
C« prilejul manifestărilor consacrate 
celei de a 70-a aniversări a Marii Revoluții 

Socialiste din Octombrie

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a vizitat Expoziția jubiliară a industriei 
construcțiilor de mașini din U.R.S.S. 
și Expoziția unională de artă plastică

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat, in cursul dimineții de 
vineri, Expoziția jubiliară a 
industriei construcțiilor de ma
șini din U.R.S.S., deschisă în 
aceste zile. Ia Moscova, In ca
drul acțiunilor prin care este 
marcată cea de-a 70-a aniver
sare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

tn aceeași zi, tovarășul 
Ni colac Ceaușescu a vizitat 
Expoziția unională de artă 
plastică dedicată aceluiași eve
niment.

La vizite au participat tova
rășii Constantin Dăscâlescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului, 
și Ion Stoian, membru suple
ant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La sosirea la expoziția 
jubiliară, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat cu 
deosebită stimă de A.A. Ejev- 
ski, ministrul construcțiilor de 
tractoare și mașini agricole. 
N.A. Pughin, ministrul indus
triei de automobile, M.S. Șka- 
bardnia, ministrul construcți
ilor do aparate, mijloace de 
automatizare și sisteme de di
rijare, E.A. Vamacev, ministrul 
construcțiilor de mașini rutiere 
comunale și de construcții.

Un sector special din expo
ziție ilustrează rezultatele co
laborării U.R.S.S. cu alte țări 
socialiste în domeniul construc
țiilor de mașini, între care un 
loc aparte îi reprezintă reali
zările cooperării româno-sovic- 
tice.

La încheierea vizitei, tovarășul

Nicolae Ceaușescu a semnai în 
Cartea de onoare a expoziției. 

„La cea de-a 70-a aniversare â 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, adresez calde feli
citări muncitorilor, tehnicieni
lor. specialiștilor sovietici pen
tru realizările obținute în do
meniul construcțiilor de ma
șini. înfățișate în această ex
poziție și le urez noi și mari 
succese în îndeplinirea sarci
nilor ce le revin din hotărîrile 
Congresului al XXVII-lea al 
P.C.U.S.

Urez o bună colaborare. o 
conlucrare rodnică între con
structorii de mașini, între oa
menii muncii români și sovie
tici. între popoarele țârilor 
noastre prietene".

A avut loc, apoi, vizita la 
Expoziția de artă plastică. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întâmpinat cu deosebită 
considerație de V.G. Zaharov, 
ministrul culturii al U.R.S.S., 
N.A. Ponomariov, președintele 
conducerii Uniunii Artiștilor 
Plastici.

Expoziția reunește un marc 
număr de lucrări reprezentind 
creații, din ultimii ani, consa
crate unor momente memora
bile din istoria tării și a Marii 
Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, din viata oamenilor 
sovietici, aspirațiilor de pace 
și progres.

Numeroși artiști plastici ale 
căror lucruri sînt expuse au ți
nut să exprime tovarășului 
Nicolae Ceaușescu gratitudinea 
și satisfacția lor pentru onoa
rea ce li s-a făcut prin aceas
tă vizită.

Luîndu-șl un călduros rămas 
bun de la cel prezent!, condu
cătorul partidului și statului 
nostru a semnat in Cartea de 
onoare a expoziției.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe

MOHAMED CHERIF MESSAADIA. 
membru al Biroului Politic, secretar coordonator 

al Secretariatului Permanent al C.C. al F.N.E
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Mîine, în cupele europene la handbal masculin

MECIURI DECISIVE PENTRU CALIFICAREA IN SFERTURI
Cupa Campionilor Europeni Cupa Cupelor Cupa LUT.

STEAUA 1 — REDBERGSLIDS S. C. IEIPZIG - MINAUR BAIA MARE-.

