
■HMMwaMHBSHMEMaHaBaaaanaMBaaRBKSsesacssBQa

ORAȘE MICI, AMBIȚII MARI FĂLTICENI

LA STARTUL MARILOR PERFORMANȚE
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Sportul, pe agenda de lucru a consiliilor populare

Orașul Fălticeni, cu cei 30.000 
de locuitori ai săi, cu o între
prindere de filatură de in și 
cînepă. reprezentativă pentru 
economia tării (producția anu
ală — un miliard de lei), cu o 
întreprindere de detergenți, fa
brici de mobilă, de amidon, de 
lapte praf etc., a depășit sta
diul de „loc unde nu s-a in- 
tîmplat nimic", în care și-au 
scris parte din opere Mihail 
Sadoveanu și Nicu Gane. Și-a 
schimbat și înfățișarea : din 
„tîrgușor prăfuit" a devenit 
un oraș cu străzi noi și clădiri 
frumoase, iar la poalele dealu
lui pe care este așezat s-a a- 
menajat — pe lacul Șomuz — 
o bază nautică și de agrement.

„Toate sint fructul activității 
locuitorilor orașului, ne spunea 
tovarășul Anton Buruiană, se
cretar cu probleme organizato
rice la Comitetul orășenesc de 
partid Fălticeni, oameni care 
înfăptuiesc politica înțeleaptă 
a partidului nostru, de moder
nizare a localităților, de întă
rire a puterii lor economice. 
Producția orașului este aștăzi 
de 3.5 miliarde lei, față de 0,6 
miliarde în 1976, iar în acest 
cinc’nal ea va atinge 5 miliar
de."

Ne interesăm de dezvoltarea 
mișcării sportive a orașului. 
„S-a mărit numărul bazelor 
sportive, ne informează Gheor-

Campionatele Mondiale de gimnastică

AZI, SPORTIVELE NOASTRE IN DISPUTA PENTRU TITLU
Echipa masculină a României pe locul 7

ROTTERDAM, 22 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Deși la ora acestei trans
misii, joi-seara, se află în pli
nă desfășurare reuniunea mas
culină de „libere", vă rugăm 
să ne permiteți să începem co
respondența de față cu ceea ce 
continuă să fie aici, în antura
jul specialiștilor și al presei, 
principalul punct de atracție : 
concursul feminin. Acesta a 
dat naștere, reamintim. unei 
încleștări despre care se afir
mă că este fără precedent în 
istoria campionatelor mondiale. 
Intr-adevăr, o asemenea dife
rență infinitezimală de 0,125 p, 
care desparte echipele U .R.S.S. 
și României după exercițiile 
impuse, n-a mai fost înre
gistrată niciodată. gimnastele 
sovietice luind, de regulă, un 
avans substanțial după progra
mul obligatoriu. Numai că de 
data aceasta, alcătuind o gar
nitură foarte ambițioasă și o- 
mogenă la cei mai inalt nivel, 
fetele noastre s-au comportat 
și la ..impuse" excelent, remar- 
cîndu-se mai ales Daniela Si- 
lîvaș, in două rînduri. la bîr- 
nă și sol, notată cu 10. De alt
fel. miercuri-noaptea. tirzin, re- 
zumînd desfășurarea zilei a 
treia a C.M.. televiziunea olan
deză, în general zgîrcită cu 
transmisiile sportive, a reluat 
de mai multe ori exercițiile 
„de vis" ale Danielei Silivaș. 
socotită aici unanim, în tribu
na presei ca și în cea a spec
tatorilor, drept „eroina" con
cursului de miercuri. Ziarul de 
seară „Ilet Vrije Volk“ publică 

Sccventă de pe traseul de la marginea municipiului Sibiu
Foto : V. ClRDEI
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ghe Cîrje, președintele 
C.O.E.F.S. Fălticeni. Avem do
uă stadioane, 3 săli de sport, 
terenuri de handbal, volei si 
baschet la școli și la întreprin
deri, multe realizate prin mun
că patriotică, sub îndrumarea 
și cu sprijinul deputaților".

Vizităm baza nautică unde 
activează ca antrenor Alioșa 
Grozavu. Se află pe malul la
cului sus-amintit. De curînd 
s-a terminat construcția bacu
lui, unde, iarna, vor continua 
antrenamentele. Ambarcațiile 
se odihnesc intr-un hangar 
frumos, îngrijite de marango- 
zul Dumitru Boboc. Secția de 
canotaj a luat ființă în 1982 și 
rezultatele nu s-au lăsat aștep
tate: la Campionatele Naționa
le din acest an. Geta Gontariu 
și Ana Ursu au ocupat locul 4 
în proba de 2 vîsle (juniori 
mici), iar Nicolcta Roantă și 
Ioana Balmuș, același loc la 2 
vîsle (juniori mari).

„Nicoleta are și locul 5 la 
simplu senioare, în 1986, la 
Campionatele Naționale. ne 
spune antrenorul, iar Ana Lu
ca, selecționată în lotul repre
zentativ de junioare, împreună 
cu Mariana Dănălache și Va-

Sever NORAN

(Continuare in nap 2-3)

pe pagina I o fotografie a Da
nielei Silivaș la bîmă, cu o 
explicație mare: „Perfecțiune 
în sala Ahoy". Procedînd 
așa, specialiștii și, cum ziceam, 
televiziunea locală n-au făcut 
altceva decît să aducă un 
elogiu, Întru totul meritat, gim
nastei din Deva, care, cu un 
total plasat în apropierea idea
lului ,(39,950 din 40,000), s-a in
stalat pe locul întîi la indivi
dual compus, depunîndu-și o 
serioasă și justificată candida
tură la obținerea unui titlu, de 
campioană absolută a lumii, pe 
care gimnastica noastră. atît 
de aureolată de succese, nu și 
l-a trecut încă în palmares!

E însă riscant, să recunoaș
tem. de înaintat vreun prono
stic ! Pentru că. pe de o par
te, urmează să aibă loc alte 
două examene severe, „libere
le" cu echipa și concursul pri
melor 36, și pe de alta, pentru 
că arbitrajele ne mai pot re
zerva, după chipul oelor pe
trecute miercuri, alte surprize, 
și nu dintre cele mai plăcute! 
Bunăoară, în condițiile în care 
s-a precizat că nu se admit 
contestații, se aștepta măcar o 
explicație de la Comitetul teh
nic feminin al F.I.G., cu privi
re la modul, hai să-i zicem, 
bizar. în care sportivele sovie
tice au evoluat la bîrnă, bu- 
curîndu-se de îngăduința și 
generozitatea Ludmileî Turis- 
ceva. Dacă noi putem fi bă- 
nuiți de partl-pris. deși ne-am 
străduit să fim rit mai obiec
tivi. nu același lucru se poate, 
firește, zice și despre influen-
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După meciul de miercuri, din Cupa Campionilor Europeni la fotbal 

„MOMENTUL NICOSIA" Șl PERSPECTIVELE LUI
Partida de miercuri, de pe 

stadionul Steaua, din C.C.E. la 
fotbal, a demonstrat încă o 
dată, dacă mai era nevoie, că 
așa numita a 3-a categorie a 
fotbalului de performanță, in 
care erau incluse echipele din 
federațiile mici ale Europei, a 
făcut un mare salt înainte. Cu 
ani în urmă, unul dintre con
ducătorii unui club din Malta 
declara că, pentru echipa lui, 
principalul obiectiv al partici
pării în cupele europene este 
creșterea experienței interna
ționale a jucătorilor. De atunci 
și pînă acum cluburile din 
Malta. Cipru, Luxemburg. Is
landa etc. și-au însușit aceas
tă rutină a meciurilor în com
pania formațiilor puternice de 
pe continent și dau replici tot 
mai simțite (chiar și pe tabe
lele de marcaj) reputatelor lor 
partenere. Nu mai departe de

tul ziar olandez „De Vol- 
kskrant", care in ediția de joi- 
dimineață a folosit un titlu 
sugestiv, „Juriul le-a protejat 
pe gimnastele sovietice", sub 
care a tipărit o fotografie a 
Elenei Șușunova într-un mo
ment de evidentă dificultate 
pe bîrnă, făcînd eforturi să nu 
cadă, exercițiu în urma căruia 
însă, de neînțeles, Șușunova a 
primit nota 9,725! Fireșle că 
trebuie să recunoaștem valoa
rea deosebită a adversarelor 
noastre șl că, adresîndu-ie lor 
laudele pe care le merită, im
plicit răsfringem o lumină vie 
și asupra gimnastelor noastre, 
rămase la o diferență extrem 
de mică în urma celor sovie
tice. Dar acesta este un mod 
de a privi lucrurile, care nu 
ne poate împiedica să afir
măm că cel puțin cîteva „ciu
dățenii" au însoțit evoluția 
principalelor noastre adversare 
la bîrnă. Mai întîi că Gurova 
a intrat în concurs nu pe pozi
ția pe care era trecută pe foa
ia de concurs, ci pe poziția a 
doua, în locul anunțatei Svet
lana Boginskaia, după care, 
încâlcind pentru a doua <>ară 
regulamentul, ea a lucrat pe 
„lumină roșie" (deci fără în
cuviințarea arbitrelor) și a fost 
notată cu 9,425, punctaj afișat 
pe tabela electronică. Spre 
surprinderea generală, insă, de 
neînțeles pentru nimeni, ulte
rior. pe foile de concurs în 
dreptul Gurovei a apărut no
ta... 9,500! In vreme ce. ca să

Ovidiu IOAN1ȚOAIA
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„TROFEUL CARPAȚI" LA MOTOCROS - 
0 COMPETIȚIE CARE CÎȘTIGÂ TEREN
• A crescut numărul țărilor participante • Curse inedite in 
program • Venituri suplimentare • Tinerii noștri piloți - in 

evident progres
La cea de a doua ediție, 

„Trofeul Carpați" la motocros, 
competiție inițiată de asociația 
sportivă Torpedo Zărnești (pre
ședinte — ing. Tr. Bărbat), 
prin secția sa de moto (pre
ședinte — ing. D. Aron ; an
trenor — P. Miilner), și-a do. 
vedit din plin viabilitatea.

Dacă anul trecut s-au reunit 
specialiști ai genului din 4 
țări (Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria și România), de data 
aceasta și-au disputat întiieta- 
tea alergători din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania. 
Olanda. Ungaria și România, 
printre oaspeți aflîndu-se pi- 
loți mai bine cotați in arena 
internațională. De asemenea, 

cât întîlnirile din etapa de 
alaltăieri a cupelor europene 
vin cu alte argumente in spri
jinul observației noastre (iat-o 
pe Turun Palloseura, din Fin
landa, învingind pe Internazio- 
nale Milano!). Din grupul echi. 
pelor care au urcat convingă
tor pe scara performanței face 
parte și Omonia Nicosia. Spec
tatorii bucureșteni, care au vă
zut-o în trei ani consecutivi pe 
arenele Capitalei (în 1935 cu 
Dinamo; în 1986 cu Sportul 
Studențesc; în 1987 cu Steaua) 
au putut constata pe viu pro
gresul celui mai cunoscut ..un
sprezece" cipriot. Replica dată 
de Omonia Nicosia s-a ridicat 
peste previziuni, situație care 
întărește afirmația din intro
ducerea acestor rînduri că au 
dispărut, categoric, partidele de 
formalitate, acele „galopuri de 
sănătate" de odinioară.

Steaua s-a aflat în fața unei 
echipe care, așa cum anunțase 
antrenorul I. Arsov în ajun, a 
luptat cu multă ambiție spre 
a confirma reușita din primul 
tur. cînd a eliminat pe Sham
rock Rovers. Faptul că fotba
liștii noștri nu au reușit o des
prindere mai netă în prime

Vn nou atac bucureștean, cu Augustin în prim-plan, rămas fără 
rezultatul dorit pe tabela de marcaj (Fază din meciul Victoria — 
Dinamo Tbilisi) Foto : Aurel D. NEAGU

Ieri, in cadrul Cupei U.E.F.A.

