
Cu prilejul festivităților consacrate 
celei de a 70-a aniversări a Marii 

Revoluții Socialiste din Octombrie
TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUSESCU 
S-A ÎNTÎLNIT CU TOVARĂȘUL 

MIHAIL GORBACIOV
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

La 4 noiembrie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, 
Ia Moscova, cu tovarășul 
Mihail Gorbaciov, secretar ge
neral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice,

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri și de infor
mații cu privire la problemele 
actuale ale construcției socia
liste în cele două țări.

Au fost discutate, de aseme
nea, probleme privind dezvol
tarea, in continuare, a relați-

★ - 1
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit, 
miercuri dimineața, cu tova
rășul Alessandro Natta, secretar 
general al Partidului Comunist Italian.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
evocate bunele raporturi de 
conlucrare și solidaritate din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Italian, 
dorința reciprocă de a le dez
volta și întări continuu.

ilor și colaborării româno-so- 
vietice.

O atenție deosebită s-a acor
dat problemelor privind înfăp
tuirea înțelegerilor convenite 
cu prilejul convorbirilor pe 
care le-au avut la București, 
in mai anul acesta. A fost 
reafirmată dorința reciprocă 
de a lărgi și întări in continuare 
conlucrarea in toate sferele de 
activitate, folosind pentru aceas
ta forme noi, corespunzător ce
rințelor etapei actuale de dez
voltare și potențialului cres- 
cind al celor două țări.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, 
miercuri după-amiază, pe to
varășul M. Kaneko, președintele 
Secretariatului C.C. al P.C. Ja
ponez.

Convorbirea, care a avut loc 
într-o atmosferă prietenească, 
a evidențiat hotărîrea celor 
două partide de a intări pe mai 
departe solidaritatea lor mili
tantă, de a dezvolta colaborarea 
în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii și socialismului.

Proletari din toate țărtte, anltt-vă I
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Rc marc ud ii bilanț al lolbalulul nostru in meciurile de ieri din cupele europene

DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI CONTINUĂ CURSA
Învingînd pe Omonia (cu scorul de 2-0) și la Nicosia

STEAUA A RECONFIRMAT CLASA

TOVARĂȘUL

NICOSIA, 4 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Așadar, aici, pe stadionul Ma- 
karion, arhiplin (circa 25 000 de 
spectatori), echipa noastră cam
pioană, Steaua, a reconfirmat 
clasa continentală pe care o 
are, nedind nici o speranță e- 
chipei Omonia în tentativa ei 
de a obține imposibilul. După 
ce au cîștigat, cum se știe, în 
prima manșă, de la București, 
cu 3—I, iată că „roș-albaștrii“ 
au reușit al doilea succes în 
fața campioanei Ciprului, cu 
scorul de 2—0, ei calificîndu-se, 
astfel, în sferturile de finală 
ale C.C.E., programate în pri

măvara anului viitor. Scor ge
neral, deci: 5—1.

O victorie logică, aici, la Ni
cosia, deoarece Steaua a dove
dit multă siguranță in jocul ei 
de ansamblu, linia de mijloc a 
evoluat cu multă dezinvoltură 
și mult calm, eu pase rapide și 
precise care l-au scos din dis
pozitiv pe adversar. De ase
menea, echipa noastră a știut 
să profite din plin de slăbiciu
nile Omonlei; ea a pus în 
valoare calitățile lui Lăcă
tuș, aflat în mare vervă, curse
le acestuia creind mereu pani
că în apropierea buturilor lui 
Haritou.

El CONTINENTALA
Chiar în debutul partidei 

(min. 1 și 4, impetuoasele 
incursiuni ale „șeptarulul* cam
pioanei țării noastre sfnt oprite 
cu dificultate de defensiva gaz
delor ; ceea ce nu se va mai 
intîmpla in min. (: atunci. Lă
cătuș a spulberat pe drum doi 
jucători ciprioți, a urmat un 
șut-centrare foarte Înșelător 
și EVAGORAS, vrînd să dega
jeze, a trimis in proprla-i 
poartă, uluindu-1 pe Haritou,

Eftimle IONESCU

(Continuare (n pag a

Prin răsunătoarea victorie (cu 6-0) asupra campioanei Danemarcei

NICOLAE CEAUȘESCU 
participă la întîlnirea de la Moscova 

a conducătorilor și reprezentanților 
partidelor comuniste și muncitorești, 
socialiste, social-democrate, altor forțe
politice progresiste,

eliberare
MOSCOVA, 4 (Agerpres). — 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, participă la 
întîlnirea, care a început la 4 
noiembrie a conducătorilor și 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, so
cialiste, social-democrate, altor 
forțe politice progresiste, ai 
mișcărilor de eliberare națio
nală ce se află la Moscova cu 
prilejul festivităților consacrate 
celei de-a 70-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialisto din 
Octombrie.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român este înso
țit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.K., și Ion Stoian, mem-

ai mișcărilor de 
națională
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

In ședința de după-amiaza 
zilei de miercuri, a luat cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român.

întîlnirea, care reunește pes
te 160 de conducători politici, 
oferă cadrul unui amplu 
schimb de vederi, pe parcursul 
a două zile, în probleme cardi
nale ce confruntă omenirea, în
deosebi cele privind dezarmarea 
și pacea, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
dreptul popoarelor la dezvolta
re, la progres, la o viață li
beră și independentă.

SPORTUL STUDENȚESC OBȚINE 0 SUPERBA CALIFICARE
Nici cel mai înfocat supor

ter al Sportului Studențesc 
n-ar fi crezut, poate, în cali
ficarea echipei din „Regie" în 
turul al ni-lea al Cupei 
U.E.F.A., în dauna uneia dintre 
cele mai bine cotate formații 
europene, Brondby Copenhaga, 
proaspăta campioană a Dane
marcei, în componența căreia 
evoluează 4 internaționali A 
și 7 olimpici. Și, totuși, sur
priza s-a produs. Singura echi
pă profesionistă din Danemarca 
a fost ieri depășită net, pe toa
te planurile, de Sportul Studen
țesc, dezlănțuită într-o ofensivă 
irezistibilă, toți jucătorii „alb- 
negrilor" făcînd probabil una 
dintre cele mai bune partide din 
îndelungata existență a clubu
lui din „Regie".

Acest 6—0 înregistrat la
sfîrșitul meciului pe tabela de 
scor i-a lăsat înmărmuriți pe
antrenorii și jucătorii lui
Brondby, ca și pe numeroșii 
ziariști danezi, cărora nu le 
venea a crede că echipa care
a eliminat în primul tur pe 
I.F.K. Goteborg, deținătoarea 
Cupei U.E.F.A., este, la rîn- 
du-i, eliminată de formația 
noastră, eăreia, după înfrînge- 
rea cu 3—0 de la Copenhaga, 
nu-1 acordau nici o șansă.

Adevărul este că cei care au 
avut inspirația să asiste la a- 
cest joc vor rămîne multă vre-

Prin acest gol, marcat spectaculos, cu capul. Pană iși va duce 
echipa in prelungiri fi apoi spre turul IU Foto: Aurei D. NEAGU
me cu imaginea uneia dintre 
cele mai electrizante partide, 
a uneia dintre cele mai spec
taculoase calificări a unei e- 
chipe românești. Meritul este 
cu atît mai mare, cu cît 
Sportul a fost obligată să pre
zinte o formație improvizată,

fără Cristea, Țîrlea, Stănid șl 
Bucico. Dar înlocuitorii lor, 
împreună eu toți ceilalți ju
cători, s-au autodepășit, abor-

__________ Gheorqhe NERTEA
(Continuare in pag. 2-3)

Consiliile populare — preocupări pentru timpul liber al cetățenilor VOINȚA TIMIȘOARA

La Moine ști: RODNICĂ SIMBIOZĂ ÎNTRE MUNCĂ Șl SPORT
Am revăzut, după mai bine 

de 30 de ani, orașul de la 
poalele muntelui Măgura. Pur 
și simplu nu l-am mai recu
noscut. Vechea imagine a stră
zii principale, cu case piper

nicite, înghesuite, stropite din 
belșug cu noroi, cu prăvălioa
re și cîrciumloare ponosite, 
râmînea doar în amintire, lă- 
sînd loc unei imagini noi, lu
minoase, constituite din blocuri 
și magazine moderne, din si
luetele impunătoare ale unită
ților economice construite.

îi împărtășesc primarului E- 
mil Leru aceste impresii despre 
Moineștiul „găzarilor" de altă
dată în comparație cu orașul 
petroliștilor de astăzi, acesta 
zîmbește și îmi spune: „Sînt 
moineștean și am apucat acele 
vremuri. Azi, după cum se 
poate vedea, amprenta socia
lismului se concretizează în 
cele 4 000 de apartamente, con
struite cu precădere în ulti
mele două decenii, în dezvol
tarea impetuoasă a industriei

petroliere, a celei de prelucra
re a lemnului și meșteșugă
rești, produsele noastre de con
fecții, mobilă și împletituri din 
răchită fiind unanim aprecia
te pe piața externă. Avem in 
Moinești două licee (cu profil 
petrolier și mecanic) și cinci 
școli generale, unde se instru
iesc cîteva mii de moineșteni 
din cei 23 000 de locuitori cît 
are acum străvechea noastră 
așezare moldavă. Iar amenajă
rile cultural-sportive oferă lo
cuitorilor noștri multiple posi
bilități de petrecere în mod 
util și plăcut a timpului li
ber". Profităm de această ul
timă remarcă a interlocutoru
lui șl II întrebăm — cu gîndul 
și la apropiatele alegeri de 
deputați pentru consiliile popu
lare — cum este personal im
plicat în activitatea sportivă 
ce se desfășoară în orașul de 
pe malurile Tazlăului. .Con
știent fiind de rolul social al 
sportului — asta nu numai pen
tru că am făcut și eu sport

in tinerețe —, in calitatea pe 
care o am, nu am precupețit 
nici un efort pentru dezvolta
rea bazei sportive a orașului 
și impulsionarea activității 
sportive. Concret, am a- 
cordat și acordăm tot spri-

Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)

Asemenea unităților similare 
ale cooperației meșteșugărești din 
alte oărti ale tării, asociația Vo
ința Timișoara ocupă un loo 
bine definit In sportul de masă 
sl de performantă din munici
piul de oe Bega si din județ. 
La sugestia tovarășilor de la 
C.J.E.F.S. Timiș (..Despre Voința 
ar merita să se scrie cîteva rin- 
durl...“) am discutat cu cîtiva 
din inimoșii el activiști, am cu
noscut cîteva aspecte din viata 
asociației. Nu departe de cen
trul orașului. De Bega. clădirea 
cochetă care cuprinde sediul sl 
principalele spatii de lucru nu 
a prea mare, dar oameni gos
podari folosesc eu chibzuință, e-

Timp de 9 zile, In Sala Floreasca

CUPA ROMÂNIEI Șl ULTIMA ETAPĂ 

A DIVIZIILOR NAȚIONALE LA SCRIMĂ

De azi șl pînă vinerea viitoa
re, Sala de scrimă Floreasca 
din Capitală va găzdui între
cerile Cupei României și ulti
ma etapă a Diviziilor naționa
le A și B, cu care prilej vor

fi desemnate noile echipe cam
pioane la toate cede patru ar
me. Debutul 11 vor face flo- 
retiștli, Iar încheierea, noua 
armă, spada feminină.

ficlent am zice, flecare metru 
Datrat. pentru a satisface nevoile 
creseînde ale activității de masă 
st de performantă. Ghid ne-a 
fost prof Ștefan Nemțeanu, care, 
cu modestie, ne-a recomandat să 
notăm în fiecare loc. numele 
Dretlosilor săi colaboratori. pe 
cel care răspund de gama largă 
de activități sportive pentru cel 
7 500 de membri ai asociației („cu 
cotizația la zi") din circa 1# 000 
de cooperatori meșteșugari, ea șl 
de sediile de performantă.

