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I Astăzi, in preliminariile C. E, de fotbal

împreuna co doamna san eu MECIUL ALBANIA-ROMANIA
Marți, 27 octombrie, s-a în

cheiat vizita oficială de priete
nie efectuată în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, de 
președintele Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane, San 
Yu. împreună 
San Yu

Tovarășul 
și tovarășa 
președintele 
San Yu au 
aeroportul 
peni, unde 
remonia plecării oficiale a șe 
fu Iu; statului birman.

O gardă militară a prezenta; 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Socialiste 
a Uniunii Birmane și Republicii 
Socialiste România, în timp ce. 
in semn de salut, s-au tras 21 
de salve de artilerie.

Președintele San Yu, doamna 
San Yu. ceilalți oaspeți și-au 
luat rămas bun de la persoa-

doamna

Ceaușescu 
Ceaușescu 
și doamna

prezente

Nicolae
Elena

San Yu . 
sosit împreună la 
internațional Oto 
s-,a desfășurat ce-

«iele oficiale române 
la ceremonia plecării.

lin grup de pionieri 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și San Yu, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei San Yu 
buchete de flori.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceausescu și-au luat un 
călduros rămas bun de la dis
tinșii oaspeți.

Președintele Birmaniei a 
mulțumit din nou pentru invi
tația de a vizita România, pen
tru ospitalitatea de care s-a 
bucurat, exprimîndu-și deplina 
satisfacție față de rezultatele 
noului dialog la nivel inalt 
româno-birman.

Vizita în țara noastră a pre
ședintelui Birmaniei se înscrie 
ca un moment de deosebită în
semnătate în dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și cooperare 
dintre țările și popoarele noas
tre, reprezentînd, in același 
timp, o contribuție importantă 
la cauza păcii și colaborării 
internaționale.

a oferit
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Mult succes 
echipei noastre |

VLORA, 27 (prin telefon de 
la trimisul nostru special). 
Miercuri, la ora 14,30 (15,30 la 
București), va începe pe stadio
nul din localitate partida din
tre reprezentativele Albaniei și 
României contînd pentru preli
minariile Campionatului Eu
ropei, ediția 1988, grupa I. Este 
penultima apariție a „tricolori
lor" în întrecerea pentru obți
nerea unul loc în turneul fi
nal, de la anul, al primelor opt 
selecționate de pe bătrînul 
nostru continent Ultima întîl- 
nire a formației noastre este 
prevăzută la 18 noiembrie. în 
compania selecționatei Austriei, 
pe terenul acesteia.

Condițiile obținerii unul loc 
la importanul „festin" de la a- 
nul, din R.F. Germania, 
sînt bine cunoscute : victoria 
atît în meciul cu Albania, cît 
și în cel cu Austria, patru 
puncte din tot atîtea. Primul
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ALBANIA

Zmijami 
Ferko

Taho
Zigai

Bubeki

Lekbelo 1
Lekbelo II 

Zosa 
(Demollori) 

Muca

Zhiagvi 
Hjonbed

Arbitru : VAN SWITETTEN (Olanda)
Stadionul din Vlora - ora 14,30 (15,30 ora București)

Klein 
Ungureanu

Cămătaru
Boloni 

Belodedici 
Lung

Lăcătuș 
T. Stoica 

Andone

ROMÂNIA

Presa internațională continuă să elogieze strălucita performanță

a sportivelor noastre ia „mondialele" de la Rotterdam

„SECRETUL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI? UȘOR
DE REZUMAT: MUNCA Șl EXPERIENȚA"

Cunoscutul cotidian de sport 
„L’Equipe" își intitulează arti
colul: „Aurelia Dobre învinge, 
România triumfă". în comen
tariu se scrie : „La Palatul 
sporturilor din Rotterdam, în 
această frumoasă duminică de 
toamnă, am privit cu îneîntare 
parada gimnastelor, dar cel 
mai mult ne-an Impresionat 
româncele Aurelia Dobre la

mai bună decît toate celelalte 
concurente, adjudecindu-și titlul 
de campioană mondială absolută. 
Valoroasa ei compatrioată și 
predecesoare Nadia Comăneci 
nu a putut intra niciodată în 
posesia acestui titlu suprem. La 
Aurelia Dobre se poate vedea 
câ gimnastica de mare perfor
manță este o simbioză Intrr 
artă, știință si sport. Micuța

Hogi 
lovan
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examen, deci, miercuri fn.r. 
astăzi) în fața selecționatei Al
baniei. O întrecere dificilă 
chiar dacă cifrele clasamentu
lui actual al grupei nu lasă să 
se întrevadă așa ceva. Sau poa
te tocmai de aceea, gazdele 
noastre nereușind pînă acum

nici un punct tn calificări șl 
fiind foarte dornice de a rea
liza așa ceva. Arma cea mai

loan CHIRILA

(Continuare tn oao 2-3)

După victoria rogbijsiilor tricolori tn Ia(a echipei li.R.s.s,

UN JOC DIFICIL TRECUT CU BINE, 
URMEAZĂ UNUL Șl MAI GREU...
Un eseu memorabil, alte faze reușite, tendința spre 

atac, dar și o serie de neîmpliniri

bîrnă (echilibrul lateral, 
cu picioarele întinse în
tre brațe, în premieră 
mondială) și Daniela Si- 
livaș la sol. cu un im
pecabil exercițiu pe o 
temă ornată cu mișcări 
acrobatice de folclor. E- 
ehipa României a fost 
surprinzătoare la aceste 
campionate, aducând în 
arenă 6 gimnaste de ma
ro talent, dintre care s-a 
detașat prin curaj, con 
centrare și voință de a 
învinge Aurelia Dobre".

HAGA, 27 (Agerpres) 
Ziarele olandeze au pu
blicat ample comentarii 
și reportaje despre Cam
pionatele Mondiale de 
gimnastică de la Rotter
dam, competiție în ca
drul căreig, sportivele de
legației române au re
purtat un succes de pres
tigiu, cucerind titlurile 
de campioane ale lumii 
pe echipe și la individu
al. Sub titlul „Aurelia 
Dobre are valoarea au
rului", ziarul „Volk-

Aurelia Dobre

româncă a devenit in aceste 
zile pentru spectatorii olandezi 
o zînă a gimnasticii".

PARIS, 27 (Agerpres). Ziarul 
parizian „Le Sport", într-un 
comentariu consacrat Campio
natelor Mondiale de gimnasti
că de Ia Rotterdam, scrie: „De 
la Nadia Comâneci gimnastica 
românească a dat nu puține 
sportive de valoare, dar afir
marea Aureliei Dobre este sim
bolul unei puternice relansări 
mondiale. Aurelia Dobre, cam
pioana mondială absolută. a 
reușit de la începutul compe-

(Continuare in tao a 1-a)

Orice discuție după meciul de 
rugby România — U.R.S.S. are 
drept leit-motiv memorabila 
fază construită de tricolori în 
minutul 60 -al partidei de la 
Iași, încheiată cu succesul lim
pede al echipei noastre (18—10). 
„Așa ceva se vede o dată în- 
tr-un an", spunea, spre pildă, 
arbitrul italian Natale Cadamu- 
ro, iar un ziarist britanic pre
zent în tribunele stadionului 
din Copou era și mai categoric 
susținînd că nici Ia „Cupa Mon
dială" nu a fost un eseu așa 
de frumos! Acțiunea a impre
sionat prin alergarea măiastră 
a tînărului Ținea în momen
tul inițial, printr-o participa
re practic la nivelul ÎNTRE

GII echipe în faza respecti
vă. prin presingul înaintașilor 
și șirul de pase — balonul 
trecînd chiar în două rînduri 
pe la același Jucător —, după 
cum schimbarea de direcție a- 
leasă de Toader pentru finali
zare a derutat, pur și simplu, 
defensiva adversă, așa cum se 
observă și în imaginea noas
tră. Iar totul a durat, cum mai 
rar se întîmplă, peste 70 de se
cunde (după notările antreno
rului federal D. Mihalache).

A fost un eseu cu valoare de 
unicat. Dar. de bună seamă.

Geo R A ETCH’

(Continuare in nao 2-3)

CONDIȚII BUNE, ACTI VITATE NON-STOP,
DAR INDIFERENTĂ A UNOR GOSPODARI

skrant" scrie între altele • 
„Românca Aurelia Do
bre a fost incontestabil

„Cupe F.R. Kaiac-Canoe"

0 REGATĂ MEREU ATRĂGĂTOARE
„Cupa F.R.K.C." este o tra

dițională și mereu frumoasă în
trecere care, în'fiecare toam
nă, reunește elita caiacu
lui și canoei noastre, atît la 
seniori, cît și la juniori. Ea 
s-a-desfășurat, săptămîna tre
cută, pe Lacul Bascov de lin
gă Pitești, aliniind la startul 
probelor de viteză (pe distan
te de 500 și 1000 m) sportivi și

Sportive din .38 de secții nautice 
din întreaga țară. La caiac du
blu au cîștigat, fără emoții, foștii 
campioni mondiali de la Mont
real. Daniel Stoiaii si Angelin 
Velea, Cei doi sportivi dc la 
Steaua s-au impus atît la 500,

Vasile TOFAN

(Continuare în pap. 2-3)

O realitate. Pretutindeni în țară au fost 
bazine de înot, stadioane, patinoare), adevărate 
dispoziția iubitorilor de sport. Sint acestea bine 
iată o întrebare la care ne-ău răspuns tovarăși 
Argeș, Harghita, Maramureș Prahova si Buzău.