VICTORIA BUCUREȘTI - DINAMO TBILISI 1-2 (0-2)
Așa cum anticipam, pentru 

Victoria București prima man
șă a turului doi al Cupei 
U.E.F.A. a constituit un exa
men dificil, partenera _ sa 
de întrecere, Dinamo Tbilisi, 
dovedindu-se un adversar te
nace, redutabil, care a știut 
să-»i pună în valoare piesele 
de bază.

De altfel, scorul final, 2—1

numărul concursurilor a cres
cut de la 3 la 4, alături de cen
trele din Zămești, Tg. Mureș 
și Sibiu întrînd in circuitul or
ganizatoric noua secție moto 
Matrița din Odorheiu Secuiesc, 
oraș unde evenimentul a con
stituit o adevărată sărbătoare 
a sportului cu motor.

Spre deosebire de ediția 
inaugurală, acum a fost intro
dusă In program o clasă ine
dită, ataș pînă la 500 etnc, la 
care au participat numai con- 
curenți de peste hotare (poate,

Traian IOANIȚESCU
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le 30 de minute i-a făcut să 
devină mai nesiguri, mai pre
cipitați și impreciși în acțiuni
le lor, ratările adăugind și ele 
nota de nervozitate specifică 
unor asemenea nereușite. Pro
babil că. dacă transforma' în
că una sau două dintre marile 
situații care au urmat deschi
derii scorului, o asemenea des
prindere netă ar fi dat echipei 
gazdă starea de liniște, de calm 
necesară unei evoluții la cota 
obișnuită de joc. în orice caz, 
din desfășurarea întregii parti
de trebuie să se tragă învăță
mintele de rigoare in primai 
rind vizavi de a doua dispută 
cu campioana Ciprului, dar și 
pentru alte meciuri viitoare. 
Desigur, putem vorbi despre 
scăderi de randament ale mul
tora dintre componenții echi
pei, scăderi care nu credem 
că se vor mai repeta în jocul- 
retur. Pentru celelalte „capito
le" ale manșei a doua de la 
Nicosia ar fi de amintit deose
bita posibilitate pentru Steaua

Eftimie IONESCU
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(2—0) pentru oaspeți, reflectă 
raportul de forțe din teren, 
„ll“-le din Tbilisi alcătuind un 
angrenaj mult mai articulat, 
eu o mai bună colaborare între 
compartimente, cu dese șl efi
ciente ruperi de ritm. Tot atît 
de adevărat este și faptul că 
echipa Dinamo a marcat cele 
două goluri din faze fixe, sanc- 
ționtnd prompt indeciziile din 
defensiva bucureșteană, funda
șii noștri arătîndu-se superfi. 
ciatt In marcajul adversarilor 
direcți. Ca să nu mal vorbim 
de turnura favorabilă oaspeți
lor, chiar din startul partidei, 
în mln. 3, un contraatac rapid 
al lor a fost finalizat de Cedia 
cu un șut violent, care l-a obli
gat pe portarul Rotărescu să 
respingă în corner. La execu. 
tarea loviturii de colț, de pe 
partea dreaptă, același CEDIA, 
lăsat liber la 10 m, a reluat 
puternic mingea în plasă, jos, 
la colț. Deschidere neașteptată 
de scor, un moment foarte greu 
pentru bucureșteni, marcațl vi. 
zibll de acest șoc psihologic, 
care a impietat în continuare 
asupra exprimării lor în joc. 
Deși deținea superioritate teri
torială, echipa Victoria acțio
na fără consistență, construcția 
era precipitată. Totuși, în min. 
12, la centrarea lui Cojocaru, 
de pe partea stingă, Comănes- 
cu, din marginea careului mic.

Adrian VASILESCU
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VALORIFICAREA ACTUALITĂȚI DIN RUGBY
• Divizia B în plinei desfășurare • Grivita

„Cupa F.R.R.". • Pregătirile lotului
Roșie învingătoare în 
de tineret

Emanuel Lasker, al ’doilea 
ampion din istoria șabrijm, 

a lăsat teoriei acestei dis
cipline o contribuție în
seninată, rhai ales în dome
niul atît de vast al finalu- 
ritor de partidă. Sînt și as
tăzi studiate cu interes lu
crările sale privind 
de turnuri și pioni, 
de încercare pentru oricine 
dorește să devină un adevă
rat maestru al jocului pe. 64 
de pătrate. Nu numai teo^ 
retic, Oi - și practic, 4 Lasker 
își punea în valoare Ideile 
de bază în pozițiile'-cu' pie
se puține»- în oare orice/mu
tare, oricît de simplă în a- 
parență, capătă o impor
tanță decisivă. Ca în aceasta 
(alb — Rg6, Th7, Co5, Pf2, 
f7 ; negru — Re7, Tc8, Nc6> ’ 
Pb4, f3), prezentată rîndul 
trecut. Campionul mondial 
al cunipenii de veac imagi
nează o schemă devenită ul
terior clasică, jucînd 
întîi l.f8Dh! 
spectaculos, dar 
plă mutare 
pentru ca după 
țat) să urmeze 
structiv 2.RFG, 
țâre de mat. Negrul este o- 
bligat să răspundă 2...Ng8 și 
acum, la ’ 
de mat, 
nebunul, 
tonță .
cu 3...NI17 4.T:h7 Rg8 5.Tg7 I 
Rf8 6.Tb7 Ta8 7.TC7 1- 
8.Te7 , toate mutări

fi nalta! 
piatra

mai 
(sacrificiu 

în fapt sim- 
introductivă) 
l...R:f8 (for- 
foarte in- 

cu amenin-

a doua amenințare
2.Tc7 !, el va ceda 
încercînd o rezis- 

p.ceară. Intr-adevăr,

Ro8
„de

ORAȘE MICI,

Icrica Lucaci, au ocupat locul 
trei Ia simplu și 2 visle. 
nioa’e. Sperăm ca anul 
să avem încă o sportivă 
tul național de juniori'1.

Fălticenii au dat și o 
tă de valoare, care ne-a repre
zentat. țara 
Europene de juniori, 
glia, unde a .. ,__ ____ T
la 3000 m : Doina Ilomneac. în 
1987. ea a devenit campioană 
naționalii la 3000 m și vicecam- 
pioană la 1500 metri juniori.

„Avent și 
cu rezultate 
adauge . 
Cirje. în 
titluri dc

ju- 
viitor 
în lo-

atie-

Ia Campionatele 
din An

ii rea t pe podium

box 
să 

Ghepeghe 
obținut trei 
naționali de

o secție de 
notabile,* tine 

tovarășul 
1987 am 
campioni
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școală", albul și-a asigurat 
eî.șt’gul. A fost încheierea 
partidei Lasker — Schiffers, 
disputată în turneul de la 
Nurnberg 1896.

Al treilea campion al lu
mii șahisțp a fost cubanezul 
J.R. Capaolanca (1921—1927), 
învingătorul lui Lasker în 
meciul de la Havana, termi
nat cu scorul de 9—5 (4—0 
și 10 remize). Mai puțin ver
sat în cercetările teoretice, 
dar posesor al unei tehnici
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Schimb pe ,,c3“...

prodigioase, Capablanca a 
excelat și el în valorificarea 
avantajelor poziționale mi
nime. Așa cum o demon
strează și în acest final de 
partidă (pe diagramă), unde 
va conduce piesele negre 
spre o strălucită victorie.

Radu VOIA
*-k
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prin Vasile 
și Vasile A- 
tînărui Ilie 
cîștigat Tur-

tineret și juniori 
Nistor, Ion Ola.ru 
dumitroaie, iar 
Corbu (91 kg) a 
neul Prietenia 1986 și titlul de 
campion republican de juniori, 
în același an“.

Ne oprim, apoi, la stadionul 
de fotbal Chimia: tribune re
făcute, gazon și pistă de atle
tism excelente, 
rînd și o nouă

„Vom avea cu~ 
____ .... - ____  sală de antre
nament' pentru box, ne spune 
tovarășul Cirje. Noul Consiliu 
popular orășenesc ce va fi ales 
se va ocupa, cu aceeași grijă, 
desigur, de creșterea număru
lui bazelor sportive, pentru că 
sîntem convinși că de numă
rul și calitatea lor depinde 
succesul mișcării sportive făl- 
ticenene".
BEBE

BASCHET. NUMĂRUL arbitrilor noștri 
internaționali a sporit, recent, prin înmî- 
narea ecusonului F.I.B.A. lui Ion Olaru, 
inginer la întreprinderea de pompe Aver
ea. Sperăm că proaspătul arbitru interna
țional va păși pe urmele predecesorilor 
săi, care s-au bucurat, de-a lungul ani- 
;or, de frumoase aprecieri pentru presta
țiile lor. © VENIȚI în echipa divizionară 
B URBIS București, imediat după vîrsta 
junioratului, jucătorii Ion Mitrieă si Mihai 
conslantineseu au fost sărbătoriți, de 
eurîiKl. pentru împlinirea a 10 ani de ac
tivitate în această forma'ție. Un gest fru
mos* din partea asociației' sportive URBTS, 
al cărei exemplu ar putea fi urmat si de 
alte unități. DIN PLOIEȘTI, corespon
dentul nostru Octavian Bălteanu ne trans
mite ..una caldă, aha rece": fosta interna
țională Constanța Fotescu-Grigoras a avut 
(î.n meciul C.S.U. Prahova — _
Timișoara) o suită de șaote 
coș (reușite) de. la distanța 
adică de 3 p. Intr-adevăr, o 
oare a contribuit la victoria 
îeștene. O ' coritraperformanță

r Politehnica 
aruncări la 
de 6,25 m, 
performanță 
echipei . plo- 

_____ a „realizat", 
însă, antrenorul timișorean I.adislau Bach
ner, care .nici mai mult nici mai puțin, 
și-a pălmuit o jucătoare deoarece aceasta 
comisese o greșoală de tehnică. Halal pe
dagog ‘ (D. Șt.)

BOX. la RECENTUL turneu final al 
Campionatelor Naționale de box, deciziile 
arbitrilor au fost, cu foarte puține excep
ții, conforme cu realitatea clin ring. Deci, 
i.’d sincer bravo oficialilor. Dacă eram 
conviiiși că arbitri reputați precum C. Chî- 
rîacx G. Danciu, M. Voictiiescii, P. Epu- 
reanu, V. Cazacii (am regretat absența lui 
D. Baneîu) își vor face datoria, o surpri
ză plăcută au constituit-o prestațiile mai 
părerilor purtători ai ecysoanelor A.E.B.A. 
Colegiul contrai a procedat bine oferin- 
du-lo posibilitatea să oficieze și la meciu
rile finale ale campionatelor, unde au 
lăsat o frumoasă impresie. Printre eviden- 
fiați: P. Nedelcea, S. Cazacu, N. Cohstan- 
tinescu, M. Ene. I. Vancca. e ANONIMII. 
La organizarea și buna ’desfășurare a tur
neului final desfășurat la Palatul Sportu
rilor și Culturii au contribuit, din plin, 
o seamă de factori cu atribuții în dome- 
’•iul sportului. Alături de aceștia s-au a- 
’•at. permanent însă și alți iubitori ai 
box 1+uj (membrii în diferite comisii ale 
■:?.R.B.), care au. 
'oatc solicitările.
D;r?‘-. Mlhat
zu. Traia.n

(P. iv.)