Bogatul calendar al Daciadd 
cuprinde, firește, o paletă diver
să de adlvltătl de masă, majo
ritatea tn aer Uber. Da. si aid 
„fctbalul e rege* jucat — «nd 
se poate — pe terenuri „norma
le" dar mal ales pe „terenul po
livalent* de lîngă sediu, riguros 
planificat pentru campionatul 
de mlnlfotbal Tot aid se dispu
tă partide de handbal sau void, 
unitățile cooperației, două dte 
două avind terenul la dispoziția 
de dimineață ntni seara, prin- 
tr-un program la fd de dispu
tat ca st partidele tnsest. 
Excursiile la Pădurea Verde, la Șemenlc, Buziaș. Beta, Moneasa 
sau Băile Herculane numără sute 
de participant. ea familiile lor,

Mireea COSTE*

(Continuare In pag e 4-a)



IA HANGIJ Șl MAI SUS, ÎN MUNTt, TRĂIND BUCURIA ÎNTUTCfRIlOD ...
Un popat 1» Piatra Neamț îți 

va releva ca peste tot în țară, 
marea pasiune a coniilor, șoimi 
ai patriei sau purtători ai cra
vatei roșii cu tricolor, pentru 
•port. De a atletism la tenis de 
cir p ș șah mai bine de o du
zină d ramuri de sport se află, 
în reședința Județului Neamț, 
intr preferințele a mii de co
pii. Ceea ce este foarte bine !

„Dar dacă am ieși dintwe ho
tar el 3 orașului și am porni, să 
zicem, spre Bicaz, către așeză
rile de p ■ coronamentul lacului 
de acumulare sau mai departe, 
pe tirul Bistriței către nordul 
Județului, ce am găsi

întrebarea adresată prof. Ioan 
Balcîza, președintele C.J.E.F.S. 
Neamț, a primit un răspuns 
prom >t : ..Aceeași pasiune pen
tru sport, o activitate la fel de 
anim, tă și de cuprinzătoare

Se înțelege că am dorit să ne 
convingem Și, spre bucuria ce
lui care așterne aceste rînduri, 
realitățile sportive ale satelor și 
comunelo de munte din jude
țul Neamț sînt încurajatoare. 
Copiii. chiar și cei care au in- 
trnt de curînd pentru prima

oară, pe porțile șeolii, se bucură 
ori de cite ori Învățătoarele îi 
înd amnă să iasă in curte, la 
jocuri de mișcare, la exerciții de 
gimnastică. ».a concursuri de a- 
lergărl. N-an văzut nici o ex
cepție de la asemenea invitații, 
noțiunea de scutft fiind necunoscută. „Am avut doi copii care 
m-au supăra* tare, cu năzdrăvă
niile tor, ne spunea profesorul 
Vasile Gheorghieș, din comuna 
Hangu. Știți cum i-am potolit ? 
Oprindu-i pentru o vreme, de 
ia întrecerile celorlalți copii.
.cum sin* printre cei mai dis

ciplinați ajutoarele mele in or. 
ganizarea » diferite întreceri..," 

Nu întîmplăto am amintit de 
comuna Hangu. Aici am găsit 
intieaga sufiare a așezării foarte 
aproane de sport. Condițiile sînt 
aspre, nu se poate amenaja un 
stadion. Dai copiii, părinții și 
dascălii lor au găsit soluții pen
tru a., aduce sportul în comu
nă, prin alergări de cros (în 
care Mariana Onu și Petronela 
Brizuva sînt neîntrecute !), prin 
concursuri de tenis de masă 
(din nou Mariana Onu se arată 
a F ®ără adversară, .. talon ată“

de Anișoara Pancu) și, desigur, p 
prin întreceri la sanie. La Hangu 
crestele munțilo*. erau ușor albi
te, copiii sin*. în așteptarea unor 
ninsori mai convingătoare. Dar 
săniile au ș< apărut pe lîngă 
porți, gata pentru primele lan
sări...

Mai sus la Fărcașa și la Po
iana Teiului, la Viișoara copiii 
din județ au îndrăgit (greu de 
explicat de ce nimeni n-a pu
tut să ne spună) handbalul. Au 
făcui ce au făcut și au reușit F 
să își cmenajeze terenuri pe I 
care echipele claselor susțin J 
campionate in toată puterea cu- f 
vîntului. Pe clase, dar și pe L 
scoli. C1 ot la Viișoara sînt r 
oaspeții celor din Poiana Te- I 
iului sau din Fărcașa, din Bi- ■ 
cazul Ardelean sau din Grințieș. [

Există, cum ne-am convins, o L 
dorință deschisă pentru a face T 
di a sport un prieten al tuturor 
copiii r din aceste comune de - 
munte aie județului Neamț, ia I 
concretizarea căreia cei mici se L 
bucură nu numai de concursul r 
părinților și al cadrelor didac- I 
tic , ci și al consiliilor popu
lare, al primarilor (cu note ma
xime peniru cel din Hangu, Tar- 
cău, Bicazul Ardelean, Viișoara 
și Boi ca). Iată, de pildă, că în
tre așezările de munte din ju
rul lacului Bicaz -» fost inițiată 
și o întrecere sui-generis, re
zervată numai fetelor. O între
cere care vrea să evoce figura 
legendară a unei moldovence as
pre (așa cum și-a imaginat-o 
marele nostru scriitor Mihail Sa- 
doveanu, în romanul „Baltagul*). 
Vitoria Lipan. O cupă Întitulată 
sugestiv „Vitoria Lipan* reu
nește în sport (și, separat, în 
cîntec și port) sute de fete, de 
eleve, de pioniere din așezările 
sus-amintite, mareînd frumuse
țea exercițiului fizic și consem- 
nînd totodată bucuria și satis
facțiile ce ți le oferă sportul...

O secvență pe care o vom întîlni și In această iarnă, fn multe din 
•ațele ți comunele județului Neamț... Foto c Gabriel MIRON

■

După un meci echilibrat, ia Tbilisi,

VICTORIA REALIZEAZĂ UN REZULTAT
TBILISI, 4 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Ir, 
ciuda handicapului cu care 
pornea după prima manșă (în- 
frîngere pe teren propriu cu 
2—1), Victoria București nu 
a jucat ca o echipă resemnată, 
făcînd tot ce este posibil, aici, 
la Tbilisi, pentru a forța orice 
fârimă de șansă care-i mai ră
măsese. Pînă la urmă, r i a 
reușit calificarea, dar a obținut 
Un merituos „scor alb", de pal
mares, după o evoluție curajoa
să, de bună calitate, care a pla
sat-o de această dată pe picior 
de egalitate cu valoroasa sa

■ ' teneră.
Din start, jucătorii noștri, 

renunțînd la clasica perioadă 
de tatonare, reușesc, în repe
tate rînduri, să „rupă" atacu
rile gazdelor la mijlocul tere
nului și să treacă, la rîndu-le, 
în ofensivă, în special pe ari
pa dreaptă, unde Țălnar se 
angrenează în incursiuni ener

gice, terminate cu bune cen
trări, nefructificate, însă, de 
Vaișcovici și Augustin. Intu
ind în partenera sa de între
cere o echipă pusă pe fapte 
mari, Dinamo Tbilisi, dornică 
să marcheze un gol care ar fi 
scutit-o definitiv de griji, își 
suplimentează toate atacurile 
cu aportul fundașilor laterali, 
care execută repetate manevre 
de învăluire, ce nu pot înșela, 
însă, apărarea bucureșteană.

Iar atunci cind gazdelor le 
reușesc centrările năzuite, ele 
eșuează de regulă, în acroșa- 
jul fără greș al fundașului nos
tru central Mirea, care domi
nă spațiul aerian. Nereușind 
nimio din acțiune, gazdele se 
mulțumesc și cu ocazia oferi
tă (min. 27) de o lovitură libe
ră la 18 metri de poarta lui 
Nițu, dar la șutul lui Civadze, 
portarul Victoriei salvează in 
extremis. Pentru a sublinia, 
parcă, echilibrul jocului, oas
peții își înscriu și ei în cont o 
bună ocazie peste numai trei 
minute, dar, la pasa în careu 
a lui Augustin, care se lansase 
intr-un atac frontal, Vaișcovici 
intîrzie nepermiș și balonul 
este degajat.

Repriza a doua avea să lie 
și mai dinamică și mai tran 
șantă, pigmentată chiar cu 
unele durități, în care gazdele 
au fost „vioara întîi", ele 
plătind, de altfel, maniera de 
exprimare aleasă cu eliminarea 
lui Arziani (min. 65), pentru a- 
tac violent la Comănescu. Fa
zele de poartă înmulțindu-se. 
și frecvența ocaziilor a crescut, 
în consecință rămînîndu-ne să 
le inventariem : min. 47, Vaiș
covici centrează de pe aripa 
stingă, Ene preia, dar trage 
slab și Gabelia reține ; min. 53. 
Tveiba nu poate finaliza o 
cursă impetuoasă, căci NițuTiberiu STAMA

„CUPA AGRONOMIA" LA
In rindui competițiilor de că

lărie organizate in acest sezon, 
„Cupa Agronomia**, oare a avut 
loc la slirșitul săptămînil trecu
te la baza Hipică a Stațiunii Di
dactice Experimentale de la Bel- 
ciugatele, se înscrie ca o de
plină reușită Șl aceasta din mal 
multe puncte de vedere. In pri
mul rînd, întrecerile au reunit 
la start, alături de mulți călă
reți consacrat!, ți numeroși ti
neri, la special de la herghelii, 
deci cu influențe benefice asu
pra experienței competiționale, 
unii cu evoluții de bună cali
tate, așa cum au lost Dan Cior- 
tescu, Vasile Manolache (Jegă- 
11a), Damian Cazac (Agronomia) 
ș.a. De asemenea. in concurs 
s-au aflat cai tineri, cu evidente 
calități pentru sărituri (Șerpaș, 
Protar, Rotula Sică, Rarău etc.), 
dovadă că, pe de o parte, la 
nivelul hergheliilor se lucrează 
intens pentru promovarea calu
lui de sport iar pe de alta, aso
ciațiile și cluburile sint intere
sate In obținerea unor cit mal 
bune performanțe. Vom sublinia, 
totodată preocupările deosebite 
ale organizatorilor (asociația a- 
parține de Institutul Agronomio 
„N. Bălcescu" București) de a 
realiza o bază hipică pusă la 
punct și capabilă să găzduiască 
In excelente condiții șl alte com
petiții amicale și, chiar, oficiale, 
precum șl inițiativa in sine.

