 
N. Dragu. R. Doljenco, ju
niori cu dublă legitimare • 
CELE TREI IZVOARE ALE 
PERFORMANȚEI CAIACULUI 
ȘI CANOEI la Tulcea sînt 
CSM Delta, Danubiu Tulcea 
și CSȘ. Ultimul fiind cel mai 
viguros. Baza de antrenament: 
Lacul Ciuperca, de lingă gară. 
Amenajată de un fost mare 
voleibalist tulcean : Stelică 
Ispas, ani de-a rîndul căpitanul 
echipei Delta. Pe ponton i-am 
întîlnit pe antrenorii Liviu Do
garii, Elena Nica șl Feodor 
Bucica. Fiecare cu... -palmare
sul său. Adică al elevilor lor. 
Clubul a colecționat ta 1985—

C.SȘ. TULCEA
86 patru titluri de campioni 
republicani si două locuri se
cunde la juniori II. o medalie 
de aur si una de argint la ju
niori I, 4+6+3 medalii la Cam
pionatele Cluburilor sportive 
școlare, trei „bronzuri” la .re
publicanele” de tineret si se
niori. Un total onorant. Se ros
tesc nume : Ionel Dache, Mar
eei Vologa, Rinei Mibalcea, 
Virginia Strîmbeanu (din acest 
an la Steaua). Liliana Vlăscea- 
nu (acum în lotul olimpic al 
tării). „De la noi au plecat si 
Costică Olaru. campion mondial 
și medaliat olimpic, Angelin 
Velea. Gh. Nițu. Bie Baciu 
(toți la Steaua), N. Roșea si T. 
Scurtu. la Danubiu, club de 
nivel olimpic, Culina Popov 1» 
Dinamo", — ne spune directo
rul clubului. Si adaugă : „A- 
vem și un nou centru de an
trenament. La Sulina. Datorită 
antrenorului Victor Andrei. 
Cind vom avea si o bază de 
canotaj, modernă, ea Orșova, 
Galațiul si Brăila, vom da mai 
mult", conchide el. ta timp ce 
ne îndreptăm spre bacul de 
antrenament, amenajat, ca si 
sălile 'de volei, lupte, box (cu 
saună) Intr-o clădire ce a 
aparținut unei... mori. „Dar 
despre asta să nu scrieți", spu
ne el. „De ce? E lăudabil ce 
ați realizat, prin muncă pa
triotică si folosind resursele

locale". Exemplu pentru alții. 
• UN FRUMOS STADION 
si o piscină, la Bididia. lingă 
Tulcea. Piscina, datorată ace
luiași mare voleibalist. Stelică 
Ispas. „La fotbal avem două 
echipe, ne spunea acesta, pre- 
zentîndu-ne pe antrenorul I. 
Toma. Una ta Divizia școlară 
si de juniori, alta în „C“. Fot
balul este după volei, pe sca
ra... pasiunii". • „AVEM VÎRS- 
TA DACIADEI, spunea direc
torul clubului. Sub egida ei am 
dezvoltat si luptele. Avem un 
campion național la juniori, 
pe Alexandru Bacanov. si un 
medaliat cu bronz, Florin Min- 
ciu. Si multi alți "muguri*, 
dezvoltați sub îndrumarea an
trenorilor D. Popa si Iliută 
Nicu" • „AM ÎMPĂMÎNTENIT 
ȘI HANDBALUL, |a CSȘ. ne 
arată Gh. Stan, secretar al 
C.J.E.F.S. Tulcea. Nicolae Tă- 
nase a fost chemat la lotul 
de juniori, ca portar. Si bas
chet avem. Florentin Nichifor. 
Doina Tocală si Dorina Tudo- 
se Sînt in Iotul national..." • 
O CONCLUZIE DUPĂ VIZITA 
DE 24 DE ORE LA CSȘ 7 Doar 
una. spusă de președintele CSM 
Delta. Milan Popovici: „Sportul 
tulcean crește valoric datorită 
pepinierei proprii, Clubul Spor
tiv Școlar Tulcea. Mlădițele 
luate de aici rodesc nu numai 
Pentru gloria sportului tulcean, 
ci șj a sportului românesc, în 
general".

di

satisfaci 
Marian

s-au impus po 
limpia Bucure: 
Dinu si Constat 
trenor — Fere 
care au totaliza 
836). Și în or 
principalf 
cheiat cu 
Spre 
săi.
București), con, 
rul Costache C 
găsit, cu mai 
ritmul normal, 
prie. decît adv< 
sind astfel să-si 
de campion a! 
bîndit anul tr( 

Clasamente fi: 
perechi — 1. 1 
Elena Găman 
860 (443—417), 1 
lopea — Laura 
met Buc.) 851 (■ 
liana Băienaru 
Putaru (Voința 
—410) ; individu 
Anton 891 
Șopterean 
Mureș) 843 
Găman 822 
nita Zamfirescu 
(418—403) ; mas, 
1. C. Dinu — 
limpia Buc.) 172 
FI. Ion — O. Ini 
1708 (875—83" 
N. Dumitru 
1685 (817—868) ; 
L M. Andrei 
1807 (927—880). 
(Olimpia) 1747 ( 
Dinu (Olimpia) 
4. I. Szoverfi (El 
Mureș) 1712 (861

(443- 
(Ele< 
(410- 
(417-

Traian

ACTIVITATEA JUCĂTORILOR DE TENIS DE
(Urmare din pag. 1)

Desigur, toate aceste realizări
— care au făcut (și fac) să 
se vorbească elogios de tenisul 
de masă românesc — ilustrează 
potențialul de care dispunem, 
eu precădere la nivelul gene
rației juniorilor. Ceea ce este, 
desigur, îmbucurător, dacă a- 
vem in vedere perspectiva ime
diată (competițiile anului vi
itor). precum și faptul că în 
1988 are loc debutul olimpic 
al acestui sport, debut la care 
sportivii noștri aspiră cu în
dreptățite speranțe. Un argu
ment al valorii tinerei gene
rații îl constituie — faptul este 
mai vizibil în cazul fetelor, 
care s-au detașat în ultimii ani
— cîștigarea titlurilor de că
tre Otilia Bădescu (simplu), E- 
milia Ciosu. Maria Bogoslov 
(dublu) și Spartac CSȘ 1 Bucu
rești, în care învingătoarele se 
află (unele) abia în primul an 
de juniorat! Să mai adăugăm, 
de asemenea, că și alte for
mații au în componență jucă
tori foarte tineri (Sticla CSȘ 
Bistrița, Juventus MILMC, Me
talul CSȘ Rm. Vîlcea, C.S.M. 
Cluj-Napoca etc), ceea ce n-a 
impietat asupra calității, ci, 
dimpotrivă, a constituit un 
factor stimulativ, cu influențe 
și pe planul rezultatelor.