Pe scurt, opiniile acestora :

• GHEORGHE CREȚII - președintele 
C.J.E.F.S. Argeș: „Mă refer in primul rînd la 
Bazinul olimpie de lâ Pitești, un adevărat exem
plu de bună întreținere, de folosire eficientă. Ex
ploatat, ca să spun așa. de dimineață de la ora 
8 si pînă la ora 19 atit pentru sportul de 
masă, cit și pentru agrement — bazinul (director 
harnic: A. Nicoleșcu) n-are probleme de ren
tabilitate. autofinanțîndu-se. Recordurile națio
nale ale sportivilor argeșeni, prezența a 7 copii 
în loturile nominalizate pentru Concursul Prie
tenia sînt dovezi ale bunei activități ce se des
fășoară aici". „Un alt exemplu, al unei baze 
mai mici?". „Cea de la școala generală nr. II 
Pitești. Bine utilată, folosită judicios, pe ore — 
găzduiește și Centrul olimpic de fotbal — aceasta 
funcționează fără cusur".
• ZSIGMOND BALOGH — președintele 

C.J.E.F.S Harghita: „Eu spun eă puține baze 
sportive din țară sînt folosite atît de intens 
cum sînt cele două patinoare artificiale din ju
dețul nostru și anume cele din Miercurea Ciuc 
ți Gheorgheni, Se antrenează pe ele. zilnic —

amenajate splendide baze sportive (săli de sport, 
.bijuterii" care au fost puse, cu generozitate, la 
întreținute, judicios si eficient folosite ? —
din conducerea unor C.J.E.F.S.-uri si anume

între orele 6 și 23,31) — echipe de hochei si pa
tinatori — copii, juniori și seniori. Găsești pe 
gheața lor echipe divizionare, loturi republicane, 
sportivi de ta Centrul olimpic de patinaj artis
tic. Iar cînd se creează ..goluri" patinoarele 
rămîn la dispoziția publicului pentru inițiere si 
agrement... O sală frumoasă de sport, excelent 
gospodărită, folosită intens : cea a C.S.S. din 
Odorheiu Secuiesc".

• IOAN POP - președintele CJ.E.F.S. Ma
ramureș: „Baze sportive bine întreținute, folo
site corespunzător, eficient ? Apoi noi avem 
multe din astea. Iată numai în Baia Mare, so
licitate Ia maximum, pc baza unor programe ju
dicios intocmiie, eficiente, sînt: Sala polivalen
tă Dacia, Bazinul olimpic de înot. Sala de gim
nastică. Stadionul „23 August" Terenul dc atle
tism. Toate cu program non-stop între 7 dimi
neața și 19—21 seara". ..Și chiar nu- aveți ne-

Modesto FERRAR1N1

(Continuare tn oao 2-3!
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1 DE BOX PE ECHIPE
ACOLO UNDE SPORTUL ARE APROAPE 20000 DE PRIETENI ..

A organiza o activitate spor- 
tivă cu aproape 20 000 de Stu
denți, ciți numără cele 10 fa
cultăți ale Institutului Politeh
nic din București, nu stă la 
îndemîna oricui. E necesar un 
colectiv de cadre didactice 
competent și omogen, dublat 
de o mare experiență pedagogi
că. Aceste atuuri le-a avut și 
le păstrează specialiștii in edu
cație fizică de la Politehnica 
bucureșteană. a căror susținută 
muncă este coordonată de conf. 
Ion Bulugioiu, Desigur, nu nur 
mai in cazul lecțiilor de edu
cație fizică cu studenții din pri
mii ani de facultate ci, în ace
eași măsură, și în privința tot 
mai bogatului volum de activi
tăți sportive de masă și de per
formanță care se desfășoară 
aici.

lată. In acest sens, ce ne măr
turisea prof. dr. ing. Ion Po
pesen. prorector al Institutului 
Politehnic, prezent la una din 
acțiunile sportive organizate, pe 
platforma de la Grozăvești, în 
cinstea Conferinței Naționale a 
P.C.R.: ..Dispunem, realmen
te. și la catedra de educație 
fizică, de oameni pasionați de 
profesiunea aleasă, gata oricînd 
să răspundă la nevoile institu
tului, cu mult peste cele care 
vizează orele de program, o 
serie de activități sociale de 
împletire a studiului cu pro
ducția, în care profesorii de 
educație fizică sînt nemijlocit 
implicați, alături de Consiliul 
Asociati’lor studenților 'comu
niști. de cadrele didactice de 
la celelalte discipline de învă- 
țămînt. Așa trebuie să vă ex
plicați si reușitele studenților 
noștri în snort..."

Prof. dr. ing. Ion Ponescu a 
pus punctul pe. i: reușitele vi
itorilor înidneri, formați aici, 
sînt, intr-adevăr, demne de luat 
în seamă, ele înscriindu-se la 
foc de cinste în bilanțul Centru
lui Universitar București; po
ziții de frunte în ,,Cupa anilor 
I“, la crosurile de toamnă și

de primăvară (cu mii de parti
cipant din toate facultățile), 
dominare netă a întrecerilor 
pentru „Cupa V.A.S.C.B.", a- 
cum la a 4-a ediție, în spe
cial la volei băieți, șah, tenis 
și tenis de masă, canoe 10+1 
băieți și chiar la fotbal, intr-o 
finală de mare spectacol, cu 
I.E.F.S., în care de la 0—3, 
cei de la Potitehnică au ajuns 
la 5—5,' pierzind la limită.,.

pe cei din anul I, bobocii, vom 
avea prilejul să-i intilnim, în 
curind, la un mare cros pe care 
ii pregătesc cu grijă. „Va fi o 
primă participare în activitatea 
sportivă de masă, a proaspeți
lor studenți intrați în institut, 
dar și un test foarte util spre 
a descoperi elemente pentru 
performanță", cum ținea să re
marce conf. Ion Bulugioiu.

Un cuvînt de ordine in insti-

Indiferent de capriciile vremii, studenții de la Politehnica bucu- 
reșteană sînt prezenți la acțiuni sportive de masă, la 'alergări de 
cros cu precădere... Foto: Aurel D. NEAGU

Apropo de fotbal: studenți ca 
Uță (Transporturi), Giuran 
(T.C.M.) sau Ion Aurel (Elec
trotehnică) ar putea fi promo
vați oricind intr-o divizionară 
A, prin talent și seriozitate. 
Aviz, Sportului Studențesc !

Sportul de masă rămîne, 
insă, prioritar la „Politehnică". 
O notă specifică îndeosebi stu
denților de la Metalurgie și 
Mecanică, Transporturi și
T.C.M., Electrotehnică și Ener
getică, facultăți în care cadre
le didactice de specialitate reu
șesc să angreneze în activități 
sportive marea majoritate a 
studenților. O competiție luter
ani la baschet și fotbal se 
află aproape de start. Totodată,

La încheierea turului Divi
ziei A de handbal masculin cla
samentul se prezintă astfel :

EFICACITATE

1. Steaua 11 9 0 2 294-248 29
2. Minaur lil 7 3 1 295-267 28
3. „Poli" 11 8 0 3 307-268 27
4. Dinamo Buc. 11 7 2 2 273-244 27
5. știința 11 5 2 4 269-280 23
6. Dinamo Bv. lil 5 1 5 261-256 22
7. „U“ Cj. -N. 1<1 4 1 6 266-278 20
8. Univ. Cv ia 3 2 6 243-246 19
9. Metalul u 3 2 6 231-256 19

10. A.S.A. ii 3 0 8 251-277 17
11. Relonul ii 3 0 8 225-254 17
12. Dacia ii 2 1 8 252-293 16

TROFEUL „SPORTUL" PENTRU

1. Măricel Voinea (Minaur) 93 
de goluri ; 2. Alexandru Folker 
(Politehnica) 77 ; 3. Marian Du
mitru (Steaua) 76 ; 4—5. Tudor 
Roșea (Dinamo Brașov) și Ga
briel Marian (Universitatea Cra
iova) 74 ; 6. Petre Cozma (Dacia) 
71 ; 7. Mircea Grabovschi (Dacia) 
66 : 8—9. Sergiu Pop („U") și 
Adrian Bondar (Știința) 65 ; 1(1. 
Alexandru Matei (Politehnica) 
59 ; hi. Marian Zamfir (Relonul)

58 ; 12. Dumitru Berbece (Stea
ua) 57.
• O paralelă între eficacitatea 

primilor șase jucători ai „topu
lui" din acest an și realizările 
din campionatul trecut (după 11 
etape) scoate în evidență spori
rea numărului de gol-uri înscri
se — 475 față de 448, trei .jucă
tori avînd realizări superioare, 
unul — 1a aceleași valori, iar doi 
se află su-b cotele. anului tre
cut. lata cum arată un „top" 
comparativ (în paranteză — rea
lizările de anul trecut) : Voi- 
nea 93 (95), Folker 77 (76), Du
mitru 76 (57), Roșea 74 (74), Ma
rian 74 (64) și Cozma 71 (82).
• Pe banca echipei Dacia Pi

tești, începînd cu ultima etapă a 
turului, se află tinerii antrenori 
loan Chira și Alexandru Iones- 
cu. Victoria din partida cu stu
denții clujeni face să crească spe
ranțele piteștenilor pentru retur.
• Rezultate în Divizia B : 

MASCULIN. Seria I : Arctic Gă- 
ești — IMU Bacău 1*8—18. Moldo- 
sin Vaslui — Prahova Teleajen 
30—27, Tractorul Brașov — Inde
pendența Carpați Mîrșa 31—23, 
imp Sf. Gheorghe — Calculate

DUPĂ VICTORIA RUGBYȘTILOR TRICOLORI
tUrmare din pag. I)

istoria unui meci e mult mai 
bogată. Aceea a jocului de 
duminică, de la Iași, a însem
nat o dispută tensionantă con
trolată teritorial de Paraschiv 
și coechipierii săi, care s-au 
văzut însă nevoiți să aștepte 
trei sferturi din timpul .regu
lamentar spre a întoarce re
zultatul. Rugbyștii români au 
construit mai mult de cit par
tenerii și pînă în minutul 60. 
Și totuși, rodul dominării nu 
a apărut. Explicația ? Pe de o 
parte formația sovietică, cu 
excelenți atleți în componență, 
a luptat tenace și angajat, a- 
părîndu-se, de regulă, la limi
ta ofsaidului și... dincolo de ea, 
dovedind reală eficiență în 
puținele momente favorabile 
avute. Pe de altă parte, „XV“- 
le nostru a juoat slab margi
nea, în prima repriză, sub 
toate aspectele, lipsindu-se, 
deci, de numeroase baloane și 
primind, în schimb, un eseu 
tocmai la o asemenea fază în 
tușă. Și era limpede pentru 
miile de spectatori că, după 
mult prelungita „măcinare" la

nivelul grămezilor, numai o 
creștere de ritm și un presing 
susținut vor putea duce la în- 
frîngsrea puternicei rezistențe 
adverse. Este exact ce au reușit 
tricolorii în ultimele 20 de mi
nute, cînd ideea de joc ofensiv 
a fost vizibilă și... eficientă. 
„Mi-a plăcut echipa României, 
ne spunea Edgard Taturean. 
secretarul federației respective 
sovietioe, mai ales pentru ten
dința sa de atac și știința de a 
controla balonul". S-a marcat, 
astfel, îndelung aplaudatul eseu 
al lui Toader, alte două au fost 
ca. și făcute — de Colibă și Du
mitru, primul fiind socotit de 
specialiști valabil —, s-au ob
ținut loviturile de pedeapsă 
transformate impecabil de A- 
lexandru.