Să revenim, In cîteva cuvinte, 
la disputele propriu-zise. Progra
mul a cuprins patru probe 
de cat semiușoară șl ușoară, tn 
fiecare majoritatea participanți- 
lor — de la Dinamo, Dumbrava 
Neamț, A. S. Jegălia și Agrono-

CĂLĂRIE - 0 REUȘITA
mia — avînd evotuțil bune, lup
ta pentru intîietate fiind echili
brată, în multe ocazii ciștigăto- 
rul fiind desemnat la cronome
tru.

REZULTATE : cat. semlușoară 
1 — 1. Damian Cazac (Agrono
mia) cu Rotuia 0 p (64,1 s), 2. 
Florin Stoica (Dinamo) cu Gri- 
dan 1 p (65,8 s), 3. Dan Cior- 
tescu (Jegălia! cu Șerpaș 0 p 
(70,4 s) ; cat. ușoară — 1. Dan 
Ciortescu cu Protar 0 p (80,1 s), 
2. Florin Stoica cu Gridan o p 
(82,1 s), 3. Vasile Manolache (Je
gălia) cu Rarău o p (90,3 s) ; se- 
miușoară II — 1. Ionel Bucur 
(Dinamo) cu Stop 0 p (68,4 s), 
2. Ioan T'ncu (Dinamo) cu Sche
ma 0 p (70.2 s). 3. Mihai Huțanu 
(Jegălia) cu Sică 0 p (71,3 s) ; 
durată — 1. Damian Cazac cu 
Mangalia 32 p (92,4 s), 2. Nicu- 
șor Paraschiv (Dumbrava) cu 
Spartac 32 p (94,4 s), 3. Vasile 
Manolache cu Leopard 30 p.

în urma cumulării rezultatelor 
din cele patru probe, trofeul a 
revenit lui Dan Ciortescu 50 p, 
urmat de Vasile Manolache 46 p, 
Damian Cazac 36 p, Ioan Tincu 
33 p. Florin Stoica 32 p. Ionel 
Buour 25 p.

Emanuel FANTANEANU

• DE VINERI pînă duminică, 
u Tg. Mureș, va avea loc un a- 

tractiv concurs de atelaje, la 
care vor participa numeroase 
echipaje de la hergheliile din 
țară.• StMBATA și duminică, de 
la ora 10, la baza nipică a clu
bului Steaua se va desfășura 
ultima etapă n Campionatului 
Național de dresaj.

FINALELE
Cele 5 grupe ale finalelor B 

(2 feminine și 3 masculine) în
cheiate recent au desemnat ocu- 
panții locurilor vacante (8 locuri 
la feminin și 6 locuri la mascu
lin) pentru mult așteptatele fi
nale mari. Remarcăm trei debu
turi pe prima scenă: Lavinia
Popescu, Ildiko Kun și Dragoș 
Dumitrache, în rest, toți califi
cați! avînd în palmares mai 
multe prezențe în finală.

în grupa feminină de la Tuș- 
nad, foarte omogenă, trei ju
cătoare s-au desprins în a doua 
jumătate a concursului, asigu- 
rîndu-și o calificare lipsită de 
griji cu cîteva runde înainte de 
gongul final — Otilia Ganț, lu- 
dita Chiricuță și Ildiko Kun — 
toate trei totalizînd cîte 8,5 p. 
într-o luptă strînsă pentru locul 
al 4-lea, Edit Kozma a luat 
un infim avans față de Mariana 
Caravan, amîndouă cu cîte 8 p.

La Slănic Moldova grupa a 
fost dominată autoritar de Mari
ana Duminică. Ea a obținut cel 
mai ridicat punctaj din toate 
cele 5 grupe: 18 p. Următoare
le clasate au fost Eugenia Ghin
dă, cu 9 p, Lavinia Popescu și 
Mădălina Stroe, amîndouă cu 
cîte 8 p (ultima cu un finiș 
foarte puternic și 3 partide cîș- 
tigate consecutiv).

în grupa băieților de la Poia
na Brașov (cea mai puternică), 
doi vechi rivali, maeștrii inter
naționali Mircea Pavlov și Ser
giu Griinberg, au acumulat cîte 
9,5 p, terminînd în frunte.

La Predeal primii au fost 
Dragoș Dumitrache și Gheorghe 
Ciolac, ambii cu cîte 9,5 p, iar 
în grupa de la Sovata, din plu
tonul de 4 jucători fruntași care 
au avut 8 p, coeficienții Sonne-

B LA SAHU
born i-au favorizat pe Valeriu 
Nicolaide și loan Biriescu, față 
de Dorel Oltean și Sandor Biro. 

Amintim că în finala femini
nă vor mai participa Margareta 
Mureșan, Cristina Bădulescu, 
Gabriela Stanciu, Elisabeta Po- 
lihroniade, Gertrude Baumstark, 
Ligia Jicman, Smaranda Boicu 
și Cristina Stanca, iar în cea 
masculină Mihai Șubă, Florin 
Gheorghiu, Ovidiu Foișor, Con
stantin ionescu, Mihail Marin, 
Mihai Ghindă, Valentin Stoica, 
Adrian Negulescu (actualul cam
pion național), Theodor Ghițes- 
cu, Parik Ștefanov, Monel Tra- 
tatovici și Iulius Armaș.

Dacă nu se vor înregistra ab
sențe de ultimă oră, vom avea 
cele mai tari finale jucate vreo
dată la noi, mediile Elo fiind de 
2171 p la feminin și 2414 p la 
masculin.

Finalele vor începe la data de 
15 noiembrie, locurile de dispu
tare fiind desemnate ieri în șe
dința Biroului Federal de Șah : 
București — sala I.T.B. (feminin) 
și Predeal — Complexul Cioplea 
(masculin).
• La Complexul cultural spor

tiv studențesc Tei au avut loc 
turneele semifinale ale primului 
Campionat Național de Go. Pen
tru finală, care se va desfășura 
între lfl—22 noiembrie la Băile 
Herculane, s-au calificat 6 jucă
tori : Lucrețiu Calotă, Sergiu Iri- 
mie, Cristian Gavrilă (toți 3 din 
Brașov), Alexandru Butnariu, 
Bogdan Sburlea (ambii din Bucu
rești) și Cristian Cobeli (Vatra 
Dornei). în mod surprinzător, 
marii favoriți ai semifinalelor, 
bucuireștenii Radu Baciu și Mihai 
Bîscă. au fo-st eliminați.

terminat^
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RODNICĂ SIMBIOZĂ ÎNTRE MUNCĂ
(Urmare din pag I)

I POST-SCRIPTUM

I
 HANDBAL FORMULA consacrată adre

sată pasagerilor unei curse TAROM „Co
mandantul șl echipajul său...", a putut II 

I auzită săptămîna trecută de handbaliștii
de la Steaua șl H.C. Minaur Baia Mare, 
în avionul „IL 18“ care a zburat pe ruta 
București — Satu Mare — Goteborg — 
Halmstad și retur Apoi s-a format o ade- 

Ivărată familie, membrii echipajului — cu 
toții doar cu puțin mai... virstnlcl declt 
handbaliștii celor două echipe — fiind cu
noscători și mari pasionați ai handbalului. 
El au etalat o adevărată demonstrație de 

Imari maeștri al zborului, iar la Halmstad,
La „capul de linie* al cursei, au făcut o 
frumoasă galerie pentru Minaur, în tim
pul meciului cu echipa locală Drott. Iată 
șl numele acestor oameni deosebiți : Ion 

IPanait — comandant ; Petre Popescu — 
secund ; Gheorghe Țonea — navigator ; 
Petre Buțu — mecanic de bord ; Marin 
Titivel — radio-telegrafist ; Dumitru Ma
rin și Ion Aibu — tehnici ; Cornelia Du- 

Inea, Rodica Stejairu șl Gabriela Gherghina
— stewardese • In partida cu Drott 
Halmstad băimăreanul Halmagyi a Înscris 
două frumoase goluri Dacă și colegii săi 
cu mult mai multă experiență ar fi oferit 

I astfel de „porții" adversarilor, altul era
deznodămlntul partidei. (I GV.).

• CAMPIOANA Suediei la handbal mas
culin, Redbergsllds I.K. Goteborg, a fost 

I superioară la capitolul numit dlrzenie, tn
torul manșei a II-a a „Cupei Campionilor

...LA CUPELE EUROPENE
Europeni*, q Dacă nu ar fi fost descali
ficarea — total pripită și neîndreptățită 
— a lui Marian Dumitru în minutul 39 
la un fault obișnuit de joc, am fi con
semnat poate lipsa minutelor de penali
zare pentru formația noastră campioană 
(suedezii au avut patru eliminări de cîte 
două minute) ceea ce demonstrează o 
dată în plus fair-play-ul echipei Steaua. 
• La un interval de numai 17 secunde 
portarii ambelor formații s-au remarcat 
parînd aruncări de la 7 m : Bengt Westp
hal (Dumitru Berbece) și Adrian Simion 
(Jdrn Jilsen). • Rapid în acțiuni, insis
tent, pivotul echipei gazdă. Johan Eklund, 
s-a dovedit inspirat în acțiunile pe semi
cercul echipei noastre înscriind de cinci 
ori. Nici nu se terminase bine partida și 
amintitul jucător se grăbea foarte tare. 
Credeam că este vorba numai de tempera
ment ; aveam să aflăm curînd că rapidi
tatea cu care părăsea terenul de joc și apoi 
vestiarul echipei sale se datora intrării 
peste numai cîteva minute în serviciu și 
nu într-unul oarecare, ci în cadrul forma
ției de... pompieri din care face parte. 
Explicabilă deci rapiditatea : deformare 
(lăudabilă pe deplin în 9 cest caz) profe
sională ! (M. V.).
• ÎN CUPA CUPELOR, la partida cu 

S.C. Leipzig, Politehnica Timișoara a avut, 
ea de obicei, în Sala Sporturilor „Olim
pia,* o galerie pe care și-ar dori-o orice 
altă echipă. Sufletlști ,.sută-n sută", ata

șați echipei, suporterii timișoreni și-au 
susținut exemplar favorlții. Le-au făcut, 
ca toți suporterii, o frumoasă primire la 
apariția în teren (ca și oaspeților, de alt
fel), le-au aplaudat reușitele. Dar marea 
lor calitate a fost că, fini cunoscători ai 
jocului de handbal și „simțindu-i“ In mo
mentele grele (care nu au lipsit în această 
partidă), au reacționat prompt, dîndu-le 
aripi. Nici un reproș la pasele greșite sau 
la aruncările ratate, toți spectatorii im- 
plicîndu-se parcă direct în răspunderea 
pentru obținerea victoriei. Ce bine ar fi 
să joace „Poli* toate meciurile acasă. (M.C.)