IK GOTEBORG POLITEHNICA TIMIȘOARA HI. DROII HAIMSTAD
Cu siguranță, mîine după- 

amiază, Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală va cu
noaște din nou animația mari
lor evenimente sportive. Inte
resul iubitorilor de sport este 
pe deplin justificat : de la ora 
17,30 îșl dau întâlnire campioa
nele Româniai — Steaua — și 
Suediei — Redbergslids IK 
Goteborg — în manșa a doua 
a turului secund al competiției 
supreme europene interclu-
buri. Duminica trecută, elevii

LEIPZIG, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Dumi
nică, la ora 12 (ora României), 
în Sala nr. 7 a Tîrgului inter
național de mostre din locali
tate, Politehnica Timișoara sus
ține partida din manșa a doua 
a turului secund al Cupei
Cupelor la handbal masculin, 
cu formația S.C. Leipzig. Timi
șorenii au cîștigat duminica 
trecută cu 23—17, abordînd, 
deci, meciul retur cu 6 puncte 
avans. E mult ? E puțin ? De-

Ce are de făcut Minaur, mîi
ne? întrebarea și-o pun, ln a- 
ceste zile, numeroșii suporteri 
ai handbalului tinînd seamă de 
datele oferite de meciul tur. 
Răspunsul este unul singuri 
Minaur trebuie să depună toa
te eforturile ca să obțină cali
ficarea în sferturile de finală 
ale „Cupei I.H.F.".

Deocamdată, reamintind că 
Ia Halmstad formația locală 
H.K. Drott a cîștigat cu 29—19, 
ne vedem obligați să precizăm 
că întâlnirea din 6ala „Dacia".

Mihail VESA Mircea COSTEA fon GAVRILESCU
(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare tn pag a 1-a) «Continuare tn pao o 4-a) ;

Azi, la Pescara, returul semifinalei C.C.E. la polo

DINAMO - CI OÎNDUL LA MAREA PERFORMANTĂ

MOSCOVA, 6 (Agerpres). — 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a primit, vineri, 6 noiembrie, 
pe Mohamed Cherif Messaadia, 
membru al Biroului Politic, 
secretar coordonator al Secre
tariatului Permanent al C.C. al 
Partidului Frontul Național 
de Eliberare din Algeria.

In timpul întrevederii au

fost evocate relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite 
între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Frontul de E- 
liberare Națională din Alge
ria, relevîndu-se contribuția 
acestora la dezvoltarea con
tinuă a conlucrării dintre cele 
două țări și popoare.

în timpul convorbirii au fost, 
de asemenea, abordate proble
me actuale ale vieții interna
ționale.

PESCARA, 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). In 
orașul de la Adriatica. oraș de 
circii 150.000 de locuitori, retu
rul meciului de polo Sisley — 
Dinamo București constituie, în 
ciuda concurentei cu fotbalul 
de duminică (echipa locală pri
mește vizita faimosului A. C. 
Milan), un principal punct de 
atracție pe afișul sfîrșitului de 
săptămînă. Se joacă, doar, un 
loc într-o finală de Cupa Cam
pionilor Europeni, ceea ce în
seamnă un priim argument în 
susținerea afirmației de mai 
înainte. Al doilea constă în 
popularitatea de care se bucu
ră aid, în capitala regiunii 
Abruzzo. împînzită de palmi
eri, echipa lui D’Altrui și Es- 
tlarte, mai cu seamă după 
bucuria adusă localnicilor prin 
cucerirea, în vară, a celui din
ții titlu de campioană într-un 
sport cu deosebită tradiție în 
Italia (ultima ispravă a repre
zentativei acestei țări fiind 
„argintul" la „Mondialele ’86"). 
Si nimeni nu se îndoiește că 
sîmbătă seară. In tribunele im
pozantei piscine, nu vei mai 
avea unde să arunci un ac. 
așa cum a fost si in urmă cu 
doi ani, eînd protagonistele de 
acum din C.C.E. s-au întâlnit

ln Cupa Cupelor. „Miile de 
spectatori creează o atmosferă 
infernală, Iși amintește Cătă
lin Moiceanu, autorul golului 
calificării de atunci a poloisti- 
lor români. Nici că mai auzi 
fluierul arbitrilor, rămînin- 
du-ne să ne orientăm doar

după culoarea de sus a stea
gurilor acestora".»

Este, din multe puncte de 
vedere (unele amintite). un 
med foarte greu pentru Dina-

Geo RAETCHI

(Continuare în pop o 4-a)

Rugbyștii tricolori Iși continuă pregătirile

PRUDENȚĂ JUSTIFICATĂ ÎNAINTEA 
MECIULUI CU „XV'-le FRANȚEI...