Cu toate plusurile amintite 
nu înseamnă, însă, că treaba 
merge ca pe roate. Mai există 
încă numeroase lacune, chiar 
la echipe cu pretenții, lacune

care și-au pus amprenta asu
pra majorității disputelor din 
cadrul Diviziei pe echipe, ta 
care Universitatea A.S.A. și 
Spartac CSȘ 1 București au 
făcut o cursă singulară, nein- 
tâtaind decît rare și nesemni
ficative opreliști. Si aceasta nu 
numai pentru că in componen
ta echipelor campioane se află 
jucători de recunoscută forță 
(Vasile Florea. Cristian Ignat. 
Călin Toma. Otilia Bădescu, E- 
milia Ciosu ș.a.). ci și pentru 
că valoarea celorlalte competi
toare a fost destul de scăzută. 
La aceasta s-a adăugat și for
mula neinspirată a campiona
tului. formulă care. In linii 
mari, se menține și pentru vi
itor. Va trebui să se găsească, 
însă, un sistem mai stimulativ, 
care să cearnă cu adevărat va
lorile, pentru că, în ultimă in
stanță. campionatul trebuie să 
reprezinte trambulina de lansa
re a marilor și adevăraților 
performeri. O astfel de încer
care, cu bune rezultate, s-a gă
sit pentru campionatele indi
viduale, unde noul sistem apli
cat în probele de simplu per
mite, mai mult ca înainte, o 
ierarhizare mai aproape de a- 
devăr a jucătorilor. Finalele 
campionatele de seniori au scos 
în evidentă, totodată, și pro
blema pregătirii psihice, multe 
dintre partide fiind pierdute 
tocmai pe acest fond al unei 
căderi- de ordin psihologic, ta 
condițiile unei tensiuni maxime 
a jocului.

Dacă unii dint 
confirmat, cum a 
tillei Bădescu, 1 
Manei Alboiu, M: 
a lui Vasile Flort 
jer, Călin Creang 
decepționat, cel 
exemplu fiind ol 
Toma, a cărui pi 
eu mult sub ni 
rilor.

Pe parcursul ai 
adus in discuție 
probleme (deprir 
sportivi depășiți, 
male ș.a.) asupr: 
vom reveni. Ceea 
ne. Insă, este c 
tativă a muncii 1 
turor secțiilor, f 
Așa cum se întîrr 
Cluj-Napoca (und 
au început sâ se 
ta ce mai mul 
MILMC și Metal 
Vîlcea (îri privinț 
și lansării de juc 
tate). Universitate 
re domină prin 
campionatul Divi 
Numai prin abord 
nii metodice unic 
la capitolul conști 
disciplină (cazul . 
este elocvent), cu 
la nivelul cerințeli 
nale, se va putea 
ta continuare, ștac 
taior cit mai sus ț 
tea obține si pe 
leași succese la m 
tiții.
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îât. cmentariile gmaun
TINERII DINÂMOVIȘTI URCĂ LA RAMPĂ

Nu spunem o noutate tind 
afirmăm că oricit de valoroa
să ar fi o echipă, parcursul 
ei într-un campionat înregis
trează si unele sincope. Asa 
au stat lucrurile si cu Dinamo 
in actuala ediție. tind după 
derbyul cu Steaua ea a Înre
gistrat un neașteptat recul. 
Mai cu seamă în planul efica
cității. capitol Ia care. DÎnă In 
acel moment. Dinamo se re
marcase. prin nu mai puțin de 
40 de goluri marcate. în atari 
condiții misiunea antrenorului 
Mircea Lucescu devenea din 
ce în ce mai dificilă. Si. spre 
meritul lui. antrenorul dina-

movist nu si-a pierdut recu
noscutul echilibru, a continuat 
să caute soluții. Nu .a apelat la 
acelea clasice, el avînd curajul 
să arunce in luptă. In această 
perioadă mar grea, elemente 
tinere, pe care le-a slmtit că 
vor să dea totul, să pună u- 
mărul la ameliorarea situației. 
Iar ei. tinerii. au confirmat, 
prin loc. creditul aoordat. O 
ultimă confirmare a venit du
minică din partea lui Jercălău. 
Cr. Sava si Lupescu. Prin ce 
s-au remarcat ei ? Jercălău : 
deși pe un post nou pentru 
el. acela de fundaș dreapta (la 
reprezentativa de juniori era

„vîrf" titular), a dovedit cali
tăți reale — tehnicitate în re
gim de viteză, bun acrosai. ur
cări oportune în .atac.1 Cr. Sava: 
distribuit într-un comparti
ment oheie. linia mediană, s-a 
impus prin tehnicitate si clar
viziune. Lupescu : la fel de 
ambițios, abil în manevrarea 
mingii, cu eficiente ruperi de 
ritm si surprinzătoare lansări 
lungi. Si alti tineri au fost 
aruncați în ..focul" Diviziei A. 
cazul lui Răducioiu. Bogdan, 
Prunea. Mitici. întărind si ei 
frumoasa constatare că tinerii 
urcă la rampă. Si o fac pentru 
că s-au bucurat de o ontică 
curajoasă, sănătoasă a con
ducerii tehnice dinamoviste.