POLO. ÎNTRE spectatorii semifinalei Di
namo — Sisley Pescara, de la Pitești, s-au 
aflat doi binecunoscuți jucători de tenis, 
Dumitru Hărădău și Adrian Marcu. „Mi-a 
plăcut cum au luptat băieții", ne spunea 
primul dintre ei, recunoscut ca un lup
tător prin excelență • CA BUCUREȘTE- 
NII au fost aplaudați la scenă deschisă în 
momentele pasionantei Lor curse pentru 
întoarcerea rezultatului, e cît se poate de 
firesc. Dar și atunci cînd. în prima re
priză, oaspeții se detașaseră la două-trei 
goluri, galeria dinamoviștilor, chiar dacă 
nu prea mare, și-a făcut, cum se spune, 
datoria, fără a-și pierde încrederea în vic
torie. • CU ANI ÎN URMA, un jucător 
numit D’Altrui era adversarul lui Anatol 
Grințescu și colegilor săi de generație. 
Acum, un alt D’Altrui se numără printre 
componenții echipei din Pescara, partenera 
de întrecere a lui Răducanu și celorlalți. 
Un amănunta cel doi Internaționali ita
lieni, tată și fiu. au împreună patru pre
zențe la J.O. (G. R.).

I

I

I

jinul pentru modernizarea și 
extinderea bazelor existente, 
cum sînt cele de la stadio
nul Petrolul și de ia unită
țile școlare ; recent a fost dată 
în folosință o sală de sport : 
în zona gării se află în curs 
de amenajare o bază sportivă 
complexă în care este inclus și 
un patinoar natural ; iar baza 
de agrement -«Pădurea cu 
pini» oferă condiții excelente 
pentru practicarea sportului a- 
tît vara, cît și iarna, dispunînd 
de o pîrtie de schi și săniuș 
de 600 m. Rog să rețineți că 
toate aceste realizări s-au ob
ținut cu contribuția nemijlocită 
a locuitorilor orașului, care au 
prestat mii de ore de muncă 
patriotică. Atît eu, cît și cei
lalți membri ai consiliului ur
mărim și analizăm cu regula
ritate activitatea sportivă, sus- 
(inind orice inițiativă pentru 
dezvoltarea ei".

Entuziasmul și plăcerea cu 
care primarul ne vorbește des
pre sport ne face să înțele
gem că bunele rezultate ob
ținute de sportul moineștean 
se datoresc în mare parte spri
jinului concret acordat deopo
trivă de Consiliul popular, de 
conducătorii unităților econo
mice și de locuitorii urbei pen
tru dezvoltarea bazei materia
le și pentru amplificarea acti
vității sportive. Sub acest din 
urmă aspect, președintele Con
siliului Orășenesc pentru Edu
cație Fizică și Sport, Ion Co- 
jan, care de 30 de ani mun
cește cu pasiune pe „ogorul" 
sportului moineștean, ne oferă 
cîteva date : „In orașul nostru 
există 17 asociații sportive care 
desfășoară o bogată Activitate. 
Atît în sportul de performan
ță, cît și mai ales in sportul de 
masă am obținut rezultate pro
mițătoare. Așa de pildă in ca
drul întrecerilor Daciadei, a

campionateloi 
ne situăm i 
fruntașe, iar 
a Daciadei e 
rea a cuceri 
gint Ia tenis 
se practică c 
balul, tenisu 
cimp, atletisi 
hui. Puteți i 
me de elem 
perspective : 
nis de mas, 
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Rjd’j^ sii 
că și sport...

La Buzău: „CUPA VIITORUL" L/
Concursurile de culturism au în 

ultima vreme o to<t mai mare 
popularitate, în multe centre din 
țară. Recent, la Buzău s-a or
ganizat prima ediție a „Cupei 
Viitorul", care s-a bucurat de un 
frumos succes organizatoric, de 
participare și, nu în ultimul 
rînd, de o mare afluență a spec
tatorilor. întrecerile au fo*st pa
sionante, datorită faptului că 
printre particlpanțl se aflau nu
meroși campioni ai țării. Iată 
primii clasați pe categorii : 70 kg 
— Cristian Mihăilescu (Farul

Constanța) ; 
druță (Viitor 
Nicolae Giur 
Mare) ; 88 k 
tache (Rapid 
Petre Ciorbă 
rechi : Eugei 
Giurgi, iar 1 
Giurgi. S-au 
ordinea cate; 
locurile secu 
(Farul Const 
(Matrița Odo 
(Sănătatea St 
(Farul Consu



SPORTUL STUDENȚESC OBȚINE 0 SUPERBA CALIFICARE’ 7
primă jocului un ritm debor
dant, simțind că adversarul 
poate primi loviturile de gra
ție. Centrarea lui Pologea, din 
minutul 12, prin fața porții nu 
este însă interceptată ; Coraș 
(min. 17) greșește puțin ținta ; 
două lovituri libere indirecte 
(min. 38 și 39) rămîn fără 
rezultat și „capul" lui Coraș 
(min. 42) încheie suita ocazii
lor din primele 45 de minute, 
perioadă în care oaspeții au 
expediat un singur șut pe poar
tă. în min. 22, prin Steffensen.

Cu o anume tentă de echi
libru începe și repriza secun
dă. Olsen execută imprecis o 
lovitură liberă din afara ca
reului, după care Coraș (min. 
54), după ce-1 deposedează pe 
Vilfort, va trimite cu boltă, 
spre poarta goală, dar înaltul

(Urmare din pag. I)

dind partida cu o mare am
biție, dăruindu-se exemplar, 
pinâ la epuizare, forcingul im
primat determir.îndu-i pe ju
cătorii danezi să fie preocu
pați mereu de stăvilirea atacu
rilor declanșate de Sportul 
Studențesc, 
inexistența 
la cealaltă 
tian.

Dacă in
fotbaliștii ___________
să stăvilească jocul avîntat, la 
victorie, al echipei noastre, 
printr-un marca] strict (om la 
om pe tot terenul) și printr-un 
presing colectiv, treptat însă, 
echilibru] s-a rupt, formația 
din „Regie" începîndu-și cursa

Așa se și explică 
fazelor 
poartă,

periculoase 
a lui Cris

primele 
danezi ;

> 10 minute 
au Încercat

IMPOSIBILUL A FOST ÎNVINS!
Ieri, ta meciul cu BrOndby, imposibilul a fost învins. Ne vom 

aminti, fără Îndoială, și peste ani de acest fantastic, neverosimil, 
fabulos 6—0 al Sportului Studențesc intr-o bătălie cu totul ine
gală la startul partidei, o partidă în care se înfruntau Învin
gătorii iul 
11 studențl 
să uite că lanterna pe care o feresc cu ultimele speranțe de 
vintul rece ' * ‘
un vis urit.

Acum, meciul a rămas in urmă. Marii blonzi au fost surcla
sați. Dar nu prin cine știe ce beneficiu al hazardului, ci prin- 
tr-un mare plus de inteligență, la capătul unei partide in care 
— poate pentru prima oară — jensenli șl nlelsenii vor medita 
la ideea oft fotbalul e mai mult decît o canonadă surdă, chiar 
dacă el s-a născut printre cețurile Septentrionului atit de drag 
lui Laudrup sau Hansen.

Meciul de ieri a fost un formidabil beneficiu al cronicaru
lui... Un cronicar care a fost pe Wembley, intr-o noapte de 
lamă, eare nu a lipsit de la Arad, intr-o după-amlază de 
neuitat, cind lui Van Hanegem nu-i venea aă-șl creadă ochi
lor... Un cronicar care a trăit șl noaptea legendară de la 
Sevllta, cea mai mare performanță a fotbalului românesc.

Dar ta timp ce pe Wembley se Juca un meci fără primej
dia infarctului, pentru că era doar unul amical (rolul Incal
culabil al acelei nopți avea să se vadă abia mai tlrziu), in 
timp ce U.T.A. apăra, totuși, un 1—1 care oferea șl varianta Iul 
9—0 (așa cum s-a intîmplat, de altfel) șl ta timp ce Steaua, 
la Sevilla, chiar dacă avea în față un obstacol foarte Înalt, 
nu se afla ta fața imposibilului, ea avlnd să .... 
un pas spre vlrf...

Ieri, pe stadionul atit de sfios al „Regiei", 
spunea — stat Infime.

Dar cronicarului i-a fost dat să trăiască și 
manță ...imposibilă. Spunem imposibilă pentru

Gbteborg — deținătoarea Cupel U.E.F.A. 
„alb-negri" oare își propuseseră să uite.

- șl cei 
da, da...

chel, rămas înmărmurit. Final 
debordant de partidă, cu spec
tatorii în picioare și cu Brond- 
by în... corzi. Imprevizibilul se 
produce în penultimul minut 
de Joc, cind PANA, Ia capătul 
unei faze fără replică pentru 
fundașii danezi, a trimis, din 
apropiere, cu capul, balonul 
in poartă, anulînd avantajul 
din primul joc al campioanei 
Danemarcei

Au urmat prelungirile, în 
care Sportul a fost în conti
nuare mai bună, meritînd cu 
prisosință golul calificării. Po- 
logea, Pană și Bozeșan au fost 
de altfel pe punctul de a mar
ca, dar nu au izbutit

Emoții, apoi. Ja executarea 
penaltyurilor. încep danezii, 
prin portarul Schmeichel. care 
ratează. înscrie IORGULESCU. 
Apără Cristian șutul lui Olsen, 
înscrie ȚICLEANU. Respinge 
Cristian mingea expediată de 
K. Nielsen, după care BOZE
ȘAN îl învinge pe Schmeichel, 
parafînd superba calificare. O 
calificare neașteptată, dar in
discutabilă. obținută la capătul 
unui joc epuizant. Bravilor ju
cători ai Sportului Studențesc, 
cărora la sfîrșit le curgeau pe 

le
al campionatului nostru este o realitate și nu doar

mal facă doar

șansele — m

această perfor- 
. . ---- - ------- —«--------  ,------  că totul... darabsolut totul era împotriva „alb-negrilor“ rămași eu Pologea, eu 

Achim șl CU Ciucă... Spunem imposibilă pentru eă ea nn a 
putut fi obținută doar eu fentele miraculoase ale lui Marcel 
Coraș, cu ziua de mare inspirație ■ lui Bozeșan, cu avtaturile 
de călăreț ta turnir ale Iui Mircea Popa, ci cu flacăra oare 
l-a cuprins pe toți, dar absolut pe toți, inclusiv — sau mai 
ales — Cristian, care, ta focul bătăliei, a cutezat să-i arunce 
mânușa lui Dueadam, inegalabilul.

Așa a fost ta seara sură a lui 4 noiembrie 1M7.
o seară ta care cronicarul privește eu o nestinsă emoție 

„programul pentru Brandby", unde ■ scris negru pe alb (de 
fapt, albastru pe roșu...) un Îndemn intitulat „Și ei stat 11 
Un Îndemn oare se încheia cu cuvintele ;

„Duceți-vă eu mal mult curaj, băieți 1 Dacă ar fi «A simpli
ficăm lucrurile, șl ei nu sfat decît tot 11. Știu, e să spuneți 
că e un calcul simplist, dar lată eă cel de la Bovanleml stat 
dincolo de Cercul Polar și mă confirmă.