Alături de aceștia s-au 
însă și. alți iubitori 

în diferite comisii 
răspuns fără șovăire la 
Ghcorghe Pintilic, Radu 

•"tir, Clement Peteu. Ion Ecea- 
Hîescu sînt doar cîțiva dintre

rÂL*R?E.
multă
multe
nea 
spunea ,jng. 
lîșrghjeliei 
trebuiau
I.A.C.I.M. Brașov 
și-a. uitat angajamentele contractuale, 
beneficiarii s-au achitat

TIMIȘORENII așteaptă de mai 
vreme să poată asista Ia cît mal 
concursuri, cunoscută fiind pasiu- 

lor pentru echitație. După cum ne 
Octavian Ispan, directorul 

Izvln, lucrările la baza hipică 
terminate încă din 1385. dar 

Antrepriza Timișoara 
deși 

de toate obliga-

SBBBSBBBBBBBBBB

învingătoare în general sconta
te în ultima etapă (a Vl-a) a 
Diviziei B de rugby. Seria I : 
Aeronautica — S. N. Oltenița 
12—13. I.O.R. — Dunărea Giur
giu 11—23. Stiinta București — 
Chimia Tr. Măgurele 40—12. Pe
trochimistul Pitești — Rulmentul 
Alexandria 88—3 : seria a H-a : 
Auto Măcin — C.F«R. Constanta 
0—84. Pescărușul Tulcea — Por
tul Constanta 21—16 : Auto Ga
lați — Chimia Năvodari 22—11. 
Rapid C.F.R, Galati — Callatis 
78—6 : seria a IlI-a î Hidroteh
nica Iași — Edectrocontact Boto
șani 24—6. Locomotiva Pașcani — 
Chimia Bacău 4—0 (neprezentare), 
Rapid Buzău — Progresul Brăila 
0—0 : seria a IV : Transportul 
Tg. Mu>reș — C.F.R. Brașov 3—5.3, 
Petrolul Arad — Rapid Miercurea 
Ciuc 40—4. Translo-c Alba IuUa — 
Minerul Lupeni 26—3.
• In „Cupa F. R. Rugby", e- 

tapa I. Grivita Roșie — Mașini 
lîreîo 48—27 (18—C). într-un meci 
cu nu mai puțin de 11, eseuri ! 
O întrecere binevenită. în astep-

a
I I ~ I 1

la București, 
Galați, cam- 

pe gheață al 
grupă valori- 
trel partide

Astăzi și mîine, 
Miercurea Ciuc și 
pionatul de hochei 
Diviziei A, prima 
că, programează 
care se anunță echilibrate, deci 
menite să suscite un deosebit 
Interes în rîndurile iubitorilor 
acestui sport al bărbăției și în- 
demînării. Pe patinoarul «23 Au
gust" din Capitală, echipa cam
pioană, STEAUA, primește re
plica formației SPORT CLUB din 
Miercurea Ciuc, într-un derby al 
fruntașelor clasamentului. La 
Miercurea Ciuc, PROGRESUL — 
DINAMO, deschis de asemenea, 
oricărui rezultat, iar la Galați, 
DUNĂREA din localitate primeș
te vizita hocheistiHor de In 
C.S.M. VIITORUL GHEORGHENI.

Toate partidele încep Ia ora 17.

După 8 etape, clasamentul
Diviziei A I arată astfel:

1. Steaua 6600 56-14 12
2. Sport Club 3512 44-24 11
3. Dunărea 8314 36-37 7
4. Dinamo 6312 28-30 7
5. Progresul 8206 38-58 4
6. Viitorul 8116 27-66 3

Clasamentul_ eficacității la
zi (mai puțin partidele dintre 
Sport Club și Progresul, ale că-

țiile. Este, deci, de dorit 
scurt timp constructorii să 
Așteptăm și noi. dar mai 
(Em. F.)

ca tn cel mai 
treacă la fapte, 
ales timișorenii.

reușita „în
de la Miercu-

PATINAJ ARTISTIC, la 
ternaționalelor" României, 
rea Ciuc, au contribuit din plin eforturile 
organelor locale pentru organizarea (im
pecabilă !) a competiției. Despre tradi
ționala ospitalitate românească s-a vorbit, 
astfel, din nou. • CU SIGURANȚA, pati
najul artistic și-a cîștigat mai mulți adepți 
pe meleagurile harghitene. Alături de mu
nicipiul Miercurea Ciuc, orașul Gheorgheni 
a fost, duminică dimineață, martorul unei 
adevărate demonstrații de virtuozitate, 
realizată de participanțli la competiție. O- 
cazie cu care organizatorii locali au gă
sit, șl ei, formula ideală de... găzduire. 
£ PREMIERA MONDIALA FEMININA: salt 
înapoi executat pe gheață de reprezentan
ta noastră Codruța Moiseanu la progra
mul demonstrativ. Bravo, și... la mai mult .’ 
• NUME CUNOSCUTE ale patinajului ar
tistic românesc din anii ’50 au fost pre
zente la întreceri: Irina Minculescu, imola

POST-SCRIPTUM

Sava, Romica Dîmboianu, Ecaterina Pus- 
taî, Vcra Curccac. Ultima — arbitru prin
cipal la fete (arbitru principal la băieți a 
fost Fiorin Gămulea). <9 UNUL dintre cei 
ipai activi organizatori s-a dovedit a fi 
loan Sticlarii, secretar al C.J.E.F.S., omni
prezent pe toată ' -
ALT PUNCT DE 
părit realizat, în 
Munca, C.J.E.F.S.
Din cuprins: un

durata întrecerii, o UN 
INTERES: programul ti- 
colaborare, de gazeta 
Harghita și F.R. Patinaj, 
scurt Istoric al patina

jului artistic românesc, precum și o serie 
de date despre sportivii noștri. (D.S.).

POLO. ÎNAINTEA partidei de la Gorzow, 
din sferturile de finală ale C.C.E., unul 
dintre jucătorii de la Dinamo București, 
Cristian ' ■ -------- ---------------- ‘
rere la 
o criză 
însă, și 
tre cei 
tea antrenorului Iuliu Capșa. © CELE trei 
goluri „semnate" de Vlad Hagiu în me
ciul retur cu campioana Poloniei l-au avut, 
toate, la... origine pe Cătălin Moiceanu. 
La ultimul dintre ele, Moiceanu scăpase 
pe contraatac și putea să șuteze, dar a 
sesizat unghiul mai bun al coechipieru
lui, a pasat, iar Dinamo a intrat astfel 
în ultimele patru minute ale dublei întâl
niri cu Stilon cu un avans general de 
cinei goluri. ® NU SE TntTMPLA prea 
des ca un arbitru să fie delegat la un 
joc și imediat apoi la altul dintr-o fază 
superioară a competițiilor europene inter- 
cluburi. Șl totuși, clujeanul Radu Timoc

Dan, era marcat vizibil de o du- 
măsea, iar Șerban Popescu acuza 
de sciatică. Amîndoi au jucat 
au jucat bine, numărîndu-se prin- 
care au primit note bune din par-
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tarea reluării campionatului. Rea
lizatori : prin eseuri
(3). Macadon si Cîrcei 
și Brînză 
T. Radu.
2 dropuri.
2 eseuri, 
si Hera 2
• O selecționată de tineret (an

trenori. Ion Teodorescu si Radu 
Durbac) — care se pregătește 
pentru „amicalul" cu o echipă si
milară a Poloniei, meci progra
mat la 29 octombrie, la Varșovia 
— susține jocuri de verificare cu 
formații divizionare A si B din 
Capitală (printre acestea Grivita 
Roșie si Rapid). Din lot. ©are 
cuprinde 26 de jucători, fac par
te. printre alții. Boldor. Iosef, 
Oroian. Șerban. D. Popescu — 
toti de la Steaua. Brînză (Grivi
ta Roșie). Bucur si Porojan (CSU 
Sip. Studențesc Construcții), Flo- 
rescu (Știința CEMIN Baia Ma
re). Dima 
mo). Man 
Popisteanu
(T. St.).

Gurămare 
(cile 2) 

(1). I transformate de 
care a mal înscris si 
Pentru M.G.. Ispas — 

A. Gheorghe — eseu 
transf. fi 3 l.p.

(Rapid). Doja (Dina- 
fU.A.M.T. Oradea) al 
(Contactoare Buzău).

ror foi de arbitraj nu sosiseră 
pînă ieri la federație) se pre
zintă după cum urmează: 1. Nelu 
Alexe (Steaua) 6 goluri + I pa
se de gol — 12 p, 2. Cornel Chi- 
riță (S) 5+7 — 12 p, 3. Paul
Burada (S) 4+8 — 12 p, 4. Csa- 
ba Galfl. (Viitorul) 8+2 — 10 p, 
5. Tibor Todor (Progresul) 5+5 
— W p. 6. Laszlo Gergely (V) 
6+3 — 9 p, 7—8. Ion

- 8 p
5+3 — 

4+4 - 
4+3 -

5.
P. 6. 

• P, 
(Dunărea) 5+3 • 
cisc Sandor (P) 
Ionel Dinu (D) 
Aurel Csiki (P)

Pe fondul unei

zaharia
Și

8
8
7

Fran- 
P, 9.
p, 10.
P.

„ evidente
creșteri a nivelului disciplinei în 
partidele din primele 8 etape, o 
neplăcută apariție a două pe
nalizări de 10 minute pentru rea 
conduită, într-un singur 
Dănuț Popovici 
Lor Inez T6ke 

cum se știe, ____ ____
sancțiuni atrag suspendarea 
o etapă.

_ meci: 
(Dinamo) șl 

(Viitorul). Dujpă 
două asemenea

pe

EXIGENȚA ESTE
Cu aproximativ doi ani In 

urmă, Biroul F.R. Box a 
fost nevoit să intervină ferm 
pentru sancționarea abateri
lor unor sportivi fruntași, In
tre care șd Rudei Obreja. O 
dată cu el au primii aceeași 
pedeapsă Ion Stan și Doru 
MarieescUk Măsura — doi ani 
suspendare — a fost aspră, 
dar în 
punea, 
lor din 
slăbit 
scopul 
mai greu în balanță.

Timpul a trecut, perioada 
de suspendare a expirat. Pe 
ringul instalat la Palatul 
Sporturilor și Culturii am 
urmărit din nou •- 
volutia celor trei în- 
tr-o 
nivel 
cum 
un ___ ________
de admitere" în rîndul elitei 
boxului românesc. Ce au fă
cut cei trei boxeri, cum s-au 
preocupat de pregătirea re
intrării lor pe ringul 
pionatelor ?, au fost 
bări la care ei ne-au dat un 
prim răspuns.

Excelentă comportarea lui 
Obreja pe întreg parcursul 
competiției. El a fost cel mai 
categoric cîștigător al centu
rii de campion, obținînd trei 
victorii înainte de limită, e- 
voluțiile lui fiind ca în zilele 
de vîrf. Desigur, este vorba 
numai de o primă competiție, 
dar apreciem că nu-i întîm- 
plătoare comportarea sa; an
trenorul Tedi Niculescu ne 
spunea că, între timp, Obre
ja s-a schimbat mult, că este 
un exemplu în pregătire, ve
nind primul la sală și ple- 
cînd ultimul. Dintr-o discuție 
purtată cu el în timpul com
petiției, am înțeles că 
gretă greșelile trecute, 
l-au ținui do1 ani în 
ringului, că este hotărît să 
meargă pe drumul cel bun, 
cu gîndul și speranța de a 
urca pe podiumul de premie
re ai Jocurilor Olimpice. 
Avem, deci, motive să aștep
tăm în continuare evoluții pe 
măsura deosebitului talent pe

acel moment ’ se- im- 
Chiar dacă absența 
echipa națională a 
potențialul acesteia, 
educativ a cîntărit

cbmpetitie <le 
ridicat. A fost, 

s-ar spune, 
nou „examen

UNA SINi
care 11 are *1 
așa cum se eu 
tea unul sportiv 
formanță. Conc 
desprinde In « 
ja este, deci, e 
sancțiunea prtr. 
sura fi-e atins 
cativ.

Aminteam îm 
cu Obreja au p 
menea, sancțlur 
Dofu Marie "Let 
obținut fi el 
partide susținu 
a redevenit ch 
național, dar 
n-au ‘ 
rilor. 
Stan)

Un minut 
de ETICA

fost pe m 
Amîndoi 
șl-au exi 

rile în 
absent- 
din ițL 
Drimet 
prim/1 
Ies e 

Obreja dii

căm
in tre«

re- 
care 

afara

decît 
cipilinară luaită? 
trenorii de la i 
nu le-au lnterzi 
sală nici o da 
vă ! Ei au avu 
să se antreneze 
dească și în a 
regretă abaterile 
pregătind temeir 
timp înainte r 
ring, așa cum a 
del Obreja.