Adrion VASILESCU

SA NU OCOLIM GREȘELILE PROPRII
Publicul buzoian era foarte 

afectat, duminică, de semlin- 
succesul echipei sale. In me
ciul cu F.C.M. Brașov. Le-am 
Înțeles spectatorilor de ne sta
dionul Gloria deoeptia de a fi 
asistat la un meci In urma 
căruia echipa favorită a trecut 
la minus 5 la ..adevăr" si a 
cedat locul ..salvator". 15, Chi
miei Rm. Vîlcea (la golaveraj), 
dar n-am înțeles de ce nnli 
spectatori au pus totul pe sea
ma... arbitrajului, treci nd eu 
vederea adevăratele (șî MARI
LE !) erori ale echipei.

Oare. In fixarea rezultatu
lui, n-a contat ..cadoul" pe care 
Mircea i l-a făcut brașovea

nului Barbu, la golul din mi
nutul 3 ?! N-a contat super
ficialitatea marcajului, la golul 
din min. 81. tind Avădanei în 
marginea careului, n-avea In 
jur. pe o rază de 10 metri, 
nici un apărător ?! N-a contat 
lipsa de stăpinire a lui Cris
tian II. care (la scorul de 1—2) 
si-a lăsat echipa In inferiori
tate numerică pentru ultima 
jumătate de oră ?! Este drept 
că arbitrul Al. Mustătea n-a 
avut, la Buzău, o zi prea bună, 
comltlnd unele greșeli ne care 
nu eram obisnuiti să le vedem 
la el. Dar nu din cauza arbi
trului Gloria a făcut doar 2—2!

Acei spectatori buzoienj care

se lamentau după meci ar fi 
găsit, totuși, dacă ar fi vrut, 
si titeva motive de a-si calma 
nervii : echipa lor a egalat, în 
zece oameni, ceea ce nu prea 
se întîmplă în fiecare zi ; bra
șovenii au trecut, după 2—2. 
pe lingă încă un gol sau două; 
meciul a arătat că Gloria are 
tineri de reală valoare, ceea 
ce dă întemeiate speranțe pen
tru retur. Deci, si motive de 
mulțumire...

în Încheiere, un cuvînt de 
laudă pentru antrenorul C. 
Moldoveanu, a cărui atitudine, 
calmă, corectă, lucidă, la ves
tiare ne-a servit ca un îndemn 
In plus in... scrierea acestor 
rfnduri.

Radu URZICEANU

PE MARGINEA IVOLUJIEI ECHIPEI SIEAUA
(Urmare din pag 1)
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UNEORI VAISCOVICI ÎNTRECE MĂSURA
Așa cum anticipau conducă

torii Chimiei, mai precis an
trenorul acesteia, Nicolae Di- 
nescu, si noul președinte al 
clubului. Dumitru Zamfir, mi
siunea echipei vîlcene în par
tida cu Otelul Galați avea să 
fie deosebit de dificilă. Si asta 
nu din nricina adversarei. ei 
din cauza propriilor probleme 
pe care Chimia le avea de re
zolvat. Lista indisponibilități
lor era destul de lungă : Bas- 
no — operat de menise săptă- 
mîna trecută. Deaconescu — 
entorsă. Treschin — Întindere 
musculară. Teîeșpan — gripat, 
iar Cincă si Carabageac nu au 
jucat trei săptămînl. tot din

cauza accidentărilor. Si toate 
acestea, cum am văzut dumi
nică. au avut implicații asupra 
evoluției echipei. S-a încercat 
în acest Sbzon să se întinereas
că lotul, dar nou veniții n-au 
confirmat si. iată, doi jucă
tori din generația mai veche, 
adică Cincă și Carabageac. au 
fost cei mai buni si duminică, 
deși solicitările si numărul a- 
nilor n-au treout fără urme. 
Chimia a dominat locul cu O- 
telul. dar marile ratări ale lui 
Vergu. Lazăr, Ancuta sl Man
galagiu (ultimul, o deziluzie 
totală) au privat-o de golul 
meritat. Și, astfel. Chimia a 
tistigat cu autogolul lui An-

iohl. Un autogol care a decis 
soarta partidei, pentru că si 
Oțelul a avut o evoluție ștear
să. fapt confirmat si de cele 
doar două suturi la poartă. 
Gălătenii s-au apărat grupat, 
pentru „remiza" propusă, dar 
de cele mai multe ori. au res
pins baloanele la întîmplare. 
fără să construiască acțiuni o- 
fensive. aceasta si pentru că 
cei din fată. Antohi si Vaișco- 
vici. au făcut figurație, ulti
mul fiind din nou nervos. în- 
trecînd măsura printr-un gest 
urît, cînd si-a lovit colegul (pe 
Dumitru), cu soitul. In picior 
Sl l-a îmbrîncît pentru că gre
șise la o minge !?

Constantin ALEXE

I PE „PODIUM FĂRĂ NUME SONORE cu mal rutinatul Cri-

I greu handicap, s-o

I
I
I
I
I

Un 
nem din capul locului, l-a 
stitult. duminică, la Slatina, 
timpul de ioc (înghețat. eu 
numeroase gloduri, cu precă
dere în preajma porților) al 
Stadionului „1 Mai". Un Incon
venient pentru ambele comba
tante. dar mai ales pentru F.C. 
Olt. care, detinînd inițiativa în 
majoritatea timpului, a păs
trat mai mult balonul. Si în 
treimea 
neutră.
mai Îngăduit să respire, mane
vrarea mingii a mai fost cum 
a... fost dar pe porțiunea din

SDU- 
con-

de mijloc asa-zlsă 
unde partenera l-a

apropierea „16“-lui petroșenean. 
ca si în interiorul Iul. lucrurile 
aveau să se complice ; pentru 
simplul motiv ca In această 
zonă, numită, pe bună drepta
te. a „adevărului*, unde Jiul 
s-a apărat cu superioritate nu
merică, elevii antrenorilor 
Gheorghe Constantin si Nicolae 
Ivan s-au văzut nevoiti să ac
ționeze in condiții de criză de 
timp si de spațiu... Circumstan
țe atenuante doar ptnă la un 
punct pentru component!! echi
pei gazdă. întrutit. nu o dată, 
pe parcursul celor două jumă
tăți de partidă, unii dintre el.