E rîndul vostru I*.
Șl a fost...

loan CHIRILA

în Cupa Balcanică intercluburi

F.C. ARGEȘ - SLAVIA SOFIA
potou“ dreptulRatind „la 

de a participa în Cupa UEFA, 
F. C. Argeș dorește, totuși, 
forțarea unei cote internațio
nale, prin afirmarea ta Cupa 
Balcanică intercluburi. In a- 
ceastâ competiție, după 0—2 la 
PAOK Salonik, a obținut un 
2—0, acasă, în fața lui Lufte- 
tari (Albania), iar astăzi, tot 
în Trivaie, urmează să pri
mească replica Slaviei din 
Sofia. Argeșenii sînt conștienți 
că doar o victorie îi poate 
menține In cursa pentru 
tigarea seriei, după cum 
conștienți și de valoarea 
versarei, aflată pe locul 
ta campionatul bulgar. Ei , 
că „trio“-ul de internaționali 
(Naidenov — Alexandrov — 
Gh. Dimitrov) dă consistență

dorește, totuși,

clș 
tint 
ad- 
doi 

știu

jocului formației sofiote, afla
tă în plină formă, ultimele 
rezultate fiind, de altfel, edi
ficatoare: 4—0 cu PAOK Sa
lonic, 4—1 cu Vrața, acasă, 
și 0—0 la Varna, ultimele două 
meciuri 
internă, 
lăsat o 
(gabarit, 
vrarea . _____
antrenament efectuat pe tere
nul de joc miercuri, după- 
amiază, imediat după sosire.

Meciul va începe la ora 14 
și va fi condus de arbitrul al
banez Dhori Rifti (la tușe, 
bucureștenii Dan Petrescu și 
Jean Grama). Din formația 
gazdă va lipsi mijlocașul Ște
fan, cu cartonaș roșu în me
ciul precedent.

contînd în întrecerea 
Echipa oaspete a și 

bună impresie vizuală 
dexteritate în mane- 

balonului) la scurtul

contracronometru In dorința a- 
nulărli handicapului din pri
mul meci, de la Copenhaga. 
Și primul gol a căzut repede, 
în minutul 7, gol care avea să 
dea aripi echipei noastre in 
superbul ei „zbor" spre turul 
III al Cupei U.E.F.A. : Coraș 
s-a infiltrat pe partea stingă, 
a .croșetat" în stilul lui ca
racteristic. i-a pasat lui Boze- 
șan, a urmat centrarea pe Jos 
și MUNTEANU II, apărut o- 
portun, a șutat în colțul lung 
al porții lui Schmeichel, min
gea deviind din bară in plasă. 
Din acest moment, Sportul im-

Schmeichel prinde balonul. E- 
moții la poarta lui Cristian, fai 
min. 66, cfnd Christensen, scă
pat singur, și-a Încheiat ac
țiunea cu un șut pe jos, dar 
portarul „alb-negrilor“ a reți
nut cu siguranță Minutele se 
scurg in defavoarea Sportului 
și se părea că formația daneză 
se îndreaptă spre calificare. 
Dar a venit min. 78, cînd Ior- 
gulescu l-a angajat frontal pe 
BOZEȘAN ; a urmat o execuție 
de mare finețe tehnică: prelua
re pe piept, întoarcere și șut din 
voie, cu boltă, balonul intrînd 
in vinciul porții lui Schmei-

CONCURS
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică și Sport — 
Federația Română de Fotbal 
încadrează prin concurs, ta 
condițiile Legii nr. 12/1971, un 
instructor sportiv I. Condiții : 
studii superioare de Sbeeiali- 
tate (I.C.F., I.E.F.S., F.E.F.) ;
vechime ta specialitate mini
mum 8 ani ; domiciliul stabil 
ta municipiul București.

înscrierile se primesc până 
la data de 14 noiembrie 1987, 
la Serviciul Personal al 
C.N.E.F.S. Informații supli
mentare la telefonul U.10 05 
sau 11.79.70 — interior

ANUNȚ
Cursanții din anii I 91 n 

care au participat la lecțiile 
pregătitoare ale cursului de 
calificare a antrenorilor pen
tru semestrul II pot să se 
prezinte la examenele care 
vor avea loc la I.E.F.S., după 
următorul program :

anul I — 10 noiembrie : or
ganizarea educației fizice șl 

11 noiembrie t 
antrenamentului 5

260.

sportului ; 
fiziologia 
13 noiembrie : anatomia.

anul II — 9 noiembrie : 
oontrol, asistență medicală șl 
masaj ; 10 noiembrie : psiho
logia sportului ; 13 noiembrie 1 
biomecanica.

I 

î

VACANȚE DE SĂNĂTATE IN STAȚIUNI MONTANE
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și I.T.H.R. BUCU

REȘTI vă oferă, în această perioadă, posibilitatea petrecerii 
unei vacanțe reconfortante tntr-o stațiune montană.

Vacanța într-o stațiune de munte înseamnă nu numai 
fortificarea sănătății cu factori naturali specifici, ci și petre
cerea plăcută a timpului. Organizatorii de turism vă oferă 
numeroase posibilități de participare la manifestări cultural- 
artistice și sportive de mare atracție, o vacanță la munte 
rămînînd o amintire de neuitat.

Alegeți, dintre cele pe care vi le sugerăm, cea mai în
drăgită stațiune :

• Semenic BDurău • Lacu Roșu • Bușteni • Predeal 
• Poiana Brașov • Sinaia • Borșa • Izvoarele.

Durata sejurului și data plecării în stațiune sînt în func
ție de dorințele dumneavoastră.

obraji lacrimile bucuriei, 
mulțumim călduros pentru 
ceastă inegalabilă izbîndă.

Arbitrul austriac M. Holz- 
mann a condus foarte bine for
mațiile :

SPORTUL STUDENȚESC : 
CRISTIAN — M. MARIAN, M. 
POPA, IORGULESCU. MUN
TEANU II (min. 106 A- 
CHIM) — PANĂ, BOZEȘAN, 
ȚICLEANU, POLOGEA — S. 
RĂDUCANU (min. 73 CIUCA), 
CORAȘ.

BRONDBY : Schmeichel — 
B. Jensen, K. Nielsen. OLSEN, 
Madsen — Steffensen (min. 58 
Torben), Chrois, Christensen — 
B. Laudrup (min. 81 Osterga
ard), C. NIELSEN. Vilfort.

ESKIȘEHIR - CORVINUL HUNEDOARA
ESKIȘEHIR, 4 (prin telefon 

de la trimisul nostru special). 
După escala făcută la Istanbul, 
în cursul nopții de marți, 
Corvinul Hunedoara și-a con
tinuat călătoria, ajungînd ta 
localitate miercuri la prînz. 
La puțin timp după sosirea 
în Eskișehir, antrenorul C. Ar
deleana a condus o ședință de 
pregătire pe stadionul unde 
Corvinul va susține, joi, me
ciul cu echipa locală, progra
mat în cadrul Cupei Balca
nice interdluburi. Toți ju
cătorii sînt apți de joc și 
sînt animați de dorința de a 
evolua la un bun nivel pentru 
a obține un rezultat care *ă-i 
mențină în cursa pentru faza 
finală.

Adversara Corvinului, echipa 
Eskișehir, se află în prima 
parte a clasamentului, evolu-

țiile sale fiind însă contradic
torii. Astfel, jucînd în depla
sare, a terminat la egalitate 
(1—1) cu Ankara și a dispus 
de Fenerbahce (cu 4—01) și 
Altay (1—0), dar a pierdut pe 
teren propriu în fața lui Ga- 
latasaray (0—1) și Beșiktas 
(0—1). Iată formațiile :

CORVINUL: loniță — Bar- 
dac. Mărginean, Dubinciuc, 
Tirnoveanu — Petcu, Burlan, 
Klein, Nicșa — Suciu, Cojo
carii.

ESKIȘEHIR : Zdanovici, Ne- 
Jat, Ibrahim, Erdohan, Mugeat 
— Vedat, Adnan. Fuat — lu- 
suf, Fatih, Nedim.

Intîlnirea se va desfășura 
pe stadionul „Atattiirk" (20.000 
locuri), începînd de la ora 
14,00 și va fi arbitrată de 
Anton Vasiliev (Bulgaria).

Pompiliu VINTILA

• LA SFIRȘITUL MECIULUI Universitatea 
Craiova — „U* Cluj-Napoca, in eare oaspeții 
„scoseseră" un prețios „scor alb", un grup ma
siv de suporteri schimba impresii, căuttnd ex
plicația (semi) eșecului eraiovean. Cineva, timid 
ee-1 drept, a invocat prestația arbitrului. I-a 
retezat-o, insă, scurt, Petre Deselnlcu, fostul ’ 
fundaș central din echipa de aur, eare, cu un 
admirabil îair-play, ■ replicat : „vin» nu apar
ține declt echipei, care a Jucat slab. Este inad
misibil să domini 90 de minute și să nu iți 
creezi nid măcar o singură mare ocazie de 
gol t". • Din formația craioveană au lipsit, 
(îmbătă, mijlocașul Mănăilă (accidentat) și ex
trema Stoica. Cel de *1 doilea, după un start 
promițător pe prima scenă, în actualul sezon, 
• considerat (după o păgubitoare mentalitate) 
că are suficiente „argumente" pentru a-și În
frunta antrenoruL C. Oțet a fost, însă, de altă _M----- upărere și l-a ___ ____
formația de „speranțe".
• IN FORMAȚIA Pe

trolului a produs o 
foarte bună impresie 
extremul sting» Ursea, 
un jucător mobil, do
tat eu • tehnică vivace 
și eu un pronunțai 
simț al golului. Ia pa
ranteză fie spus. Ursea 
a reușit la examenul de 
admitere la Petrol șl 
Gaze, unde a-a prezen
tat la un nivel superior

„surghiunit" vreo trei etape 
Pentru meditație...
multor studențl ...nefot- 
baUști • S-a reaccl- 
dentat Mocanii. Din fe
ricire, după med, am 
putut vedea că nu e a- 
fectat osul. Mocanii re
prezintă mult ta ansam
blul echipei petroliste. 
Slmbăta trecută, pe 
fondul ofensivei pktieș- 
tene de după pauză, a ---- - . jmlipsit mult șutul 
puternic...
lul S. C. Bacău• PRIMA VICTORIE a 

actualul campionat a declanșat, după joc, 
cabine, un firesc sentiment de satisfacție.

ta
cabine, un firesc sentiment de satisfacție. Bu
curia oare li cuprinsese pe toți contrasta eu 
tabloul oferit de un coechipier al Învingătorilor, 
Verigeanu, care, sprljlnlndu-se in clrje, ocupa 
un loc retras, undeva lingă ușă. „Mă simt ceva 
mal bine, acum, după operația suferită la tendon, 
șl sper ea in eurînd să Încep ședințele cu ca
racter de recuperare", — ni se confesa Veri
geanu. „Oricum, a adăugat el, in retur, mal 
mult ca sigur, îmi voi relua locul in echipă*. • 
Așa cum cobora scările, pentru a părăsi incinta 
stadionului din Bacău, sub ninsoarea care se 
întețise, grupul suporterilor rapidiștl, cel mal 
mu Iți dintre el sub 20 de ani, inspira o anume 
compasiune. Prestația mal mult declt modestă 
a formației favorite le... spunea că 
deplasarea degeaba.

au făcut

sezon. Dumă nefavora
bila aerie (0—1, 0—5,
0—1, 6—7), F.C. Olt a 
reușit șl primul său 
gol din deplasare, cu 
care a condus pină In 
mim, 84 I • Frumoasă 
ambianța stadionului 
din Moretti, unde orga
nizarea a fost dintre 
cele mai bune. Iar la

reușita partidei au 
contribuit ambele for
mații, care au evoluat 
deschis, ca doi boxeri... 
fără gardă. • Pe bună 
dreptate se întrebau 
unii spectatori din Mo
renl : cum o fi pierdut 
F.C. Oti eu 6—7 la 
Brasov 7

• LA MECIUL VICTORIA — CORVINUL, In 
afara faptului că ambele echipe. au fost preo
cupate de jocul ofensiv, a impresionat plăcut 
și faptul eă ambele combatante au abordat jo
cul in spiritul unul deplin falr-ptay • Deși a 
absentat aproape o lună din cauza unui acci
dent la genunchi, llbero-ul echipei Victoria, 
Costel Solomon, a jucat foarte bine șl ta me
ciul cu Corvinul. Sobru, decis, cu un plasament 
perfect, el a fost „creierul" formației. • Deși 
Corvinul a evoluat fără Internaționalul Klein, 
suspendat o etapă pentru două eartonașe gal
bene, ceilalți jucători au căutat să-l suplineas
că, Msînd p-'n comportarea tor o frumoasă 
Impresie.