Judecind evoluția fiecăruia 
dintre jucători, antrenorul 
Mihail Naoa acorda cele mai 
mari note (de 9) „veteranu
lui" Dumitru, cu un final sur
prinzător de proaspăt la 35 de 
ani, altui vechi internațional, 
loan Bucan, apoi unor rugbyști 
din generațiile de mijloc, Mar
cel Toader și Haralambie Du- 
mitraș, dar și fundașului Dorel

într-o partidă restantă din Divi
tete k^'.-.~i»r.'J=a==asagM8gEaagg=a==Mni 11 mani i.t

DINAMO A ÎNTRECUT CATEGORIC
Și Campionatul National de 

box pe echipe se apropie de 
sfîrșit. Desfășurată cu amî- 
nări, cu neprezentări, adesea 
chiar, fără interes major din 
partea combatantelor, competi
ția a programat la sfirșituJ 
săptămînii ultimele două res
tanțe, care aveau menirea de 
a stabili uha dintre finaliste 
(din seria a Il-a). La Galați, 
sportivii de la Box Club din 
localitate nu au prezentat bo
xeri la trei categorii de greuta
te Si astfel pugiliștii de la 
Steaua au cîștigat cu 12—0. La 
Rm. Vîlcea, combinata Argeș 
— Vîlcea a pierdut în fața di- 
namoviștilor bucureștevi cu 
4—8. dar Dinamo nu a mai pu
tut ajunge în finală, care se va 
disputa între Steaua (seria 
Il-a) și Farul Constanța (se
ria I). întîlnirea va avea loc 
luna viitoare, într-o localitate 
ce se va stabili ulterior.

PITEȘTI, 27 (prin telefon). 
Intrate „în linie dreaptă", pre
gătirile campioanei țării noastre 
la polo, Dinamo București, în 
vederea manșei întîi a uneia 
dintre semifinalele C.C.E. in
clud și cele două partide res
tanțe din Divizia A cu o altă 
echipă din Capitală, Rapid. 
Ambele partide au fost progra
mate să se dispute în moder
nul bazin din Pitești, adică a- 
eolo unde sîmbătă după-amiază 
Hagiu și coeohipierii vor în
cerca să ia o importantă opțiu
ne în fața poloiștilor italieni 
de la Sisley Pescara, pentru 
calificarea în „ultimul act" al 
întrecerii continentale.

Prima verificare pe... puncte, 
în compania formației giuleș- 
tene, a revenit la mare dife
rență campioanei: DINAMO — 
RAPID 19—9 (4—2, 6—2, 5—2, 
4—3). învingătorii s-au acomo
dat mai repede cu „terenul

neutru", 
la începu 
nexactităț 
versarilor. 
cat, în gei 
înscriind 
atac, dar 
moașe co 
surprins < 
Ionesc. -i ( 
turi. iAlto 
Hagiu (4 
numeroas 
organizați 
terenului

Au ma 
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Doar trei echipe neînvinse
„Trofeul Sportul41 pentru 

Arbitrii bucureșteni au cucerit
FEMININ, GRUPA 1—6

1. „U“ Cj.-Napoca 6 5 1 474:350
2. Voința Buc. 6 5 1 435:420
3. Chimistul Rm. V. 6 3 3 405:400

tut: la acest cros de masă se 
dorește o participare de sută la 
sută, ceea ce s-ar înscrie în 
tradiția institutului..

Și încă un fapt demn de re
levat: prin grija unui colectiv 
de specialiste alcătuit din Ana 
Maria Rădulescu, Liliana Pec,ea 
și Suzana Pîrșu se va inaugura 
un prim cerc de gimnastică 
aerobică. înscrierile au și în
ceput, mhsiv, dovadă de intere
sul pe care studentele îl ma
nifestă față de această inițiati
vă. Un prim cerc, in perspec
tiva altora similare, la nivelul 
tuturor facultăților, cum se 
dorește ..

Tiberiu STAMA

CZ3CZ1
rul IIRUC București 19—16, ASA 
Buzău — CSU Galați 19—18, CSM 
Borzești — Hidrotehnica Constan
ța 31—30. Seria a Il-a : Construc
torul Arad — Metalul Lugoj 
29—17, Comerțul Sînnicolau Mare
— Unio Satu Mare 25—20. Auto
turisme Timișoara — Constructo
rul Oradea 34—30, Mecanica Ora
dea — Tehnoutilaj OdorhQiu Secu
iesc 25—25, Minaur II Baia Mare
— Metalul Hunedoara 27—22, Uti
lajul Petroșani — Strungul Arad 
13—11.

FEMININ. Seria I : Filatura 
Focșani — Mecanică Fină Bucu
rești 23—23, Relonul Săvinești — 
CSM Sf. Gheorghe 22—20, Olimpia 
Plopeni — Precizia Vaslui 22—17, 
Arg-etex Pitești — Chimia Brăila 
26—20, Textila Buhuși — Cetatea 
Tg. Neamț 31—21, IT. București — 
Sportul Muncitoresc Caracal 
34—17. Seria a Il-a î AEM Timi
șoara — Textila Zalău 16—23, 
Constructorul Hunedoara — Con
structorul Baia Mare 20—17. Vo
ința Odorhei — Universitatea 
Farmec Cluj-Napoca 18—27, Indus
tria Ușoară Oradea — CFR Cra
iova 22—21, Voința Sighișoara — 
Textila Sebeș 27—23, CSM Bistrița
— Electromotor Timișoara 30—25. 
(Corespondenți : V. Pelenghian, 
I. Ionescu, V. Sabou, I. Zaharia, 
V. Frîncu, Fl. Toma, I. Vferu, 
Șt. Crețu, C. Crețu, I. Vlad, A. 
Pialoga, N. Fețeanu, I. Turcu, M. 
Florea, Șt. Băloi, O. Berbecaru, 
C. Gruia).

Piti, un debutant de 20 de ani, 
pe seama căruia s-a și născut 
întrebarea dacă va reprezenta 
el soluția viabilă pentru un 
post atîta vreme deficitar. Cu 
8 a apreciat responsabilul teh
nic al naționalei prestațiile lui 
Adrian Lungu, Adrian Ținea, 
Ștefan Tofan, Dumitru Alexan
dru, Mircea Paraschiv, Fiorică 
Murariu, Nieolae Vereș, Dumi
tru Colibă, cu 7 pe cele ale lui 
Laurențiu Constantin și Gheor
ghe Leonte (Petru Petrișor a 
juoat prea puțin). Sigur, în a- 
ceste aprecieri a cîntărit con
siderabil remarcabilul final de 
ansamblu al echipei, ceea ce 
nu înseamnă însă, că Ținea, cu 
statură și „sclipiri" precum ale 
celebrului centru francez Codor- 
niou, nu ar merita după opinia 
noastră un puinot în plus, că 
reușitele binecunoscutei perechi 
de mijlocași — Paraschiv și A- 
lexandru — sau creșterea vizi
bilă a lui Vereș au scăpat cum
va ochiului atent al specialiști
lor, după cum o seamă de ne- 
împliniri, preocupă cercurile 
specialiștilor, Mai ales că ur
mează meciul de la Agen, cu 
Franța...

Erorile din margine, acest atît 
de însemnat moment al jacu
lui, au apărut clare pentru toa-

în urma jocurilor etapei a III-a 
a Campionatelor Naționale de. 
baschet (în cursul căreia echi
pele feminine „U“ și Voința 
București au suferit cîte o în- 
frîngere), doar formațiile mascu
line Steaua și Dinamo București 
și cea feminină Voința Brașov 
au rămas neînvinse. In rest, se 
mai cuvine să notăm că Farul la 
băieți și Politehnica Timișoara la 
fete, pînă nu de mult aflate 
printre fruntașele Diviziei A, ocu
pă ultimul loc. Iată clasamentele 
la zi :

MASCULIN, GRUPA 1—6
1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. I.C.E.D. BUC.
4. Dinamo Oradea
5. Rapid Buc.
6. Acad. Mii. Buc.

660 628:459 12
660 543:125 12
6 2 4 499 :566 8
6 2 4 534:535 8
624 446:574 8
6 0 6 434:525 6

GRUPA 7—12
7. RAMIRA B. M. 6 5 1 613:540 11
8. C.S.U. Sibiu 6 4 2 602:524 16
9. Polit. Iași 6 3 3 497:536 S

10. ELBA Tim. 6 3 3 530:516 9
11. C.S.U. Brasov 6 2 4 575:612 8
12. Farul C-ța 6 1 5 529 :58» 7

4. Olimpia Buc.
5. Polit. Buc.
6. Rapid Buc.

6 3 3 411:381
6 1 5 368:462
615 364:444

GRUPA 7—12
7. Voiința Brașov 6 6 0 564:391
8. Comerțul Tg. M; 6 4 2 439:491
9. Metalul Salonta 6 3 3 482:510

10. Mobila S. Mare 6 2 4 401:416
11. C.S.U. Ploiești 6 2 4 385:433
12. Poli. Timișoara 6 1 5 451:481

11
11

9
9
7
7

12
10

9
8
8
1

în vreme ce la băieți întrece
rea pentru cucerirea „Trofeului 
Sportul" pentru eficacitate este 
foarte echilibrată (între ocupanții 
locurilor 1 și 6 fiind o diferența 
de numai 8 puncte), la fete Mag
dalena Pall s-a distanțat. Clasa
mentele la zi — BĂIEȚI : 1. Gh. 
Dăian (C.S.U. Sibiu) 143 p, 2. D. 
Niculescu (Dinamo Buc.) 142 p. 
3. N. Mănăilă (Farul) 141 p, 4.