Etapa a 11-a a Diviziei A la fotbal

Pregătirile lotului de rugby 
al României în vederea meciului 
cu reprezentativa Franței se 
apropie de stadiul final. Sub 
îndrumarea antrenorului Mihai 
Naca, jucătorii cei mai în mă
sură să îmbrace, la 11 noiem
brie, la Agen, tricourile „națio
nalei" (mulți dintre cei care au 
etalat frumoase calități în 
partida de la Iași, cu echipa 
Uniunii Sovietice) se arată dor
nici de a avea o prestație cît 
mai bună, de data aceasta în 
fața unui adversar mai expe
rimentat și mai valoros.

Ceea ce ține să sublinieze 
antrenorul reprezentativei este

dăruirea tuturor jucătorilor, a 
celor mai tineri, dar și a ce
lor cu state do serviciu înde
lungate la „națională". Dumi
tru, D. Alexandru, Murariu și 
Paraschiv. Există o anumită 
unitate sufletească ce se tra
duce printr-un mod angajant 
în procesul dc pregătire. în 
măsură să asigure eficiență an
trenamentelor. Accentul a fost 
pus (și rămîne în continuare) 
pe pregătirea fizică și tehnică,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

O „RUNDĂ" CU PARTIDE FOARTE ATRACTIVE ECHIPA MASCULINĂ DE FLORETĂ
I • La Timișoara, studenții, in 
fața unui sever examen, in 
compania liderului • In Gîu- 
lești, o partidă dificilă pentru 
gazde • La Brașov, F.C.M. 
primește vizita învingătoarei 
lui... BrSndby I • Studenții clu
jeni sint favoriți, mai ales du
pă remiza de la Craiova * 
La Slatina, gazdele abordează 
jocul cu atuul bunei evoluții 
de la Moreni • La Galați, fa
ță în față, două vecine de cla
sament care luptă pentru lo
cul trei al podiumului • La 
Hunedoara, Corvinul e favorită, 
dar meciul e la fel de greu 
ca la... Eskișehir • La Ploiești, 
o partidă deschisă, ca intre 
vecini petroliști • Luni, in 
Ghencea, campioana revine 
după frumoasa evoluție de la 

Nicosia

I --------------- PROGRAMUL Șl ARBITRII ---- -------------
Timișoara : „POLI" - DINAMO
(G. Macavet — Deva ; V. Antoni — Iași, I. Ntoulițov — Focș.) 

București : RAPID - UNIV. CRAIOVA
(M. Axente —Arad; C. Gheorghe — S-va, M. Ștefănolu — Tg. Jiu) 
Brașov : F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
(N. Dinescu — Rm. V.; O. Ștreng — Oradea, T. Chelu — Giurgiu) 
Cluj-Napoca 1 „U" - C.S.M. SUCEAVA
(AL Mustkțea — Pitești; M. Nioulescu și G. Oflțeru — ambii Buc.) 
Slatina : F. C. OLT - F. C. ARGEȘ
(L Târcan — Tg. M. ; D. Bucluman — Tlm„ L. Muieran — Bv.) 
Galați i OȚELUL - VICTORIA BUCUREȘTI
(I. Velea — Craiova ; FI. Popescu — Ploiești. G. Pîrvu — Const.) 
Hunedoara s CORVINUL - A.S.A. TG. MUREȘ
(A. Morolanu ; X. Coț — ambii Ploiești, M. Neșu — Oradea) 
Ploiești : --------------- - -------
(D, Petrescu

LUNI

PETROLUL - FLACARA
N. Voinea — ambii Buc., M. Georgescu — Const.)

STEAUA - S. C. BACÂU
- Bz. ; C. Coroean — Reșița, M. Dragu — CI.)

București :
(Cr. Teodotrescu

Toate meciurile vor începe la ora 14,

I
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*
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STEAUA, CAMPIOANĂ NAȚIONALĂ

SPORTUL STUDENȚESC-VERONA, ÎN „OPTIMILE" CUPEI U.E.F.A.
Primul meci, la 25 noiembrie. în deplasare. (Programul complet, îp pagina J IV-a).