<*■

• UN GEST DE A- 
DEVARATĂ COLEGIA
LITATE. Cum se știe, 
antrenorul lui F.C. Olt, 
Paul Popescu, s-a Îm
bolnăvit și, în timpul 
meciului cu F.CJM.. a 
fost Internat In spitalul 
din Brașov. Slmbătă. 
adică In ziua partided 
de la Mo reni, Silviu 
Stănescu, secundul e- 
cttipei oltene, și-a vi-

la Brașov, 
venit la 

condus 
in

zitat colegul 
după care a 
Morenl și șl-a 
echipa ta meciul 
care a realizat o pre
țioasă remiză. Silviu ne 
spunea că Paul 
pescu se 
ta curlnd 
spital. • 
F.C. Olt : 
la Morenl ,__ _ ,
ta deplasare din acest

Po- 
simte bine și 
va ieși din 
Apropo de 
ea a reușit 
primul punct

• „UFF, CE GREU A 
FOST 1“... Aceasta a 
fost exclamația pre- 
ședintelul Mubuful
F.CJ4. Brașov, Borneo 
Pașeu. după terminarea 
partidei cu „Poli" Ti
mișoara, echipă oare a 
jucat bine ta cîmp pri
mele M de minute, dar 
n-a prea contat ta o- 
fensivă. „Dacă l-aș ti 
avut pe Vlătănescu și 
Oloșutean..., regreta an
trenorul Ion V. lonescu, 
alta ar fi fost situația*. 
Pi'eclzăm că cei doi 
erau accidentați la ora 
jocului, primul deveni
se indisponibil — la un 
antrenament, al doilea 
— ta timpul partidei 
eu C.SM. Suceava. • 
Fundașul dreapta Bălan 
este, așa cum nl-1 pre
zenta șl excelentul pro
gram editat de F.C.M.. 
o veritabilă promisiune. 
Șl simbăte trecută a

făcut o partidă bună. 
Din păcate pentru el. 
cronicarul a trebuit 
să-i scadă nota pentru 
eă, Ja un atac „tare" 
de deposedare, l-a acci
dentat pe Bobaru (care, 
de altfel, a șl fost inlo- 
cuit imediat). Brașovea
nul merita, zicem noi, 
cartonașul galben. • 
Avădanei, instate de 
meci : „In etapa tre
cută, din cauza cumu
lului de cartonașe, am 
rost nevoit să joc la 
«speranțe». Azi, vreau 
să mă revanșez șl să Joc 
bine cu Poli". Și Avă- 
danel s-a ținut de cu- 
vtot : intensa Iul acti
vitate pe un teren 
greu, alunecos, s-a 
soldat cu o pasă din 
care Barbu a dat un 
gol de zile mari și cu 
„un-doi“-ui, k.o. pen
tru Almășan, realizat 
cu '"erhes.

între altele, la Pitești, șl• OȚELUL a eedat, ...
fiindcă nu l-a avut pe Balea in bună formă in 
ultima vreme. La București, in drum spre Pi
tești, el a avut un accident de automobil. Frac
tură de claviculă, contuzie la genunchi, lovitură 
la cap. Indisponibil, deci, mai multă vreme. • 
Piteșteanul Bănuță este unul dintre cei 11 co
pil ai familiei Bănuță • Antrenorii C. Rădu- 
lescu și L Sdroblș au venit la cabină, in final, 
pe rînd, pentru a felicita brigada de arbitri 
condusă de M. Salomlr.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 4 NOIEMBRIE : Extragerea
1 : 33 45 39 20 10 44 ; Extragerea 
a Il-a : 12 17 28 22 3 42.

FOND TOTAL DE ClȘTI- 
GURI: 522.711 lei.

CISTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO (A RECOL
TE») DIN 25 OCT. 1987. FAZA I î 
Categoria 1 : 3 variante 25% a 
23.103 lei ; cat. 2 : 1 variantă 1M% 
a 28.198 lei in cadrul căreia o 
excursie de 2 locuri in R.P. Un
gară șl diferența în numerar șl I 
variante 25% a 7.050 lei ; cat. 3 :
2 variante 100% a 8.905 lei, ta ca
drul cărora cite o excursie de 1 
loc in R.P. Ungară și diferența 
in numerar șl 30 variante 25% a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
2.226 lei ; cat. 4 : 65,75 a 1.287 lei; 
cat. 5 : 184,00 a 460 lei ; cat. 6 : 
278,50 a 300 lei : cat. 7 : «3,00 a 
200 lei ; cat. 8 : 2.593,00 a IM 
FAZA a H-a : categoria A : 3 
riante 25% a 25.570 lei ; cat.
1 variantă 100% a 13.597 lei, 
cadrul căreia o excursie de

led. 
va- 
B î 
in 

_____ ______ __ _______ 2 
locuri în R.P. Ungară șl diferen
ța în numerar și 7 variante 25% 
a 4.649 lei ; cat. c : 10,50 a 4.871 
lei ; cat. D : 53,50 a 956 lei ; cat. 
E : 585,00 a 100 lei.

Participantul DUMITRTU CON
STANTIN din localitatea lași a 
cîștigat suma de 28.108 lei din 
care o excursie de 2 locuri In 
R.P. Ungară și diferența ta nu

merar, la categoria 2, faza I.
• Manifestînd o permanentă 

preocupare față de satisfacerea 
exigențelor masei de participanți, 
începlnd din această săptămînă 
s-a luat măsura ca, la categoriile 
de cîștigurl cu valori unitare va
riabile de la tragerile obișnuite 
(1—5 șl X la PRONOEXPRES și, 
respectiv, 1—6 la LOTO), cuantu
mul minim garantat al cîștlguri- 
lor să fie de 200 de lei. fa acest 
sens, In caz de nevoie, diferența 
necesară pentru asigurarea sumei 
respective se va preleva «Un 
fondul special al sistemelor res
pective, fără a afecta eu nimic 
fondul de cîștiguri al tragerii. 
Valoarea unitară fixă M catego
riile „Z“ (la Pronoexpres) șl „X* 
(la Loto) rătnlne aceeași : IM led.



Campionatul Mondial de șah

STEAUA A RECONFIRMAT CLASA
(Urmare din vag 1)

rămas fără replică : O—1. Stea
ua apasă pe accelerator, nu 
lasă nici un moment de respiro 
echipei lui Arsov. Urmează 
„bomba" lui Boloni, în min. 18, 
dar și Liliac este foarte atent 
în min. 20 și 21, cînd, bine pla
sat, a reținut șuturile expe
diate de Mavris și Lakciev. Se 
joacă pe contre, spectaculos. 
Steaua este foarte aproape de 
2—0 în minutul 23, dar Ungu- 
reanu face Un dribling în plus 
și faza este rezolvată de Iako- 
bou. Vin apoi momente incen
diare la poarta Omonlei, în 
min. 30 și 33, cu T. Stoica și 
Hagi în prim-plan, cînd Hrls- 
todulo a fost și el la un pas 
de autogol. In min. 35, LĂCĂ
TUȘ este activizat de o „dia
gonală" a lui T. Stoica, „vitezis- 
tul“ îi „croșetează", pe rînd, pe 
Evagoras și Hristodulo, după 
care, cu o lovitură măiastră, 
șutcază, din plină alergare, în 
colțul din dreapta porții Omo- 
nici; balonul lovește bara In
terioară și se oprește în plasă : 
2—0. Gol de mare spectacol, ob
ținut pe fondul unei superiori
tăți nete și incontestabile, pe 
toate planurile, în fața echipei 
cipriote. Și totuși, ea nu de

REZULTATELE DE IERI DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

mobilizează, încearcă o redu
cere a scorului prin două ac
țiuni ale lui Lakciev și Jevizov 
(min. 42 și 43), dar portarul Li
liac se remarcă iar. blocînd cu 
siguranță șuturile acestora. O 
primă repriză pe măsura renu- 
melui Stelei, așa cum ne aștep
tam din partea ei.

La reluare. Steaua apare în 
teren cu Balint în locul lui 
Lăcătuș, care a acuzat e întin
dere musculară. Jocul ei este 
tot atît de viguros, de precis, 
acțiunile de atac. concepute 
fantezist, curg în valuri la 
poarta lui Haritou. în min. 48 
putea fi 3—0 (portarul gazde
lor a respins in extremis șutul 
lui Pițurcă); chiar și în mîn. 
68 Steaua a fost foarte aproa
pe de gol — Hagi a făcut o 
spectaculoasă cursă în stilu-i 
caracteristic, a ..spulberat" to
tul în cale, chiar și pe Haritou, 
dar balonul a nimerit bara, 
zeița Fortuna ocrotind poarta 
Omoniel! Notăm în min. 72 
cartonașul roșu pentru Lakciev 
(faulturi repetate la Pițurcă, 
pentru care primise mai înain
te cartonașul galben) și. astfel, 
Omonia rămîne pe gazon în 
inferioritate numerică. Meciul 
devine mai greu pentru ea, 
depune mari eforturi pentru a 
opri „tăvălugul" Stelei, care are 
un singur sens — spre poarta

El CONTINENTALA
lui Haritou. Jocul relaxat al 
bucureș tenii or îi aduce in mi
nutele 73, 80, 85 și 88 în situa
ții bune de marcare, dar fie 
ratările, fie intervențiile de 
ultim mo-ment ale fundașilor 
echipei cipriote fac ca tabela 
de marcai să nu mai sufere 
nici o modificare. în final, 
spectatorii — și mai ales mica 
galerie a Stelei — aplaudă vic
toria și calificarea meritată a 
campionilor noștri în sferturile 
de finală ale cupei continen
tale, după un meci cu adevărat 
demonstrativ. Gazdele, la sfîr- 
șitul partidei, au înmînat căpi
tanului formației Steaua, T. 
Stoica, o frumoasă cupă pentru 
prestația de înaltă ținută a e- 
chipei sale, urîndu-i acesteia 
succes pe mai departe în C.C.E. 
Urări pe care le adresăm și noi 
cu aceeași căldură.

