
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a luat cuvîntul la tutîlnirea
internațională

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a participat, 
joi, la lucrările întîlnirii in
ternaționale a conducătorilor 0 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, socia
liste. social-democrate, ai al
tor forțe politice progresiste, ai 
mișcărilor de eliberare națio
nală, care s-a desfășurat la 
Moscova, ta zilele de 4 0 5 no
iembrie, cu prilejui celei de-a 
70-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

Pe parcursul celor două zile 
ale întîlnirii au luat cuvîntul 63 
de conducători sau reprezen
tanți ai partidelor comuniste, 
muncitorești, socialiste, so
cial-democrate, ai altor for
țe politice, precum și ai mișcă
rilor de eliberare națională.

Așa cum s-a mai anunțat, în 
cadrul întîlnirii a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care a expus concepția Parii-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a intilnit cu

TOVARĂȘUL YASSER ARAFAT
MOSCOVA, 8 (Agerpres). — 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit. joi, cu tovarășul 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român și preșe
dintele Comitetului Executiv 
al O.K.P. și-au exprimat satis
facția de a se reîntîlni și de a 
continua dialogul fructuos fa 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor 
O.E.P„ precum și in legătură cu 
evoluția situației din Orientul 
Mijlociu.

Tovarășul Yasser Arafat a »- 
dresat, și eu acest prilej, calde 
mulțumiri tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, României ' socia-

dintre P.C.B. și

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
s-a Intilnit cu

TOVARĂȘUL AU
secretar general al

Tovarășul Nicolas Ceaușescu. 
secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, fa 8 noiembrie, ai 
tovarășul AM Salem El-Beida, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Yemenit.

Secretarul general al C.C. al 
P.S. Yemenit a exprimai satis
facția de a ae Intîlni t» to
varășul Nicolae Ceaușescu 0 
de a avea un schimb de păreri 
în probleme de Interes comun. 
Totodată, a fote relevată deo
sebite aoreelere de oare se bn-

^lontiticlc** te gimnastica s-an încheiat, comentariile continuă

evidenta. Creșterea valorică se cere continuată
NI Echipa noastră masculină, pe locul 7, dar se putea mai bine I te Exercițiile 
impuse — „câicnul lui Achile" te O formație foarte tînărâ, un drum ascendent te 

Msi bsne.la paralele șl sol, mai slab la inele, sărituri și bară
Attt <fa mare, de strălucitor 

a fost eucceatd fetelor noastre 
la Campionate!* Mondiale de 
gimnastică de la Rotterdam ta
cit prestația băieților a trecut 
pe un plan secundar. O anali
ză se cuvine insă făcută șl ea 
trebuie eă plece, opinăm, de la 
faptul că, absentă de la edi
ția anterioară a competiției 
(Montreal 1985), echipa mascu
lină a României a marcat 
acum o frumoasă creștere va
lori eă, materializată (între alte
le) prin ocuparea locului T, 
superior colora. de la „Mondia
lele “ de la Strasbourg 1978 (3), 
Fort Worth 1979 (9). Moscova 
1981 (9) și Budapesta 1983 (11). 
Cu atît mal notabilă ni se des
coperă poziția respectivă. cu

de la Moscova
dului Comunist Român asupra 
problemelor fundamentala ala 
epocii contemporane, asupra 
necesității unirii tuturor for
țelor politice realista, indife
rent de convingerile filozofi
ce, pentru realizarea de- 
zarmărfi, ta primul rind nu
cleare, pentru soluționarea 
problemelor grave și complexe 
ale lumii de astăzi, ta interesul 
progresului, al afirmării li
bere, independente a popoa
relor, ai păcii, asupra rolului 
istorie al socialismului ta asi
gurarea unei perspective net 
dezvoltării omenirii.

Participant!! fa Intflnlre an 
urmărit cu atenție șl interes a- 
naliza șl tezele secretarului ge
neral al partidului nostru.

Intflnirea internațională s-a 
încheiat joi seara.

Cuvîntul de Închidere a fost 
rostit de Mihail 
secretar general al C.C. 
P.C.U.».

Gorbaciov,
al

Este, pentru sprijinul constant 
acordat cauzei drepte a poporu
lui palestinian, luptei pentru 
Împlinirea aspirațiilor sale 
legitima de n-și făuri și dezvol
ta nu stat liber și independent. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat poziția consec
ventă a țărR noastre privind 
soluționarea globală, justă și 
durabilă a situației din Orien
tul Mijlociu, pe baza retragerii 
Israelului din teritoriile arabe 
ocupata, a rezolvării proble
mei poporului palestinian prin 
recunoașterea dreptului său 
la autodeterminare — inclusiv 
ta crearea unui stat palestinian 
propriu, independent —, a asi
gurării Integrității, suverani
tății șl securității tuturor sta
telor din zonă.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialitate 
șl caldă prietenie.

cură in R.DJ*. Yemen activitatea 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe arena internațio
nală ta vederea înfăptuirii 
dezarmării, instaurării în lume 
a unul eUmat de destindere, 
securitate, încredere și largă 
colaborare intre națiuni, reali
zării unei păci drepte și du
rabile ta Orientul Mijlociu.

In timpul convorbirii s-a ex
primat hotărî rea comună de 
a dezvolta relațiile de priete
nie si colaborare dintre Par- 
tidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Yemenit, dintre 
România 01 RJXP. Yemen.

cft garnitura pregătită si ali
niată da antrenorii Dan Grecu 
(coordonator). Ion Albu și Ște
fan Hargalaa a fost dintre cele 
mai tinere prezentate pe po
diumul de concurs de la „Ahoy 
Sportpalete**, doar Valentin 
Plntea 08 de ani) și Emilian 
Nicuia (24) fiind familiarizați 
cu atmosfera întrecerilor de 
anvergură. Ceilalți — Marian 
Rizan (22), Marius Gherman 
(20). Marius Tobă (19) și A- 
drian Sandu (20) — au debutat 
ta CM., Tobă ei Sandu aflîn- 
du-ee chiar ta cea dinții par
ticipare fa • competiție majo
ră de seniori, tn care, afirma
ția este valabilă pentru în
treaga garnitură, au evoluat la 
un nivel bun, echipa izbutind

portul
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Dupâ frumoasele succese tic echipelor românești in cupele europene la lothal

STEAUA, DIN NOU IN „ZONELE ÎNALTE**

ale Întrecerii campioanelor europei

■
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I
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I
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In ete de ai Sl-lea med al 
0 din arpele europene, Stea
ua a realizat o victorie indi
cată de „calculele hîrtiel”, un 
succes logic și previzibil prin 
prisma palmareselor celor două 
formații 0 * valorii echipelor 
care a-au aflat fată în fată. 
Acei 3—1 de la București, ne
sperat, cum ne-o mărturiseau 
gazdele noastre de la Nicosia, 
lăaa Insă campioanei noastre 
obligația unei revanșe pe pla
nul comportării de ansamblu. 
Șl putem să spunem că ea și-a 
achitat eu prisosință datoria 
rămasă din partida-tur și sub 
raportul acesta, al unei pres
tata de ridicată valoare ri 
spectaculozitate, ilustrată și de 
tabela de marcaj, oare a făcut 
ca scorul general, pe 180 de

SPECTACULOASA CALIFICARE A SPORTULUI
STUDENȚESC, O VICTORIE A ÎNTREGII ECHIPE

Aju • tascrii Munteanu II primul gol al marii victorii a studenților Foto; Aurel D. NEAGU

I
l

I

I
I

De-a dreptul superbă victo
ria Sportului Studențesc a- 
supna campioanei Danemarcei, 
Brondby Copenhaga, care a 
umplut de bucurie inimile tu
turor iubitorilor fotbalului de 
la noi. A fost o victorie a vo
inței, a dorinței de revanșă, 
pentru acei injust 0—3 de la 
Copenhaga, scor rotunjit de 
cel de ai 12-lea jucător al lui 
Brăndby, arbitrul luxembur
ghez R. Philippi. Renăscută 
parcă propria-i cenușă,
echipa din „Regie" a făcut o 
partidă de zile mari, întrecînd 
cele mai optimiste așteptări, 
infirmînd toate pronosticurile. 
contrazlcîndu-1 astfel pe antre
norul Bieger Peitersen, care, 
mult prea plin de el. la confe- 

să-șl Îndeplinească obiectivul 
de bază, calificarea la Jocurile 
Olimpice din 1988.

Abordînd concursul nu sub 
cele mai favorabile auspicii 
(intr-o grupă foarte slabă, cu 
Anglia, Brazilia și Taiwan, pe 
care le-a și întrecut conforta
bil. cu 12, 30 și, respectiv, 50 de 
puncte, de unde, logic, lipsa 
unul termen de comparație și 
a unui stimulent ta cadrul 
grupei: eu toți adversarii pu
ternici ta aeril ulterioare; fără 
arbitru din oficiu, datorită ab
sentei de la Montreal etc.), e- 
ctaipa noastră masculină a ter-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 1-a) 

I

minute, să fie de 5—1 pentru 
echipa bucureșteană, intrată, 
astfel, după numai un an de 
absență, pe lista „sfert-finalis- 
telor** C.C.E. alături de presti
gioasele concurente care sini 
P.S.V. Eindhoven (Olanda), 
Bayern Munchen (R.F. Germa
nia), Real Madrid (Spania), 
Bordeaux (Franța), Glasgow 
Rangers (Scoția), Anderlecht 
(Belgia) și Benfica (Fortugalia). 
Dar. pînă să se intre în faza 
operațională a etapei ta care 
vor fi ta arenă primele opt 
cluburi ale continentului, va 
mat trece vreme; pentru câ, 
știut este, ea va avea loe In 
martie anul viitor, iar trage
rea fa sorți este prevăzută 
pentru luna decembrie, ea de 
obicei, fa Zfirich. Steaua er

rința de presă de după par
tidă de la 21 octombrie, de la 
Copenhaga, declara numeroșilor 
ziariști că „vom juca cu sigu
ranță în finala Cupei U.E.F.A.”. 
Antrenorul lui Brondby nu-și 
închipuia, desigur, că Sportul 
Studențesc are resurse să re
cupereze diferența de trei go
luri. mizînd probabil si pe lo
cul ocupat in campionat. Me
ritul este al întregii echipe, toți

care și-au dispu- 
Probabil 

directoratul de concurs, 
concurentii s-au dezo- 
de ritmul firesc de in
ia intervalul atît de 

între-

începută ieri dimineață, la 
ora 9, și încheiată seara la ora 
19, prima zi din suita celor 
nouă care marchează finalul 
sezonului competițional in
tern de scrimă a fost dedicată 
floretiștilor. 
tat Cupa României, 
că atît 
rit și 
bișnuit 
trecere 
lung între principalele 
ceri ale seniorilor (circa 4 luni 
de pauză !), reuniunea întin- 
zîndu-se nepermis de mult (în 
pofida eforturilor secretarei 
federației. Ana Pascu. care n-a 
fost ajutată în acest sens de 
antrenorul federal T. Mure- 
șan, prezent în sală, dar... ano
nim).