Ion Stan și I 
cu — doi dini 
boxului nostru 
evident întrerup 
ții competițional 
breja, un talent 
ar fi putut rea 
doi ani pe car 
un .
greșelile se plă

Am scris rînd 
cu speranța că 
cestora poate 
serios prilej de 
tru cel care mai 
nat — că sport 
loare li se perr 
sînt exceptați cl 
vieții sportive, < 
ta cetățenească. 
— și trebuie 
singură. Pen

însemnat pi

Mih<

lomiit divizionarilor
Duminică ia startul ediția eu 

nr. 37 a campionatului mascnilnn 
al Diviziei A de volei. Vă pre
zentăm loturile celor ie echipe 
participante :

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori : Gyula Bartha, Virgil Du
mitrescu) : Gustav Racsov. (19 
ani — 1.99 m), Mihai Pădureții 
(20 — 1,92), Robert Czedula (19 — 
2,04), Florin Mima (28 
Marian Constantin 
Potmpiliu Dascăilu

a oficiat în Spania, la partida 
lunia :___ 21__
Cupei Cupelor, și acum urmează 
ducă un meci din semifinalele 
Spandâu 04 — Partizan Belgrad. , 
zic eu, imposibil să arbitreze și 
exclama internaționalul Florin 
pentru că nu se poate să conduci un 
semenea joc al unei echipe din țara ta 
Cu alte cuvinte... (G.R.).

C.N. Cata-
Vouliagmeni Atena, din sferturile 

să con- 
C.C.E., 

„Ii va fi, 
l. finala, 
Ardelean,

a-

înTENIS. „SECRETUL". formației Steaua 
obținerea titlului de campioană la mas
culin a fost formula inteligentă pe care 
antrenorul Dumitru Viziru a folosit-o în 
alcătuirea „dublurilor". Cu Ilărădău ■— A. 
Maxcu și Dobire — Goran alcătuind prime
le două perechi, Steaua a cîștigat cu sco
rul final de 5—4 derbyul cu Dinamo Bucu
rești (după ce, la capătul celor șase în
tâlniri de simplu, scorul era egal: 3—3) 
S STEAUA mai putea obține un punct, 
dar tinerii ei reprezentanți Itu — A. Po
povici, deși aveau 4—1 în setul decisiv, 
au trebuit să... încline steagul în fața di- 
namoviștilor Segărceanu — Dîrzu. Aceștia 
din urmă, datorită marii lor experiențe (ei 
joacă împreună de aproape 10 ani), pe
de o parte, dar mai eu seamă datorită 
formei excepționale a lui Dîrzu, pe de
altă parte, A “
tribunele îl .
DE DÎRZU. Cu un fair-play
ce-1 caracterizează, * __  __ __
Itu: „Răzvan are o ma're ușurință în mâ
nuirea rachetei. In plus are, la 18 ani, șl 
mintea matură a unui jucător foarte ex
perimentat". • ÎN MECIUL DE SIMPLU 
cu Adrian Marcu, dinamovistul Florin Se
gărceanu a confirmat că are, într-adevăr, 
clasă internațională, întregul său joc — de 
aproape 200 de minute — arătînd că știe 
să-și creeze avantaj de ghemuri, să refa
că un handicap, să forțeze victoria cînd 
aceasta se impunea. în privința procede
elor tehnice, nu se poate spune că lui 
Florin l-ar lipsi ceva ! • ARENA PRO
GRESUL a fost minuțios pregătită pentru 
campionatul Diviziei A: terenurile au ară
tat permanent atît de bine, îneît nici cel 
mai... pretențios jucător nu avea ce re
proșa organizatorilor. Administratorul ba
zei, Teodor Constantinescu, merită felici
tări. (I. Gv.)

au cîștigat un meci pe care 
„vedeau" pierdut ! • APROPO 

r’-J desăvîrșit, 
el ne spunea despre

TENIS DE MASĂ. IN CADRUL unei fru
moase șl emoționante festivități, fostele 
campioane europene, balcanice și naționa
le Liana Măcean și Magdalena Leszay au 
trecut, în aplauzele sportivelor prezente la 
Cupa României, de la masa de joc pe 
banca antrenorilor, fiecare — la Centrul 
Olimpic și, respectiv, C.S. Arad — urmînd 
să cosducă spre podiumurile de premiere 
noi , ’iwrații de valoroase talente. Succes ! 
^5 i .4 ASPECT... estetic nu prea plăcut 
a fost oferit de majoritatea jucătorilor 
prezenți la competiție, echipamentul -ai 
fiecărei echipe fiind eterogen și neîngrijit. 
Oare este atît de dificil ca formațiile să 
dispună de tricourile necesare unei pre
zențe... uniforme la competiție ? (Em. F.)

■

■

■
B

BBBBBBBBBBBBBBB

Cristian Pentelescu (24 — 1 95), 
Cornel Șoica (20 — 1,99) Petre 
loinescu (33 — n,90), Cristian Nica 
(21 — 2,04), Vaieriiu 'Spîinu (27 — 
11,99).

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nori : Cornel Oros, Marian Pău- 
șescu): Emilian Vrîncuț (30 —
1,96), Marius Căta-Chițiga (27 —
1.96) , Sorin Pop (24 — 1,94), Da
niel Rădulescu (22 — 11,92), Daniel 
Dalacu (21 — 2,04), Dan Drăgușin 
(21 — 1,89), Teodor Rotar (10 — 
1,95), Robert Mader (IS — 1,97), 
Marian Feru (19 — 2,02), Livfru 
Georgescu (10 — 1,92).

ELCO ND DINAMO ZALAU (an
trenor : Constantin Chițigoi) : 
Ioan Ghic (36 — 1,87), Mircea
Tuto van (35 — 1,99), Iuliu Codre 
(28 — 1,93), Vasile Ștreang (27 — 
1,74), Zamfir Gheorghe (26
11.96) , Lucian Horje (25 — 
Dănuț Ciontoș (25 — T,9il),
colae Tămăișan (22 — 1,84), Tudo- 
refl Enache (21 — 1,87), Ioan Rus 
(20 — 1,91), Ionel Codeus (10 — 
1,85), Aurel Vlaicu (18 — 1,98).

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 2 
BAIA MARE (antrenori : Al. 
Manț, V. paraschivescu) : Adrian 
Arbuzov (37 — 1,82), Ioan Marc 
(33 — 1,90), Cristian Igndșca (32 — 
1,98), Gigi Dumitru (28 — 1,92), 
Emil Roiban (27 — 11,96), Adrian 
Moroianu (25 — 1,80), Istvan Reis- 
sfeid (24 — 1,87), Dumitru To do
ran (26 — 1,84), ~ 
laghi (22 — 1,92), 
(20 — 1,81), Sorin 
Radu Pricop (19 
Szeibel (1« — 1,94). 
laghi (14 — 1,91}.

UNIVERSITATEA 
IOVA (antrenori : 
rescu, Ion Dobrițoiu,

Bendeg»uz Szi- 
Cristiian Urzică 
Pop (20 — 

11,90), <
Botond

• 1.90), 
Csaiba 

Szd-

CRAC.F.R.
Radu Zamfi- 

1, Paraschiv 
Man tea) : Marian Păun (33 —
1,87), Nicu Stoian (30 — 1,95), Tu- 
ltcă Băiloi (29 — 1,84), Livian Ște- 
flea (28 — 1,98), Lucian Mătușoiu 
(24 — 1,83), Florin Popescu (24 — 
1.94), Dănuț Pascu (23 — 1.99).
Horst Schoberl (22 — 1,98), Ber
thold Văsudcă (21 — 1,88), Adrian 
Ndculiță (21 — 1,85), lozef Iuhasz 
(20 — 1,89), Romi-că Pasou (19 — 
1,98), Mihad Horfaș (19 — 1,92), 
Radu Ettz (19 — 1,90), Augustin 
Daha (25 — 1.87).

A.S.A. ELECTROMURJEȘ TG. 
MUREȘ (antrenor : Nteu Pop) : 
Marian Săniuță (27 — 1,94), Istvan 
Szekeli (28 — 1,95), Vasile Racol- 
țea (31 — 1,83), Daniel Sînpetrea- 
nu (26 — 1,98), Sorin Țerbea (23 — 
1,92), Vasile Mășcășan (37 — li,83), 
Tiberiu Sanlslav (27 — 1,93), So
rin Baidoc (22 — 1,92), Mihai
Pop' (20 — 1,94), Florian Benedek 
(20 — 1,95), Istvan Matefl (21 —
1,92), Lucian Buculeu (19 — 1,83), 
Valentin Sânisla-v (10 — 1,85), Va
sile Gliga (19 — 2,05), Cornel Core 
(18 — 1.92), Florin Borda <26 — 
1,90).

RELONUL SAVINEȘTI (antre
nor : Dan Gavrîl) j Constantin

O Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri. 23 octombrie, va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei n,r. 2. 
înceoînd de la ora 15.50. Aspecte 
de la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi transmise la 
radio. 
16,15. 
trase să fie reluate, pe același 
program, 
sîmbătă.

De programul I. la ora 
urmând ca numerele ex-

la o»ra 23,05 sl mîine. 
Ia ora 8,55.

Bădiță (33 — LJ 
(33 — 1,83), Ste 
1,88), Vasile Vițe 
Li că Șofrm (26 
Cazacii (26 — ii,( 
ruș (24 — 1,90), 
li,91), Aurel Sta 
Relu Dum.itrachc 
Daurian Fierea

TRACTORUL E 
nori : Tică Tăna.« 
Adrian Pustiu (i 
Răzvan (25 — 1 
rariu (21 — 1,90 
(23 — 1,93), Fere
1.90) , Constantin 
1,86), Viorel Cr& 
Cătălin Riistea (lt 
orișan (32 — 1, 
Zamfir (32 — 11,9 
(ÎS — 1.90), Hor;
1.91) , Cristian 
1,9<3),_ Vasile Mun 
Allin Trușcă (19 
Capi ea (20 — 1,9(

C.S.M. SUCEA
Eduard Gazda): 
tescu (35 — 1,96) 
(35 — 1,88), Do 
1,94), Ainghel I 
Dănuț Boerescu 
ian Bucur (23 — 
tenluc (22 — 1,91 
seac (21 — 1,94), 
nean (20 — L94) 
(119 — 1,97), Gabri 
2,00.0» Pavel Luch 
Eusebiu lonescu i 
rin Cobîcă (18 —

POLITEHNICA ’ 
trenorRudolf K 
Clonca (33 — L91 
za (27 — 1,96), C 
(23 — lh92), vâri*'
1.88) , Sorin Pușca 
daudiu Rodina f. 
S em ene iuc (23 — 
Slngeorzan (20 — : 
Unt (16 — 1,91), 
(17 — 1,96), OMvi
1.98) , Adrian Gro: 
Romulus Lucaciu 
Radu Sterie (19 —

DINAMO VTITC 
(antrenori : Come 
Florin Robciu) : 
(32 — 1.89), Aurel
1.89) , Adrian Dnm: 
Daniel Drăghlici (2 
Danllescu (19 — 1 
gore (28 — 1,94), 
rescu (27 — 1,94), 
goraș (27 — 1,86). 
(24 — 1,86), Valei 
(22 — L8G). Neagu
1.99) , Dănuț Prodi 
Giani Crețu (18 —

C.S.U. SANATAr 
(antrenor : Octavfa 
briei Alexandirescu 
loan Bumescu (20 
Caouci (23 — 1,89), 
goș (35 — L£6). Ioa 
1,93), Vasili Iorda; 
Cornel Morâreț (2: 
rin Oltean (25 — IU 
pescu (25 — 1,86), 
ță (30 — 1,95), Cr 
(26 — 1.90) Dan ’
1.90) , Sebastian Te
1.90) .