D. Mara 
Vașilică 
6. FI. Eri 
FETE : 1 
ța Brașov 
da (Voiin-1 
briela
121 p, 4. 1 
lltl p, 5. 
țul) 1110 
(Mobila)
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„CUPA DE TOAMNĂ" LA ȘAH *****
Federația Română de Șah, 

■K Comisia Centrală de șah elec- 
-k ironic și jocuri logice, îm- 
J preună cu clubul de șah 
J' „Hercules" din Băile Hercu- 
j lane, organizează în perioada 

18—29 noiembrie a.c. „Cupa de 
toamnă" la șah, precum și

prima ed 
toamnă 
jocuri lo. 
și REBUS 

Informi 
pot obțir 
lui „Mini 
cuilane, t

0 REGATĂ MEREU ATRĂGĂTOARE
t Urmare dm oag l)

cit și la 1000 m. prin tehnica 
lor ridicată, prin ambiția de a 
dovedi că acest echipaj râmî- 
ne, în continuare, competitiv 
pe plan internațional. Rezulta
te : K2 — 500 m : 1. Daniel 
Stoian, Angelin Velea (Steaua) 
1:41,35, 2. Nițu Gheorghe, Ma
rius Firfirică (Steaua) 1:42,16. 
3. Paul Voicu, Viorel Poloco- 
șer (Lot Olimpic, Dinamo) 
1:43,14; K2 — 1000 m: 1. Da
niel Stoian, Angelin Velea 
3:43,55 ; 2. Nițu, Firfirică
3:45,55. 3. B. Petro. I. Oprea 
(Dinamo) 3:45,34.

O evoluție frumoasă a avut 
și tinărul Vasile Condrat de la 
Danubiu Tulcea. Rezultate: CI — 

500 m : 1. V. Condrat (Danu
biu Tulcea), 2:06,54, 2. Feodor

Gurei (Dinamo) 2:08,35, 3. Pe
tru Zgruschi (Dinamo) 2:09,27; 
CI — 1000 m: 1. V. Condrat 
4:27,06. 2. F. Gurei (Dinamo) 
4:27,43. 3. E. Făt (Simared B. 
Mare) 4:31,06. Cum se aștepta, 
proba de caiac dublu 500 m (f) 
a fost cîștigată de dinamovis- 
tele Marina Ciucur-Bitulea- 
nu și Luminița Munteanu 
(1:57,98), pe locurile următoa
re: 2. Genoveva Marinaehe. 
Mihaela Nedejde (Steaua) 
1:59,92, 3. Fănica Drăgușin, El
vira Tufă (C.N.U. Construcții 
Buc.) 2:0118.

Celelalte rezultate : 500 M: Kt 
(b): 1. I. Constantin (Steaua)
1:54,95, 2. A. Scoică (steaua)

1 :55,22, 3. Gh. Matei iDanubîu)
1:55,62; Kl (f): 1. Liliana Vlăs- 
ceanu (C.S.ș. Tulcea) 2:15,80, 2. 
Ana Larle (Dinamo) 2 :IG,53. 3.
Lenuța Dragnea (C.N.U. Con

tă lumea: nesincronizări, pro
tejare doar parțială, folosirea 
forțată a lui Murariu în fundul 
tușei (cum remarca antrenorul 
lui de la club, Th. Rădulescu). 
Și din aglomerări au ieșit une
le baloane care nu au fost o- 
ferite „curat" pentru construc
ție. Iar presingul atît de efi
cient în ultima parte se cere 
făcut pe întreaga durată a par
tidei. („Așa cum procedează ma
rile echipe, nu în ultimul rînd 
chiar Franța", subliniau, deo
potrivă, doi specialiști ca V. 
Irimesou și C. Cramer). Reva
lorificarea armei placajului —

cu destule urmări favorabile și 
la Iași, în cazul lui Lungu, 
Piti, Toader etc. —, mărirea 
forței de împingere^ a grăme
zii, spre a se putea contracara 
presiunea ușor de anticipat de 
la Agen, iată alte probleme a- 
flate în atenția conducerii teh
nice pînă la 11 noiembrie.

Victoria cu numărul 113 din 
palmaresul de 180 de întîiniri 
al reprezentativei de rugby a 
României are semnificația unui 
start favorabil în noua ediție 
a C.E. Ea poate reprezenta și 
primul semn al reangajării pe 
un drum bun...
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Astăzi, la fiori, în preliminariile C.E. de Janiori a

REPREZENTATIVELE U.E.F.A. '88

ALBANIA — ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)
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puternică a formației noastre 
rămine mobilizarea energiilor 
după o stagiune în care reuniri
le lotului reprezentativ nu au 
avut ritmicitatea din alte se
zoane. Sigur, există și alte 
atuuri în favoarea reprezentati
vei României; faptul că are o 
formulă binecunoscută, punct de 
plecare prețios pentru selecțio
neri, existența, deci, a unei o- 
mogenități pe toate planurile ; 
gradul mai ridicat de experien
ță competițională și de poten
țial tehnico-tactic. Toate aces
tea conduc la convingerea că 
naționala noastră este capabilă 
să treacă eu bine examenul de 
la Vlora. De altfel, întregul 
lot privește cu optimism și în
credere meciul cu selecționata 
Albaniei. Antrenorul principal 
al reprezentativei, EM. JENEI, 
ne spunea : „Așteptăm cu op
timism întilnirea cu ambițioa
sa formație albaneză. Sînt con
vins că jucătorii noștri vor fi 
capabili să-și impună capaci
tatea lor de acțiune, să-și do
vedească superioritatea". BE- 
LODEDICI, tînărul nostru in
ternațional. declară: „Sper să 
ne prezentăm într-o formă de 
VÎrf acolo unde s-au impus e- 
chipele Austriei și Spaniei". Iar 
KLEIN adaugă: „Ca vechi co
echipieri de națională vom ac
ționa într-o deplină și puter
nică omogenitate psihică și de 
joc". Lotul nostru, sosit luni 
seara la Vlora, a efectuat ime
diat după sosire un antrena
ment, iar marți a fost progra
mată o nouă ședință de pre
gătire. In privința formației, 
problema ridicată de absența 
lui Bumbescu (două cartonașe 
galbene), va fi rezolvată prin 
titularizarea lui Andone, spe
cialist al postului de stoper, 
ceea ce demonstrează că antre
norii noștri nu vor să facă 
mai multe mutații pentru o 
singură înlocuire. în rest vor 
evolua nouă dintre jucătorii 
care au apărut în formația de 
începere a meciului-tur de la 
București (5—1), al zecelea fi
ind Cămătarii, care va juca 
alături de Lăcătuș in pozițiile

avansate ale formației noastre.
Formația Albaniei, care are 

nn nou conducător tehnic, pe 
M. Soulaj, se bazează pe ju
cătorii de la Flamurtari — 
șase titulari de la acest club 
apărînd în „unsprezecele" de 
începere — motiv pentru care 
meciul a fost organizat la Vlo-

MECIUL

Muea (2). Selecționerul M. 
Munoz, așteptat pentru marți 
seara la Vlora, va urmări par
tida ținând cont că, la 18 no
iembrie, echipa albaneză va fi 
adversara formației spaniole.

Partida va fi transmisă inte
gral Ia radio, pe programul I, 
cu începere de la ora 15,30.

NR. 398
• întâlnirea de astăzi, de la Vlora este a 398-a din palmaresul ge

neral al echipei României caire se prezintă astfel :
397 162 101 1134 666—606

în tabloiuil partidelor directe, dintre formațiile A (sau olimpice) ale 
României și Albaniei, meciul de astăzi este al 12-lea. Iată lista întâl
nirilor directe de pînă acuim ale celor două formații :

1. 13.X.1946 (Tirana) : 0—1 (0—0) — Cupa Balcanică
2. 25.V.1947 (Tirana) : 4—0 (1—0) — Cupa Balcanică
3. 2.V.1948 (B'ucuireș'ti) : 0—1 (0—0) — Cupa Balcanică
4. 23.X. 1949 (București) ; 1>—1 (1—0) — Amical
5. 29.XI.1949 (Tirana) : 4—1 (2—0) — Amical
6. 8.XI.11950 (București) : 6—0 (5—0) — Amical
7. 1I8.IV.1971 (București) : 2—1 (1—0) — Prel. J.O.
8. 26.VJ971 (Tirana) : 2—1 (0—1) — Prel. J.O.
9. 29.X.1972 (București) : 2—0 (1—0) — Prel. C.M.

10. 6.V.1973 (Tirana) : 4—1 (2—0) — Prel. C.M.
Iii. 25.IH.1987 (București) : 5—1 (3—1) — Prel. C.E.
12. 28.X.1987 (Vlora) : — Prel. C.E.
Bilanț : 8 victorii ale „tricolorilor", o egalitate și două7 Wrîngeri. 

Golaveraj general al celor 11 jocuri de pînă acum : 30—8 în favoarea 
reprezentativei noastre. Iată și „ML "-le care reușea prima victorie în 
fața echipei Albaniei, la 25 mai 1947 (4—0 în Cupa Balcanică la Tirana): 
Lăzăreanu — Ritter, Novac — Băcuț I, Mari. Petschovschi — Farkaș I, 
Marian, i. covaci, Dumitrescu IU. Reuter. Au marcat : Farkaș J (3) 
și I. Covaci. Să vă prezentăm și formația României în cea mai re
centă întâlnire cu cea a Albaniei (5—1 în preliminariile C.E. — Bucu
rești 25 martie 1987) : Lung — Iovan, Bumbescu, Belodedici, Ungu
rean u — Hagi, T. Stoica, Boloni, Klein (min. 63 Mateuț) — Lăcătuș, 
Pițurcă. Au marcat : pițurcă, Boloni, Hagi (penalty), Belodedici, 
Bumbescu, respectiv Muea.
• Vă prezentăm și numărul de selecționări în echipa națională ale 

jucătoriOoir convo.cați pentru meciul de la Vlora : Lung 46 de meciuri 
----------- ' ’ ........... ............................ ‘1, E.