Formula de disputare a fost 
inedită, după 3 tururi prelimi
nare Intrîndu-se în faza e- 
liminărilor (16 floretiști) fără 
recalificări, astfel îneît o 
singură înfrîngere te scotea 
din concurs. Această formulă a 
fost insă comunicată nu la șe
dința tehnică dinaintea între
cerii, cum era firesc, ci pe 
parcursul acesteia. 1a ora a- 
miezii. De ce ?

La start s-au prezentat 68 de 
floretiști, din 16 secții, tncepînd

*

deci, primăvara atit de 
a cupelor europene ri 

pentru a doua oară, in

tingo, 
dorită 
intră, 
„zona înaltă” a celei mai Im
portante competiții de cluburi 
din lume. Altfel spus, ea face 
parte deci, incontestabil, din 
elita fotbalului continental.

Au subliniat-o, lntr-un fel, 
și aplauzele miilor de specta
tori de pe stadionul Makarion 
din Nicosia. Miercuri seara. Ia 
încheierea returului eu Otno- 
nia. tribunele nu și-au drămuit 
aceste aplauze, după cum ple
carea campioanei noastre de 
pe arena din Nicosia a recro-

Eftlmie IONESCO

(Continuare ta pag. 2-3)

jucătorii, fără excepție. lup- 
tînd exemplar, chiar și în pre
lungiri. atunci rfnd toată lu
mea bănuia că resursele lor fi
zice stat epuizate. Din grupul 
celor 13 s-a desprins insă tri
oul M. Popa — Pană — Bozeșan,

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

cu decanul de vlrstă Stf. Alexiu 
(39 ani, I.E.F.S.) și încheind cu 
mezinii M. Niculescu (Petrolul 
Plodești). V. Schunder (C.S.S. 
Ploiești), F. Cîmpeanu (C.S.S. 
Constanța), S. Ionas (C. S. Satu 
Mare), toți avtad 14 ani. Sur
priza fazelor preliminarii : 
campionul național al probei, 
N. Iile (Steaua), nu s-a califi
cat printre primii 16 floretiști ! 
Iată rezultatele sferturilor de 
finală : L. Buzan (Steaua) — S. 
Roca (C. S. Satu Mare), 10—5, 
A. Balint (Flacăra S. Mare) — 
Gh. Pordea (C.S.U. Tg. Mureș) 
10—9, R. Molea (Steaua) — Â. 
Săveanu (Flacăra S. Mare) 
10—7, P. Duca (Steaua) — FI. 
Nicolae (Progresul) 10—8; ta 
semifinale : Buzan — Balint 
10—7, Molea — Duca 10—4 ; 
pentru locurile 3—4 ; Duca — 
Balint 10—5 ; pentru locurile 
1—2 : Molea — Buzan 10—9. 
finala fiind cel mal frumos șl 
cel mai dramatic asalt. Romi- 
că Molea a condus cu 9—5, a 
fost egalat cînd mai erau doar 
15 secunde din timpul de lup
tă. dar a 
sare tusei 
lungiri.

găsit resursele nece- 
victorioase, In pre-

Paul SLĂVESCU



Atractive acțiuni sportive In campionatul de hochei

J masa in cadrul „Daciadei" SCORURI MARI REALIZATE

„CUPA ANILOR I”, 
LA A XXX-a EDIȚIE

DE STEAUA Șl DINAMO

VALORI LA

l.H.r. București o asigurai o reușita deplina
acesiei tradiționale întreceri

Asociația studenților comu
niști a I.M.F. București, ini- 
țtatoarea — in colaborare cu 
colectivul catedrei de educa
ție fizică și sport — a „Cu
pei anilor 1". prima acțiune de 
neest fel din întreaga țară, ul
terior generalizată, a găzduit 
ediția iubiliară, a XXX-a, a 
acestei frumoase competiții de 
masă.

Evocînd momente de la e
diția inaugurală, conf. dr. C- 
Popa, secretar al Comitetului 
de partid al I.M.F. București, 
ți-a exprimat convingerea că și 
„generațiile eare vor intra pe 
porțile Institutului se vor stră
dui să asigure reușita acestei 
întreceri sportive, ca o moda
litate de a marca o prezență 
cit mai rodnică în Dadudă, 
dar și pentru a realiza o pri
mă etapă de selecție pentru 
activitatea de performanță, 
Medicina avînd,- și la acest ca
pitol, o recunoscută tradiție".

La actuala ediție a competi
ției, studenții de la Medicină 
Generală au dominat, ca de 
obicei, întrecerea la majori
tatea disciplinelor : baschet

(băieți), volei (băieți și fete), 
șah (Dan Mircea șd Daniela 
Vlăsceanu), badminton femi
nin (Irina Bițan), tenis de 
cimp (Bogdan Dragomir și 
Mihaela Toma) și tenis de ma
să (Daniel Costescu și Tatiana 
Furtună. Cei de la Pediatrie 
s-au impus la fotbal și atle
tism feminin (Cătălina Măgu- 
reanu), în timp ce viitorii sto
matologi au terminat _în frunte 
la badminton și atletism mas
culin (Bogdan Simionescu pi, 
respectiv, Răzvan Duinea).

De la lectorul I.L. Hector, 
șeful catedrei de specialitate, 
am aflat că „această reușită 
întrecere, ou aproape 1 000 de 
participant, premerge unui 
amplu program competiționai 
de întreceri dedicate Confe
rinței Naționale a P-C.R. și 
aniversării a 40 de ani de Ia 
proclamarea Republicii, la care 
vor fi prezenți studenți din 
toți anii de studii. In toate 
eazurile, teste deosebit de u
tile în vederea campionatelor 
republicane universitare, edi
ția 1987/88".

Intîlnind în Progresul Miercu
rea Ciuc o echipă robustă, stînd, 
cum se spune, destul de bine pe 
patine. Steaua a obținut, totuși, 
două victorii pe deplin conclu
dente grație jocului său In pli
nă viteză, combinativ și, în orice 
caz, superior din punct de vedere 
tehnic : 6—2 (4—0,
8—1 (2—0, 4—1. _ 
s-au străduit și 
șit, să lim'teze 
rurilor, ei fiind 
apărare excesivă, 
in mod deosebit _ 
geti, des solicitat. El a rezolvat 
multe situații dificile, hocheiștii 
bucureșteni prestînd un eficient 
joc de atac, totuși cu prea mul
te ratări din ocării favorabile.

Oricum însă cele două partide 
au fost agreabile. In primul joc,

0—0, 2—2) fi 
2—0). Oaspeții

in parte au reu- 
proporțiile sco- 
constrînși la o 

remareîndu-se 
portarul Szi-

după repriza întîi. Steaua a re
nunțat să-i mal folosească , 
unii dintre jucătorii săi de bază 
(Ioniță, Nistor, Chiriță) ;
jucat Netedu și Iustinian) folo
sind îndeosebi pe tinerii titulari. 
Au înscris : Gliga, Hălăucă — ‘ 
Nistor, Alexe, Popescu, 
tiv Csiki și Szentes în 
joc; Hălăucă — 3, 
Burada, Dragomir, 
pectiv Csiki în al _
Foarte bun arbitrajul lui FI. Gu- 
bernu, ajutat de M. Dinu și E. 
Săndulescu.

pe
n-au

2, 
respec- 
primul 

Nistor — 2, 
Sofron, 
doilea

res- 
joc.

Romeo VILARA
★

(prin telefon). Spre 
generală, în ambele

ACIUALITĂU DIN RUGBY

Ii „cm uiofRTiiiiiH, reprezentații eimifiTiiJiii, 
PIHIRII A 7-a OARĂ PE PRIMUL LOC

Stațiunea Predeal a găzduit, 
în condiții ireproșabile (prin 
grija Consiliului popular, pre
ședinte, Margareta Mușat, ți a 
O.J.T. Brașov, director-adjunct, 
Traian Cautus) cea de a XII-e 
ediție a finalei pe țară a „Cu
pei Comerțului", competiție or
ganizată — sub egida Daciadei
— de Comitetul Uniunii Sin
dicatelor din Comerț, Coope
rație și Turism, în colaborare 
cu secția de resort a U.G.S.R. 
ți C.N.E.F.S.

Dovedind o bună pregătire, 
Analiștii care au reprezentat 
județele Iași (Liliana Popa — 
cros). Mehedinți (Cornelia Ci- 
ceu — popice), Bihor (Adriana 
Bărbuță — tenis de masă), 
Buzău (Maria Mușat — șah), 
Cluj (Adrian Cuc — tenis de 
masă), Covasna (Istvan Imbrea
— popice), Maramureș (Vasile 
Cioban — , cros) șl Municipiul 
București (Eugen Andreescu — 
șah) s-au aflat printre lau- 
reațil întrecerilor, Împreună 
eu Cornelia Ț*opa și Dan VII- 
cea din județul Brașov, ciștl- 
gălori ai concursului de înde- 
mînare profesională.

Tn clasamentul general, pe 
locul I s-a situat Municipiul 
București, prin reprezentanții 
celor peste 12 000 de lucrători

din comerț, care au luat parte 
la etapa de masă a competiției. 
Pe locurile următoare, ju
dețele Brașov, Bihor, Iași, Mu
reș și Cluj.

Directorul coordonator al 
competiției, prof. Ion Iaru, a 
ținut să releve disciplina de 
întrecere a tuturor celor peste 
350 de finaliști, precum și per
formanța sportivilor Capitalei, 
care reușesc pentru a 7-a oară 
să încheie în frunte această 
tradițională întrecere sportivă 
de masă, rod al pregătirii și 
seriozității, dar și consecință 
a sprijinului pe care oamenii 
muncii din sectorul circulației 
mărfurilor din primul oraș al 
țării îl primesc din partea Con
siliului Sindicatelor din Co
merț (președinte, Maria Gbim- 
pău) și al Comisiei sport-tu- 
rism a Consiliului Municipal 
București al Sindicatelor.

Un imbold, desigur, pentru a 
marca o participare ți mai 
largă, mai eficientă totodată, la 
toate competițiile ce urmează 
a fi organizate în această pe
rioadă, în special, cele dedi
cate Conferinței Naționale a 
P.C.R. și aniversării a 40 de 
ani de la proclamarea Repu
blicii.