-------------------------- L
S După succesele 

registrate în ultimu 
cursurile PRONOSI- 
acestui sistem vor 
ocazia să-si încer 
citatea valorificîndi 
ia etapa de dumini 
brie a.c.. când sir 
următoarele partid 
no — Cesena ; 2. 
coli : 3. Emnoli — 
ter — Juventus :

Ola.ru
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Ieri, In Cupa Balcanică, 

reprezentantele noastre în

vingătoare cu același scor

f. C. ARGEȘ - EUETETARI 2-0 (1-0)
PITEȘTI, n (prin telefon). 

Victorie Ia un scor lejer ■ echi
pei gazdă, dar ea s-a Întrebuin
ța* din plin pentru a-1 realiza, 
solicitată serios de o adversară 
Insistentă, tenace și chiar cu
noscătoare a tainelor fotbalului 
(tehnică bună, tendință de pre
sing, știința contraatacului). Pl- 
teștenil Încep In forță. In min. 2 
Radu H trimite mingea In bară, 
peste alte trei minute tot el iro- 
sește o mare ocazie din careul 
mic, dar, incet-incet, oaspeții „se 
așează” in teren, liniștesc iure
șul gazdelor, se lansează chiar 
In contraatacuri Îndrăznețe, pur
tate cu precădere de Braho, un 
Jucător abil și rapid. Luftetarl

CORVINUL HUNEDOARA - DINAMO TIRANA 2-0 (0-0)
HUNEDOARA. 22 (prin telefon). 

Corvinul a debutat cu o fru
moasă victorie In actuala edi
ție a Cupei Balcanice lntcrclu- 
burl. întreclnd pe Dinamo Ti
rana. Hunedcrenll au evoluat 
bine, mal ales după pauză, cfnd 
șl-au concretizat dominarea exer
citată in maniritatea timpului.

Startul a fosit furtunos. La Pri
ma sa acțiune ofensivă, chiar 
tn min. 1. Dinamo a trecut pe 
lingă deschiderea scorului : Abaze 
a șutat slab de la 16 metri si 
Icnită a netinut. In minutul ur
mător. Corvinul a beneficiat de 
două lovituri de colt. Apoi în
registrăm 11 minute de ioo e-

ÎN CUPA
(Urmare din pag 1)

a reluat defectuos. Peste două 
minute, Vaișcovici inițiază o 
frumoasă acțiune, centrează, 
dar Cojocaru are o execuție 
contrară fazei... respingînd min
gea ca un veritabil fundaș. Și 
cum nu o dată în fotbal ratările 
se răzbună, în min. 20, tot la 
un corner, oaspeții își măresc 
avantajul, prin SENGHELIA, 
care, singur la un metru de 
poartă, împinge mingea în plasă, 
cu capul, la pasa lui Guruli. 
Gol care amplifică și mal mult 
starea de derută din tabăra 
bucureșteană, incapabilă să se 
regăsească. Se fac eforturi pen
tru a se redresa situația de pe 
tabela de marcaj, însă încer
cările lui Augustin, în special, 
rămîn nesusținute de ceilalți 
coechipieri, îndeosebi Cactureac 
(min. 30) și Henzel (min. 40). Și 
prima repriză se încheie cu un 
nesperat avantaj pentru oaspeți, 
în contul echipei noastre figu- 
rînd un singur șut pe spațiul 
porții (Vaișcovici, min. 22, la 
o lovitură liberă de la 17 m). 
Evident, foarte puțin-

La reluare, Victoria se lan
sează În cursa refacerii han
dicapului. Vaișcovici este mult

Marginalii la partida de la Copenhaga

• SPORTUL STUDENȚESC ȘI-A DEPĂȘIT 
ICONDIJIA ACTUALĂ, DAR NU A FOST DE AJUNS

I COPENHAGA, 22 (prin tele
fon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Așadar, după prima man-

IȘă a turului doi din Cupa 
U.E.F.A., Sportul Studențesc 
are un pasiv de trei goluri tn

Ifața campioanei Danemarcei, 
Brondby, singura echipă pro
fesionistă din campionat, care, 
să nu uităm, a furnizat opt

Icomponenți echipei olimpice a 
acestei țări! Desigur. nimeni 
nu s-a așteptat că studenții 
Ibucureșteni. ținînd seama de 
criza de formă pe care au tra- 
versa>t-o în campionatul natio
nal, vor face minuni peste

I noapte pe stadionul Idracts 
Park. Și totuși, în pofida a- 
cestui 0—3. ei au lăsat în capi-

Jtala Danemarcei o frumoasă 
impresie.

Două goluri primite din faze 
Ifixe (unul din penalty, la un 

fault inutil comis de M. Ma
rian) la — rețineți — singure- 
!e șuturi pe spațiul porții ale 

• lui Brondby in primele 45 de 

1 INFORMEAZĂ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Samotlaria : 6. Roma — Napoli : 
7. Torino — Fiorentina : 8. Ve
rona — Milan : 9, Arezzo — Ata- 
Ian ta : 10. Messina — Cremonese ; 
11. Padova — Lecce : 12. Pia
cenza — Lazio ; 13. Triestina 
Udinese.

© CÎȘTIGURILE TRAGERH 
LOTO DIN 16 OCTOMBRIE 1987. 
Cat. 1: 3 variante. .25% a 50.090 
lei; eat. 2: 1 variantă 100% » 
14.665 lei s? 15 variante 25% a

nu poate evita Insă golul lui 
PlRVU, din min. 16, care, ve
nit in sprijinul coechipierilor din 
prima linie ofensivă, reia eu 
capul nn balon respins de por
tar: 1—0. Deciși să remonteze 
handicapul, fotbaliștii albanezi 
renunță Ja contraatacurile indi
viduale, taicep să pună preț pe 
acțiunile colective medul se e- 
chllibrează, dar cei care rămîn 
efectiv periculoși la finalizare 
slnt plteștenli, mal puternici și 
mai rutinațl.

După reluare, oaspeții par con
vinși că pot egala, atacă mal le
gat, dar fundașii argeșeni, a- 
tențl și bine plasați, le wretează" 
fazele In preajma careului de 18 

ehlllbrat. nunedorenil avlnd po
sibilitatea să Înscrie. Prima oară 
in min. 15. etnd Văetus a cen
trat excelent. Petcu. in careu, 
a luftat. iar Burlan a șutat pu
ternic si balcnul a -Șters” bara. 
A doua oară. In min. M. eind 
Bardac, urcat tn atac, a ex
pediat mingea in bară I Pînă la 
pauză locul s-a menținut echi
librat. Ionită sl Kella rezoJvind 
citeva situatll critice.

Dună pauză, echtoa hunedorea- 
nă a intrat decisă să se des
prindă de adversar, a combinat 
frumos sl a periclitat poarta lui 
Kella Desprinderea s-a produs 
In min. 54. etnd Mărginean l-a

U. E. F. A.
mai decis in ceea ce Între
prinde, el fiind, de altfel, ob- 
strucționait in careu In două 
situații (mdn. 47 șt 87), fără 
însă ea arbdtrud să intervină. 
O bună ocazie șl pentru Au
gustin, in mdn. 60, care apare 
cu intirziere la mingea cen
trată de Cojocaru. In min. 61, 
Vaișcovici pătrunde fa careu, 
dar tntî.rzie să șuteze și este 
deposedat. La o nouă acțiune 
ofensivă, tn min. 67, Cojocaru 

este faultat In careu de Ketaș- 
viM și VAIȘCOVICI transformă 
penaltyul acordat. Se forțează 
egalarea, însă ea nu se pro
duce, eforturile bucureștenfflor 
fiind zădărnicite de jucătorii 
oaspeți, care nu o dată ape
lează și la mijloace peste li-

„MOMENTUL NICOSIA"
f Urmare din pag. 1)

de a-$i pune în valoare forța
de penetrație pe spațiile mult
mai largi care I se vor oferi 
— desigur — pe stadionul din 
Nicosia. Arma contraatacului 
rămîne un principal argument

minute, iar aJ treilea gol din- 
tr-un ofsaid de 2 metri, iată, 
pe scurt, cum s-a scris victoria 
danezilor. Rezultatul, după pă
rerea tuturor celor care au vă
zut. aid, la lucru, echipa bueu- 
reșteană nu concordă insă cu 
realitatea din teren. Echipa an
trenată de Paul Cazan și Gi
no Iorgulescu, nu greșim dacă 
afirmăm, a evoluat în fața lui 
Brondby chiar mai bine decît 
la Katowice. ea situuidu-se 
peste condiția sa din campio
natul intern. De relevat pute
rea de luptă a jucătorilor, dă
ruirea și mobilizarea lor exem
plară în faza de apărare. O 
defensivă grupată, cu supliniri 
reciproce, a închis (oate căile 
de pătrundere ale fotbaliștilor 
danezi spre poarta lui Cristian, 
mai ales ale lui B. Laudrup, 
eel mai bun jucător al gazde
lor (în virstă de numai 19 ani. 
fratele lui M. Laudrup de la 
Juventus). Deci, acest moment 
al jocului poate primi un ca- 

3.666 lei; cat. 3: 27,75 variante a 
2.510 lei; cat. 4 : 38,25 variante a 
1.821 tei; cat. 5: 146,25 variante 
a 476 let; cat. 6: 274,75 variante 
a 254 lei; cat. X: 1.776,50 varian
te a 100 lei. Report la cat. 1: 
23.974 let. Cîștigurlle în valoare 
de 50.000 lei, de la cat. 1, au re
venit participănțjlo-: Jiga Aurel 
din Sighișoara, Spînu Nicolae 
din Mediaș și Trandafir Petre 
din București. 

metri. F.C. Argeș menține pre
siunea, ratează ctteva ocazii (cea 
mal clară, a lui Gheoacă, din 
min. 75). dar ta min. 80 PANA 
nu mal greșește ținta, inscnin(i 
printr-un șut sec din interiorul 
careului: 2—0. Finalul meciului a 
fost umbrit Insă de altercația 
dintre Ștefan și Xhumba, ambii 
fiind eliminați.

Arbitrul turc Cokun Kutal a 
condus foarte bine formațiile:

F.C. ARGEȘ: sperlatu — vol- 
cu, PlRVU, stancu, Eduard — 
Ștefan, BANUȚA, Ignat (min. 46 
PANA) — Gheoacă, Radu II 
(min. 60 Obrașcu), Vlădolu.

LUFTETARI: Cumaku — Ca
bell, Clko. Xhumba, Litl — An- 
goni, Bont, NYSI — Kuca, vasl 
(min. 46 Xhlmo). BRAHO.

Ion CUPEN

servit bine pe PETCU. care, de 
la 18 m, a șutat puternic si ba
lonul s-a oprit ta plasă : 1—0. 
Dinamo a răspuns .prin citeva 
contraatacuri. însă gazdele au 
reușit să-sl maloreze avantajul, 
tn mdn. 76. Văetus a făcut o 
cursă pe partea stingă, a centrat 
Bl NICSA. pe fază, a Introdus 
balonul ta poartă : 2—0.

A arbitrat foarte bine M. Vout- 
saros (Grecia). Formațiile :

CORVINUL : Ionită — Bardac. 
MĂRGINEAN, Dublncluc, Prigorie 
(min. TU Stroia) — BURLAN. Bu- 
oiu, KLEIN. PETCU — Cojoriaru 
(min. 46 Nicșa), VAETUȘ.

DINAMO TIRANA î Kella — 
stafa (min. 79 Endreu). Ibzo. 
Noga. KOVE — Kanal. ABAZE. 
Kutli. DEMOLĂRI — Vida. GjOll.

Pompiliu VINTILA

tena reguflaznemtniflud. Artritnul 
trece cu vederea un henț co
mis în careu de Ketasvin, ’ tn 
min. 75. Ratează Cojocaru (min. 
86), apoi Mir ea (min. 87), dar 
și Senghelia, mingea trimisă 

cu capul de acesta fiind respin
să în corner de Rotărescu 

(min. 89).
Arbitrul M. Rossner (R. D. 