U T. Stoica 14. Mateuț 26, 
4, Lăcătuș ‘ “

în prima reprezentativă, Liliac 1, Iovan 19, Belodedici 12, Andone 29s 
Săndori 1, Ungureanu 52, Rednic 56, Negrilă 28, — - -
Boloni 101, Klein 59, Hagi “ *
Pițurcă 11.
• Clasamentul grupei 

de astăzi :
1.
2.
3.
4.

Spania 
România 
Austria 
Albania

1

39, Cristea

preliminare din C.E.

21, Cămătaru 58,

înaintea întâlnirii
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GORI, 27 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Un moment important al cali
ficărilor la turneul final al 
Campionatului European de
juniori A se va derula mîine 
(n.r. astăzi) pe stadionul
din- Gori, cînd repre
zentativele „U.E.F.A. ’88“ ale 
României și U.R.S.S. vor sus
ține o partidă cu caracter de
cisiv, în perspectiva promovării 
la ultima fază a tradiționalei 
competiții continentale. Se a- 
nunță o dispută dificilă, însă 
tinerii noștri „tricolori" o a- 
bordează de pe poziția de li
deri ai grupei preliminare, ei 
fiind animați de marea do
rință de a obține un rezultat 
favorabil, care să le mențină 
intacte șansele de a accede în 
turneul final.

De altfel și preparativele au 
fost conectate la acest dezide
rat, ele desfășurîndu-se după 
un riguros plan de pregătire, 
cunoscîndu-se foarte bine ca
litățile partenerilor de între
cere, care — evident — vizează 
revanșa după acel 1—l din 
medul tur. Sîmbătă, în ultima 
partidă de verificare, în com
pania echipei de speranțe 
F.C.M. Brașov (scor 3—2), an
trenorii Nicolae Pantea și Va- 
sile Kraila au avut ocazia să 
cristalizeze lotul care, luni di
mineața, a făcut deplasarea 
spre Tbilisi. Acesta este urmă
torul: Crișan și Istode — por
tari. Stancu, Stan, Bucur. Ște- 
fănică, Pîrvu, Minea, Selimeși, 
Moldovan. Aprodu, Sipoș, S. 
Mihai, Răducioiu și Stănci — 
jucători de cîmp. Echipa noas
tră n-a ajuns marți dimineața

Ia Tbilisi, ci a stat toată ziua 
la Moscova, unde a făcut un 
antrenament complex, tehnico- 
tactic, și a sosit la Tbilisi 
marți seara, continîndu-și dru
mul la Gori, 80 km de Tbilisi, 
unde se va desfășura partida. 
La Moscova a fost timp înso
rit și frumos, iar la Tbilisi și 
Gori — înnorat și ploaie. 
Miercuri dimineața, pe stadio
nul din Gori, echipa noastră 
va efectua o ședință de aco
modare, ' după obositoarea călă
torie întreprinsă. Starea de spirit 
este optimistă. angajantă, iar 
întreg lotul apt de joc, „cu
plul medical" Pompiliu Popes
cu — Virgil Popescu fiind me
reu „pe fază", cu intervenții 
eficiente. Se preconizează trimi
terea în. teren a următorului 
.,11": Crișan Stancu, Stan, 
Bucur, Pîrvu — Minea, Ștefă- 
nică, Moldovan, Stanici — S. 
Mihai, Răducioiu.

în ceea ce-i privește pe ju
niorii sovietici, ei s-au pregă
tit în ultimele zile la Tbi
lisi, cu gîndul mărturisit de a 
realiza un rezultat prin care sâ 
rămînă în cursa pentru primul 
loc în grupă. Antrenorul Boris 
Ignatiev a avut la dispoziție 
cam același lot care a fost de
plasat Ia Brașov. Formația pro
babilă este următoarea: Stauce 
— Benko, Zaieț, Tabulov, Kala- 
toșvili — Popovici, Kasinov, 
Dedeev — Bekoev, Nichiforov, 
Kiriakov

Partida va începe la ora 15,30 
(13,30 la București) și va fi con
dusă la centru de arbitrul nor
vegian Rolf Haugen.

Adrian VASILESCU

ra. Selecționerul a renunțat la 
mulți dintre internaționalii de 
Ia Partizan, 17 Nentori, Vlaz- 
nia, echipe din plutonul frun
taș al clasamentului. Dumini
că, echipa Albaniei a susținut 
un meci de antrenament în 
compania formației de tineret 
Flamurtari. Rezultat: 4—0 pen
tru reprezentativă prin goluri
le marcate de Bubeki (2) și
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Ieri, in preliminariile C. E. 
echipa de tineret a deschis pirtia

ALBANIA - ROMÂNIA 1-2 (1-1)
BERAT, 27 (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Tinere
tul „tricolor" si-a asumat aici, 
cu mult curai, rolul de „des
chizător de pirtie". asă cum a 
făcut-o si acum 4 ani în „aju
nul BY’atisila vei la Trencin (2-^-2), 
cînd un M. Popa, un Balint si 
un Tătăran jucaseră. atunci, 
fără greșeală. Pe stadionul, din 
localitate. în fata unor tribune 
pline si eu un public de re
marcabilă sportivitate echipa 
noastră de tineret a obtinut o 
victorie mai clară decît o indică 
scorul. Ea a început meciul cu 
o anume prudentă, vecină cu ti
miditatea. a suportat chiar si 
deschiderea scorului (min. 14 — 
PANO. cu capul, la o centrare 
a lui Pashai. care l-a surprins 
pe Voieilă). încurajați de pu
blic. jucătorii albanezi au ata
cat cu vigoare. dar apărarea 
noastră nu a cedat. în finalul re
prizei. fotbaliștii români au for
țat. Luau a centrat frumos (min. 
41), însă lui Ralea nu i-au... ieșit 
pașii. în schimb. în min. 43, la 
capătul unui atac prelungit. Ca- 
dar îi pasează lui RALEA și a- 
cesta își „narcotizează" adversa
rii. înscriind : 1—1.

După pauză, locul se simpli
fică. „Tricolorii" sînt net supe
riori tehnico-tactic. Badea se an
trenează într-un rapid joc de 
mișcare. Ralea își înmulțește cu
loarele. Mirea pendulează din 
„16 în 16" si. astfel. în min. 57. 
Ia capătul acestor minute de for
cing. Badea execută cu precizie

Stadion Tomovi • teren bun; timp 
frumos (-b22 grade) ; spectatori 
— circa 20 000. Șuturi : 13—8 (pe 
poartă : 5—4). Cornere ; 3—4. Au 
marcat : PANO (min. 14), res
pectiv RALEA (min. 43) și MI
REA (min. 57).

ALBANIA : Kela — K?pi, Vasa, 
Ibso, Pashai — BERSHEMI, Me- 
savohi, Millo, PANO (min. 78 
Keiru) — ARBERI, Ziu (min. 87 
Giuli).

ROMÂNIA : Voieilă — D. Pe
trescu, Gh. Popescu, Zamfir, 
Dumitrașcu — Lupu, PISTOL, 
MIREA, P. BADEA — Cadar 
(min. 46 Craiu), RALEA (min. 

88 D. Sava).
A arbitrat bine V. Concen 

(Bulgaria).
Cartonașe galbene : VASA, BA

DEA.
•

un corner. MIREA se înalță si 
înscrie cu capul golul victoriei X 
1—2. Gazdele nu renunță, arun
că în luptă toate compartimen
tele. dar „centralii" Gh. Popescu 
si Zamfir s-au ..strîns". formînd 
un ..triunghi" care respinge to
tul. Mai mult, plecările jucăto
rilor noștri snre butul advers 
sînt tot atâtea momente de pa
nică la poarta lui Kela. mereu 
expus sprinturilor lui Ralea, care 
cîstigă. rînd pe rînd — pe fon
dul vitezei sale superioare —. 
toate duelurile directe cu apără
torii albanezi. <

loan CHIRILĂ

• DUPĂ ETAPA DE DUMINICA, pe locul secund 
al Clasamentului în seria I a Diviziei B a tre
cut Unirea Focșani, care se află la egalitate de 
puncte cu liderul. Prezența acestei merituoase 
echipe, alături de fosta divizionară A Politeh
nica Iași, io fruntea ierarhiei nu este deloc în- 
tlmplâtoare. Cu un efectiv tânăr, chiar foarte 

. iînflr și destul de omogen valoric, disciplinat șl 
bine pregătit (antrenori fiind Cristian Costea — 
principal și Aurel Paști a — secund), care se 
bucură de condiții foarte bune, asigurate de fac
torii locali, și de încurajările unui public en
tuziast șl sportiv, Unirea are perspective dintre 
cele, mai frumoase. Ea a învins , pînă acum trei 
din principalele candidate la promovarea în, „A“ 
(Politehnica lași, F.C. Constanța șl F.C.M. Pro
gresul Brăila) și duminică va juca la Mizil, în
tr-un derby așteptat cu deosebit interes. • Deși 
duminică a evoluat mai puțin convingător, în
deosebi în prima repriză a meciului de la Foc
șani, divizionara B din Brăila a dovedit că are, 
totuși, resurse de a se menține în lupta pentru 
promovare. Ea trebuie să abordeze, însă, parti
dele din deplasare, chiar de la început, ma: 
decis, intr-un mai pronunțat spirit ofensiv.

diat, l-a trimis la cabine. O atitudine care face 
cinste fostului, nostru internațional. • U'n gest 
necugetat. Jucătorul Roșea II (Sportul Muncito
resc Caracal), eliminat duminică, îij partida cu 
Metalul București, regreta, după joc, ieșirea sa 
necontrolată ■ ■ -
Consecința ? 
numerică și 
va fi pentru

(fault aspru asupra unui adversar). 
Și-a lăsat echipa in inferioritate 
suspendarea pe care o va primi, 
el prilej de ........meditație..