• REZULTATE din Divizia B ! 
Textila Pucioasa — Petrocnimis- 
iul pitești 10—22 (echipa piteștea- 
nă este lideră in seria 1), Pes
cărușul Tulcea — I.M.U.M. Med
gidia 16—14, Rapid C.F.R. Ga
lați — I.T.C., Constanța 42—6 
Petrolul Arad — Utilajul Petro
șani 18—8, Transportul Tg. Mu
reș — Mineru. Lupenl 6—12.
• ClTEVA rezultate și 

„Cupa F. K. Rugby 
111-a : 
stanța 
C.S.M. Suceava 
82—0 și Politehnica Iași 
mentul Birlad 15—6 ; seria a V-a: 
C.S.M. Sibiu — Metalurgistul 
Cugir 37—3 ; seria a VI-a > Ști
ința Petroșani — Olimpia P.T.T. 
Arad 24—6 ; seria a Vil-a s Con
tactare Buzău — Chimia Brăila 
38—7 ; seria a VIII-a : Știința 
CEMIN Baia Mare — U.A.M.T. 
Oradea 40—9.
• DUMINICA, o nouă etapă in 

„Cupă", după 
gram :

Seria 
dionul 
meciul 
Steaua 
brie ; 
Constructorul Constanța ; 
a IV-a : 
mentul 
I.O.B.

din 
_ — Seria a

Farul — T.C. Ind. Con-
68—4 ; seria a IV-a,

I.R.A. Teouci
Rul-

GALAȚI, 5 
surprinderea _ .
partide, localnicii au fost de ne
recunoscut manifestând serioase 
carențe tehnico-tactice și o su
părătoare lipsă de dăruire. In 
acest context dinamoviștil bucu
reșteni s-au impus cu ușurință, 
acționând cu maturitate și expe
riență și obținînd două victorii 
absolut meritate : ■
Dinamo 1—5 (0—2 . , .
1—8 (0—3, 1—1 0—4). Au marcat: 
Nuțu (HO), Geru (0+1) pentru 
Dunărea, Solyom (2+1), Tureanu (1 + 1). _ . ..... 
(1+0), 
(0+1) 
Lukacs 
făcător ______ ...
naehe și Gh. Mîcu. De notat că 
Bujoreanu (Dunarea) șl I. Po
povici (Dinamo) au primit pe
deapsă de meci.

Telemac SIRIOPOL

Dunărea — 
0—0, 1—3) șl

Bejan (1+0), Kemenesl
D. Popovici (0+1), Csaba 
Pisăru (0 + 1), Erds (0+1)

(0+2). A arbitrat satis-
E. Both ajutat de N. E-

mîine slnt 
jocurile : 

Di-
Astăzi și 

programate .
București : Steaua 
namo ; Miercurea Ciuc :
Sport Club — Viitorul 
Gheorghenh Meciurile în
cep ta ora 17.

Voi juca mai bine de
ck Alehin!..." a declarat 
cîndva Garri Kasparov, 
actualul deținător al cu
nunii cu lauri. Promisiune 
îndrăzneață, fiindcă mare
le campion din cel de al 
doilea pătrar de veac este 
îndeobște considerat un e
talon de supervaioare, vir- 
fui încă nedepășit în jocul 
pe eșicher. A fost cu a
devărat deasupra tuturor, 
după cucerirea titlului 
mondial, în acel memora- 
bii meci cu Capablanca, în 
1927. Atît pe plan sportiv 
(38 de turnee cîștigate in 
perioadă interbelică), cit 
ți in creația șahistă pro- 
piu zisă, ALecsandr Alehin 
a lăsat amprenta geniului 
său necontestat.

Partida din care am cu 
Ies exemplul anterior (alb 
— Rgl, De2, Tal, H, Nd3. 
14, 05. f3. Pa2, b2. ©4. di 
72, g2, h2; negru — Rg8, 
Dd8, Ta8, e8, Nb7, e7, Cd7, 
76, Pa7, b6, c5, e6, f5 g7, b7) 
datează din perioada prime
lor sal. afirmări. în 1916 

-într-un simultan de partide 
oarbe * ’ ’
lucind cu albele in această 
pozite.
următoarea combinație 
o rară frumusețe: 
(atac asupra damei negre, 
dublat de amenințarea D:e6)
1.. .R:f7 ț.D:e6+!! (acum, a
ceastă mutare este un su
perb sacrificiu) Z..Rg6 (la
2.. . R:e6 urmează 3.Cg5 mat!) 
S.g4 (i^enință două maturi 
...) 3...NC4 4. Ch4 sau 3... 
h6 4. N:f5 mat.

în cariera atît de bogată 
în vi- (vrii a lui Alehin a e- 
xfarat. insă, o perioadă de 
eclipsă Anul 1935 îi aduce 
tn tată un salanger conside-

'fără a vedea tabla),

Alehin a imaginai
de 

1-CI7!

următorul pro-

I : Rapid — Gloria (sta- 
Tineretului IV, ora 9) ;
Sportul studențesc — 

va avea loc pe 11 noiem- 
seria a IlI-a : Farul — 

„ . seria 
I.R.A. Tecuci — Rul- 

Birlad ; seria a V-a :
Balș — C.S.M. Sibiu și 

Carpați Mirșa — Metalurgistul
Cugir ; scria a VI-a : Universi
tatea Timișoara — știința Petro
șani ; seria a vil-a, Hidrotehnica 
Focșani — Chimia Brăila ; seria 
a VIII-a : Universitatea 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — Știința
CEMIN Baia Mare.
• DUMINICA, 15 noiembrie, se

reia campionatul Diviziei A,
prima grupă valorică (etapa a 
IX-a). Rețin atenția in special 
meciurile dintre Grivița Roșie și 
Steaua și cel dintre Farul șl 
CJS.M. Sibiu.
• A ÎNCEPUT turneul Selec

ționatei de tineret a Varșoviei, 
tn prima partidă, oaspeții au 
tatîlnit echipa de juniori a Ca
pitalei. Victoria a revenit forma
ției noastre cu 42—9.
Astăzi, cele două formații se 

vor intîlnl în meci-revanșă (pe
stadionul Tineretului IV, de la 
ora 15 ; arbitrează Mircea VAtut). 
De urmărit, ca și în primul joc, 
efțlva dintre foarte tinerii jucă
tori bucureșteni de mare per
spectivă, printre oare ~~ 
Dinulescu șl Gologan 
Vlad (Grlv-ța Roșie), 
(Mașini Grele) Matei 
(C.S.S. Trlumf-Rupld).

DIVIZIA A DE
ca 
de 

sâptă-

£.

BASCHET

căpușan, 
(Steaua), 

I. Radu 
și Covaci

• S-A STABILIT
neU'nlUlm.Ir de baschet 
Iu sfîrșitul acestei _ 
mînij care cuprind derby- 
urilr Camoionatelo-r Națio
nale masculin si ' ’ '
să se desfășoare 
Floireasca, după 
rul program — 
de Iu ora 15 : 
Militară Mecanica
București — I.C.E.D. C.S.Ș. 
4 Bucuroșii (m), Voința 
C.S.Ș. 2 București — Uni
versitatea C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca (f), Dinamo 
București — Steaua (m) ; 
duminică, de la ora 8 : 
Voința — „U“, Dinamo — 
Steaua, Academia Milita
ră s I C sE sD.
• MECIUL FEMININ 

Olimpda București — Poli
tehnica C.S.Ș. 4 București, 
din cadrul etapei a V-a a 
Diviziei A, se va dlsiputa 
tn sala Olimpia, azi de la 
ora 17 și mîine de la 
ora 12.

• rezultate din Divi
zia B de tineret — MAS
CULIN, 
n-c.s.ș. 
URBIS 
(38—55) . _
viște — Politehnica Sportul 
Studențesc București 110— 
108 (47—44), URBIS — Oțel 
Inox 110—101 (46—5G), So-

feminin, 
in sala 
următo- 
sîmbătă, 

Academia 
Fină

seria I : I.C.E.D.
4 București — 
București 81—IM 
Oțel Inox Tîrgo-

distul C.S.Ș. Hm. Vlicea — 
CȘ.U. Oțelul Galați 77—6« 
(55-—4) | seria a 11-a :
Olimpii C.S.ș. Arad —
Universitatea Metalul Roșu 
Cluj-Napoca 73—80 (37—45). 
Automatica București — 
Meta^^otehnica C.S.Ș. Tg. 
Mureș 92—82 (53—37), Meta- 
lotehnlca Tg. Mureș — 
Olimpia Arad 90—63 (49—42), 
Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu — 
Automatica București 94—92 
(37—49), Universitatea duj- 
Napoca — Mieca^ca C.S.ș. 
Mediaș 91—64 ( 45—32) ; FE
MININ, seria I : Rapid H 
C.S.Ș. 5 București — Voin
ța C.S.Ș. Unirea Iași 66—68 
(36—38), Robotul C.S.Ș. Ba
cău — - • •
Focani 
CA.Ș. ' 
stanța 
rești 
seria
C2SJȘ. 
Comerțul 
Gheorghe 
Constructorul 
Craiova —
C.S.Ș. Arad 77—73 (44—35). 
Corespondenți : E. Telrău, 
Ch. Goldenberg, I. Ghișa, 
P. Geornoiu, C. Albu, M. 
Avanu, V. Popovici, O. 
Guțu, n. ștefan, D. Soare, 
M. “ ’

Autobuzul C.S.Ș.
84—67 ( 40—34),

1 CONPREF Con
— Rapid n Bucu- 

72—58 (37—38) ;
Il-a : Cricul
Oradea — 
C.S.Ș. SI.

82—59 (38—28),
T.A.G.C.M. 

Constructorul

a
2

Radu.

rat fără șan 
Max Euwe. 
totdeauna b|| 
conicsntrat, ] 
za întruchipa 
lui Alehin ș 
cesta inf 
clin fizic și 
unei adevă 
Olandezul, si 
tregii lumi 
rit victoria 
15,5—14,5. I 
Alehin își lu 
revanșă: 15,1 
in posesia t 
tragica ea n 
în urma unui

Mat in i

Pe diagrai 
de relaxare 
campion m< 
fost totuși I 
tor in matei 
te al feder 
na le de sah 
-1978. AJătu 
se lucrări t 
Dloare. Euw 
această sr -• 
2 mutări 
admirator,, 
răm — al c 
rubrici.

Dispută aprigă pentru n 
Ștefan (Voința) și Georg 
limpia). Foto .