în frunte 
san. au ratat Incredibil. Cum 
avea să o facă, atunci. în min. 
41. după gafa „semnată" du
rea (nu si... ultima) 
seneanul Lasconi.

Finalmente, chiar 
toria l-a revenit
(1—0), F.C. Olt tot două punc
te si-a trecut în dreptul său. 
încheind 
ne 
O 
în 
cu
lotul de care dispune condu
cerea tehnică prezintă puține 
nume sonore.

si petro-

dacă vic
ia limită

turul campionatului 
„podiumul" clasamentului, 

performantă fără precedent 
scurta istorie a clubului si 
atît mai meritorie cu tit

Gheorghe NICOLAESCU

ie defecțiuni. Vom munci serios 
în iarna aceasta pentru a ajun
ge din nou in poziția de a re
prezenta fotbalul românesc in 
Cupa Campionilor Europeni, de 
a aduce o substanțială contri
buție la furnizarea cit mai mul
tor jucători Ia diferite loturi re
prezentative".

Antrenorul federal Emerich 
Jenei, care acum 22 de ani a 
evoluat pe stadionul National 
din Tokio, la turneul de fotbal 
al Jocurilor Olimpice, ne-a 
spus următoarele: „Jocul, în 
general, a fost de un bun ni
vel tehnic, cu contribuția sub
stanțială adusă, după părerea 
mea, de echipa Steaua. Dacă 
se credea eă echipa română 
din punct de vedere tehnic va 
avea un handicap, in realitate 
formația care avea să dea to
nul fotbalului de calitate a 
fost Steaua. Ea a jucat, totuși, 
o finală interesantă, pasionantă, 
primind frumoase aprecieri din 
partea eelor 80 000 de specta
tori și a specialiștilor, de pre
tutindeni, al'lati la fata locului. 
Din păcate, insă, echipa cea 
mai bună a pierdut".

Partida a fost urmărită din 
tribună și de Ducadam, absen
tă de marcă în finala inter
continentală de Ia Tokio. El 
era foarte afectat după finală 
de nereușita de pe tabela de 
marcaj a colegilor săi. Ne-a 
mărturisit cîteva ginduri, pe 
care le reproducem în rîndurile 
de mai jos: „A fost un meci de 
luptă. Ambele echipe au fost 
marcate puternic de miza par
tidei. Au existat. într-adevăr, 
momente în care lupta pentru 
balon a fost de o intensitate 
rar intilnită. Steaua s-a arătat 
superioară in ansamblu, după 
opinia mea. Dar asa cum s-a 
văzut de multe ori în partide 
internaționale, nu stăm bine cu 
finalizarea. Totuși, infringerea 
are și partea ei bună. Pentru 
că ea a arătat ce lipsuri mai 
avem de corectat ce trebuie 
făcut ca potențialul general 
al formației să crească. De a- 
semenea. remarc cu satisfac
ție, faptul că finala a de
monstrat că Steaua are un por
tar bun, Stingaciu făcindu-și cu 
brio datoria. Așa că nu este 
cazul să se caute alte soluții".

Nu l-am uitat, firește pe ma
rele absent al acestei finale, pe 
Ladislau Boloni: „Dominarea 
echipei noastre a fost evidentă. 
Forța de atac mi s-a părut pu
țin scăzută. Linia de mijloc a 
acționat mai puțin convingător 
ca de obicei. Apărarea, in 
schimb, a fost foarte bună, re- 
marcindu-i, din acest comparti
ment, pe Stingaciu Bumbescu 
și Belodedici. Publicul japonez 
a putut vedea cum nu s-a va
lidat golul acela marcat de Be
lodedici, este adevărat, intr-o 
fază de mare viteză, de mare 
angajare; dar arbitrul trebuia 
să fie mai ferm și să nu revină 
asupra deciziei inițiale nrin 
care validase golul. River Pla
ta a fost supărătoare nrin mo

dul in care a tras de timp. Șl 
la Campionatul Mondial s-a vă
zut clar că toate echipele sud- 
americane. cu excepția celei a 
Braziliei, au procedat așa. Dar 
in felul acesta multe din fru
musețile jocului de fotbal dis
par și astfel cele 90 de minute 
regulamentare se reduc adesea 
Ia maximum 60"

După aceste opinii ale celor 
mal apropiați „spectatori" ai în- 
tîlnirii, în dorința de a completa, 
cum arătam mai sus imaginea 
acestei finale. reproducem 
un larg comentariu prezentat 
de agenția China Nouă cu pri
vire la optica de joc a cam
pioanei României : „Fotbaliștii 
români au fost reprezentanții 
unei frumoase concepții de 
joc, ptinind mult accent pe 
faza de construcție, creindu-și 
numeroase situații periculoase 
la poarta lui Pumpido. domi
ni nd partida cu autoritate. Ei 
n-au avut satisfacția obținerii 
trofeului la care aspirau dato
rită unor erori, intr-o fază 
surprinzător concepută de fot
baliștii argentinieni. care, in 
continuare, au accentat ma
niera lor de a trag- de timp. 
Din acest punct de vedere, 
putem spune că finala e-a 
bucurat doar de o singură con
tribuție, aceea a campioanei 
Europei, Steaua București".

Reprezentantul F.I.F.A.. Geor
ge Frederich, a declarat dunfi 
întîlnire că „dacă se poate vor
bi despre o echipă care a ju
cat un fotbal modern, aceasta 
a fost Steaua".

Desigur, toate aceste obser
vații măgulitoare si încuraja
toare în același timp trebuie 
să ducă la scoaterea la iveală 
a lipsurilor manifestate în 
această finală si pe care inter
locutorii noștri din această 
finală le remarcau Este vorba 
de lipsa de concentrare in fa
zele de finalizare. ca si la fa
zele fixe, apoi de creșterea 
forței de atac, de îmbunătăți
rea jocului liniei de mijloc șl 
de varietatea mijloacelor prin 
care acest compartiment, esen
țial în tactica modernă, tre
buie să contribuie la funcțio
narea întregului mecanism al 
echipei. Toate acestea îi preo- 
Îupă intens ne jucătorii noștri, 

n cursa Tokio — Beijing i-am 
văzut pe jucători discutînd cu 
antrenorii lor despre momente
le acelea de mare tensiune de 
la poarta lui Pumpido ea și 
despre marile ratări Fiecare 
dintre aceste comentarii cău
tau să dea si soluții pentru 
remedierea acestor greșeli.