: obicei, 
partidei 

Bîrlad

• CA DE 
organizatorii 
FEPA ’74 Blrlad — 
Steaua Mizil s-au aflat 
la înălțime, asigurînd 
meciului condiții pro
pice de desfășurare, 
• Exemplară, discipli
na jucătorilor Stelei 
din Mizil, adepțl al u- 
nui fotbal 
excelență, 
faulturi 
Lăudabilă 
conducerii tehnice a a-

tehnic prin 
curat, fără 

șl proteste, 
atitudinea

na nervii, intrînd u- 
neori în conflict cu ar
bitrii ! 1 • Jucătorii și 
conducerea echipei oas
pete reclamau, după 
med, jocul diur ai gaz
delor, fapt care ar fi 
Impietat asupra evolu
ției de ansamblu “ * 
chipei prahovene, 
drept, au fost 
intrări extrem de 
ale gazdelor, însă 
trul P. Cadar a arătat 
acestora cartonașe

a
Ce-i 

unele 
dure 
arbi-

• CHIMIA RM. V1L- 
CEA era în Divizia A, 
Inter Sibiu în ,,C“. fac 
s-au întîlnit acum în 
eșalonul nr. 2. Parti
dă de ambiții, dar 
mai puțin reușită pe 
planul fotbalului. Un 
barometru, raportul 
șuturilor: 9—10 și doar 
3—3 pe spațiul porții. 
• Cam o sută de su
porteri sibienl au fost 
la meci. Ei au cîntat 
tot timpul șl și-au în
curajat echipa. Unii 
spectatori vîleenl s-au 
cam supărat pe mu
safirii lor, deși reper
toriul era decent, în 
loc să-și încurajeze șl 
ei echipa. • Care a 
obiectivul Iul Inter 
Sibiu? Ne-a răspuns 
Gelu Leicu, pcesedin-

tele clubului de fotb„ 
sibian ; „Ocuparea li
nul loc fruntaș și, ițe 
ce nu, locul I. Avem 
o bază tehnico-mate- 
rială bună, iar dezvol
tarea orașului și a ju
dețului ne obligă. Știm 
că va fi greu, că mai 
avem mult de lucru, 
7—3 jucători sint din
tre cei cu care am , -
promovat din „C“. Re- jocul 
gretăm că nu poate 
juca Neculcea, căpita
nul formației, pe care 
Ochiosu de la Meta
lul București l-a ac
cidentat grav; ruptu
ră de ligamente." • 
Treschin a schimbat 
trei ghete pentru pi
ciorul drept, dar n-a 
găsit-o pe aceea cu... 
golul !

«Mpeî (D. llumitriu 11. 
șl Mihai Mocanu), care 
a inspirat această men
talitate componenților 
întregului lot. Parado
xal, însă, tocmai an
trenorul principal D. 
Dumitriu m, cel a că
rui „mină" se vede în 

' echipei, nu-și 
poate struni întotdeau-

galbene (Basallc, Du
mitru, lonașcu). poate 
eă ar £1 fost cazul ca 
arbitrul întîlnirii să a- 
corde 
la începutul 
ceea ee 
probabil, 
rare din 
telor.

avertismente de 
partidei, 

ar fi condus, 
la o tempe- 

timp a spiri-

• SPRE FINALUL PARTIDEI, cînd echipa lui 
conducea cu 6—0, jucătorul Ciucă (Metalul) a avut 
un schimb de cuvinte, neprincipiale, cu unul 
dintre coechipieri. La auzul acestora, antrenorul 
L. sătmăreanu l-a chemat pe jucătorul în culpă 
la marginea terenului, l-a admonestat șl, lme-

• TEMERILE MĂRTURISITE de Dorin Gre- 
zea, înaintea partidei cu Strungul Arad, aveau 
să fie îndreptățite, echipa locală, Chimica Tir- 
năveni (cu toate că are un lot destul de omo
gen, cu jucători tehntcij, tnecind p<rln unele e- 
moții. Noroc cu acel iureș aii ei din ultimele 
20 de minute din finalul partidei. Nici specta
torii nu au încurajat-o așa cum trebuie ! • In 
echipa gazdă au apărut, după pauză, ctoi tineri 
foarte talentați, D. Dobrin șl Kallo, care au re- 
vitalizat echipa. Considerăm că titularizarea lor 
se cere cît mal grabnică. • Jucătorii de la 
Strungul erau foarte afectați la sfîrșitul para
dei pentru înfrîngerea suferită, el puțind să 
se desprindă de adversar în min. 60 și 67, cînd 
Szel și Urs au ratat două ocazii cît roata ca
rului, singuri cu Vunvulea...

I

l SPORTIVE
va: „Model de gospodărire și 

—~ exploatare — Complexul do
înot Vega cu cele două bazine 

oe ale șale. Poți afla aici lucrând,
or ?“ ' distrîndu-se, de dimineața pînă 

ne seara preșcolari din grădinițe.,
clu- public, pe Tamara Costache și

jrac- Luminița Dobrescu. Merite deo-
masă sebite, în ceea ce privește bu-
cau- na gospodărire o au șeful corn
ii se plexului S. Teoharidis și I. Ig-
într- nat, mecanic care a conceput și

Ar realizat multe aparate origina
lelor Ie necesare complexului".
>tbal. • NICOLAE DRAGU — 
mar președintele C.J.E.F.S. Buzău:
spi- „Plac mult pentru felul în

care sînt îngrijite și folosite 
NER multe baze din județ. Voi amin- 
aho- ti din această categorie: Sala

sporturilor Dacia, Baza soprtivă 
Chimia și Complexul C.S.M. 
Buzău. Sînt locul de desfășu
rare a numeroase competiții". 
„V-am solicita și exemple ne
gative...". „De acord. Baza Me
talul Buzău, nu arată bine și 
nici nu este folosită corespun
zător ; neîngrijită, nepregătită 
cum ar fi trebuit pentru în
ceputul anului școlar este și 
sala Liceului industrial nr. 3". 
„Din cite știm, la Casa știin
ței și tehnicii pentru tineret 
sînt două baze: un bazin olim
pic, suprasolicitat, și o popi- 
eărie modernă cu 6 piste Care 
...nu este folosită cum ar tre
bui. Așa este?". „Aveți drep
tate. Există preocupare în a- 
ceastă direcție, a valorificării 
popicăriei, și, sperăm, lucruri
le se vor îndrepta".

ADMINISTRAȚIA Dl STAT 10T0 PRONOSPORT INTORMIAZA
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 25 OCTOM
BRIE : Cat. 1 (113 rezultate): 1
varantă 25% — autoturism „Dacia 
1300“ (70 000 lei): cat. 2 (12 rezul
tate) : 17 variante 25% a 31 402
lei: cat. 3 (11 rezultate): 7 va
riante 100% a 9 777 lei și 336 va
riante 25% a 2 444 lei. Report la 
categoria 1: 235 889 lei.

Autoturismul „Dacia 1606“ de 
la categoria 1 a revenit pârtiei-' 
cantului Ion Ninel din localita
tea Bradu. jud. Argeș.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES de astăzi, miercuri, 28 
octombrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. începînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la efectua
rea operațiunilor de tragere vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 15.45. Numerele

extrase vor fi radiodifuzate și 
în reluare, pe același program, 
la ora 23,05 și mîine, joi, 29 oc
tombrie. la ora 8,55.
• Nu uitați să vă valorificați 

șansele la Tragerea obișnuită 
LOTO de vineri, 30 octombrie, 
tragere la care NUMAI ASTĂZI 
și MÎINE mai puteți participa 
cu numerele favorite !
• Reamintim că, pășind în lu

na noiembrie, participainților li 
se oferă, încă de la început, mari 
șanse de reușită, echivalente cu 
importante cîștigurl în numerar, 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
excursii peste hotare. Procurîn- 
du-vă bilete de 25 de lei la TRA
GEREA MULTIPLA LOTO de du
minică, 1 noiembrie, luațl, de 
fapt, o opțiune (sau mai multe) 
la Cele 14 categorii de cîștiguri.

SELECȚIE LA C.S.Ș^ 1 
BUCUREȘTI

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
NR. 1 DIN BUCUREȘTI orga
nizează, în perioada 2—7 no
iembrie a.c.. zilnic între o- 
reie 10—14, la baza sportivă 
„Cireșaril”. o selecție de fot
bal (portari și jucători do 
cîmp) pentru copii născuți 
între 1 august 1975 și 31 iu
lie 1979.

Se primesc înscrieri șl din 
provincie, clubul avînd in
ternat.

La baza sportivă „Cireșafii", 
situată în Bd. 1 Mai, se poate 
ajunge cu tramvaiele 20, 45 și 
55 (stația „Aviator J«opiș- 
teanu").

Informații se pot obține la 
telefoanele 65 29 30 sau 65 46 05.



ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE HANDBAL
SI ADVERSARELE

Cinci din cele șase echipe 
masculine de handbal care și-au 
dat întîlnire în prima zi a lu
nii noiembrie în turul secund 
al cupelor europene sînt vechi 
participante în. aceste întreceri 
continentale inter-cluburi. în 
prim-plan se situează, desigur, 
multipla noastră campioană. 
Steaua București. în 1968 și 
in 1977, să ne reamintim, hand- 
baliștii militari au cîștigat 
Cupa Campionilor Europeni 
(13—11 cu Dtikla Praga și, res
pectiv 21—20 cu Ț.S.K.A. Mos
cova). fiind finaliști în aceeași 
competiție în 1971 (cu VfL 
Gummersbach).

H.C. Minaur Raia1 Mare. la 
numai patru ani de la înfiin
țare (1974) echipa a ajuns în 
semifinala Cupei Cupelor (1978' 
1979). renetînd performanța în 
edițiile 1900'1981 și 1985'1986. 
pentru ca în 1984'1985 să cîști- 
ge ..Cupa I.H.F.". Doar Poli
tehnica Timișoara se află acum 
ta a doua evoluție într-o com
petiție europeană.

Adversarele echipelor româ
nești au cărți de vizită impre
sionante. I.K. Rcdbergslids Go- 
teborg și-a adus în vitrina cu 
trofee Cupa Campionilor Eu
ropeni în al treilea an de Ia 
înființarea competiției, dis- 
punînd atunci în finală cu 
18—13 de Frischauf GSppingen 
(R.F Germania). Trebuie pre
cizat că nu a existat campio
nat mondial ta care a fost pre
zentă echipa Suediei fără ca 
aceasta să nu aibă cel puțin 
trei handbalist! din Gbteborg. 
Nu mai departe decît în 1986. 
Ia C.M. din Elveția. Magnus 
Wislander (88 kg, 1,93 m înăl
țime. 22 selecționări). GHran 
Bengtsson (84, 1,83 m. 30) și 
Biorn -Tîlsen (92. 1.92 m. 27) au

LOR DE DUMINICĂ
făcut parte din „7“-le de .bază 
al reprezentativei Suediei, cali
ficată la J.O. de. anul viitor. 
Cu două ediții în urmă (1985/ 
1986) Steaua a evoluat tot în 
turul secund al C.C.E. cu G6- 
teborg,. pe care a învins-o pe 
terenul acesteia cu 23—22. iar 
la București cu 32—24.