Arbitrul albanez K. Kotherja 
a condus foarte bine formațiile: 

OMONIA : HARITOU — IA- 
KOBOU, Evagoras. Hristodulo 
(min 46 Andras), Tzlkos — Lak
ciev, KALOUSTERA, Sakis — 
Mavris (mm. 73 Filipos), Jevi- 
zov, Xiurupas.

STEAUA: LILIAC — Iovan, 
BUMBESCU, BELODEDICI, Un- 
gureanu — STOICA, BOLONI, 
Rotariu (min. 77 Majaru), 
HAGI — LĂCĂTUȘ (min. 46 
Balint). Pițurcă.

EGALITATE RESTABILITA-JOC RELANSAT
Din nou, luni spre marți la 

Sevilla, o noapte fără somn pen
tru campionul mondial de șah 
Garrl Kasparov și „echipa" sa de 
antrenori șl analizatori (condu
să de marele maestru Iosif Dorf
man). La fel, pentru șalangerul 
Anatoli Karpov și suita sa (con
sultant principal, antrenorul eme
rit Igor Zalțev). In această a S-a 
partidă, ca șl în cea precedentă, 
jocul s-a Întrerupt și s-a decis 
după reluare. A doua Întrerupere 
de la startul confruntării. în 
contrast, Insă, cu cele ce s-au 
petrecut la finele săptămînii tre
cute, acum semnele de între
bare au fost mai puține, pronosti
cul ușor. Analiza poziției, după 
42 de mutări, trebuia numai să 
fixeze calea cea mal scurtă șl si
gură spre victoria lui Kasparov, 
iar pentru Karpov să caute „in 
extremis" o posibilitate de sal
vare. După cum se știe, vreo sur
priză nu s-a mai produs, scorul 
meciului a redevenit egal.

Ce s-a întîmplat pînă atunci 7 
Primele mutări, o Engleză (in
variabilă, cînd Kasparov joacă la 
alb) cu baricade de pioni puțin 
mobile, caracterizate în special 
prin formația e5-d6-c5 fixată de 
Karpov. în spatele acestora, ma
nevre prelungite ale pieselor, eu 
motivații puțin transparente. Al
bele Iul Kasparov au căpătat to
tuși mai mult spațiu de acțiune, 
obligînd pe negre la defensivă 
strictă. Pe flancul drept, se pre
gătea de mult clasica avansare de 
pion f2-f4. Ea s-a produs chiar 
la ultima mutare dinainte de În
trerupere, tacununînd strategia 
campionului mondial. Restul, a 
doua zl, a fost doar o formali
tate. Sau — mai bine — un ..con

trol" al variantei alese, probabil 
analizate îndelung de cele două 
tabere. Cu regretul pentru Kar

pov că nu dăduse în pilc mutarea 
42...Nb7, care ar H oferit se pare 
mal multă rezistență.. Dar, inutilă 
poate șl aceasta 1

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M. ’87 partida a 8-a) l.c4 
e5 2,Cc3 <16 3.g3 c5 4.Ng2 Cc6 
5.a3 g6 6.b4 Ng7 7.Tbl Cge7 
8,e3 0—0 9.d3 Tb8 10.Cge2 Ne6 
U.b5 Ca5 12.Nd2 b6 13.0—0 
Cb7 14. e4 Rh8 15.Dcl f5 16.Ng5 
De8 17.N:e7 D:e7 18.e:f5 N:f5 
19.Cd5 Dd7 2O.Dd2 Ca5 21.Cec3 
Tbe8 22,Ce4 Cb7 23.a4 Ca5 
24.h4 Cb7 25.Kh2 Tb« 26.Tal 
Ca5 27.Ta3 Tf7 28.Dc3 Td8 
29.Ta2 Nh6 3O.Cg5 T7f8 31.Te2 
Ng7 32,Dc2 Tde8 33.Ce3 Nh6 
34,Nd5 Ng7 35,Ddl h6 36.Ce4 
Dd8 37.Ta2 Nc8 S8.Cc3 h5 
39.Ne4 Te6 4O.Ccd5 Nh6 41.Cg2 
Kg7 42. f 4 e:f4 (mutarea din 
plic) 43.Cg:f4 Te5 44.C:g6 T:fl 
45.D:fl T:e4 46.d:e4 K:g6 47.Tf2 
De8 48.c5 d:e5 49.TÎ6+ Rg7 
5O.Td6 1—0.

înaintea partidei a 9-a : Kas
parov — Karpov 4—4. (Rd. V.)

PATINATORUL CORNEL GHEORGHE
PE LOCUL 3 LA LENINGRAD

în concursul internațional de 
patinaj artistic (seniori') de la 
Leningrad, sportivul român Cor
nel Gheorghe a avut o comporta
re remarcabilă, situându-se pe lo
cul 3, fiind precedat de patina
torii sovietici Armen Taroslan șl 
Aleksan-dr Jirov. Proba feminină 
a revenit sportivei sovietice Ma
rina Ț veni tiro va.

Aseară s-au desfășurat oele mai multe dintre meciurile retur din etapa a 2-a a cupelor europene.
Echipele subliniate s-au calificat pentru faza următoare a competițiilor (în C.C.E. și Cupa Cu
pelor — în sferturile de finală, iar în Cupa U.E.F.A. în optimile de finală). In paranteze figurează rezultatele din tur.

Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției: PERFORMANȚf VAlOROASE LA CICLISM, LA MOSCOVA
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

P.S.V. Eindhoven 
Bayern Miinchen 
F.C. Porto 
Bordeaux
Benfica Lisabona 
Garnik Zabrze 
Anderlechit 
Omania Nicosia

— Rapid Viena
— Neuchâtel
— Real Madrid (1—2)
— LidlcsLrocm
— Aarhus
— Glasgow Rangers
— Sparta Fraga 

Steaua București
CUPA CUPELOR

Ajax Amsterdam 
Dinamo Minsk 
St. Mirren
Young Boys Berna 
Atalanta
Rovaniemi P.S.

Meciul Hajduk Split 
azi.

— Hamburger S.V,
— Real feociedad
— Malines
— Den Haag
— O.F.I. Creta
—feVlaznia Skodna

Marseille (0—

(2-D 2—0
(1-2) 2—0

1—0 (min. 30)
(0-0) 1—0
(1-3) 1-1
(1-3) 0—2

p-0) 2—0
(1-1) 0—0
(1-2) 1-0
(0-1) 2—0
(1-0) 1—0

) se disipută

- F.C. Utrecht
— Dundee United

Verona 
Vitkovice 
Sportul Studențesc — Brbndby 
S.K. Beveren — Guimaraes
Espanol Barcelona — Milan
Feyenoord — F.C. Aberdeen
Honved Budapesta — Chaves 
Flamurtari Vlora
Dinamo Moscova
Juventus Torino
F.C. Bruges
Dinamo Tbilisi

. Velez Mostar

2—1
1—1

(1-1)
(2-1) 

(0—3), 6—0 (la 11 m)

— Wismut Aue
— F.C. Barcelona
— Panathinaikos

— Steaua Roșie Belgrad
— Victoria București
— Borussia Dortmund

(2-0)
(2-1)
(0-1) 
(0-2) 
(0-1) 
(1-3) 
(2-1)
(0—2)

0-0

partide.Kal- 
Spor-

Bayer 
Turun

CUPA U.E.F.A.
Leverkusen — Toulouse 
Palloseura — Internaționale

ir

(1-1) 1-0
(1-0) 0-2

CAMPIONATE
La sfîfșitul săptămînii trecute 

s-au desfășurat alte etape de 
campionat:

R.F. GERMANIA (et. 14). Trei 
echipe au cîștigat în deplasa
re. Borussia Mbnchengladbach a 
dispus la Gelsenkirchen de 
Schalke cu 3—0, Bayern Miin
chen a cîștigat la Bochum cu 
2—0, iar Niirnberg a învins pe 
Hannover cu 2—1. Alte rezultate: 
Werder Bremen — Frankfurt 
2—0, F.C. Koln Hamburger 
S.V. 1—0, Stuttgart — Leverkusen 
4—1, Uerdingen — Dortmund 
2—1, Karlsruhe — Homburg 2—1, 
Kaiserslautern — Mannheim 2—2. 
în clasament conduc Werder 
Bremen și F.C. Koln cu cite 23 
p. urmate de Bayern Miinchen

cu 22 p și Borussia Monchen- 
gladbach cu 19 p.

IUGOSLAVIA (et. 13). Frunta
șele clasamentului au obținut 
puncte prețioase. Velez Mostar a 
dispus cu 2—0 de Osijek, Celik 
Zenica, una din revelațiile aces
tui sezon, a învins pe Rad Bel
grad cu 2—1. Dinamo Zagreb a 
reușit un scor egal (0—0) la Ri
jeka. Alte rezultate: Buducnost 
— Hajduk 2—0, Partizan — Ze- 
leznicear 0—0, Sloboda Tuzla — 
Niș 3—0, Sarajevo — Priștina 
2—0, Vojvodina — Sutieska 4—1. 
în clasament: Velez Mostar 17 p, 
Dinamo Zagreb și Sloboda Tuzla 
cu cîte 16 p.

SPANIA (et. 9). Real Madrid 
a pierdut primul punct în ac
tualul campionat (jucînd la 
Bilbao, Real a terminat nedecis:

Marți noaptea s-au desfășurat două „
In CUPA CUPELOR : Sporting Lisabona 

mar F.F. 5—0 (1—0). în tur : 0—1. Calificată 
ting.

în CUPA U.E.F.A.: Werder Bremen — Spartak 
Moscova 6—2 (3—0, 4—1). în tur ; 1—4. S-a cali
ficat Werder Bremen. în partida retur au 
înscris : Neubarth (min. 3 și 10), Ordene- 
witz (min. 25), Sauer (min. 75), Riedle (min. 101) șl 
BurgsmUUer (min. 108). respectiv Cerenkov (min. 
711) și Passulko (min. 109).

★
0—0). F.C. Barcelona a cîștigat 
în deplasare cu Logrones (1—0), 
după ce săptămîna trecută, în- 
tr-un meci restant, a pierdut, 
pe teren propriu, partida cu Atletico Madrid (1—2) întreruptă, 
la 3 octombrie din cauza ploii 
în min. 70. la scorul de 1—1. 
Alte rezultate mai importante 
din etapa de duminică: Espanol
— Zaragoza 2—1, Atletico Ma
drid — Valladolid 3—0, Sevilla
— Osasuna 0—2. în clasament: 
Real Madrid 17 p, Atletico Ma
drid 14 p, Celta Vigo 12 p.

SCOȚIA (et. 16). Alte rezulta
te: Dundee United — St. Mirren 
2—3, Midlothian — F.C. Dundee 
4—2, Falkirk — Hibernians 1—1, 
Morton — Dunfermline 1—2. In 
clasament Midlothian 26 p, Cel
tic 23 p, Aberdeen 20 p.