Steaua a încheiat sezonul 
1986 cu dorința ca în 1987 
(tind foarte devreme va apă
rea în arena internațională 
pentru a susține meciul de la 
Monaco, cu Dinamo Kiev, 
pentru Super Cupa Europei) să 
realizeze o nouă mare perfor
mantă. să aibă o comportare 
bună, cum a fost și aceea de 
la Tokio, care să fie însă re
flectată si Pe tabela de marcaj.

Acestea sînt cîteva dintre 
glodurile, constatările si con
cluziile celor aflati la fata lo
cului. care au urmărit marea 
finală de la Tokio, eveniment 
asupra căruia vom mai reveni 
In zilele următoare.

I 
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I
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informații l.T.n.n. Dticurcști
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTOPRONOSPORT INFORMEAZĂ

STAȚIUNILE DE ODIHNA Șl CURA BALNEARA VA AȘTEAPTĂ !
Vizitînd agențiile de turism ale întreprinderii de turism, 

HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI vă puteți procura 
biletele de odihnă sau tratament pentru stațiunile :
• Felix, Govora, Căclulata, Stageorz, Borsee, Sovata, Tuș- 

nad, Izvoarele Borșa. Herculane, Durău, Laeu Roșu, Căllmă- 
nești, Amara, Pucioasa.

Avantajele curei balneare efectuate in această perioadă stat 
evidente :

— Reduceri de tarife la cazare In vile ;
— Reduceri de tarife la transport pe calea ferată ;
— Asigurarea meniurilor după prescripții medicale ;
— Lipsa aglomerației ta bazele de tratament.
La toate agențiile de turism din București, zilnic, intre orele 

8—19. puteți să Obțineți biletele de odihnă sau tratament pentru 
semestrul I 1987.

TĂNASE

G. Tănase, cel mai bun antre
nor român, care l-a dat turfulul 
nostru pe Talion, deținătorul re
cordului național (l:19,9/km), și 
care actualmente deține cu Ra- 
rău recordul național al cailor 
de 3 ani, a realizat în reuniu
nea de duminică încă două vic
torii, cu Briza și Corneluș, pe 
care i-a condus în stil personal. 
El s-a distanțat astfel la 10 vic
torii față de cel de al doilea 
clasat, N. Nicolae, devenind vir
tual campion național șl pe 1980. 
In aceeași reuniune, alte trei

formații (I. Oană, M. Ștefănes- 
cu și O. Solcan) au reușit cîte 
două victorii. Prima dintre ele 
cu Relativ, condus In frumoasă 
cursă de așteptare de tlnărul C. 
Dumitrescu, șl cu Rotunda care 
a confirmat forma bună din a- 
cest final de stagiune. M. Ște- 
fănescu a clștigat cu Mintos, pe 
care 
zile 
cord 
prea 
treia 
timonă,

l-a prezentat ta formă de 
mari, reușind un nou re
al carierei, și cu Herson, 
ușor handicapat. Cea de a 
formație, cu V. Popa la 

____ .X, a Învins cu Kalin, țn 
principala cursă de fond, șl cu 
Grindu, realizatorul unul nou șl

• CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 10 de-
CEMBRIE 1986

Categoria 1 : 1 variantă 100%
— autoturism „Dacia 1300“
(70.000 lei) și 1 variantă 25%

2 : 4 variante 
cat. 3 : 24,75
4 : 85 a 964 

' 5 : 154,25 a 531 lei;
6.194,25 a 40 lei; cat. 7:

a 17.500 lei ; cat. 
25% a 20.481 lei ;
a 3.310 lei 1 cat. 
lei ; cat. 5 
cat. 6 : .% . _ .
161,25 a 200 lei ; cat. 8 : 2.858,75 
a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
84.866 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de

la categoria 
VASIU ION

1 a revenit lui 
din Mediaș.

• întreruperea temporară a 
tragerilor cu caracter deosebit 
(duminică, 14 decembrie, a fost 
ultima acțiune de acest fel ■ 
anului în curs) nu înseamnă că 
participanțll nu au posibilitatea 
să-și încerce în continuare șan
sele la sistemele noastre. De 
pildă, nu mal tîrzlu decît mîlne, 
miercuri, 17 decembrie, are loc 
tragerea obișnuită Pronoexpres 
(astăzi fiind ultima zi de parti
cipare cu numerele preferate), 
iar peste DOUA ZILE tragerea 
obișnuită LOTO.

LIDER AUTORITAR

• Duminică, 11 decembrie, ara 
loc un nou concurs Pronosport 
(ultimul din anul 1988). Ca ur
mare a terminării turului cam
pionatului intern, pină la relua
rea sezonului fotbalistic la con
cursurile Pronosport vor ti pro
gramate exclusiv Intilniri din 
campionatul italian diviziile A 
și B. Iată care este componenta 
concursului din această săptă- 
mînă : 1. Atalanta. — Avellino t 
2. Brescia — Verona ; 3. Empoll — 
Udlnese ; 4. Inter — Ascoll ? I. 
Napoli — Como ; «. Roma — Mi
lan ; 7. sampdoria — Juventus ș 
8. Torino — Florentina ; 9. Cag
liari — Lazio : 10. Parma — Ge
noa ; M. Pescara — Messina ; 12. 
Pisa _ Triestlna : 13. Taranto — 
Bari.
• Luna decembrie supranumită 

șl „Luna Cadourilor", vă poate 
răsplăti cu un autoturism

frumos record (1:33,7). Un alt 
învingător al zilei a fost Suav, 
care a produs șl surpriza reu
niunii.
- REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Herson (M. Ștefănescu)
1:33,7 ; 2. Vica. Cota : cîșt. 2,40. 
Cursa a H-a : 1. Suav (G. Po
pescu) 1:33,7. 2. Cosmetic. Cota : 
tișt. 3, ev. 403. Cursa a m-a :
1. Mintos (M. ștefănescu) 1:28,1 ;
2. Corint ; 3. Gracian. Cota : cîșt.
6, ev. 394, ord. triplă 924. Cursa 
a IV-a : 1. Relativ (Dumitrescu) 
1:27,9 ; 2. Vandalic ; 3. Felcer.
Cota : cîșt. 5, ev. 86 ord. triplă 
942, triplu n-m-IV 1750. Cursa

i.
i.