Adversara formației H.C. Mi
naur Baia Mare în Cupa I.H.F.. 
H.K. Drott Halmstad, este tot 
o formație suedeză. A trecut 
și ea prin .,focul" cupelor eu
ropene (acum pe locul secund în 
campionatul primei ligi), dar nu 
a avansat de turul al doilea de
cît o singură dată (1971/1972). 
Cu toate acestea echipa este 
considerată ca una solidă, fur
nizoare. de asemenea, a cîte 
3—4 jucători la ..naționala" 
Suediei. Minaur s-a întîlnit 
chiar anul trecut (în Cupa 
Cupelor) cu această echipă, 
cîștigînd cu 26—18 la Baia 
Mare si cedînd cu 19—24 la 
Halmstad. Logic, dacă anul 
trecut Minaur și-a lăsat în 
urmă adversara, este de pre
supus că stă în puterea ei să 
repete. . istoria 1

S.C. Leipzig, puternica echi
pă din R.D. Germană, pe lo
cul III acum în prima ligă 
(formată din 10 echipe), după 
Empor Rostock și ASK V6r- 
warts Frankfurt pe Oder. a 
cîștigat în 1966 Cupa Campio
nilor Europeni (16—14 cu Hon- 
ved Budapesta). în sezonul tre
cut (în Cupa Clinelor), ajun- 
gînd pînă în sferturile de fi
nală

După cum se vede, adversare 
valoroase nentru cele trei for
mații românești. Dar. sperăm 
că examenele primei manse vor 
fi trecute cu bine..

Ion GAVRILESCU

Campionatul Mondial de șah

DUPĂ PRIMUL „SFERT" AL MECIULUI
Decor schimbat pe scena 

teatrului „Lope de Vega“ din 
Sevilla, unde meciul pentru 
titlul mondial de șah pare să 
reintre în... normal. Luni sea
ra, Garri Kasparov n-a mai 
condus piesele albe in poziții 
critice, ci a preferat lupta stra
tegică, mai liniștită. Prilej pen
tru comentatori de a aminti că 
în trecutele meciuri el a cîș
tigat jucînd „în stilul lui Kar
pov". Aceasta pare a fi tactica 
bună pentru campionul mon
dial, care a și obținut un rela
tiv avantaj ' după primele 16 
mutări ale Englezei din deschi
dere. Anatoli Karpov s-a apă
rat. ca totdeauna, cu iscusință 
și precizie. Au urmat schimburi 
pe coloana „b“ și apoi o ame
nințare mai periculoasă a lui 
Kasparov pe același plan, dar 
tntîrziată oarecum într-un mo
ment de ezitare (direct 23.Na5 
pare să fi fost mai bun). Cînd 
și damele au fost schimbate, 
avantajul campionului a rămas 
minim. Jucîndu-și mutarea 28 
el a propus totodată și remiza 
Șalangerul a acceptat !

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M. 1987. partida a 6-a) l.c4

e5 2.Cc3 Cc6 3.g3 g6 4.Ng2 d6 
5.Tbl Nf5 6.d3 Dd7 7.b4 Ng7 
8.b5 Cd8 9.Cd5 c6 10.b:c6 b:e6 
ll.Cc3 Ce7 12.Na3 0—0 13.CÎ3 
h6 14.0—0 Nc6 15.Da4 f5 16.Cd2 
Cf7 17.Tb3 Tab8 18.Tfbl T:b3 
t9.T:b3 Tc8 2O.I)a6 CdS 21.Nb4 
Tb8 22.Ca4 Rf7 23.Nc3 T:b3 
24.a:b3 Dc7 25.e3 Nc8 26.Da5 
D:a5 27.N:a5 Ce6 28.Nb4 remiză.

Vineri se joacă partida a 7-a, 
cu Karpov la alb. Acesta păs
trează avansul de un punct 
(3.5—2.5).

★
Cu aceasta, meciul intră in al 

doilea „sfert" al desfășurării 
sale. Regulamentul campiona
tului mondial prevede dispu
tarea a 24 de partide. învingă
tor este declarat acela care to
talizează 12,5 puncte, sau a- 
junge primul la 6 partide cîști- 
gate. La scor egal (12—12) cam
pionul își păstrează titlul. în 
fiecare săptămînă sînt progra
mate cîte trei partide, iar e- 
ventualele întrerupte se reiau 
a doua zi. Jucătorii au dreptul 
la cîte 3 time-out-uri. de care 
a uzat pînă acum numai Kar
pov, o singură dată.

Radu VOIA

TURNEU DE ȘAH LA HALLE,
BERLIN, 27 (Agerpres). — în 

runda a 7-a a turneului inter
national de sah de la Halle.

STRĂLUCITA PERFORMANTĂ A GIMNASTELOR NOASTRE
w

maestrul român Mihai Ghindă 
a cîștigat la Boensch (R.D.G.). 
Dizdar a pierdut la Tischbierek. 
Cehov a obținut victoria în 
partida cu Horvath, tar Vogt 
a remizat cu Gelfan. în clasa ■ 
ment conduce Tischbierek 
(R.D.G.) cu 5 puncte, urmat de 
Ghindă — 4 puncte (1) etc.

(Urmare din paa. f)
tiției un parcurs fără greșeală. 
La hi mă ea este fenomenală, 
un echilibru excepțional, nici o 
tresărire, nici o tremurătură pe 
acest aparat lat de numai 10 
centimetri. La paralele își asu
mă riscuri, la sărituri coboară 
ca o parașută. Ia sol în exer
cițiile sale nu. e nici o deose
bire între o performanță de 
gimnastă și un program artis
tic. Secretul gimnasticii româ
nești ? Ușos de rezumat : 
munca si experința".

Cotidianul „Le Figaro" publi
că un articol intitulat „Aurelia 
noua stea" în care se notează 
intre altele: „La Rotterdam 
gimnastica feminină și-a ales 
o nouă vedetă: românca Aure
lia Dobre, mica brunetă cu un 
surîs fermecător, care a știut să 
folosească șansele concursului. 
Această consacrare mondială 
nu tocmai scontată (chiar dacă 
Aurelia terminase cu un an 
in urmă pe locul trei la Cam
pionatele Europene de junioa
re de la Karlsruhe), este și o 
victorie a scolii românești de 
gimnastică. De la Nadia Comă- 
neci, concurentele din România 
s-au remarcat totdeauna prin 
temeritate, grație și acuratețe 
tehnică. Aurelia Dobre a con
firmat. aeumulînd atîtea jjofe 
de 10, reînnoirea gimnasticii 
românești, marile sale posibi
lități pentru Jocurile Olimpice".

Ziarul „Le Quotidien de Pa
ris" scrie sub titlul „Minuna
tele gimnaste din România" : 
„Nadia Comăneci a rămas în 
palmaresul sportului. Acum le 
aplaudăm pe Aurelia Dobre și

pe toate gimnastele române, 
urmașe ale primei, care au cu
cerit titlurile la Campionatele 
Mondiale de la Rotterdam : a- 
cela pe echipe, întrecind for
mația U.R.S.S. care viza cel 
de-al patrulea titlu consecutiv, 
și acela individual obținut de 
tînăra de 15 ani Aurelia Do
bre".

Ziarul „AJgemeen Dabglad" 
publică o fotografie a Aureliei 
Dobre tn timpul exercițiului la 
șol, însoțită de următorul co
mentariu: „Imagine perfectă. 
Sala Ahoy la picioarele ei. E- 
voluția uluitoare a debutantei 
românce la Campionatele Mon
diale a conferit o nouă dimen
siune acestei competiții, desfă
șurată într-o atmosferă entu
ziastă la Palatul sporturilor dir»

Rotterdam. Aurelia Dobre. fa
vorita publicului olandez, a 
prezentat exerciții de cea mai 
mare dificultate, oombinînd 
forța, ca pe cel mai natural lu
cru din lume, cu rapiditatea 
uimitoare și eleganța rafinată".

La rîndul său. ziarul ..Trouw" 
relatează: „Aurelia Dobre, a 
cărei evoluție este o îmbinare 
de vigoare, frumusețe și per
fecțiune. a exprimat cum nu 
se poate mai bine concepția 
școlii românești de gimnastică 
feminină, o școală cu tradiție 
și multe succese în palmares", 
în articol se mai arată: „O zi 
după ce contribuise cu trei de 
10 pentru ca selecționata Româ
niei să cîștige titlul pe echipe. 
Aurelia Dobre și-a adjudecat 
si titlul individual".

în runda a 5-a a turneului 
feminin, ce se desfășoară tn a- 
celași oraș, Gertrude Baumstark 
(România) a remizat cu Rie
del (RD.G.i.

a PE SCURT »
ATLETISM © La Zhengzhou, 

sportiva Chen Yaoling a înregis
trat un nou record mondial eu 
43:52,1 pe 10 km marș.

BASCHET • Turneul masculi® 
de la . Milwakee (S.U.A.) a fost 
cîștigat de formația locală 
„Backs" (o echipă profesionistă), 
care în meciul decisiv a între
cut cu scorul de 127—100 (67—36) 
selecționata U.R.S.S. Pe loculJ 
trei s-a clasat echipa italiană 
„Tracer" din Milano. • Intr-un 
meci amical masculin, disputat 1st 
Bratislava, selecționata Ceho
slovaciei a întrecut cu scorul de 
77—76 (43—33) formația Ungariei,

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
campionatul unional echipa 
Ț.S.K.A. Moscova, deținătoarea 
titlului, a obținut o nouă vic
torie, cîștigînd cu scorul de 7—3 
(1—0, 2—1, 4—2) meciul disputai 
cu formația Torpedo Gorki. Altt 
rezultate : S.K.A Leningrad — 
Aripile Sovietelor Moscova 6—o 
(2—0, 1—0, 3—0) ; Hi-mik Voskre- 
sensk — Dinamo Moscova 7—4 
(4—0, 1—2, 2—2)

SĂRITURI Q Concursul inter
național de sărituri cu schi urile 
disputat pe trambulina de La 
Hinterzarten (R.F. Germania) a 
revenit campionului finlandez 
Mattl Nykaenen, cu un to-tal de 
225 puncte (sărituri de 90.5 m șl 
89,5 m). Pe locurile următoare, 
s-au clasat norvegianul Hroar 
Stjernen — 224,1 puncte și vest- 
germanul Andreas Bauer — 
223,4 puncte.