ATLETISM. 0 sportiva care și-a înde
plinit toate obiectivele de performanță 
In acest an. Mitica Junghiatu (Metalul 
București) — la Universiadă, C.M. de 
sală și în aer liber — șl le-a îndeplinit 
șl pe crir..) personale. De curînd căsă
torită (cu schiorul dinamovist brașovean 
Ion Constantin), semifondista bucureștea- 
nă u absolvit recent 9! ultimul an la 
I.E.F.S. 1987 a fost un an bun pentru ea. 
Să sperăm că așa va fi și anul olimpic I (P. Si.).
AUTOMOBILISM, constantin ciucA, 
învingător Iu grupa C6 a concursului de 
viteză pe circuit de iu Galați: „Cum a în
ceput ploaia, am știut că am muri șanse 
de a învinge. Traseele ude îmi convin, în 
timp ce Victor Nicoară, principului favorit, 
aleargă excelent numai pe uscat.** 
O declarație îndrăzneață, am fi apreciat 
noi înaintea întrecerii, dar cure s-a 
confirmat integral. • -LA ACEEAȘI cate
gorie, imediat după start, un alt favorit 
— Dan Necuia — a izbit o bordură, fiind 
nevoit să abandoneze. De notat, în ce-1 
privește, un mic paradox : Necula a avut 
un sezon mui bun ca oricînd lu viteză în 
coastă (iocui 3 în clasamentul general) șî 
unul mui slab ca uite dăți Ia viteză pe 
circuit ft EFERVESCENȚA DEOSEBITA 
printre piioții, conducători de echipe, Ia 
anunțarea punerii în discuție a actualelor 
regulamente cnmprtlținnulr. într-adevăr, 
iată o ocazie de a uduce aceste prevederi 
mui uproupe de interesele unei cît mui 
bune reprezentări a automobilismului ro
mânesc și în concursurile internaționale. 
Numai că, am aprecia, pentru o reală 
utilitate a acestor discuții, se Impune o 
serioasă documentare anterioară a pur- 
tlcipunțllor. (S.A.).

BASCHET. noul conducător de 
JOC ai echipei Dlnamo București — Mihaî 
Sinevici — a produs o impresie deosebită 
în primele etape ale Diviziei A, motiv 
pentru care îl prezentăm taCartea de vizi
tă*. Este născut In anul 1M9; a absolvit 
(In primăvară) liceul „Ion tIavici* din

Arad: u fost depistat și instruit de prof. 
.E Davidhazi, de la C.S.Ș. Arud; măsoară 
1,82 m; a cucerit „Trofeul ziarului Spor
tul" cu prilejul ediției a XVI-a a Festiva
lului Național P^neresc de Minibaschet 
(desfășurată In 1982). • DIN ORADEA, co
respondentul nostru IIie Ghișa ne-u rela
tat despre comportarea nesportivă a an
trenorului A. Vancsa (de la Comerțul 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe). Acesta, în meciul 
de Divizia B cu Crișui, și-a manifestat 
nemulțumirea fuță de unele decizii ule 
arbitrilor prin proteste vehemente, care 
au cuimlnut cu... aruncarea coșului de 
mingi după conducătorii întâlnirii. Pe bu-

k\\\\\\\\\\\\\\\^^

POST-SCRIPTUM
nă dreptate, respectivul tehnician a fost 
îndepărtat din sală, uimind să sufere și 
ulte sancțiuni. • IN SALA RAPID BUCU
REȘTI, din dreptul tribunei oficiale și al 
mesei presei se aud deseori expresii deloc 
civilizate adresate arbitrilor sau adversa
rilor formațiilor feroviare. Este de dorit ca prea zeloșii susținători ai ciubuiui Ra
pid să-și tempereze vocabularul și, în orice 
cuz, să nu stea pe locurile rezervate ofi
cialităților și ziariștilor. Eventual, li se 
poute creu un spațiu special, chiur sub 
denumirea „iubitorii Rapidului". (D-St.).

CICLISM. cu OCAZIA „națioaairinn" 
de clclncrns, federația de specialitate a 
organizat un curs de reciclare șl perfec
ționare a antennnilnn, în care lectorii pre- 
zenți uu expus ultimele noutăți în mate
rie. O inițiativă pe care o salutăm și pe 
cure o dorim repetată cît mai des, aseme
nea acțiuni contribuind în mod substan
țial la ridicarea capacității profesionale a 
celor cure se ocupă de problemele ciclis
mului. • „CICLOCROSUL VETERANILOR", 
ultima probă u întrecerilor, u uvut urmă-

tourea configurație : categoria 40—50 uni, 1. 
L. Dinoc (Oradea), 2. Gh. Negoescu (Bucu
rești), 3. Adr. Oprea (Brașov); categoria 
peste 50 ani: 1. M. Gherman (Brașov), 2. 
Gh. Văsii (Ploiești), 3. I. Gherman (Bra
șov). • ȘI LA întrecerile „naționalelor" 
de lu Clmpulung Muscel, și 1a ciclncnnsuI 
de la Poiunu Brașov am consemnat pre
zența la concurs a sportivilor de lu tînă- 
ru secție de ciclism a A.S. Utilajul Fă
găraș. Ei merită felicitări pentru dragos
tea ce-o poartă sportului cu pedale. (H.S.).

MOTO. • despre SERIOZITATE, des
pre atenția cu care un adevărat campion 
își pregătește momentul concursului: la eta
pa finulă de motocros pe echipe, de la Vă
lenii de Munte, l-am văzut pe campio
nul absolut al țării. Ernest Mulner, parcur- 
gînd, cu piciorul, întregul truseu ce urmu 
să fie efectuat apoi cu motocicleta. „Cu
nosc astfel fiecare umănunt al purcursuiui, 
îmi pot face un plun de acțiune mult mai 
exact* — ne explica ei. Păcat că alți colegi 
de întrecere, mai tineri și mui puțin expe
rimentați, nu au procedat la fei. Dar nu e 
timpul pierdut... • ȘTIAȚI CA? Așu s-ar 
putea intitula acest „bumb". Deci, știuți că 
lu motocicletele de competiție amnntiznarrir 
— fuță sînt mixte, adică umplute și eu 
ulei, și cu uer? Drept care, înaintea con
cursului, cei mui mulți competitori puteau 
fi văzuți.)) umfiîndu-și amnntlzourrir cu 
pompa, exact cum procedau și cu cau
ciucurile. • IMPRESIONANTA EVOLUȚIE a 
panticipuatllnr Iu clusu junior, în fupt co
pii de 10—11 uni, manevrîndu-și cu multă 
abilitate tHoinarii*. între ei, apariții aplau
date au fost Cipriun Lucaci, de 11 ani (fiul 
fostului concurent cu același nume) șl 
Adrian Romeo (13 ani, legitimat la Steaua). 
Recordul de tinerețe îl deține Iuiian Mantu 
(TUPC Bălcol) ce numără abia... 9 ani! • 
PUȚINE ABANDONURI, printre ele numâ- 
rlndu-sr șl cel al lui Augustin Bogdan 
(Steaua). Mustrările au venit imediat, din
purteu... mamei sale, prezentă iu cnac^^s: • 
„Dacă se mai întâmplă o dată să abandonezi, 
te iau acasă, la Lerești! Avem multă tr^bă 
pe acolio . .• (SoA.).

AUTOMOBILIȘTI IN „LINIE DR
■II
I
1

1

I I 
I

■
I
|

Campionatul Republican de Vi
teză în coastă ia automobilism a 
avut în acest an șase etape : 
Măguru (jud Buzău), Valea Do- 
manului (jud. Caruș-Severin), 
Meseș (jud. Săluj), Gutîi (jud. 
Maramureș) și Risnov (jud. Bra
șov) — de două ori. Un campio
nat desfășurat în bune condițiu^, 
fără evenimente nedorite, în cure 
gazdele — în principal cluburile 
județene de automobilism și kar
ting, „dublate" de organ^e lo
cale respective — au reușit să 
ofere sportivilor condiții bune de 
concurs. Cel mai bun truseu din 
acest an u iost cei de lu Gutîi.

Deși un campionat mai ușor — 
se aleargă, ae regulă, circa 10 km 
pe serpentine ei nu atrage un 
număr ia fel de mare de concu- 
neați, ca la raliuri de pildă, unde, 
în Divizia B, s-au prezentat ia 
starturi peste 100 de echipaje. La 
ediția din acest un u campionatu
lui de viteză în coastă au fost, în 
medie, 55 de automobiliști. tn 
ceea ce privește titlurile puse în 
joc, puține modificări. Aceiași 
campioni de unul trecut, V. Ni- 
coară, N. Grigoraș, e« Peteanu, 
ceea ce pledează pentru valoarea 
lor, dar, în aceeași măsură, de
monstrează o oarecare „sărăcie" 
de elemente taientute, cu mașini 
bine pregătite, care să facă 
„concurență" vârfurilor de azi și 
de ieri.

Dar, iută clasamentele finale ale 
Campionatului Republican de 
viteză în coastă : grupu „A* —
L P. Cojocaru (Oltcit Craiova),
2. S. Dinu (Alfa fea București),
3. O. Mazilu (Dacia Pitești) ; 
grupa „C“, clasele a 5-a și a 
<-a : L V. Nicoară (IA Dacia Pi
tești), 2. Gh. Preoteasa (CMAK

— IDMS), 3. 
FEA) ; el. a 
(IA Dacia P 
schvogel (CJA 
3. A. Ana (I' 
„Euster", tip 
Peteanu (CJA1 
T. Gedeon , 
rin), 3. Gh. C

Pe echipe, 
cut, primele 
schimbat lo-cu 
fel că ediția 1 
deci eamplnar 
Pitești, urmat 
Caraș-Severin

Nu putem 1 
duri, însă, fă 
unele utitudin 
nalute în ace; 
concure» + > de 
Ia concursuri 
Ia motor nept 
ment. Deci, 
lire", ca să n 
adversarilor c 
ciaiiior și fedi 
Cioacă (ITA 
(Automotor — 
verin) și .. E, 
Caraș-Severin). 
descalificarea 
„căleusrnr gre 
verent în gre 
Aurei Țuțuian' 
altfel, talentat 
Moldova Nouă 
eindată..." și-a 
referitor lu ai 
a fost surprin 
cu transform 
tare ia motor. 
Federația A.C 
vrntismrat, ca 
amintiți) i-a a 
ținu+e în canr 
du-i licența d
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Ieri, în Cupa Balcanică intercluburi

f. C. ARGEȘ - SUVIA SOFIA 2-0 (1-0)

„VICTORIA** DE LA TBILISI N-A MAI SEMĂNAT
CU ACEEA DE LA BUCUREȘTI

»
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PITEȘTI. 5 (prin telefon». 
Argeșenii atacă energic din 
start. Slavia, retrasă in apăra
re, nu are răgazul să „ia pul
sul" echipei-gazdă, căci este 
răvășită pe flancul sting prin 
repetatele pătrunderi indi
viduale ale lui D. Zamfir șl 
destabilizată în zona fundași
lor centrali. unde Ghioacă. 
demarcat mereu, rămine un 
permanent pericol potential. 
Atunci cind scapă din st rin- 
soare, Slavia iese in atac pe 
pasă lungă, dar duelurile Stân
cii — Haidakliev ne termină, 
de regulă, in favoarea funda
șului piteștean. In min. 38, 
Slavia nu mai poato evita go
lul, cind portarul Ananiev este 
făcut „mat" de combinația 
fulgerătoare dintre Băluță și 
GHIOACA, finalizată de ulti
mul, care, eu o lovitură de cap, 
trimite mingea in coltul lung, 
imposibil de a mai fi acope
rit : 1—0.