1750.

tia sau cu alte importante 
ciștiguri în bani, cu condiția să 
participați la LOZUL AUTOTU
RISMELOR, emisiune specială li
mitată.

1:26,7 ; t. 
cîșt.

1. Corneluș (Tănase) 
o,o , o. Diligentă. Cota : cișt. 
ev. 28. Cursa a Vl-a î 1. Briza 

Samson ;
6, ev.

a V-a s 
1:33,8 ; 3.
4, c.. __
(Tănase) 
Hălmaș. Cota : 
ord. triplă 306. Cursa a Vil-a 
1. Kalin (Popa) 1:27,4 ; 2. Satim ; 
3. Samir. Cota : cîșt. 4, ev. 21, 
ord. triplă 193 triplu V-VI-VII 
413: Cursa a VIII : 1. Rotunda
(Oană) 1 :28,4 ; 2. Sonetist ; 3. Cal- 
bor. Cota : cîșt. 5, ev. 149, ord. 
triplă 456. Cursa a IX-a : 1. Grin
du (Popa) 1:33,7 ; 2. Celebra.
Cota : cîșt. 2,60, ev 12. ord. 15.

A. MOSCU



ASTĂZI ÎNCEPE ÎN FRANȚA 
PRIMUL MASTERS LA RUGBY

rarul, campioana din 1986, va reprezenta România

Astăzi începe în Franța un 
mare turneu Maștere. în pre- 
nrieră, adresat, după cum am 
mal anunțat, echipelor campioa
na din Noua Zeelandă, Aus
tralia, Argentina, Franța, Ita
lia. Fid.il si România. Din tara 
noastră va lua parte la întrecere 
campioana „en titre". Farul, 
Echipa din Constanta contează 
pe următorul lot de 21 jucă
tori î fundaș — Gh. Florea; 
aripi — Ad. Fllotschi, M, Toa- 
der î oentri — Gh. Varga. A. 
Lungu. N. Dinu; mijlocaș la 
deschidere — R. Bczușcu ; mij
locași la grămadă — V. Ion, 
V. Fădureanu; înaintași flan
ker! — E. Necula, V. Giuglea, 
H. Dumitraș ; linia a doua si 
nr. 8 — FI. Constantin, S. Ga
lan. Gh. Dumitru, Șt. Constan
tin ; linia întîi pilieri — F. 
Opriș, D. Prisecaru, L. Costca; 
taloneri — Em. Grigore si N. 
Lupu. Antrenorul echipei: prof. 
M. Naca.

Rugbyștij noștri au plecat, 
Ieri, pe calea aerului, so
sind după-amiază la Paris, de 
unde și-au continuat drumul 
spre Brive. important oentru 
rugbystic, situat în Correze, 
provincie din centrul Franței.

întregul lot de jucători este 
In bună dispoziție, 
constănțeni 
știenți că întîlnesc 
primul meci echipa cea 
redutabilă a turneului — 
deciși să aibă o frumoasă 
comportare.

Iată .....................
Azi : 
(Noua 
Stade 
Banco
Toulouse : mîine : Wests (Aus
tralia) — L’Aquila (Italia), la 
Bayonne ; SU Agen (Franța) — 
Barbarians (Fidji) la Agen. 
Toate meciurile vor începe la 
ora 20. în continuare. în semi
finale, se vor întîlni, sîmbătă. 
învingătoarea din primul meci 
cu cîștigătoarea partidei Agen 
— Barbarians, jooul urmînd a 
avea loc la Agen. în cealaltă 
semifinală vor juca, la Toulou
se, învingătoarea dintre Stade 
Toulousain — Banco Nacion 
cu cea din partida Wests — 
L’Aquila. în deschidere la a- 
ceste întîlniri se vor confrunta 
învinsele din primele meciuri. 
Finala primului Masters la 
rugby, marți 23 decembrie, la 
Toulouse.

rugby știi 
deși sSnt con- 

in chiar 
mai 

fiind

si programul întrecerii. 
Farul — Ponson By 
Zeelandă), la Brive : 
Toulousain (Franța) — 
Nacion (Argentina), la

VICTORIE ÎN FATA... ÎNVINGĂTORULUI!
Tinărul tenisman sovietic An
drei Cesnokov (in imagine) a 
furnizat mare surpriză in

- (sub 21„Turneul campionilor' 
de ani), învingîndu-l pe Boris 
Becker,
Pină la urmă insă, in , pofida 
tnfringerii, Becker a ciștigat 

turneul de la Stuttgart

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂ
U J

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
• „CUPA MONDIALĂ" la 

schi alpin a programat o pro
bă feminină de coborîre pe 
pîrtia de la Val d’Isăre (Fran
ța). Victoria a 

sportivei 
Graham.

Wallis er

Mondiale", avînd 49 m. fată de 
cele 48 ale finlandezului Matti 
Nykaenen.

• TELEX • TELEX •

revenit. în 
canadiene 

urmată de 
(Elveția) și

1:26,42.
Laurie
Maria
Catherine Quitet (Franța).
• HOCHEI PE GHEATA : 

aflată în turneu în Polonia, e- 
chipa cehoslovacă Ingstav Bmo 
a jucat Ia Varșovia cu selec
ționata 
Tinerii 
cîstigat 
2—1).

• PROBA de 15 kilometri 
din cadrul concursului Interna
tional de la Val d’Aosta (Ita
lia) a dat âstig de cauză sue
dezului Gunde Svan. 36:08. ur
mat de compatriotul său Torg- 
ny Morgren. 36:24. si de sovie
ticul Vladimir Smirnov. 36:31.