ȘAH • După 7 runde, in tur
neul marilor maeștri de la Bel
grad. lider al clasamentului se 
menține șahistul islandez Hja.r- 
tarson cu 4,5 puncte (1), urmat 
de Timman. Liubojeviei și Kor- 
cinoi, cu cîte 4,5 puncte, Be
lla vski — 4 puncte etc. In runda 
a 7-a Short l-a învins pe Kor- 
cinoi, Liubojeviei a cîștigat la 
Mariano viei. Gligorici a pierdut 
la Beliavski, Iar Sa Iov a remizat 
cu Timman

ȚRIATLON > Desfășurat la 
Nisa, Campionatul Mondial a fost 
cîștigat de concurentul neozeelan
dez Richard Wells, cu timpul to
tal de 5.59:53. Pe locurile urmă
toare s-au situat americanul 
Scott Tlinley — 6.07:23 și france
zul Herve Niquet — 6.10:20.
Cei 950 de concurenți din 22 de 
țări au înotat 3 000 m. au parcurs 
pe bicicletă 130 km șl au parti
cipat la o cursă de maraton pe 
distanța de 42.105 km

Fetbal meridian»

CAMP10NATUL MONDIAL
COPENHAGA, 27 (Agerpres). 

în ziua a treia a Campio
natului Mondial de handbal 
pentru echipe de junioare, ce 
se desfășoară în diferite orașe 
din Danemarca, s-au înregis
trat următoarele rezultate: R.D.

SPORTIVI ROMÂNI
LA TURNEUL INTERNATIONAL
Zilele trecute, s-au desfășu

rat întrecerile Turneului In
ternațional de judo al Iu
goslaviei, la startul căruia s-au 
aliniat judoka seniori din nouă 
țări: Algeria, Belgia, Bulgaria. 
Cehoslovacia, Franța, România, 
U.R.S.S., Ungaria și Iugoslavia, 
cu mai mulți concurenți la fieca
re categorie de greutate. Repre
zentanții țării noastre au reu
șit să urce de șapte ori pe 
podiumul de premiere: Mihai 
Cioc s-a clasat al doilea la ca
tegoria grea, far Silviu Lazăr 
(superușoară), Ilie Șerban (se- 
miușoară). Florin Lascău (se-

PE LOCURI FRUNTAȘE
OE JUDO AL IUGOSLAVIEI
mimijlooie). Petre Anițoaie 
(mijlocie). Gheorghe Dîaconu 
(semigrea) și Mihai Cioc (o- 
pen) au ocupat locul 3 la ca
tegoriile respective

DE HANDBAL JUNIOARE
Germană — R.P. Chineză 
20—19; Suedia — Japonia- 
25—21; Cehoslovacia — Franța 
17—16; Spania — Nigeria
17— 14: U.R.S.S. — Iugoslavia 
28—16; Norvegia — Polonia
18— 14.

PENTRU CORECTITUDINE IN SPORT
LAUSANNE (Agerpres). — 

Trei organizații de luptă îm
potriva violenței în sport au 
creat o.comisie comună, însărci
nată cu elaborarea unei propu
neri destinată Comitetului In
ternațional Olimpic șiavîndca 
temă „Zilele de acțiune pentru 
corectitudine în sport".

u

Cele trei organizații — una 
franceză, alta avînd sediul la 
Monaco și ultima belgiană — 
s-au remarcat în ultimii ani 
prin manifestările organizate 
împotriva violanței, dopajului 
și a comercializării excesive 
din sportul actual.

AUSTRIA (et. 17). Rapid Viena 
(cu numeroși jucători in echipa 
națională) își continua seria suc
ceselor- în ultimul joc ea a dis
pus, în deplasare, la Linz, de 
A.S.K. cu 3—1. Alte rezultate : 
Vienna — Mod ling 3—1, Klagen
furt — Voest Liinz 2—1, F.C. Tirol 
— Wiener Sportclub 1—L Grazer 
A.K. — Admira Wacker 1—0. în 
clasament conduce, detașat, Rapid 
Viena cu 31 p, urmată de Grazer 
A.K. 23 p șl F.C. Tirol 21 p. în 
lista golgeterilo-r pe primul loc 9e 
află W. Knaller și Stoiadlnvici cu 
cîte 15 puncte înscrise, urmați 
de Keglevits, Perstling și Roda* 
cu cîte 11 g.

SPANIA (el. 8). Real Madrid 
își continuă cursa pentru întîie 
tate, nepierzînd nici un punct 
pînă acum ! Duminică, madrilenii 
au cîștigat pe teren propriu, cu 
4—0 în fața Valenciei ! Atletice 
Madrid a obținut un punct pre
țios la San Sebastian (0—0). iar 
Cel ta Vigo, revelația cam pionatu

In programul Internațional 
de azi, din cadrul prelimina
riilor C.E., figurează următoa
rele partide :

Gr. 1 : Albania — România 
Gr. 3 : U.R.S.S. — Islanda 

R.D, Germană — Norvegia
Gr. 5 : Olanda — Cipru

Mi, a dispus eu 4—1 de Cadiz. 
F.C. Barcelona, pe teren propriu, 
a obținut doar 2—2 cu Mallorca, 
in timp ce Espanoil a cîștigat în 
deplasare, cu Gijon (2—1). Scorul 
etapei a fo-st reaLizat de Zaragoza: 
4—1 cu F.C. Sevilla ! Alte rezul
tate : Valladolid — Bilbao 1—0, 
Osasuina — Las Palmas 2—1, Be
ție — Logrones 1—1, Murcia — 
Sabadell 2—0. tn clasament : Real 
Madrid 16 p. Atletico Madrid 1# 
p (uin joc mai puțin). Celta Vigo 
1© p.

BUZUNARUL STĂPÎNULU1

b

Pe zi ce trecea. în vară, lucrurile mergeau din 
ce în ce mai bine pentru firma Kerme din lo
calitatea spaniolă Alicante, specializată în încăl
țăminte sportivă de toate genurile. Dar le tre
buiau celor ce se ocupau cu plasarea produselor 
și cîteva nume, cit mai celebre, de spo-rtivj, cu 
ro-luil de a „convinge* marele public asupra cali
tăților cu totul ieșite din comun ale produselor, 
de vreme ce succesele lor s-ar fi datorat, nu-i 
așa, și încălțărilor minunate, făcătoare de mi
nuni, ale firmei Kerme. La 26 mai 1986, primul’ 
performer de rezonanță care semna contractul 
era ciclistul Pedro. Delgado, clasat la vremea 
aceea pe locui’ 19 — tocmai bun — în topul mon
dial al cicliștilor profesioniști, ierarhie alcătuită 
cam în genul celor din tenisul mondial. A ur- 

‘ mat Jose Luis Gonzales, alergător de semifond, 
.unul dintre, cei mai buni din lume. Soarele în
călzea din cc în ce mai puternic : Pedro Delgado 
urca la un moment dat pe primul loc al Tu
rului Franței, îmb răcind pentru mai multe etape 
tricoul galben și chțar dacă pînă. la urmă n-a 
rămas cu el (fiind dezbrăcat de irlandezul Ste
phen Roche), mai mereu: în prim-plan, își ser
vea. cu maximă utilitate, patronii în ale publi
cității. Iar Gonzales avea să facă cam aceilași 
lucru, ceva mai tîrziu, cucerind, la Roma, o 
prețioasă medalie de argint în proba de 1000 m. 
Sărbătoare în întreaga Spanie, dar sărbătoare, 
mai cu seamă, în birourile lui Kerme.

Cînd lumea le era, însă, mai dragă membri
lor consiliului de administrație de.la cunoscuta 
firmă de încălțăminte sportivă, a explodat bom
ba. Cam văzuseră ei că Pedro evită să se

prezinte la o proiectată conferință de presă, or
ganizată cu surle și trompete, dar au pus totul 
pe seama acrelor sale de vedetă. Poate ar dori 
să i se ridice prețul contractului ? Nicidecum . 
Delgado avea alte gînduri și semna. în septem
brie trecut, un al doilea contract, bineînțeles, 
au gratuit, cu o altă firmă, Reynolds. Prins cu 
mina în doi saci Delgado ar.'__  '.
tlției, riiscînd, in afara prevederilor legale, _ ___
că partea „vătămată" Kerme ar fi cerut-o, și o 
suspendare îndelungată din activitatea sportivă, 
și cind se aștepta la acest deznodămint, avoca. 
tul firmei s-a arătat deosebit de „înțelegător", 
necerînd suspendarea părții pirite, pentru a nu 
strica, chipurile, viitorul unui campion atît de 
mare al ciclismului spaniol și internațional. Nu
mai că, după ce apele s -au • liniștit, directorul 
lui Kerme, Raffael Carasco, a făcut o declarație 
stupefiantă t „N-am cerut suspendarea lui Del
gado, pentru că et trebuie să alerge în conti
nuare pe șosele pentru a ne plăti absolut tot 
ceea ce ne datorează, fără ca noi să mai in
vestim ceva în el. Nu avem nimic împotrivă ca 
el să rămină la Reynolds : cu cit va ciștiga 
acolo mai mult și mai repede, cu atît ne vom 
Incasa și noi banii

O afacere — încă una — care demonstrează 
cit se poate de clar că. in orice condiții, viața 
sportului profesionist. rămîne guvernată de 
strîmba lege a banului care trebuie să intre În
totdeauna, cu orice preț, tot în buzunarul fără 
fund al stăptnuiul.

ajuns în fața jus- J» 
orilor legale, în caz J

Radu TIMOFTE

r.
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