La reluare, oaspeții slnt mai 
Îndrăzneți și mai insistent! ta 
ofensivă. în mim. 40. „inter
naționalul* Dimitrov 0 no
ii cită serios pe Hristea (care, 
bine plasat, retine) cu un eut 
puternic de la 11 m. Sofioțli 
par dezinvolt!, toacă din de
vieri care Ie sporesc avansul 
spre careul piteștean. dar F. C. 
Argeș nu le dă răgazul să M

regăsească total, căci, tn min. 
54, după faultarea lui Bănută 
in suprafața de pedeapsă, IG
NAT transformă sigur penal- 
tyul acordat, ingreunîndu-le 
handicapul : 2—0. Pînă la efir- 
șitul meciului, o încleștare de 
forte, cu precădere în „trei
mea" oaspeților, F C. Ar
geș impunindu-se printr-o 
netă superioritate pe plan fi
zic. Conturile se lncheiaseră 
oricum tind, ta min. 90. Sla
via revine ta atac și marea ei 
ocazie de gol (șut al lui Ma
ri nov care H bate pe Hristea) 
este spulberată de Ghioacă. a- 
cesta respingi nd balonul din 
cadrul porții.

Arbitrul DhorI Priffi (Alba
nia) a condus foarte bine.

F. C. ARGEȘ : Hristea — 
Voicu, Pirvu, STANCU, Edu
ard — BANUTĂ, St. Badea, 
(min. 46 Ignat), Pană — D. 
Zamfir, GHIOACA. Bălută 
(min. 67 Radu II).

SLAVIA : Ananiev — DI
MITROV, Diev, Rostov, Boj- 
nov (min. 65 Karamalov) — 
Takev, Bairov, MARINOV, 
Ratkov — Mironov, Haidakliev 
(min. 25 Grekov).

ton CUPEN

TBILISI, ( (prin telefon, ie 
ta trimisul nostru speciei). In 
mod cert. Victoria a reușit, ta- 
tr-o mare măsură, oă oe rea
biliteze după înfrîngerea sufe
rită în prima manșă, pe teren 
propriu, ta fata lui Dinamo 
Tbilisi. După dubla victorie a- 
supra formației cipriote Larna
ca si cu bilanțul consolidat de 
acest 0—0 de la Tbilisi, echipa 

bucureșteană a absolvit onora
bil debutul aău pe scena fot
balului internațional. Medul 
de la Tbilisi, abordat eu matu
ritate si Îndrăzneală, fixează 
adevărata cotă a echipei bucu- 
reștene, făcîndu-ne încă o da
tă să regretăm tracul i pripea
la care au încercat-o în medul 
tur de ta București, unde, din 
păcate, s-a hotărît calificarea.

Din capul locului, să preci
zăm că maniera tactică Îndrăz
neață a bucureștenilor a sur
prins echipa gazdă, căd Vic
toria a renunțat deliberat le 
clasicul 1-4-4—2 al echipelor 
oaspete, preferind un ferm „3* 
ta fată, prin împingerea lui 
Augustin in centrul liniei de

•tac. Judnd cu aplomb faza 
de apărare, trioul de atacanți 
români, dispuși la pressing 
permanent, a blocat în fașă 

lansările în ofensivă ale echi
pei locale, vădit Încurcată ta 
momentele de construcție. Așa 
se sl face că presupusa domi
nare teritorială urmată de o 
finalizare pe măsură, pe care 
gazdele mizau, nu s-a mai 
produs, fazele la poartă fiind 
destul de sărace cei puțin ta 
prima repriză. De notat si 
faptul că buna pregătire fizică 
a permis Victoriei să accelere
ze tempoul după pauză și să 
iasă din crisparea care l-a 
marcat faza de atac în prima 
parte ■ medului, tmbrățlsînd 
ideea „totul sau nimic". Victo
ria s-a lansat, pe măsură ce 
se scurgea medul. Intr-o ofen
sivă viguroasă, puntad pro
bleme apărării gazdelor. Ea • 
știut să profite si de inferio
ritatea numerică a partenerei 
sale (reamintim. Arziani a fost 
eliminat In min. 65), muțind, 
din acel moment, jocul în te
renul advers. O singură lacună

a avut formația bucureșteană 
în această partidă, capacitatea 
de finalizare relativ scăzută, 
frecventa șuturilor la poarta 
necorelîndu-se. nici un mo
ment, cu prestația sa convin
gătoare din cimp. Poate că 
introducerea lui Henzel (activ, 
insistent) mai devreme s-ar fi 
putut dovedi salutară, poate că 
Si forma 61abă a lui Augustin 
să fi grevat forța de soc a e- 
ehjpei noastre, cert, este că 

după jocul de ansamblu Vic
toria ar fi trebuit 6ă periclite
ze mai des și mai periculos 
poarta lui Gabelia.

Jocul de la Tbilisi rămine. 
așadar, o promisiune pentru 
viitor. Victoria fiind acum o- 
bligată să pornească mai de
parte de la nivelul demonstrat 
la Tbilisi, cînd s-a dovedit ho- 
tărîtă. admirabil mobilizată, 
cu un moral de fier, așa cum 
am fi vrut s-o vedem si cu 
două săptămîni mai devreme, 
la București. Oricum, Impor
tant este că se poate!

Adrian VASILESCU

STEAUA, DIN NOU
(Urmare din pag I)

J 1 FSKISFlim - CUIIVINUL
J

IESKIȘEHIR, 5 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Stadionul Ataturk din localita-

Ite a găzduit astăzi (n.n. ieri) 
partida dintre echipa turcă Es- 
kișehir și Corvinul Hunedoara

Idin cadrul Cupei Balcanice ta- 
tercluburi.

Jocul a fost viu disputat, des
chis și, In general, echilibrat.

| Deși Corvinul a avut cea din- 
Itîi acțiune ofensivă, Începutul a 

fost defavorabil hunedorenilor. 
In min. 5 la primul atac al gaz-

Idelor, lusuf a șutat puternic de 
la 16 m, loniță a respins și NA
SIR a reluat in gol: 1—0 pentru

IEskișehir. Faze fierbinți au fost 
în continuare la ambele porți 
(în min. 8, „cap" Nedim și Io- 
niță reține ; în min. 13, șut

I Klein de puțin pe lingă poartă; 
ta min. 16, Petcu 11 imită), 
scorul devenind egal in min. 18.

Itn acest minut, Nicșa ■ trimis, 
de ta centrul terenului, o pasă 
printre fundații centrali adver- 
și, I. COJOCARU a făcut a

I cursă de 30 metri și a înscris :
1—1. Dar, după numai două mi
nute, gazdele au luat din nou

I conducerea, ADNAN, după a
lovitură liberă, a expediat min
gea la vinciul norțil lui Ionițl: 

a _ 2—1 pentru Eskiseblr.
_ I Pînă la pauză, ca și după re- 
j ■ luare, jocul » continuat »ă fi*

HUNEDOARA Z-Z (Z-l)
interesant, cel doi portari 
avînd de rezolvat cîteva situa
ții critice. Așa s-a intîmplat ta 
min. 22, cind Klein a șutat pu
ternic și Tahir a deviat ta cor
ner, în min. 34 același ultim a- 
părător ieșind la 30 m de poartă 
pentru a opri contraatacul lui I- 
Cojocaru ; de cealaltă parte, Io- 
niță a reușit să rețină, ta min. 
67, un balon „greu", expediat 
de lusuf. In repriza secundă. 
Corvinul a combinat mai fru
mos, restabilind și egalitatea. 
In min. 76, Klein a executat 
înalt o lovitură de colt, Văetuș 
a prelungit la NICȘA, care, cu 
capul, a trimis balonul în plasă: 
2—2.

A arbitrat bine Anton Vasi- 
Uev (Bulgarie).

rentat, de asemenea, o dovadă 
de apreciere a spectatorilor lo
cali fată de Steaua. In ajunul 
medului, unii comentatori 
nu-si ascundeau speranțele in
tr-o „Întoarcere" a rezultatului. 
Unul dintre ei își si fixase ti
tlul cronicii unei incredibile 
surprize: „Steaua serii a fost 
Omonia!“ La încheierea parti
dei, el ne-a oprit, sportiv, o 
clipă, la masa presei spre a 
ne declara că titlul real este 
pînă la urmă acesta: „Steaua 
serii e-a numit cu adevărat 
STEAUA!" O asemenea afir
mație nu se referea doar la 
victoria înscrisă pe tabela de 
marcaj, dt, mai ales, la ma
niera în care ea a fost mate
rializată. Pentru că, miercuri 
seara, fotbaliștii noștri au prac
ticat un joc de o ridicată spec
taculozitate, cu faze Inventive 
si rapide, care au plăcut spec
tatorilor și au justificat pe de
plin nu numai calificarea fată 
de Omonia, cl ..cartea de vizi
tă" a formației-oaspete, elogi-

I „ZONEIE ÎNALTE*
ată de altfel de toate comen
tariile presei cipriote.

Tactic, Steaua a desfășurat 
• foarte curajoasă idee, potri
vit căreia începutul de med 
n-a văzut-o așteptind obișnu

itul iureș al echipelor-gazde ta 
căutarea golului de start, care 
să-i dea aripi și să provoace 
nesiguranță in echipa adversă. 
Bucureștenii au demarat, cu 
convingere, de la fluierul de 
începere al arbitrului K. Kot- 
herja (Albania). Si au făcut-o 
mai cu seamă ta „zona Lăcă
tuș". Internaționalul stelist s-a 
aflat Intr-o excelentă dispoziție 
de joc, s-a preocupat numai și 
numai de joc si poate fi soco
tit la originea reușitei deschi
deri • scorului: pentru că cen- 
trarea-sut pe care a trimis-o 
ta acel minut 8 a fost de o 
rapiditate si o forță care l-au 
pus pe fundașul central inter
național Evagoras într-o pozi
ție din care nu a putut evita 
o intervenție de ultim moment 
si care s-a soldat cu un auto
gol. El a avut darul de a risipi 
orice dubii (dacă ele mai exis
tau) în privința echipei caii fi-

cate Si de a transmite repre
zentantei noastre o stare de 
spirit de calm si siguranță. 
Pînă la ultimul fluier ea a ju
cat cu un aplomb și o dezin
voltură remarcabile. De alt
fel. incereînd o privire de an
samblu asupra celor două man
șe, se cuvine să remarcăm că 

In totalitatea lor, fotbaliștii de 
la Steaua au evoluat la un 
nivel net superior in meciul 
de la Nicosia. Remarcările au 
vrut doar să pluseze pe <■« 
care au pus „un piept Înainte* 
pe linia de sosire a evidenție
rilor.