CICLISM • Concursul interna
tional de dclocros de la Bilbao 
(Spania) s-a Încheiat cu victoria 
elvețianului Pascal Richard, în
registrat pe distanța de 26 km 
cu timpul de lh 03:26. L-au ur
mat belgianul Paul Brauwer — 
lh 03:34 șl elvețianul Albert 
Zweifel — lh 05:08.

de juniori a tării gazdă, 
hocheiști polonezi au 

cu 7—3 (3—1. 2—1.

• NORVEGIANUL Vegrad 
Opaas a terminat învingător în 
concursul de sărituri de la 
trambulină (90 m) de la Lake 
Placid ambele sale sărituri 
măsurînd 114 m. Devansîndu-i 
pe austriacul Ernst Vettori si 
pe iugoslavul Primoz Ulaga, 
Opaas a luat conducerea în cla
samentul general al „Cupei

FINALA C.C.E. LA POLO
MOSCOVA (Agerpres) — 

La Moscova, în meci retur 
pentru finala „Cupei Campioni
lor Europeni" la polo pe apă, 
echipa locală Dinamo a între
cut 6u scorul de 8—7 (2—1,
1—1, 2—2, 3—3), formația Span
dau 04 din Berlinul Occidental, 
învingătoare cu 10—5 în pri
mul ioc. echipa Spandau 04 a 
cucerit trofeul.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Contrapunct

numărul 2 mondial !

VfB Stuttgart a terminat cu bine, 
pe locul 4, prima jumătate a cam
pionatului vest-german. Numai că 
în loc să fie, cum părea normal, 

în anturajul echipei, e mult zbucium.

AFAWVI VOPSIT GARDUL...

Telefoto : A.P.-AGERPRES

satisfacție și liniște _ . __ Ș
provocat de o recentă declarație a antrenorului Egon Coor- 
des, care a anunțat că, în perspectiva returului, intențio
nează să renunțe la serviciile mijlocașului Karl Allgdwer. 
O asemenea luare de poziție a intrigat pe toată lumea 
(mai puțin pe diriguitorii lui Stuttgart !), căci, răsplătit 
totdeauna cu note mari în „Kicker", Allgower se numă
rase, în sezonul tocmai încheiat, printre oamenii de bază 
ai formației, fiind la fel de bine cotat (de comentatori) 
ca și internaționalii Immel și Buchwald I

Ei bine, cu ce a „deranjat* jucătorul în discuție devenit, 
peste noapte, persona non grata, ba încă într-un moment 
în care mal avea doi ani de contract cu VfB ? Ecologist 
convins, Allgower și-a permis să se fotografieze (în „Bild") 
pe un morman de gunoaie, dezieîndu-se astfel de măsurile 
firave și ineficiente adoptate, în R.F.G., pentru protejarea 
mediului înconjurător, cînd el, cîteva zile mai tîrziu, a pro
testat public împotriva mult repudiatei inițiative americane 
de „apărare strategică", exprimînd punctul de vedere al 
oricărui cetățean lucid, al opiniei publice mondiale. Coordes 
a sărit ca ars, declarînd (nu fără cinism) că „am nevoie de 
fotbaliști care să marcheze, nu de guri sparte 7 !“ Adică, 
mai Pe românește vorbind, de golgeteri, nu de conștiințe, 
cei doi termeni fiind, iată, de neîmpăcat într-un sport (și 
într-o societate !) care se pretinde echitabil și democratic 1 
Afară-i vopsit gardul...

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

STATU-QUO ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Disputa rămîne în continua

re pasionantă si sub semnul 
echilibrului în finala Campio
natului National feminin de 
șah. Concret : din nou majori
tatea întrecerilor — 4 — s-au 
încheiat remize... Cea mai ra
pidă partidă s-a consumat între 
Ghindă si Kozma. Egalitate, 
după 31 de mutări. 48 de mu
tări au fost necesare în „due- 
lul“- dintre Baumstark si Ma- 
kropoulou. de bună seamă oar-

tida care a stîrnit cel mal ma
re interes. Prima, a condus 
bine lupta, amenintînd la un 
moment dat cu mat, dar In 
cele din urmă negrul a sacri
ficat dama pentru turn si ne
bun. obtinînd un contraioc da
torită slăbiciunii pionilor albi. 
Partida s-a încheiat cu o remi
ză de mare luptă I 51 de mu
tări le-au trebuit lui Boicn si 
Cabariu pentru remiza lor si 
55 lui Ionescu si Băduîescu cu

acelasi rezultat... Singurele 
care au reușit să îsi aproprie 
victoriile au fost Jicman (cu 
negrele) la Gogîlea si Ionită la 
Mitescu. Stanca a stat.

După 4 runde, pe locul I se 
află Makropoulou, Băduîescu 
Si Boicu cu cîte 3 p. urmate 
de Jicman cu 2.5 p. Cei doi 
arbitri — C. Ungureanu si Gh. 
Erdeus — apreciază nivelul 
valoric ridicat al majorității 
partidelor, evitînd să anticipeze 
cîștigătoarea turneului. Poate 
că este si prea devreme...

UN DERBY ÎNCHEIAT REMIZĂ
Derbyul rundei a 4-a, în fi

nala Campionatului National 
masculin de sah. nu si-a o- 
norat promisiunile. Adrian Ne- 
gulescu si Mihail Marin, ocu- 
pantii primelor două locuri ale 
clasamentului, remizînd între 
ei fără istoric. în alte partide, 
lucrurile au stat altfel. De pil
dă. Valentin Stoica pierde cu 
albele în fata lui ParikSiefa-

nov, ieșind pentru moment din 
cursa fruntașilor si mentinîn- 
du-1 ne învingător printre a- 
ceștia. Ovidiu Foișor îsi păs
trează si el poziția, cu o primă 
victorie în concurs obținută la 
Alin Ardeleanu- Alte două 
partide au fost remize : Io
nescu — Armas si Biriescii — 
Tratatovici. Pentru Constantin 
Ioneseu, unul din jucătorii re-

marcati în echipa națională la 
Olimpiadă, cele 3 remize de 
pînă' acum nu sînt. desigur, 
concludente. Dar finala de la 
Sinaia încă n-a ajuns la 
jumătatea desfășurării sale si 
rundele decisive sînt în fată.