în saia de scrimă de la Flo- 
reasca. după ce floretiștii și-au 
desemnat învingătorul în Cupa 
României (întrecere individua
lă), tot această armă a intrat 
pe planșă vineri, cu ocazia 
ultimei etape a Diviziilor Na
ționale A și B, care urma să 
desemneze formația campioană 
pe anul 1987. Acest onorant 
titlu a fost cucerit. conform 
așteptărilor, de echipa clubu
lui Steaua, de departe cea mal 
valoroasă, care are, de altfel, 
în componența sa nu mai pu
țin de trei scrimeri selecțio
nați în lotul reprezentativ. Fe
licităm pe această cale, deo
potrivă, pe realizatorii victoriei, 
sportivii Romi că Molca, Li
vius Buzan, Petre Ducii, Geor
ge Oancca, Nicolae Iile și an
trenorul lor. Petru Kulii. Pe 
locul al doilea s-a clasat (fru
moasă surpriză) Politehnica Ti
mișoara, iar pe al treilea — 
Progresul București.

întrecerile au debutat sub 
ideea că. •. zarurile fuseseră

deja aruncate. Steaua pornind 
în cursă cu un avans substan
țial de patru puncte (10 față 
de 6 p) — după prima etapă, 
din primăvară — față de princi
pala sa urmăritoare. Politehni
ca Timișoara. Astfel că, după 
trei tururi și tot atîtea vic
torii realizate de 
pionii erau deja 
Cu toate acestea,

steliști, cam- 
cunoscuți!

, floretiștii dc 
la clubul militar și-au onorat 
în continuare cartea dc vizită, 
cîștigînd și ultimele două în
tâlniri, chiar dacă aveau de 
luptat doar pentru victorii de 
palmares : 9—3 cu Flacăra Satu 
Mare și 9—5 cu Politehnica Ti
mișoara.

Dacă în disputa pentru pri
mele două locuri ale clasamen
tului „conturile" erau înche
iate înainte de ultimele runde,

Doina STÂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)
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Azi $1 mlinc, In sala floreasca, program de mare aîracț

DERBYURILE DINAMO - STEAUA (m) ȘI VOIN]
IN PARCUL TINERETULUI
Fără îndoială, mîine, în 

Capitală, pe platoul din 
fața Palatului Sporturi
lor și Culturii va fi 
o ambianță de adevărată 
sărbătoare, cu mii de pre
zențe, deci cu multă ani
mație, cu multă varietate 
de vîrste și.„ de colorit. în 
acest frumos cadru va fi 
marcată deschiderea oficia
lă a etapei de iarnă a Da- 
ciadei și pentru practicanții 
sportului din cel mai mare 
oraș al țării.

Sigur, la început, atenția 
tuturor va fi îndreptată spre 
locul unde vor defila re
prezentanții celor 7 sectoare 
bu'cureștene. După aceea 
însă, fiecare va trebui să 
aleagă : un teren, o alee, 
alte spații libere din parc 
bune (și temporar marcate) 
pentru sport, lacul, holul de 
Ia in-trarea în moderna sală 
polivalentă sau estrada spe- 

’ cial amenajată, întrucît, în

tot restul dimineții, Parcul 
Tineretului va deveni un 
complex sportiv deschis în
trecerilor și demonstrațiilor 
de tot felul. Dar să facem, 
cu anticipare, un pas în ... 
programul acestei „duminici 
a sportului bucureștean". 
Seria concursurilor o vor 
începe alergătorii, care, îm- 
părțiți pe trei categorii de 
vîrstă, își vor disputa întîie- 

....................... la 
copii 
con-

tatea la „feminin" și 
„masculin". Sute de 
vor lua startul la 
cursurile de triciclete, de bi
ciclete și de patine pe ro
tile. Ansambluri de gim
nastică de înviorare ale 
școlilor din diferite sectoare 
își vor prezenta „scenariile" 
pe viu într-un alt concurs, 
al grației și rigorii.'Elevi șl 
sportivi de performanță, la 
rîndul lor, își vor da ...con
cursul la cîteva reprize de 
gimnastică ritmică și spor
tivă. Alți pasionați,

„universul" în extensie al 
modelismului, vor face de
monstrații, cu aeromodelele 
și navomodelele lor de ac
tuali sau ’ viitori campioni, 
„în paralel", pe alte supra
fețe, de urmărit demonstra
ții de lupte și judo, o gală 
de box, un concurs (cu o 
„deschidere" ... demonstrati
vă) de karțuri și un „con
curs popular" (cu înscrieri 
la fața tocului) de canotaj, 
meciuri de oină, de fotbal și 
de handbal, partide de tenis 
și de tenis de masă, între
ceri de popice, un simultan 
de șah la 200 de mese (sus
ținut de jucători din ... pri
mele linii), mai multe finale 
ale „Cupei de toamnă" și 
un veritabil „serial" 
treceri distractive, 
numai din această 
putem spune cu o 
devreme: va fi o 
frumoasă, pentru toate vîrs- 
tele, mîine în Parcul Tine
retului !