Germană) a condus cu greșeli 
următoarele formații :

VICTORIA : Rotărescu — 
Comănescu, Mirea, Ursu, Topo- 
Mnschi — COJOCARU, AUGUS
TIN, Ene — VAIȘCOVICI, Că
ci ureac (min. 75 Iordache), 
Henzel (min. 46 Țălnar).

DINAMO TBILISI ! Gabelie 
— Ketașvdll, SULAVELIDZE, 
CIVADZE, Arziand — CEDIA 
(min. 74 Ketbaia), KORGALID- 
ZE, Revișvili, Tveiba — GuruH 

SENGHELIA.

al planului strategic pentru me
ciul de Ja 4 noiembrie. Lansă
rile vîrfurilor prin pase lungi 
— Boloni șl Stoica fiind spe
cialiști tn materie —- pot pu
ne tn dificultate apărarea O- 
moniei, care ni s-a părut des
tul de nesigură, dovadă eele

Ufîcativ bun, exceptind unele 
scăderi după pauză. Se pare, 
însă, că și datorită acelei a- 
valanșe de cartonașe galbene 
acordate jucătorilor noștri (Co- 
raș, Munteanu II, Iorgulescu, 
M. Popa, M. Marian, Cristea și 
Bozeșan I) cu extrem de mare 
ușurință de arbitrul luxembur
ghez R. Philippi s-a creat o 
anumită stare de timorare, de 
reținere, astfel că in partea a 
doua a jocului atacurile de 
deposedare s-au împuținat, au 
fost timide, ceea ce explică, în 
parte, lungile perioade de do
minare ale echipei Brondby. 
care a avut și două bare.

Din păcate însă, celălalt mo
ment al Jocului, faza dc atac, 
s-a aflat, la Copenhaga, tn 
mare suferință. Să trimiți doar 
două șuturi fără periculozita
te (ambele pe spațiul porții) 
in decurs de 90 de minute, a- 
ceasta este foarte, foarte pu
țin. Reproșăm în primul lînd 
celor două „vîrfuri", Țîrlca și 
S. Răducanu, lipsa dc curaj de 
a întreprinde acțiuni mal vigu
roase, mai decise, care să cre
eze probleme apărătorilor da
nezi. Desigur, am greși, insă, 
dacă am spune că slăbiciunile 
ofensive ale echipei bucurește- 
ne s-ar datora numai acestor 
doi jucători, fiindcă — să nu 
uităm — nici linia de mijloc 
n-a reușit să facă prea multe 
Ia capitolul... construcție.

Cunoseîndu-și bine părțile 
pozitive, dar mai ales pe cele 
negative, relevate pregnant de 
partida-tur de la Copenhaga, 
Sportul Studențesc promite 
pentru jocul de ia București o 
revanșă în fața puternicei e- 
chipe Brondby. O așteptăm!

Gheorghe NERTEA

înaintea „sesiunii" de toamnă a Juniorilor tricolori

0 CORELAȚIE PREA UȘOR UITATĂ.
Urmează o perioadă de circa 

o lună in care (dnt programate 
patru partide oficiale din ca
drul celor două campionate eu
ropene de juniori. Miercurea vi
itoare. la Tbilisi, se va dispu
ta meciul U.R.S.S. — România, 
returul — din Campionatul Eu
ropean A — al întîlnirii de la 
Brașov, cîștigată de Răducioiu, 
Stan, Ștefănică, Stănici. Seli- 
mesd. Moldovan și coechipierii 
lor cu un scor concludent: 4—1. 
Partida se anunță a fi foarte, 
foarte grea. Va urma. în ace
iași campionat, meciul tur cu 
echipa Austriei, pe teren pro
priu, la 11 noiembrie (proba
bil la Brașov), tn celălalt cam
pionat european, cel rezervat 
juniorilor pină la 16 ani. se
lecționata țării noastre va In- 
tilni, într-o premieră absolu
tă. echipa San Marino, la 11 
noiembrie (în deplasare) și 25 
noiembrie (pe teren propriu).

Nu Încercăm, prin aceste rln- 
duri să facem un fel de avan
cronică la cele patru intîlnlri. 
Dorim doar să subliniem o co
relație foarte strinsă care exis
tă intre valoarea competițiilor 
interne ale juniorilor noștri și 
necesitatea unei reprezentări 
corespunzătoare a fotbalului 
românesc Ia acest nivel. Des
pre ceea ce se întîmplă în cam
pionatele interne ale tinerilor 
jucători, despre CUM și la CE 
NIVEL se dispută meciurile 
lor. despre EDUCAȚIA pe ca
re o fac antrenorii elevilor 
lor — despre toate acestea s-a 
discutat și la Consfătuirea eu 
antrenorii coordonatori ai cen
trelor olimpice de pregătire 
Viitorul, care a avut loc. eăp- 
tămîna trecută, la Drobeta Tr. 
Severin. S-a spus acolo, prin
tre altele, că întrecerea rezer
vată acestor centre — chemate 
eă concentreze toi ce are mai 
bun fotbalul juvenil de pe În
treg cuprinsul tării, exceptind, 
bineînțeles, pepinierele mape
lor cluburi — In loc să fie un 
MIJLOC necesar In procesul 
de pregătire a talentelor. s-a 
transformat rapid Intr-un 
SCOP IN SINE. Sigur că orice 
competiție implică disputa, în
trecerea ca atare, dar de la 
asa ceva si plnă la goana, cu 
orice preț, după rezultatul sec, 
abuzîndu-se de jocul dur și 
gesturi nesportive e o cale lun
gă. Este inadmisibil ea Intr-o 
asemenea competiție să abun
de cartonașele galbene, să a- 
pară chiar eele roșii. Ca să nu 
mal vorbim că, atunci rfnd

4—5 situații în care ea a fost 
k.o., simplă spectatoare Ia ra
tările jucătorilor noștri. Hagi 
▼a beneficia și el — probabil 
— de nn spațiu de manevră 
mal larg, care ti convine. Fi
rește, așa cum sint Intimpina- 
te astăzi Jocurile de menține
re a unui avantaj (care tn ca
zul nostru este de două go
luri) echilibrul apărare-atac 
trebuie bine păstrat, fărâ 
riscuri gratuite în direcția or
ganizării defensive.

Acum, majoritatea compo- 
nenților lotului de la Steaua 
sint reuniți pentru pregătirea 
importantului meci al echipei 
naționale, de la 28 octombrie. 
Reîntorși din Albania, ei vor 
reveni asupra ..subiectului” O- 
monia. efectuînd și o bineve
nită repetiție prin disputarea, 
în deplasare. a partidei de 
campionat (la Tg. Mureș). Du
pă care, cu toată Încrederea și 
deplina angajare, se va porni 
spre returul in care șansele de 
calificare sint reale nu numai 
prin prisma avantajului din 
prima manșă, dar și prin ace
ea a potențialului formației 
noastre, exprimat tn totalita
tea Iui.

* 
j

*
I

*
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UN PRILEJ 
DEOSEBIT 

DE FAVORABIL
• 66 de numere, 

in cadrul a 7 ex
trageri „legate", 
cuprinse în 2 
faze ;

® Se ciștigă și cu 
3 numere din 
18 ți, respectiv, 
24 extrase ;
Biletele de 25 
lei au acces !a 
țoale cele 13 
categorii de ciș- 
tiguri ;

• ULTIMA ZI de
participare,

S1MBÂTĂ, 24 
octombrie ! 

c-a hotârit Înființarea .Crite
riului”. orașele cu echipe, eoo- 
sîllile sportive județene a-a» 
angajat ferm ea meciurile «A 
se joace pe terenurile cele mal 
bune, fădndu-oe din ttnp 
popularizarea lor. CA nu-1 aga. 
ne-o confirmă două exemple. 
Cu puțin timp in urmă. la 
București, a-a jucat pe terenul 
nr. 4 din Complexul .23 Au
gust”. iar la Buzău medul a 
fost programai! pe terenul 
Chimia, in timp ce pe stadio
nul cel mare *e desfășura • 
aprigă miuță a arbitrilor bt> 
zodeni !? Credem că așa nu ee 
poate. Nu ee poate realiza, de 
fapt obiectivul principal al 
centrelor olimpice Viitorul, al 
celorlalte pepiniere, cele care 
trebuie să aducă In prim-plan 
lundorii cu care să fie învinși 
cei sovietici și cei austrieci. 
Sau chiar și cei din San Ma
rino...

Echipele reprezentative de 
juniori dnt, in ultimă instan
ță. rezultanta modului cum se 
face selecția, cum se efectuea
ză pregătirea si cum se joacă 
in competițiile eșalonului ti
nereții. E ceea ce nu trebuia 
uitat nici o clipă.

Luurențiu DUMITRESCU

în „Cupa României44

multe divizionari b
MJ FOST ElIMUIUt!

în cursul săptămînii s-a dis
putat o nouă etapă din ediția 
1987—’88 a .Cupei României”, 
competiție care se desfășoară 
sub egida Dacladel. In care au 
Intrat în întrecere si diviziona
rele B. Iată rezultatele primite 
de la corespondenții noștri : Fo- 
resta Satu Mare — Olimpia 
I.UJW. Satu Mare 3—4 (0—2),
partizanul Bacău — F.E.P.A. ”4 
Btrlad 1—0 (0—0). Metalul Sighi
șoara — Tractorul Brașov 2—1 
(0—o, o—o). Viitorul Gheorgheni— 
Electromures Tg. Mureș 2—1 
(1—0). A. S. Montana Sinaia — 
Steaua Mizil 1—0 (0—0), U. M. Ti
mișoara — A.S.A. Progresul Ti
mișoara 0—1 (0—1). Metalurgis
tul Cugir — A. S. Paroșenl Vul
can 3—4 (0—0. 0—0). Razelm U- 
nirea Tulcea — F.C.M. Delta Di
namo Tulcea 0—8 (0—4). Granitul 
Babadag — Petrolul Brăila 4—0 
(2—0). Recolta Salonta — Strun
gul Arad 1—0 (0—0). U.R.A. Te
cuci — Unirea Focșani 2—0 (1—0), 
Viitorul Drăgășani — Chimia Rm. 
Vllcea 2—1 (0—0). Carpati Golă
nești _ steaua Minerul V. Dor- 
nei 3—2 (1—2). Voința București — 
Autobuzul București 1—0 (1—0).
Mecanica Vaslui — Inter Vaslui 
6—5 (1—1. 1—1). dună lovituri de 
la 11 metri. Rova Roșiori — 
Sportul Muncitoresc Slatina 2—0 
(1—0), Otelul oraș Dr. P. Groza — 
F. C. Bihor 4—3 (0—0. 0—0. 1—11, 
după lovituri de la 11 metri. Pe
trolul Tlclenl — Gloria Reșița 
0—1 (0—1). Unirea Urziceni —
Metalul București 3—2 (1—1).
C.S.M. Caransebeș — C.S.M. Re
șița 0—1 (0—0). Mureșul Luduș — 
Sticla Ariesul Turda 3—1 (3—0).
Petrolul Moinesti — Șiretul Paș
cani 4—0 (1—0). Motor Arad — 
C.S. U.T. Arad 3—9 (1—5) !. I.P.A. 
Sibiu — Inter Sibiu 2—1 (0—1). 
Cavalerii Fluierului Pitești — 
LC.I.M. Brașov 3—0 (1—0). Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Chi
mica Ttrnăvenl 3—0 (2—0). Chi
mia Găești — C. S. Tirgoviște 

1—3 (1—1). Unirea Dej — F. C. 
Maramureș Baia Mare 1—2 (0—0), 
C.S.M. Lugoj — Metalul Bocșa 
1—0 (0—0). Carpati Agnita — Gas 
Metan Mediaș 2—0 (0—0). I.T.A. 
Celuloza P. Neamț — Ceahlăul P. 
Neamț 0—1 (0—0). Sănătatea Dă- 
răbani — C. S. Botoșani 3—0 
(oaspeții nu au nrezentat legi
timațiile jucătorilor !). Lamino
rul Viziru — F.C.M. Progresul ’ 
Brăila 1—3 (0—1). Precizia Să-
eele — Metalul Tg. Secuiesc 4—0 
(1—0). Petrolul Băirol — Metalul 
Plopeni 3—2 (3—0).
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»> U“ AIDA
CLUJ-NAI’OCA, 22 (prin te

lefon). Din nou, conform tradi
ției ia asemenea evenimente, 
Sala Sporturilor din localitate 
a fost .mult solicitată de un 
număr mare de entuziaști sus
ținători ai echipei de baschet 
Uni verși ta tea-C.S.Ș. Viitorul, 
care a întîlnit joi seară, în op
timile de finală ale C.C.E., re
dutabila echipă AIDA Tuzla, 
campioana Iugoslaviei. Sporti
vele clujence aveau de făcut 
față handicapului de >36 de 
puncte cu care pierduseră me
ciul tur în deplasare (68—104) 
si care părea irecuperabil. Le 
rămînea, insă, posibilitatea ca, 
in Urma unei prestații foarte 
bune, să obțină o victorie de 
palmares, ceea ce s-a și întîm- 
plat, formația universitară cîș- 
tigînd cu 88—71 (45—36), deci 
la o diferență de 17 puncte, in
suficientă pentru calificare, 
care a fost de fapt ratată la 
Tuzla.