Pentru Steaua intervine un 
moment de „respire" în bătălia 
atlt de grea și de mare con
centrare psihică a meciurilor 
tur-retur din cupele europene 
Cum cei mai multi sint ș; 
componenti ai lotului reprezen
tativ, la puțin timp după oe 
părăsisem stadionul din Ni
cosia am auzit multe discuții 
avînd ca subiect decisivul med 
cu Austria, de la 18 noiem
brie. vizînd intrarea reprezen
tativei României ta turneul fi
nal al Campionatului Europei 
Pentru internaționalii campl- 
pioanei, ..campania austriacă" 
începuse!

SPLCIACUIOASA CALIFICARE
(Urmare din pag. I)

ESKISEHIR : Tahir — NE- 
JAT, MUCANIT, Erdohan, 
Ibrahim (min. 37 Halit) — AH
MED, Adnan (mln. 48 Orhan), 
Fund — NASIR, lusuf, Nedim.

CORVINUL : loniță — Bar- 
dac. MĂRGINEAN, DUBIN- 
C1UC, Tirnoveanu — NICȘA 
(min. 87 Bejenaru), KLEIN, 
PETCU. BURLAN — Sudu. L 
Gojocaru (min. 60 Văetuș).

Pompiliu VINTILA

ALJII IN... DERAPAJ
a luni. Așa eă așteptăm acum, cu
iș lnte es, viitorul campionat de

viteză ta coastă cu autoturisme
), pregătite în așs fel Incit să nu
a ducă nici la descaliflcă/rl< nld la
£• retragere de licențe.
L

Modesto FERRARIN1

PARTID A AMICALA INTERNA
ȚIONALA. Marți, 3 noiembrie, 
a-a disputat partida amicală in
ter națională dintre divdzdoffiara B 
AJS. Paroșenl Vulcan și echlipa 
•ovietdcă Șantier Gorlovka. A*u 
etștigat gazdele «u scorul de t—2 
(2—2), golurile fiind marcate de 
Crăciun (min. 8, 17 ți 50), Sălă- 
jan (min. 70), Nichinlș (min. 80 
ți 85), respectiv Akimenko (min. 
30) șl Bobenko (min. 38). (V. Pu
rice — ooresp.).
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ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PD0N0SP0R1 1NT0RMIAZA
• Tragerea aăptămînală obiș

nuită Loto de astăzi, vineri, 8 
noiembrie, va avea loc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la desfă
șurarea operațiunilor de tragere 
vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 16,15, urmînd 
ca numerele extrase să fie re
luate pe același program, la ora 
23,05, și mîine, sîmbătă, la ora 
8,55. Reamintim că, Începînd eu 
această tragere, la categoriile de 
clștiguri ou valori unitare varia
bile se asigură un minimum de 
2Oo "de lei, eventuala diferență 
fiind preluată din fondul spe
cial al sistemului. Desigur, a- 
cesta poate constitui un argu
ment în plus în favoarea crește
rii interesului partlclpanțllor 1

• Jucind constant la LOZ In 
PLIC, vă puteți asigura obține
rea unor cîștiguri importante, 
din care nu lipsesc autoturis
mele. Ieri, la sediul central al 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport s-a prezentat un mare 
număr de cîștigători, pentru a-șî 
ridica TELEVIZOARELE COLOR

obținute la una din emisiunile 
speciale limitate lansate in vln- 
zare. Jucind cu regularitate la 
acest Îndrăgit sistem, șansa vă 
poate «ricmd surîde. Aceasta 
este însă numai de partea ce
lor... care perseverează 1

care • făcut o partidă de ex
cepție. Mircea Popa ■ jucat 
fără greșeală în apărare. Pană 
■ fost un veritabil piston, pesn- 
dullnd neobosit intre cele două 
careuri, iar Bozeșan a marcat 
■n got superb, a fost la ori
ginea celorlalte două și a fost 
la un pas de a decide califica
rea mai devreme. în prelungiri, 
dnd numai piciorul salvator al 
lui Olsen a deviat balonul In 
corner. Ca să nu mai vorbim 
•1 ie faptul ci el a Înscris cu 
calm și siguranță al treilea pe
nalty, care a însemnat practic 
eliminarea lui Brondby.

La 6firșitul meciului, cunos
cutul comentator danez de 
fotbal Carsten Werge, de la 
cotidianul „Berlingske Copen
hagen", recunoștea cu fran
chețe că Sportul Studențesc a 
abținut o meritată calificare, 
că a fost mai bună dedt cam
pioana Danemarcei.

Cum a fost posibilă această 
performantă, ieșită din comun, 
eliminarea celei mai bune e- 
chipe daneze, reprezentanta ri
nul fotbal care în ultimii ani 
a făcut pași Însemnați în soc- 
cerul european, de către Spor
tul Studențesc, care, spre sur
prinderea generală, orună ulti
mul loc în clasamentul nostru? 
Explicația este una singură și

A SPUOÎUIUI STUDENȚESC
anume că echipa noastră și-a 
impus jocul, a fost net superi
oară adversarei, a crezut ta 
șansa ei, așa eum spunea lor- 
gulescu, a demonstrat eă situ
ația ei in clasament este pasa
geră si, mai ales, că are va
loare. Sportul Studențesc s-a 
mobilizat exemplar, spiritul de 
echipă fiind unul dintre atuuri- 
le succesului. Cristian, eu o 
singură excepție, cind a ratat 
intercepția unei centrări, a •- 
pârât fără greșeală, dlnd În
credere Întregii echipe. El este 
autorul moral al calificării, a- 
părînd cu siguranță două lo
vituri de ta 11 metri. M. Ma
rian și-a anihilat adversarul 
direct, pe Vilfort, venind de
seori și In sprijinul atacului. 
M. Popa a jucat ireproșabil, 
curat și sigur. interceptînd 
toate mingile. Iorgulescu a re
venit la forma lui bună, con
ducând cu pricepere jocul e- 
chipei pe care o pregătește. 
Are meritul paselor de gol la 
cele înscrise de Bozeșan si 
Pană. Munteanu II. despre 
care nu de mult se spunea că 
este un jucător... terminat, a 
zburdat cu o prospețime fizică 
demnă de toată lauda. A apă
rut oportun la finalizare, des- 
chizînd seria golurilor în mi
nutul 7. cu un șut imparabil. 
Pană a fost „motorul" echipei, 
plecările lui In... slalom împin- 
gînd mereu jocul ta jumătatea

daneză, Bozeșan a făcut meciul 
carierei sale, jucind cu mare 
dezinvoltură. în postură de 
mijlocaș ofensiv a inițiat nu
meroase acțiuni reușite. A în
scris un gol de excepție, cu c 
execuție de mare finețe. Ti- 
cleanu a luptat din răsputeri 
adueîndu-și o importantă con
tribuție la succes. Pologea e 
constituit o plăcută surpriză 
evoluția lui depășind mult 
condiția unei foste rezerve 
Răducanu s-a străduit ci 
..spargă" defensiva daneză. 
Chiar dacă pe tot parcursul 
meciului nu s-a ridicat la ni
velul celorlalți coechipieri. » 
contribuit la reușita echipei. 
Coras a limpezit jocul ta faza 
de atac, ecotind mereu dol-trei 
adversari din dispozitiv, prin 
cunoscutele-i calități, fenta șl 
driblingul. Ciucă, atlt dt • 
jucat din minutul 73, are ma
rele merit că a trecut de patru 
adversari la faza din care s-a 
născut golul al treilea. Achîm 
a jucat numai 14 minute, ta 
care a dat totul pentru echipă.

Astăzi la prînz, la Zflrlch, va 
avea loc tragerea la sorti o 
turului III și vom ști care va 
fi viitoarea adversară a Spor
tului Studențesc. Indiferent ce 
echipă le vor hărăzi sortii, bă
ieții din „Regie" sînt deciși ca 
la 25 noiembrie și 9 decembrie 
(datele de disputare a partide
lor din turul al III-lea) să re
pete frumoasa evoluție din 
medul cu Brondby.

VACANTA LA „NEPTUN

• CÎȘTIGURILF TRAGERII
LOTO DIN 30 OCTOMBRIE 1987- 
Cat. 1: 1 variantă 25% —* autotu
rism Dacia 1300; cat. 2: 10 va
riante 25% a 6.742 lei; cat. 3: 3 
variante 100% a 5.862 lei șl 34 
variante 25% a 1.466 lei; cat. 4:
32.50 variante a 2.074 lei; eat. 5: 
143,75 variante a 469 lei; cat. 0: 
208 variante a 324 lei; cat. X:
1.333.50 variante a 100 lei. Re
port la cat. 1: 68.442 lei. Autotu
rismul Dacia 1300 , de Ia eat. 
1, a revenit participantului Con
stantin Dumitru din București.

Stațiunea turistică „Neptun" pune la dis
poziția doritorilor complexul de odihnă Bl 
tratament „Doina".

Complexul dispune de sală de gimnastică, 
«aii de masaj etc., oferind condiții optime 
pentru odihnă, cantonamente sportive șl de 
recuperare a forței fizice pentru toate ca
tegoriile de sportivi.

Pentru agrementa ren dumneavo-nsira în 
stațiune funcționează restaurant cu orchestră 
cinematograf, bowling, popicărie mecanică, 
sală pentru tenis de masă, săli de locuri 
mecanice, teren de fotbal.

Policlinica complexului este specializată 
ta tratarea diferitelor boli și afecțiuni, res
pectiv: reumatisme cronice și degenerative, 
artroze, spondiloze, sechele post-traumatioe 
sau post-operatorii. afecțiuni ale sistemului

rino-laringite.

agențiile 
filialelor 
Palatului

afecțiuninervos periferie, 
ginecologice.

Doritorii se pot 
oficiilor județene 
I.T.H.R. București, — 
(tel. 15.15.33) sau direct la dispeceratul 
tăunii (tel. 917/31845).

De asemenea, prezentarea se poate 
direct la complexul balnear „Doina" 
Neptun.

Statia C.F.R. — halta „Neptun*. care 
servește stațiunea, se află Ia numai 150 de 
metri de hotel.