MOSCOVA, 4 (Agerpres). 
Cursa de trei zile, din cadrul 
competiției cicliste internațio
nale desfășurată pe velodromul 
olimpic din Moscova, a revenit 
perechii sovietice Aleksandr 
Aleksandrov-Ivan Romanov,

ECHIPA ROMÂNIEI
ÎN „CUPA DAVIS- — 1988

In ediția viitoare (1988) a 
„Cupei Davis" reprezentativa 
de tenis a țării noastre va 
susține primul meci în peri
oada 6—8 mai, pe teren pro
priu, în compania echipei 
Portugaliei. Formația învingă
toare va evolua apoi cu tenis- 
manii sovietici. Dacă echipa 
României va cîștiga cu Por
tugalia, alegerea terenului pen
tru întîlnirea cu U.R.S.S. se 
va face prin tragere la sorți. 
In sfirșit, precizăm că tenis- 
manii români fac parte din 
Zona Euro-Africană, grupa I 
(subgrupa Bl.

cu 50 puncte, urmată' de cu
plurile E. Prisajenko—I. Pce- 
lin — 48 puncte, M. Satibalțev- 
I. Aiuldis — 46 puncte.

în proba de semifond cu a- 
dițiune de puncte pe primul 
loc s-a clasat ciclistul sovietic 
R. Lupekis — cu 39 puncte, 
urmat de L. S. Stancev (Bulga
ria) — 38 puncte.

In ultima zi a competiției 
sportiva norvegiană May Briit 
Voia nd a stabilit un nou re
cord al țării sale în proba de 

3 000 m — cu timpul de 3:59,79. 
Sportiva finlandeză Kia Vik- 
sted Neuman a efectuat o ten
tativă de doborîre a recordu
lui mondial feminin al oră 
pe pista acoperită, realizînd 
însă 42,887 km față de 44,718 
km cît este recordul oficial, 
deținut de ciclista franceză 
Jeannie Longo.

Concursul de la Moscova s-a 
bucurat de un succes deosebit, 
cidiștii sovietici Aleksei Vasi- 
liev la 100 km cu 2.13:24 și E. 
Dorofeev la 200 m lansat (ju
niori) — 10,428, stabilind va
loroase recorduri mondiale.

„CUPA DAVIS-?

VOINȚA TIMIȘOARA
(Urmare din pag. I)

atrași nu numai de frumusețea 
locurilor, d si de întrecerile de 
tot felul. între care orientarea 
turistică, crosurile si. desigur, 
tocurile ou mingea, minunate 
prilej uri de destindere după zile 
de muncă la masa de croit, la bancul de cizmărie, la mașina 
de tricotat, privind eu atenție 
prin lupa de ceasornicărie sau 
cizelînd cu migală bijuterii. în 
atîtea profesii marcate deci în
deosebi de sedentarism. Dacă nu 
i-am însotit De cooperatori în a- 
semenea excursii i-am văzut, în 
schimb, ne cîtiva în pauza de 
gimnastică la locul de muncă 
(ateiiere de croitorie si cizmă
rie) iar în ««a .a de forță a canotajului din sediu, un grup de 
cooperatoare (există ore si pen
tru bărbați) executînd cu sîr- 
guintă exerciții de gimnastică de 
întreținere.

Tot lîngă sediu există șl un 
bazin de înot de 25 de metri 
Acum sflchiuie un vînt rece, 
bazinul e gol, dar în sezonul 
cald e luat cu asalt, scăldatul 
traditional alternînd cu con
cursuri. ca si la minifotbal. în
tre cooperative. O pondere Im
portantă în viața asociației o are 

si Școala profesională UCECOM 
fnrof. Boris Cureă). în care — 
o dată cu profesia aleasă — e- 
levii deprind practicarea exer
cit ii lor fizice si a sportului.

— Activitatea de masă mai are 
si alte forme de manifestare — 
cerințele Complexului «Sport și 
sănătate**, de pildă, au fost În
deplinite de circa 2 400 de membri —, dar ne dorim să asigurăm 
continuitate in practicarea exer
cițiului fizic si a sportului, atît 
în colectiv, cit și individual și, 
cel mai important, să cuprindem 
întreaga masă a cooperatorilor 
în activități de mișcare, cu pre
cădere in aer liber. în orice a- 
notimp. potrivit opțiunii, vîrstei 
si nevoilor fiecăruia — ne spu
nea prof. St. Nemteanu.

Dar performanta 7 Ea începe 
cu canotajul (secție de nivel o- 
limpic). Maria Sava fiind dublă 
campioană mondială (1986 si 
1987) si campioană mondială u- 
niversitară (1987) la categoria u- 
soară. Herta Anitas medaliată 
cu aur la C.M. de Junioare — 
1985. au echipai ui de 4 rame, azi 
în lotul national. Iar Camelia 
Macoviciuc. campioană națională 
în acest an. Antrenoarea Doina 
Bardas-Benedek are si alte schi- 
fiste cu perspective în probele 
de 4 rame. 4 vîsle si 2 fără 
cîrmacî. pe care le creste pe 
apele Begăi. Urmează în ordi
ne, modelismufl (nivel internațio
nal) si asta nu miră. într-o aso
ciație a meșterilor. La automo- 
dele electrice si termice. în pro
bele de îndemînare, viteză șl pe 
echipe maeștrii sportului Eduard 
Szigetl sl Sabin Mitrică au cîs-

tigat 4 titluri de campioni na
ționali. iar a doua edhipă cu
prinde pe maestrul sportului 
Eugen Boangiu. Iuliana Mitrică. 
Alexandru Corban si Stefan Mos- 
cos. Dar „punctul forte** este 
navomodellsmul. cu Helmuth Or
ban (viceoamplon mondial anul 
acesta, la Rouen — Franța). Ga
briel Plavosin. Sabin Mitrică sl 
Szigeti-fiul. care au ridicat la 7 
titlurile naționale obținute de 
secția de la Voința Timisoara. 
Vin apoi popicele (de nivel na
tional) . cu fetele antrenate de 
maestra emerită a sportului Tl- 
diko Grozăvescu în Divizia A si 
în campionatul de lunioare. Sala 
cu 4 piste si instalație auto
mată de ridicare oferă excepțio
nale condiții de pregătire si con
curs si e solicitată intens, atît 
de formația fetelor si băieților (deocamdată în campionatul jude
țean). cît si de alte formații din 
Timisoara. Orientarea turistică 
are ca exponent! pe Virgilius Pe
tit! ean (concurent sl Instructor). 
Mihai .Orlanschi. Stefan Maclac. 
Zoltan Csaszar si Florin Stoica, 
șahul (masculin si feminin) a 
nromovat anul trecut în Divizia 
B și bate la porțile primei di
vizii. avînd ca protagonist De 
candidatul de maestru Ștefan 
Tarioc. pe locul n la „nationa- 
lele“ din acest an..

Iată. în concluzie. argumentele 
pe baza cărora asociația sporti
vă Voința Timișoara s-a clasat 
pentru a treia oară pe locul I 
pe județul Tim’s cu posibilita
tea să-l mențină si după înche
ierea bilanțului pe 1987

Puțini îșl mal aduc aminte 
azi de numele americanului 
James Van AJten. deși ideea 
acestuia, tie-break-ul (proce
deu care, la scorul de 6—6, 
hotărăște setul ta favoarea ju
cătorului care face primul 1 
puncte, la o diferență de două 
șl ta afara seturilor de meci), 
a modificat mult legile teni
sului după 1973. Deși primit 
eu rezerve, Ue-break-ul s-a 
extins repede, fiind admis de 
toate turneele Marelui Sleim 
(și nu numai) și impunlndu-se 
cu autoritate drept 
tract foarte puternic, 
concentrat de tenis" 
Carducd ta „l’Equi- 
pe Magazine" din 19 
septembrie). Compa
rat adesea cu play- 
off-ul din golf 
cu loviturile 
metri (de după 120 
nute) din fotbal, ei a 
definitiv ta obiceiurile 
joc ce părea să riște, în con
formitate cu departajarea „cla
sică" (la două ghemuri), să-l 
ducă pe spectatori și chiar pe 
arbitri la plictiseală, poate șl 
la exasperare, fie - șl numai 
amintind aid că, ta 1966, la 
Varșovia, Taylor șl Gasiorek 
șl-au trecut în cont un set de 
27—29 și unul de 31—29, pentru 
ca Pancho Gonzalez șl Char
lie PasareU să albă nevoie de 
102 ghemuri (22—24, 10—14,
11—9) șt de două zile pentru 
ca primul să continue, in 
1969, cursa Wimbledonuhii. 
Deși recordul nare să aparți
nă lui John și Bin Brown : 
36—34 in 1960. la Kansas City I

Scurttad disputa, dar res- 
pectlnd spiritul jocului (ceea 
ee nu se întîmplă cu loviturile 
de la 11 metri, „un sport in
dividual", „une loterie tota
le". după Plattnl), tie-break-ul 
și-a găsit, firește, mulți șl Su
focați adopți. Dar și, v-ațl fl

Și de
de mi- 

lntrat 
unul

așteptat la altceva ?, o sume- C 
denie de adversari, care n-au 5 
contenit să afirme că el uci- ? 
de spectacolul sau, ta că mai J 
fericit caz, 11 compromite. J 
Drept pentru care, mai con- ? 
servatoare, mal tradiționalistă. ? 
„Cupa Davis" nu și-a însușit, ■. 
nici pînă acum, regula amin- 5 
tltă, permițînd'U-le lui McEnroe J 
și Wilander, de pildă, să stea 
ta teren, ta 1984, exact 6 ore ]i 
și 22 de minute 1 Numai că, i' 
în condițiile ta care tenisma- i; 
nil de azi, inclusiv că 
ounoscuți, aleargă de la 
turneu ia altul, avlnd

" să-și menajeze 
cit posibil forțele, 
evltînd „maratoane" 
de genul celui Invo
cat, cresc presiunile 
pentru ca și „Cupa 

să se alinieze, des- 
porțile în fața 

L. Deși ‘ "

mai 
un 

deci 
pe

uavis' 
chizlndu-șl . .
tie-break-Ulul. Deși există, 
șl aid, opinii diverse, ma
joritatea se declară pentru, 
Lendl, Becker, Noah, Edberg, 
Cash. Navratilova, Graf etc., 
(doar Connors n-are nici o 
părere 1), punctul de vedere 
al Jucătorilor putînd să deci
dă, mai ales că, din cite se 
simte, Federația Internațională 
ezită arăttedu-se Îngrijorată 
de faptul că. In vremea din 
urmă, tot mai numeroși sînt 
așii rachetei (Cash și Wilan- 
-ler mal nou) care forfaltează 
din meciurile pentru Salatiera 
de Argint. Nu e, desigur, a- 
cesta singurul motiv (altele 
sînt mal „prozaice" I), dar 
poate fl unuă dintre acelea 
care atentează la strălucirea 
campionatului mondial (neofi
cial) pe echipe care este 
„Cupa Davis".

O chestiune, ea să nu zicem 
altfd, de urmărit.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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