i“ 
de în-

Fie și 
înșiruire, 
zi mai 
duminica

In cadrul acțiunii ziarului SPORTUL și Federației de Haltere-Cultunsm

STARTUL VA FI DAT LA I.M.U.A.B
• Nicu Vlad și Andrei Socaci vor fi oaspeții 
muncitorilor bucureșteni 9 Bara de haltere de 
concepție românească va fi prezentă ți ea pe 
podium • O invitație pe adresa tineretului din 
întreprindere : secția de juniori a antrenorului Dan 
Drăghici vă așteaptă I

cu bune rezultate, o 
de haltere-juniori. Si

După cum am mai anun
țat, ziarul nostru, împreună 
cu Federația de Haltere- 
Culturism, au lansat o ac
țiune menită să lărgească 
baza de masă a acestei dis
cipline, să sporească nu
mărul tinerilor legitimați în 
secțiile de haltere. Primul 
episod al acestei acțiuni — 
pe care, firește, am imagi
nat-o într-un amplu serial 
— se va derula miercuri 11 
noiembrie, de la ora 15,30,

Ia I.M.U.A.B.
Bucuroși să sprijine ide- 

ea, halterofilii noștri frun
tași vor fi și ei prezenți în 
sala I.M.U.A.B.: Nicu Vlad 
și Andrei Socaci, multiplii 
campioni și recordmeni 
mondiali, vor efectua de
monstrații. explicate tehnic 
de către antrenorul emerit 
Ștefan Achim. Este cazul să 
spunem că nu întîmplător 
am ales I.M.U.A.B.-ul drept 
toc de start, aici funcțio-

nînd. 
secție_  .................
tot aici s-a realizat și bara 
de concepție românească, 
bară cu care se vor efectua 
demonstrațiile de care a- 
minteam; va fi, de fapt, 
„startul festiv" al barei re
alizate de harnicul colectiv 
de aici...

Credem că sînt suficiente 
argumente ca tinerii munci
tori de la I.M U.A.B. să do
rească să asiste la dialogul 
cu Nicu Vlad si compania, 
să cunoască mai multe des
pre acest sport ce a cunos
cut atîtea mari izbînzi inter
naționale. Și, dorită fina
litate, să devină și ei mem
bri ai secției conduse de 
antrenorul Dan Drăghici! s

PREGĂTIRILE RUGBYȘTILOR TRICOLORI
(Urmare din pag I)

fără, însă, a fi neglijate și as
pectele care țin de strategia 
care va trebui adoptată Ia 
Agen. Jucătorii noștri trebuie 
să se aflg cit mai mult timp 
în posesia mingii, valorificind 
cu exactitate grămezile ordo
nate ca și molurile, situațiile 
în care linia de treisferturi, cu 
un sprijin mai activ al liniei 
a III-a, să aibă capacitatea de 
a fi prezentă cît mai des în 
„22“-ul francez și, în general, 
de a crea reprezentanților coco
șului galic cît mai multe pro
bleme de apărare...

Este de reținut faptul că în
tregul tot, deși abordează cu 
o prudență justificată orice 
dialog referitor la apropiatul 
meci internațional din Campio
natul European F.I.R.A., nutreș
te convingerea că printr-o mo
bilizare totală, ceea ce vrea să 
însemne un plus de decizie în 
momentele de încleștare ale 
partidei și printr-o responsa
bilitate cu adevărat colectivă 
se poate contracara forța de

șoc cunoscută a rugbyștilor 
franceziț dublată de fantezia ce 
le este specifică.