Complexul de odihnă șl tratament func
ționează pînă la data de 22 decembrie 1987 
si se redeschide pentru dumneavoastră 
data de 18 Ianuarie 1988.

adresa la toate 
de turism, 

agenției Sălii



ÎNCĂ O DISTINCȚIE 
PENTRU FILMUL SPOI^'^I'V ROMÂNESC

au ÎNCEPUT CAMPIONATELE EUROPENE 
DE JUDO PENTRU TINERET

Pe foile de concurs slnt înscriși 115 sportM din 20 de țări

WROCLAW, 5 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In sala Ludowa din localitate, 
au Început joi Campionatele 
Europene de Judo pentru tine
ret. La actuala ediție a acestei 
competiții continentale sînt 
înscriși pe foile de concurs 115 
sportivi din 20 de țări, întîl- 
nirile desfășurîndu-se conco
mitent cu întrecerile feminine.

Dintre cei trei reprezentanți 
ai țării noastre — Florin Las- 
cău (cat. semimijlocie), Nicolae 
Iosif (cat. mijlocie), Marian 
Grozea (cat. grea) — a intrat 
în arenă, pînâ la ora transmi
siei noastre, numai Marian Gro
zea, la categoria grea. El 1—a 
întilnit pe bulgarul Dimităr 
Stoikov, in fața căruia a tre-« 
buit să se recunoască învins, 
Accidentat la un genunchi In 
preajma plecării, Marian

„MONDIALELE" DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

minat pe locul 9 după „impu
se". realizînd 47,100 p la cal, 
17,650 la inele, 48,200 la sări
turi, 47,200 la paralele, 47,250 
la bară și 47,800 la sol (total 
285,200). Un bilanț, am zice, sub 
așteptări, subțiat de ratările 
lui Rizan (ia sărituri șl bară) 
si Sandu (L sărituri), dar a
meliorat ulterior, la „libere", 
unde punctajul a crescut cu a
proape 3 puncte: 47,200, 47,450, 
48,350, 48,900, 47,950 si 48,250 
(total 288,100). Clasarea do 'a 

„libere", locul 7, a rămas pînă 
la urmă cea definitivă. în spa
tele tinerei formații a Româ
niei, cu adevărat o plăcută sur
priză pentru specialiști și spec
tatori. rînduindu-se echipe cu 
tradiție și pretenții, precum 
cele ale Statelor Unite, R. F. 
Germania, Cubei, Italiei. Fran
ței etc. Dacă reiese limpede, 
parcurgînd „graficul" pe apa
rate. că tocmai paralelele (al
tădată punctul nevralgic!) au 
constituit principala carte câș
tigătoare a băieților noștri, la 
fel de ușor se poate constata 
că inelele, săriturile și bara (la 
cal a fost o altă pov^s'e. «'•n'p 
arbitrii i-au nedreptățit fla
grant pe tricolori!) au fost ..că.1- 
cîiul lui Achile", insatisfacția 
fiind cu atlt mai justificată cu 
cît Tobă (Ta inele) și Stoican 
(la sărituri) însemnau medali
ile de aur ale „europenelor" 
de juniori din 1986 (Karlsruhe)! 
Sigur că, la Reșița, unde func
ționează (cu rezultate tot mai 
demne de elogii) Centrul olim
pic pentru gimnastica —— 
na, au existat unele dificultăți

LA J.O : 48 DE JUCĂTOARE

LA TENIS DE MASĂ
MONCHEN (Agerpres). Fe

derația Internațională de Te
nis de Masă (ITTF) a anunțat 
că la turneul olimpic de anul 
viitor în competiția feminină 
vor fi prezente 48 de sportive, 
în loc de 32, cum se stabilise 
anterior. După cum se știe, în 
concursul masculin vor parti
cipa 64 de jucători.

CAMPIOANA AMERICII DE SUD

LA BASCHET
QUITO (Agerpres). Campio

natul sud-american feminin de 
baschet, rezervat echipelor de 
club, s-a încheiat cu succesul 
formației braziliene Unimed 
din Paracicaba. în ultimul 
meci, baschetbalistele brazi^e- 
ne au învins cu 125—42 (61—25) 
formația argeratbin ian ă Velez 
Sarsfifild.

Grozea n-a reușit să-i opună 
adversarului, o rezistență con
form așteptărilor și a pierdut 
prin ippon in mai puțin de 
un minut.

Vineri vor intră în concurs și 
ceilalți trei judoka români : 
Dragoș Bolbose (categoria su- 
perușoară), Stelian Pătrașcu 
(categoria semiușoară) și Stani
ci Olteanu (categoria ușoară).

Deși sorții nu le-au fost prea 
favorabili, sportivii români 
sînt deciși să ajungă în tururile 
superioare ale competiției. De 
altfel, antrenorii Constantin 
Niculae șl Mircea Frățică sînt 
încrezători în evoluțiile ele
vilor lor. Amănunte privindu-i, 
firește, îndeosebi pe reprezen
tanții țării noastre, în -ores- 
pondența următoare.

Mihai TRANCA

ta pregătire, ta privința ateri
zării „pe tare" (pista e neco- 
răspunzătoare, recurgîndu-se la 
groapa eu bureți), dar la fel 
de adevărat e că mal ales spre 
aceste aparate, la care a ră
mas destul loc pentru mai bi
ne în evoluția băieților noștri 
la C.M., trebuia orientată aten
ția antrenorilor, a tuturor spe
cialiștilor. Faptul că echipa e 
tînără si că ea are în spate o 
generație redutabilă (Brezeanu, 
Purje, Pascu, toti medaliat! la 
..Concursul Prietenia" 1987), 
care bate cu insistență la por
țile titularizării și ale consacră
rii internaționale, reprezintă, 
fără dubii, un element pozitiv, 
care atestă că și în planul gim
nasticii noastre masculine s-a 
luptat eu competentă, vigoare 
și responsabilitate. în cadrul 
Centrului olimpic, a cărui do
tare materială s-a îmbunătățit 
permanent, si al federației, de 
unde secretarul responsabil ad
junct Vasille Chiorean și an
trenorul federal Adrian Stoica 
(ei arbitru la Rotterdam) au 
dat, de alte ori s-a simțit ne
voia, ajutorul si îndrumările 
necesare. Aceasta e însă, am 
mai spus-o, doar o fată a me
daliei. Chiar în condițiile date 
si cu tot progresul înregistrat, 
evident la unele capitole (am 
insistat asupra încărcăturii deo
sebite a exercițiilor, combinația 
le bară a lui Gherman. de 
pildă, fiind cea mal grea din 
tot ce s-a văzut la C.M.!). bă
ieții noștri ar fi putut realiza 
mai mdlt la Rotterdam. Dacă 
tinuta lor ar fi fost mai „cu
rată" (aici mal trebuie cizelat) 
și. tn alt plan, dacă s-ar fi

C.M. DE HANDBAL JUNIOARE
COPENHAGA, (Agerpres)

Campionatul Mondial de hand
bal pentru echipe de junioare 
s-a încheiat ta localitatea da
neză Randers cu victoria se
lecționatei UR.S.S., care a în

BASCHET • Meed amical la 
Pardubice : Buda Hvezcla — 
ȚSKA Moscova 92—100 • Califi
care pentru C.E. masculin : Iu
goslavia — Suedia 117—86.

CĂLĂRIE • La Amsterdam, 
tn cadrul Cupei Mondiale, fran
cezul Pierre Durand a cîștigat 
proba de obstacole cu 29,75 p.

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
la Grenoble a revenit cuplului 
francez Vallet, Moittet cu 303 p. 
La femei au dștlgat Jeannie 
Longo (Franța) șl Heidl Iratcabal 
(S.U.A.).

HALTERE • In ultima zi a 
Campionatelor Mondiale Sesnin'- 
ne, desfășurate la Daytona Beach 
(Florida), sportivele din R. P. 
Chineză au obținut alte două 
victorii. La categoria 75 kg a 
terminat învingătoare Li fon-- 
Ung, cu tm total de 210 kg, iar

POLONIA — ROMÂNIA 
LA HALTERE

Sîmbătă. la Olsztyn, se va 
desfășura tnttlnlrea de haltere 
dintre selecționatele de Juniori 
ale României și Poloniei. înso
țiți de antrenorul Mihai Con- 
stantinescu au făcut deplasarea, 
Intre alții. Traian Cihărean (au
tor al unor recorduri valoroase 
la C.B. die la Tirana), D. Ne- 
greanu, V. Roșu, N. Oslac, C. 
Udrea, A Colici.

în C.NI. de șah

REFUZA, DEPA ÎNTRERUPERE
La Sevilla, partida a t-a din 

cadrul medului pentru titlul 
mondial de șan, pe care și-1 
dispută marii maeștri sovietici 
Garrt Kasparov șl Anatoli Kar
pov s-a Întrerupt miercuri sea
ra tntr-o poziție egală. Ieri, la 
reluare, rezultatul de remiză a 
fost consemnat la mutarea 70. 
Scorul general al lntîlnirll erte 
ta continuare egal : 4,5—4Jî.

Pornit, din start, eu un plus 
de încredere ta forțele proprii. 
„Impusele" însă n-au strălucit, 
în eventualitatea în care, după 
ele, băieții noștri s-ar fi inte
grat ta prima grupă valorică 
Cocurile 1—6), alta ar ii fost 

situația, și la individual com
pus. si pe aparate.

Așa însă, a intervenit, ca și 
cu alte prilejuri, „cursa de ur
mărire" declanșată după exer
cițiile obligatorii, pentru recu
perarea diferentelor. S-a obți
nut ceva, Gherman încheind la 
individual compus pe locul 19 
(urtdnd de pe 23). Tobă pe 24 
(de pe 31) și Pîntea pe 31 (de 
Pe 34), pentru ca Marian Ri
zan, singurul nostru reprezen
tant în finalele pe aparate, să 
se claseze pe un meritoriu Ioc 
6 (de pe 8) la paralele, dar se 
putea, repetăm, mai mult. Nu 
excludem posibilitatea, recu
noaștem, ca avînd în față e
xemplul minunatelor no^l:re 
fete „de aur", să pretindem și 
de la băieți o comportare de 
excepție. Nu doar o creștere 
valorică, lesne de detectat șl, 
prin toate datele ei, temeinică, 
revelatoare, ci chiar pătrunde
rea ta elita mondială, în lupta 
pentru podiumul de premiere. 
S-au Înaintat, în această direc
ție. frumoase promisiuni la 
Rotterdam, dovadă palpabilă 
că. urmare a muncii, a perseve
renței și a dăruirii, gimnastica 
masculină românească se gă
sește angajată pe un drum 
drept, al progresului. Rămîne 
ca viitoarele apariții ale băie
ților noștri să confere acestei 
ascensiuni substanță și orizon- 

trecut în finală cu scorul de 
24—15 (9—8) formația Dane
marcei.

Pe locul trei s-a situat re
prezentativa R.D. Germane.