In întîlnirea retur, baschet
balistele clujence s-au Impus pe 
tot parcursul întrecerii pe fon
dul unei apărări (om la om) 
permanent agresivă (deseori 
presing), avînd ca rezultat in
tercepții și contraatacuri efi
ciente. In plus, au fost obținute 
multe puncte din aruncări de 
la distanță. Combativitatea în 
apărare a permis campioanei 
României să domine o formație 
puternică, în care evoluează o 
jucătoare de excepție, Rajiza 
Mujanovici (2,02 nî înălțime și 
gabarit de discobolă), apreciată 
la ora actuală drept cel mal bun 
pivot din Europa. Din formația 
clujeană merite deosebite au a- 
vut în realizarea victoriei Mî-

săilă, Jerebie, Laszlo, Manasses, 
Popa și Kiss. Au marcat: Je
rebie 17, Laszlo 16, Manasses 
14, Kiss 16, Popa 12, Misăilă 10, 
Enycdi 3 pentru gazde, respec
tiv Mujanovici 29, 
19, Stosici 7, Lakici 
Dosici 5.

Arbitrii K. Toșev
și A. Geizo (Cehoslovacia) au 
nedreptățit, uneori, prin deci
ziile lor echipa gazdă

Dragicevîci 
5, Foth 6,

(Bulgaria)

Dumitru STĂNCULESCU

TURNEUL DE SAH

DE LA ULAN BATOR
Din nou un rezultat bun ob

ținut peste hotare de reprezen
tanți ai tinerei noastre genera
ții de șahiști! De data aceasta 
a fost vorba despre o șahistă. 
Participînd la turneul interna
țional de șah de la Ulan Ba
tor maestra F.I.D.E. Smaranda 
Baicu a ocupat primul loc, cu 
8.5 puncte din 11 posibile, de- 
vansînd — printre altele — pe 
Vera Timoscenko (U.R.S.S.), G. 
Bayarma și S. Tungalag (am
bele R.P. Mongolă), fiecare cu 
cîte 8 p. La întrecere au luat 
parte 12 jucătoare din patru 
țări.

„TROFEUL CARP AȚI" LA MOTOCROS
(Urmart din pag. I)

anul viitor, secțiile noastre de 
motocros vor alinia și ele la 
start cîteva echipaje), furnizind 
curse de mare atracție. ceea 
ce a sporit evident interesul 
general. Drept urmare. peste 
tot s-a înregistrat, după calcu
lele persoanelor autorizate, o 
sporită afluență de public, la 
Sibiu si Tg. Mures venind pe 
traseele respective aproximativ 
cîte 30.000 de spectatori, ia O- 
dorheiu Secuiesc circa 20.000 
de spectatori, iar la Zămești 
peste 15.000 de spectatori. Do
vedind mai multă preocupare 
pentru buna organizare a în- 
•trecerilor. asociațiile sportive 
Voința Sibiu, Torpedo Zărnești, 
Matrița Odorheiu Secuiesc și 
I.R.A. Tg. Mureș au reușit să 
realizeze venituri suplimenta
re. Dar cel mai mare... cîștig 
l-au dobîndit tinerii noștri mo- 
tocrosiști, multi dintre ei la

I
I

Echipa A.S.A. Electromures Tg. 
Mures a reușit, aseară. în fata 
Politehnicii Timisoara, să facă 
cea mai bună partidă din acest 
campionat, cîstieînd meciul (ju
cat în devans în cadrul etapei 
a 11-a) cu scorul de 29—23 (12—12). 
A fost un joc frumos curat, eîș- 
tieat de echipa gazdă pe merit. 
Au marcat : Muresan 8. R. Mol

dovan șl Valda cîte S, Clobanu 
4. I. Moldovan 4. Furnea 2. A- 
dețchi 1 pentru Electromureș Tg. 
Mures. Folkcr 8. P. Dan 5, N. 
Popescu 4. Ionescu 2. Ianto 2. 
Matei 2. Softescu 1 pentru Po
litehnica Timișoara. Au arbitrat ! 
R. Iamandl — Tr. Ene (ambii <Un 
Buzău). (A. SZABO, coresp.).

I
I
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ÎNCEP „MONDIALELE" DE
Astăzi începe în capitala Un

gariei ediția 1987 a Campiona
telor Mondiale de tir pentru 
arme cu aer comprimat, com
petiție de mare interes atît în 
sine, cît și prin faptul că ea 
constituie ultimul prilej pentru 
a mai fi obținute locuri-cotă 

la Jocurile Olimpice din 1988. 
La întreceri sînt prezenți și

TIR DE LA 10 METRI
trăgători români, muiți dintre 
ei reușind, de-a lungul anilor, 
să cucerească medalii și titluri 
la probele aflate in program. 
Astăzi vor avea ioc. probele 
de pistol, probele de pușcă ur- 
mind in continuare. In paralel, 
se vor desfășura și întrecerile 
primei ediții a „Cupei Mon
diale" rezervate juniorilor.

î
ILa zi TROFEELE

La sediul UNESCO din Pa
ris s-a desfășurat, nu de 
mult, festivitatea, devenită 
tradițională, a decernării tro
feelor internaționale pentru 
fair-play si Diplomelor de 
onoare pe anul 1986.

Trofeul internațional Pierre 
de Coubertin a fost atribuit 
fostului fotbalist englez Sir 
Stanley Matthews, pentru în
treaga lui activitate sportivă. 
Matthews, acum in vîrstă de 
72 de ani, a avut o carieră 
sportivă de trei decenii, tn 
timpul căreia n-a fost sanc
ționat nici măcar cu un sim
plu avertisment 1

Diplomele de onoare au 
fost acordate lui Daniel De- 
sschartes (Franța), promotor 
al atletismului în rîndurile ti
neretului, Erika Hess (Elve
ția), de mal multe ori cam
pioană mondială la schi, Ka
rel Lismon (Belgia), alergă
tor de maraton, Judy Caun- 
ter (S.U.A.), eiclistă (deși se
lecționată pentru C.M. de la 
Colorado Springs, aceasta din 
urmă a cedat locul rivalei

PENTRU FAIR-PLAY
sale mai vîrstnice. Janette 
Parks), Josef Hegyes (Ce
hoslovacia), antrenor de atle
tism (echipa sa, TIVS, a cîș
tigat o cursă de ștafetă, dar 
înaintea festivității de pre
miere a arătat juriului că în 
timpul cursei se depășise 
spațiul de schimb și, deci 
victoria era nemeritată), A- 
belardo Rondon (Columbia), 
ciclist (în timpul Turului 
Spaniei, alergătorul iberic 
Celestino Prieto a căzut în- 

tr-un pîrîu, lovindu-se se
rios ; deși, îw formații dife
rite, Rondon a descălecat, l-a 
ajutat pe Prieto să se re
facă și împreună au pedalat 
peste 40 km), Henrik Snoek 
(R.F.G.), călăreț (participînd 
la Cupa Mondială, de la Gd- 
tebo-rg, a publicat o declara
ție în care denunță donarea 
cailor, ' cerînd efectuarea de 
controale antidoping), Victoi 
Bănciulescu (România), care' 
în decursul activității sale 
ziaristice de peste patru de
cenii a militat pentru olim- 
pism, pentru fair-play.

ț

■:prima competiție internaționa
lă. care, în compania unor ad
versari prezenți la cele 4 cla
se din program cu cele mai 
competitive motociclete la ora 
actuală, și-au etalat cura
jul și îndemînarea. Ba mai 
mult, B. Drăghici, Z. Ferenczi, 
A. Roman, P. Gagy și alți ta- 
lentați juniori — pilotând ma
șini dotate cu motoare „Hoi
nar", produse de Metroni Bra
șov. bine puse la punct de is- 
cusiții mecanici ai secțiilor res
pective — au depășit sau au 
urcat pe podium înaintea unor 
parteneri străini cu tipuri mo-, 
derne de motociclete (Suzuki, 
Yamaha, K.T.M., Kawasaki sau 
Honda). Tinerii D. Tililcncu și 
C. Duță, cu „C.Z.“-uri. s-au 
numărat printre animatori la 
clasele 125 și. respectiv. 250 
cmc.

în confruntările seniorilor, 
campionul țării, E. Mulner, s-a 
clasat printre fruntașii curse
lor 
iar 
din 
loc 
zitii mai bune datorită faptului 
că nu a putut stăpîni „caii 
putere" ai motocicletei din cau
za unei insuficiente pregătiri 
fizice. Păcat!

în concluzie, se poate afir
ma, fără teama de a greși, că 
„Trofeul Carpați" a cîștigJK 
teren pe toate planurile, deve
nind o competiție internaționa
lă pentru care manifestă in
teres sporit tot mai muiți con
curent! de valoare de peste 
hotare.

în toate cele 4 concursuri, 
FL Pop s-a angajat adesea 
start în lupta pentru tin 
pe podium, dar a ratat po-

MI-TRACK LA SIBIU

Ja-

furnizat unele 
„Desfășurarea

s-a 
edl-

Rubrică realizată de 
Romeo VHARA
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UN NOU RECORD DE
VICTORII

campionatul Mondial ____ ________ de 
automobilism pentru Formu
la I se apropie de sfîrșit. Din 
multele etape ale competiției 
au mai rămas de disputat în
că două : Marile Premii ale 
Japoniei și Australiei, după 
care se va trage linie și se 
va face adunarea punctelor, 
pentru stabilirea campionu
lui lumii pe anul 1987. In re
centa întrecere pentru Mare
le Premiu al Mexicului, pe 
primul loc s-a clasat britani
cul Nigel Mansell, urmat în
deaproape de brazilianul Nel
son Piquet, despre care ob
servatorii avizați afirmă că 
nu vrea să mai riște nimic 
pentru a nu-și periclita, în 
vreun fel, situația de lider 
al clasamentului general. La 
această oră, Piquet are în 
cont 73 puncte, cu 12 mai 

multe decît Mansell si dacă 
nu se va întîmpla ceva deo
sebit (abandonuri) în ultimele 
două etape, pilotul brazilian 
va fi campionul lumii pe a- 
cest an.

Ciștlgătorul titlului la pre
cedenta ediție, francezul Alaln 
Prost, a avut anul acesta o 
evoluție mai slabă, astfel că 
el nu mal poate aspira la o 
reeditare a succesului trecut. 
A. Prost are însă satisfacția 
de a fi devenit recordmanul 
competiției în eeea ce pri
vește numărul de victorii tn 
Marile Premii. In cele 119 
Mari Premii la care a luat 
parte din 1981 și pînă as
tăzi, Prost a cîștigat 28. Pre
cedentul record, de 27 victo
rii, aparținea scoțianului 
cky Stewart.