Clasamentul primelor locuri, 
după patru runde, arată astfel: 
Neguîescu 3,5 p. Marin 3 n. 
Foișor, Ștefanov 2.5 p, Ionescu, 
Tratatovici 1.5 o (si o partidă 
mai puțin). Armaș, Biriescu 
1.5 p.
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GIMNASTICA • Competiția In
ternațională de gimnastică ritmi
că modernă desfășurată la To
kio a fost cîștigată de echipa 
Bulgariei — 119,10 puncte, urma
tă de formațiile Japoniei — 117,13 
puncte șl R. P. Chineze — 115.45 
puncte. La individual compus a 
terminat 
bulgară 
total de

învingătoare sportiva 
Blanka Panova, cu un 
39,70 puncte.

• Proba masculină deînot
100 m liber din cadrul concursu
lui internațional de la Malmft 
(Suedia) a revenit înotătorului 
francez Stephan Caron, cu tim
pul de 48,62, iar în cea de 200 m 
spate a terminat învingător cam
pionul sovietic Igor Polianski —- 
1:57,66. Rezultate din competiția 
feminină : 100 
nelia Gressler 
— 1:00,23 ; 100 
Schlicht (R.
1:02,56 : 200 m 
nier (Franța) — 1:59,97.

m fluture : Kor- 
(R. D, Germană) 
m spa.be : Svenja 

F. Germania) — 
liber : Cecile Pru-

TENIS • „Turneul 'campionilor* 
pentru tineret (Jucători pini la 
21 de ani) s-a Încheiat la Stut
tgart cu victoria jucătorului vest* 
german Boris Becker, care cu
cerește pentru a treia oară acest 
trofeu. In finală, Boris Becker 
l-a întrecut cu 7—6, 7—6, 6—3 pe 
suedezul Jonas Svensson. • La 
Londra s-au încheiat întrecerile 
„Turneului campionilor" rezervat 
probei de dublu. Victoria a re
venit cuplului suedez Stefan Ed
berg — Anders Jarryd, care a 
întrecut în finală cu 6—3, 7—6, 
6—3 perechea franceză Guy For
get — Yannick Noah.

Austriacul Vettori
„zboară" spre locul 2 la Lake 
Placid.
Telefoto : A.P. AGERPRES

VOLEI • La Slupsk (Polonia), 
In meci retur pentru „C.C.E." (fe
minin), eohlpa Uraloclka Sverd
lovsk a dispus cu 3—0 de forma
ția locală Czarny, învingătoare 
și in primul joc, voleibalistele 
sovietice s-au calificat pentru 
faza următoare a competiției.

UN NOU COMPLEX SPORTIV
PHENIAN (Agerpres). — La 

Hongchju (R.P.D. Coreeană) a 
fost inaugurat un Complex spor
tiv rezervat tineretului, care 
cuprinde săli si terenuri pen
tru baschet, handbal, volei, te-

IN I». P. D. COREEANĂ
nis. 
Sala 
tate 
o pistă în lungime de 400 m
destinată patinajului pe rotile.

de masă, judo si lupte, 
principală, cu o capaci- 

de 3 500 de locuri, are si

H

Ecouri ale agențiilor de presă, după finala intercontinentală

• REUTER: STEAUA-JOC INTELIGENT LA
MIJLOCUL TERENULUI • ASSOCIATED
PRESS: STEAUA A DOMINAT PARTIDA
TOKIO, 15 (Agerpres). — Co

mentând meciul disputat la To
kio pentru „Cupa Interconti
nentală". corespondentul agen
ției REUTER relatează : „Com- 
pletînd triumful naționalei ar- 
gentiniene la Campionatul Mon
dial, echipa River Plata a cîș- 
tigat Cupa Intercontinentală în- 
trecind cu 1—0 pe campioana 
României Steaua București. 
Prima echipă dintr-o tară socia
listă care a obținut victoria in 
C.C.E. a controlat în gene
ral partida, printr-un joc inte
ligent la mijlocul terenului, dar 
i-a lipsit eficacitatea în atac*. 
Situația din teren a fost carac
terizată astfel de antrenorul 
argentinian Hector Viera, care 
a declarat : «Era clar că echi
pa care marchează prima va 
ciștiga. Noi nu am avut o zi 
prea bună. Steaua a fost deo
sebit de precisă în zona me
diană, a combinat cu rapiditate, 
construind unele faze frumoa
se». Golul argentinian a fost 
înscris împotriva cursului jo
cului — dominat de campioana 
României —, prin atacantul 
Antonio Alzamendi. Acesta a 
și fost desemnat cel mai bun 
jucător al meciului și a primit 
cadou un automobil «Toyota».

După primirea golului, Steaua 
a continuat să atace, praclicind 
un fotbal spectaculos, inventiv, 
care a' plăcut publicului pre
zent pe stadion. Românii au a- 
menintat deseori poarta apărată 
de internaționalul Pumpido și 
i-au obligat pe fundașii Gu
tierrez și Ruggeri să recurgă 
la intervenții disperate".

La rindul său, comentatorul 
agenției ASSOCIATED PRESS 
notează : „River Plata — cam
pioana Argentinei și a Ame- 
ricil de Sud — a reușit să ciș- 
tige la limită, printr-un gol no
rocos, înscris de atacantul An
tonio Alzamendi, component al 
naționalei Uruguayului. Steaua 
București — fără Ducadam 
și Boioni — a dominat partida 
prin combinații rapide. Echipa 
română a reușit să înscrie în 
minutul 16 prin fundașul Bclo- 
dedici, care a trimis un șut 
plasat pe lingă portarul Piim- 
pido, insă arbitrul Uruguayan 
Jose Martinez a anulat golul 
pe motiv de ofsaid ! Românii 
au atacat insistent după golul 
Iui Alzamendi, în special in re
priza a doua. însă nu au reu
șit să străpungă apărarea ar- 
genfiniană".