• PE SCURT •
la categoria peste 82,500 kg prl- 
mul loc a fost ocupat de Hang 
Changmel — 210 <g. în limitele 
categoriei 82,500 kg, pe primul 
loc s-a situat Karyn Marshall 
(S.U.A.) — 220 kg.

HOCHEI PE GHEAȚA ft Al 
treilea meci Cehoslovacia — 
U.R.S.S., la Ostrava, s-<a încheiat 
La egalitate 2—2 (1—1, 1—1, 0—0).
• Campionatul unional : SKA
Leningrad - Himik Voskresensk 
7—8. Torpedo Kamenogorsk — 
Traktor Celiabinsk 3—4.

HOCHEI PE IARBA • Cam
pionatul feminin sud-american, 
la Santiago de Chile : Paraguay 
— Peru 5—0 (2—0)

Am mai scris, chiar in a
ceastă pagină (vezi „Sportul" 
din 21 mal axi), despre fru
moasa carieră internațională a 
scurt-metrajului românesc „Iar 
ca sentiment un cristal", dis
tins cu Marele Premiu al Fes
tivalului filmului olimpic, des
fășurat In primăvară, la Tu
nis. Iată însă că sîntem obli
ga^ cu plăcere, să revenim 
asupra creației tânărului regi
zor Bose Ovidiu Paștina, re
alizare 1986 a Studioului „A
lexandru Sahia", pentru că 
„Iar ca sentiment..." a fost în
cununat, recent, de un nou tro
feu prestigios, primind una 
dintre câe mai importante 
distincții ale celei de-a IX-a 
ediții a Festivalului interna
țional al filmului sportiv din 
Ungaria.

Organizată, între 19 și 24 oc
tombrie, tn localitățile Zala- 
egerszeg, Keszthely și Heviz, 
manifestarea a angajat, înitr-o 
primă fază, 130 de pelicule (e
cran mare șl video) din 23 de 
țări, un exigent juriu — con
dus de reputatul cineast ungur 
Jancso Miklos și avînd în 
componență, printre alții, pe 
Francesco Biamonti (Italia),

ETAPA A DOUA A CUPELOR EUROPENE
A CONFIRMAT VALORILE

• Reel Madrid la înălțime • Bayern MQnchen a avut mari 
emoții • Azi, tragerea la sorți pentru turul III ta Cupa U.E.F.A.
• La M decembrie vom cunoaște meciurile din sferturile de fi

nală ale C.C.E și Cupei Cupelor (programate anul viitor)
Acum, dupî ee s-a consumat 

etapa a doua a cupelor europe
ne, se poate spune că au ră
mas ta cursă echipe puternice, 
capabile rt răstoarne orice pro
nosticuri. Demn Bde toată lauda 
este calificarea puțin scontată 
— cum relevă agențiile de pre
să (A.P.A.-Viena, de pildă) —, 
prtntr-o spectaculoasă răsturna
re de scor, a echipei Sportul 
Studențesc, promovarea forma
ției Panaîhlnnikos In dauna iul 
Juventus, clasa certă a Realului, 
Învingătoare șl la Porto, victo-

------------------------ ALTE REZULTATE :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F.C. porto — Real Madrid 1—2 (1—0) ; tn tur 1—2 
Benftca Lisabona — Aarhus 1—0 (1—0) ; în tur 0—0 
Anderlecht — Sparta praga 1—0 (1—0); în tur 2—1

CUPA CUPELOR
St. Mirren — Malines 0—2 (0—1) ; ta tur 0—0
Rezultatul meciului Hajduk Split — Marseille, in tur 0—1, nu 
ne-a parvenit pîiaă la închiderea ediției.

CUPA U.E.F.A.
S. K. Beveren — Gui^i^raes 1—0 (0—O) după prelungiri ; 4—5 

dup! executarea loviturilor de ta 11 m ; ta tur o—l
Feyenoord — F. C. Aberdeen 1—0 (0—0) ; ta tur 1—2.

ECHIPELE CALIFICATE
C.C.E. (în sferturile de finală, care vor avea loc în martie 

1988) : Steaua București, P.S.V. Eindhoven, Bayern MOnchen, 
Real Madrid, Bordeaux, Benfica Lisabona, Glasgow Rangers,

CUPA CUPELOR (în sferturile de finală, oare vor fi pro
gramate ta martie 1988) : Sporting Lisabona, AJax Amsterdam, 
Dinamo Minsk, Malines, Young Boys Berna, Atalanta Bergamo, 
Rovaniemi, Marseille sau Hajduk.

CUPA U.E.F.A. (optimile de finală vor avea loc la 2S no
iembrie ș 9 decembrie) : Sportul Studențesc, Bayer Lever
kusen, Werder Bremen, Internazionale, Verona, Vitkovice, 
Guimaraes, Espanol Barcelona, Feyenoord Rotterdam, ^^onved 
Budapesta, Flamurtari Vlora, F.C. Barcelona, Panathtaaikos, 
F.C. Bruges, Dinamo Tbilisi, Borussia Dortmund.

ria tete a hti Werder Bremen 
ta fata hd Spartak Moscova, 
valoarea arătată de Malines,
care a c^tigiat în deplasare la 
St. Mirren. precum și compor
tarea echipele în plină afirma
re ea Ftamurtari din Vlom
(pentru prima oară o formație 
albaneză a promovat ta etapa a 
3-a 1) și Rovaniemi.

Să revenim însă asupra celor 
mal Importante Intilniri. Desi
gur, ta C.C.E. „capul de afiș" 
l-a comstituit meciul de la Por
to. în prima repriză, deținătorii 
trofeului au jucat foarte bine, 
reușind să deschidă scorul prin 
Sousa, tn min. 23, ta urma unei 
lovituri libere. După pauză, as
pectul jocului s-a schimbat. La 
timonă au fost madrilenii, care, 
avînd o pregătire tehnică șl fi
zică mai bună, au reușit să e
galeze prin Michel (min. 54) șl

SĂRITURI • Proba masculină 
de platformă din cadrul con
cursului internațional de la Stoc
kholm a fost cî^figată de Chen 
Y^i^lgjia^ (R. P. Chineză) cu 607 
p. In proba similară feminină, 
pe pirimrt loc s-a situat com
patrioata sa Chen Xiaodan — 
462 p.

VOLEI • Corn petiția interna
țională feminin H„Oupa Japoniei" 
s-a încheiat cu victoria selecțio
nate Perului — 14 p, urmată de 
formațiOe RJP. Chineze, U.R.S.S. 
— c^ » p, S.U.A., Japoniei — 
efte I p etc. In oHtima zi a tur
neului a-au înregistrat următoa
rei rezultate 1 R. P. Chineză — 
Japonia 8—4 ț Peru — S.U.A. 
3—1 5 U.R.S.S. — Ralia 3—8 ; Co
reea de Sud — Brazilia 3— 1. 

Tadeusz Olszanski (Polonia), 
JuUuz Kozma (Cehoslovacia) 
și Jean Pierre Foucault (Fran
ța) — oprindu-se asupra a 54 
dintre ele, oare au intrat în 
concurs. Film-portret, filrn- 
metaforă, avînd ca punct de 
plecare retragerea din activi
tate a multiplului nostru cam
pion. Ivan Patzaichin (invitat 
de onoare al festivalului), și, 
extmlndu-fi mesajul, înfăți
șând munca și strălucirea școlii 
românești de caLmc-canoe. „Iar 
c^ sentiment un cristal" a re
ținut deopotrivă interesul spec
tatorilor (a fost proiectat în 
cele trei localități menționate, 
ta prezența lui Ivan Patzai- 
chin) și a juriului, care i-a 
atribuit „Premiul orașului 
Keszthely".

Consemnând, cu neascunsă 
satisfacție, acest nou trofeu 
inclus In palmaresul filmului 
amintit, să-i urăm lui Bose 
Ovidiu Paștina și colegilor lui 
de breaslă cît multe ase
menea afirmări, menite să o- 
gli^ească, între altele, fru
musețile aspre și izbînzile de 
răsunet ale sportului românesc.

Ovidiu IOANIȚOAIA

oetlult scorul final, după care 
Gordillo a tras ta bară! Deci, 
oa șl ta Valencia, In tur, 2—1 
pentru Real Madrid. Să mai re
ținem sportivitatea spectatorilor, 
care au aplaudat îndelung e- 
chlpa calificată.

Foarte dramatică a fost con
fruntarea de ta Mtînchen, din
tre Bayern (la cea de a 15-a 
prezență în cupele europene!) și 
Xamax Neuehâtel. In minutul 
88, scorul era 0—0 și, deci, el
vețienii se puteau considera ca-

HlcMl după victoria din tur 
(2—1). Finalul a fost însă fur
tunos. Bayern a profitat de 
„bucuria* iul Xamax și a reușit 
să deschidă scorul prin pflugler 
în min. 891 Deruta oaspeților a 
continuat, șl în min. 90(!) Weg- 
mann a stabilit scorul final 
(2—0) I Celelalte promovări sînt 
normale: P.S.V. Eindhoven, Bor
deaux, Benfica, Glasgow Ran
gers, Anderiecht si. bineînțeles, 
Steaua.

In CUPA CUPELOR, favoritele 
au pășit cu dreptul ta „sferturi". 
Excelează victoria Iul Malines 
ta deplasare, cu St. Mirren (2—0), 
fapt care dovedește valoarea 
fotbaliștilor belgieni. Ajax a e- 
limlnat pe Hamburger S.v. tn- 
tr-o manieră categorică, cu sco
rul general de 3—0, iar Dinamo 
Minsk a eliminat pe Real So- 
cledad (grație golului marcat ta 
deplasare).

Si CUPA U.E.F.A. a adus in 
„actul 3" echipe prestigioase: 
Internazionale, Învingătoare în 
deplasare, la Turku (2—0, au 
marcat Scifo și Altobelli, acesta 
din urmă ta cel de al 25-lea gol 
ta cupele europene), Bremen, F.C. 
Baronlnnn, Espanol, Bruges, 
Dortmund ș.a. Da surprinde eli
minarea lui Juventus de către 
Pannthlnaikoe (3—2), grație go
lurilor marcate tn deplasare de 
echipa din Atena I

Care va fi adversara repre
zentantei noastre. Sportul Stu
dențesc? Vom afla azi, clnd se 
va proceda ta tragerea la sorti 
a Jocurilor din optimile de fi
nală ate Cupel U.E.F.A. (meciuri 
programate ta 21 noiembrie si 
I decembrie).

In CX3E. șt Cupa Cupelor, 
programul sferturilor (vor avea 
loc ta m^tte 1988) va fi alcătuit 
ta 18 decembrie, ta Ztirlch.

Ion OCHSENFELD
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