ȘTAFETA
PENTATLONIȘTILOR...

tn Berlinul Occidental 
desfășurat recent prima 
țlc a Campionatului European 
de pentatlon modern pentru 
seniori. Prof. Ioan Mureșanu, 
președintele comitetului teh
nic al UIPMB, care, ca de- 
Ibgat tehnic, a asistat la în
treceri, ne-a 
amănunte : 
competiției s-a făcut in for
mula clasică, dar cu o altă 
ordine a probelor : scrimă.

Înot, tir, cros și călărie. După 
terminarea acesteia, a avut 
loc, în premieră. Campionatul 
European de pentatlon mo
dern la ștafetă, cu participa
rea a 11 echipe de cîte trei 
concurențl. Concursul se des
fășoară în trei zile : în pri
ma zi, călărie (SX350 m, cu 
9 obstacole) șl scrimă (ordi
nea celor trei sportivi este 
stabilită de antrenor înaintea 
concursului ; se întreo direct 
concurențil cu numărul 1, a- 
pol cel cu numărul doi șl cel 
cu numărul trei ; flecare meci 

durează 3 minute, maximum 
de tușe fiind de 3), în ziua 
a doua au loc Înotul (ștafetă 
de 3X200 m) șl tirul (cîte 10 f 
de fiecare concurent, o echi
pă trăgînd pe aceeași silue
tă), în ziua a treia, crosul 
(3X2000 m ; plecarea se face 
simultan pentru totl concu- 
rențll din primul schimb ; 
după 50 m pe culoare, aceș
tia aleargă în grup ; există și 
o zonă de schimb de 20 m). 
întrecerea a fost foarte spec
taculoasă șl interesantă, deo
potrivă, pentru concurențl șl 
spectatori. Prima campioană 
europeană a fost echipa 
U.R.S.S. (Iagorașvlll, Kapla- 
nov, Iuferov) cu 5045 p. Pe 
locurile următoare s-au cla
sat Polonia — 4924 p și Ce
hoslovacia — 4864 p. Aceas
tă nouă competiție va fi in
trodusă, probabil, șt la Jocu
rile Olimpice".

PESTE DOUA ORE DE 
ALERGARE PE TREPTE I

Faimosul Turn Eiffel 
capitala Franței a atras a- 
tentia diferițllor „sportivi" 
pentru a stabili pe el fel de 
fel de „recorduri". Unul din
tre acestea este șl acela al 
urcării șl coborîril cît mai 
rapide a treptelor de metal. 
Recordul este de 2.01:34 pen
tru oele 1792 de trepte. Re
cent, Steve Silva, un ameri
can în vîrstă de 39 ani, a fă
cut o tentativă de record, dar 
n-a reușit în încercarea sa. EI 
a realizat un timp cu 90 de 
secunde inferior recordului. 
Steve Silva a terminat con
cursul complet epuizat.

Sîmbătă, pe stadionul IPA 
din Sibiu, o selecționată a ce. 
lor mal buni seniori din țara 
noastră va întîlnl într.un meci 
de 15 manșe puternica echipă 
Stal Gorzow, deținătoare a 8 
titluri în prima ligă a Poloniei. 
Din selecționata noastră vor 
face parte M. Șoaâtă, N. Pura- 
veț, M. Gheorghe, S. Ghibu, S. 
Postolache și alți cunoscuți 
specialiști al genului. Primul 
start se va da la ora 15.

MULTE SURPRIZE IN

11
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HANDBALISTELE ROMANCE - ÎNVINGĂTOARE
BUDAPESTA, 22 (Agerpres). 

în pțima zi a turneului feminin 
de handbal de la Debrecen, se
lecționata României a întrecut

cu scorul de 34—26 (17—10) echi
pa Bulgariei. Alte rezultate : 
Austria — Ungaria 16—16 (10—6) ; 
R.S.F.S. Rusă — Cehoslovacia 
21—20 (13—9).

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

mai dăm un singur exemplu, 
celui de-al treilea antrenor șo- 
vletic 1 s-a acceptat, de ase
menea în pofida regulamentu
lui, prezența în spațiul de con
curs, antrenoarea română Ma
ria Cosma a trăit surpriza de 
a fi chemată la ordine de un 
oficial al F.I.G., care a admo
nestat-o pentru gălăgia pe ca
re, pasămite, ar fi făcut-c su
porterii noștri în tribune! Deși 
era limpede pentru orice cm 
de bună credință că susținăto
rii. poate prea zgomotoși, ai 
gimnastelor noastre nu erau 
alții decît... spectatorii olan
dezi!

Deși, poate v-ați lămurit, 
stimați cititori, misiunea fete
lor noastre de a dobîndi pen
tru întâia dată după Forth 
Worth — 1979 titlul mondial pe 
echipe nu este, oricum am pri
vi lucrurile, simplă, reprezen
tantele gimnasticii românești 
sînt hotărâte — ca și antrenorii 
care le însoțesc — să-și atingă

scopul propus. Dovadă că joi 
dimineață la 9 se și înfățișa
seră în sala de antrenamente 
(pentru a reveni și în jurul 
orei 17). harnice și modeste, 
furișîndu-se de asaltul z.ariști- 
lor de pretutindeni și al ama
torilor de autografe. Ele sînt 
conștiente că le așteaptă, vi- 
neri-seară, o luptă dintre cele 
mai aspre, dar își păstrează o 
stare de spirit tonică. încreză
toare. Lasă impresia că au ve
nit aici pentru o treabă și ori- 
cît de grea ar fi aceasta, ea 
trebuie dusă cu bine la capăt. 
Este un optimism pe cît de te
meinic. pe atît de molipsitor, 
propriu unor mari sportive.

înaintea disputării ultimei 
serii de 6 formații în- concursul 
masculin, echipa masculină a 
României se află pe locul 7 cu 
573.300 p, urmată de R.F.G. cu 
573,000 p, S.U.A. 572,350 p. Ita
lia 572,200 p. Cuba 571,750 p. 
Franța 567,100. Este cea mai 
bună poziție a băieților noștri 
din 1974 încoace.

S-a consumat prima manșă a 
optimilor de finală în C.C.E. si 
în Cupa Cupelor, precum și ega 
a 16-imilor din Cupa U.E.F.A. A 
fost o miercure .fierbinte", cum 
apreciază comentatorii agențiilor 
de presă si de radio. Marele 
derby, așteptat cu atîta interes, 
dintre Real Madrid si F. C. Por
to, două echipe de valoare mon
dială, nu s-a dezmințit. Partida 
s-a desfășurat la Valencia (deoa
rece formația madrilenă trebuia 
să joace — conform sancțiunii 
date de U.E.F.A.— la cel puțin 
250 km depărtare de propriul 
stadion) si s-a încheiat cu vic
toria meritată, la limită, a campioa
nei Spaniei, cu 2—1 (0—0). Intîlnl- 
rea a fost de un dramatism rar 
întllnit. Gazdele au atacat verti
ginos, dar portughezii au știut 
să-sl organizeze bine apărarea si 
să contraatace în momentele po
trivite. La o asemenea acțiune 
surprinzătoare apărarea madrile
nilor a cedat — în mln. 58. cînd 
algerianul Madjer a deschis sco
rul. Deci. 1—0 pentru Porto I Mi
nutele se scurgeau si rezultatul 
nu se modifica. în ciuda fap
tului că la timona locului se a- 
flau spaniolii. Multi spectatori 
decepționați au început să pă
răsească tribunele pentru că nu 
mai prevedeau o răsturnare a 
rezultatului. Si lată că s-a ajuns 
in minutul 81. cînd tabela de 
marcal a arătat egalitatea : 1—1. 
Autorul punctului. mexicanul 
Hugo Sanchez. Sfîrsitul a fost 
dramatic pentru oaspeți. In mo
mentul cînd britanicul Hackett îsi 
consulta cronometru! oentru flu
ierul final. Sanchis a consemnat 

ia limită, a Realului. 
. Madjer declara că me- 

va aduce totuși eali- 
Porto : -Este bine — 
el — că locul s-a 

la Valencia, oentru că

CUPELE EUROPENE
la Madrid sigur ar fi fost au 
mult mai greu. Asa că am scă
pat... ieftin".

Nu surprinde nici rezultatul 
campioanei Elveției. Xamax Neu- 
châtel cu Baycrn Munchen (2—1), 
oentru că gazdele au o formație 
puternică, in timp ce Bayern nu 
mal este „ll“-le de acum cîtiva 
ani. Totuși, vest-germanil pot 
păși in sferturile de finală, după 
revanșa de pe Stadionul Olimpic. 
Neuchâtel a deschis scorul Drin 
Liithi (mln. 28) apoi Matthiiu a 
egalat (mln. 47). iar Sutter (mln. 
51) a pecetluit scorul final. Neaș
teptată este înfrîneerea suferită 
pe teren propriu de Sparta Prag., 
fruntașă a clasamentului ceho
slovac. în fata liderei campiona
tului belgian. Anderlccht (1—2). 
Gazdele au deschis scorul (Hasek 
în mln. 10). dar belgienii s-au de
tașat abol prin golurile lui Ver- 
voort (min. 27) si Frimann (min. 
50). Ca șl Anderlecht, p.S.V. Eind
hoven. neînvinsă în campionatul 
olandez, se poate considera !n 
„sferturi" dună victoria asupra 
liderei autoritare din Austria. 
Rapid Vlena (2—1) pe terenul 
vienez. Bordeaux (0—0 în depla
sare cu Lillestroem) ca șl Ben
fica (0—0 la Aarhus) n-au mi
siuni erele pe teren propriu. In 
C.C.E.

tn Cuna Cupelor. în general 
rezultatele au fost normale, cu 
cîteva excepții : cele două vic
torii prețioase, obținute în de
plasare, de finlandezii de la Ro
vaniemi. 1—0 cu Vlaznia Skodra 
(a înscris Palack în min. 27). si 
de către Ajax cu Hamburger 
S.V. (1—o. a marcat Meijer în 
min. 52). Surprinde si scorul e- 
gal (0—0). obținut, pe teren pro- 
orlu. de către Malines in fata 
scoțienilor de la St. Mirren. 
Foarte bune au fost sl pres
tațiile lui O.F.I. Creta (1—0 cu

Atalanta din liua secundă italia
nă. gratie galului marcat de l’er- 
sias (în min. 17) si a lui Dinamo 
Minsk (1—4) la San Sebastian, cu 
Kcal Sociedad. Den Ilaag (2—1 cu 
Young Boys). Kalmar (1—0 cu 
Sporting Lisabona) s-au compor
tat la nivelul așteptărilor.

Multe surprize în Cupa U.E.F.A.! 
Milan a fost întrecută de către 
Bspanol : o—2 ! Meciul s-a ju
cat la Lecce, deoarece formația 
milaneză a fost sancționată cu 
interzicerea de a juca pe 
teren propriu Oricum înfrân
gerea unei echipe ca Milan (cu 
Virdls. Barest. Ancelotti. Gullit. 
Maldlni) cu 2—0 a fost puțin aș
teptată. Dar. 51 mal incredibil a 
fost eșecul suferit, pe „San Siro*. 
de către cealaltă formație mila
neză. Internazionale în fata mo
destei echipe finlandeze Turun 
Palloseura ! ! Inter (cu celebrii 
Zenga. Altobelli Scifo etc.) a 
pierdut cu 1—0. datorită golului 
Lui Altonen (min. 11). Dintre e- 
chipele italiene, doar Verona a 
avut o comportare mal bună : 
1—1 la Utrecht. în meciul con
dus de loan Igna. Si victoria Iul 
Honvcd la Chaves (2—1) a fost 
puțin previzibilă, dar meritată, 
după ce echipa ungară a con
dus cu 2—0. Si în fine, un re
zultat. care ne-a lipsit în ziarul 
de ieri : Guimaraes — Beveren 
1—0 (0-0).

Vom aprecia. în final, ca bune 
prestațiile reprezentantelor din 
Finlanda sl Olanda, slabe ale ce
lor din Italia șl modeste ale 
celor din R.F, Germania.

Returul va avea loc la 4 no
iembrie.

Ion OCHSENFELD
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