„Meciul rămîne foarte dificil 
— ne spunea Florică Murariu, 
dar, în dorința dc a arăta că 
avem ambiția de a reconstrui 
o echipă, se impune să uităm 
meciul cu Franța, din prima 
ediție a «Cupei Mondiale», și 
în special repriza a doua...". în 
aceeași idee, Mircea Paraschiv 
consideră 
titularilor 
de rutina 
rimentați 
mără și el), poate avea drept 
rezultat un mod de exprimare 
mult mai aproape de perspec
tiva readucerii treptate ă aces
tui sport între cele mai bine 
cotate dc la noi". Adrian Lun- 
gu, care face legătura între ge
nerații (manifestînd, însă, a- 
ceeași vigoare ca și la primele 
apariții la lot și în 
remarca faptul că 
rile" în formula...
fan, Țuică, Toader 
bună sudură, iar Piti se afirmă 
ca un fundaș care acționează

că „impetuozitatea 
mai tineri, alături 
jucătorilor mai expe- 
(printre care se nu-

„națională", 
„treisfertu- 
Lungu, To- 
dovedesc o

STEAUA, CAMPIOANA NAȚIONALĂ
(Urmare din pag 1)

nu la fel stăteau lucrurile pen
tru cea de-a treia poziție de 
pe podium, unde nu mai puțin 
de trei echipe își disputau 
șansa în ultimele meciuri. Este 
vorba despre bucurestencele 
Progresul, I.E.F.S. și C.T.A.S. 
Ultima dintre ele avea nevoie 
însă de o victorie categorică 
în partida cu Flacăra Satu Mare. 
In cele din urmă, Progresul și 
Flacăra Satu Mare (care pînă 
atunci nu cîștigase nici un 
meci !} au terminat învingătoa
re cu același scor, 9—6, astfel 
că CTAS a ieșit din cursă, 
rutinata formație a Progresu
lui obținînd locul 3 în clasa
mentul final al primei divizii.

Iată rezultatele etapei a 
doua și clasamentul final al 
Diviziei A la floretă masculin :

1. Steaua (9—5 cu Poli Timi
soara, 9—0, cu Progresul, 9—5 
cu CTAS, 9—1 cu IEFS, 9—3 cu 
Flacăra Satu Mare) 20 p. — 
campioană națională; 2. Politeh
nica Timișoara (9—4 cu Progre
sul, 8—6 cu CTAS, 9—6 CU 
IEFS, 9—3 cu Flacăra Satu 
Mare) 13 p ; 3. Progresul Bucu
rești (9—7 cu CTAS, 9—4 cu 
IEFS, 9—4 cu Flacăra Satu Mare) 
9 p ; 4. CTA Steaua (9—5 cu 
IEFS) 8 p; 5. IEFS București 
(9—4 cu Flacăra Satu Mare); 
6 p ; 6. Flacăra Satu Mare (9—6 
cu CTAS) 2 p.

In Divizia B, pe primele două 
locuri : C. S. Satu Mare — 18 
p și CSU Tg. Mureș — 16 p.

Astăzi și mîine intră în com
petiție sabrerii, pentru între
cerea individuală dotată cu 
Cupa României (sîmbătă) și ul
tima etapă a Diviziilor Națio
nale A și B (duminică).

de la meci la meci cu un tot 
mai accentuat aplomb.
deci, de așteptat de la acest 
compartiment foarte tînăr un 
mod de exprimare și mai con
vingător decît în partida din 25 
octombrie, cu echipa U.R.S.S.

Să notăm, în finalul acestor 
rînduri, faptul că jucătorii ma
nifestă o bună stare de sănă
tate, chiar și Bucan, indisponi
bil o vreme, după meciul de la 
Iași, este încredințat că va fi 
în măsură să joace la Agen și 
să fie, realmente (ca și în alte 
ocazii importante), un stîlp ve
ritabil al grămezii noastre.

LA DIRT-TRACK

Este,

Amatorii reuniunilor de dirt- 
track din Sibiu vor avea prilejul 
să urmărească, astăzi, o nouă 
întîlnire internațională între e- 
chipele I.P.A. și M.C. Wolfslake 
din R.D. Germană. Liderul oas
peților este M. Cott — vicecam- 
plon al R.D. Germane, iar al 
echipei gazdă — M. șoaită, cam
pionul țării noastre.

Meciul se va desfășura în for
mula de 14 alergători în 15 man
șe pe pista stadionului I.P.A. 
din Sibiu, cu începere de la 
ora 14,30.

MÎINE

Program baschetbalistic de 
mare interes, azi ți mîine, în 
sala Floreasca. Se întîlnesc, în 
cadrul etapei a V-a a Campio
natelor Naționale, principalele 
candidate la titlu : Dinamo și 
Steaua la băieți, Voința C.S.Ș. 
4 și Universitatea C.S.Ș. Vii
torul CIuj-Napoca la fete, în 
meciuri care 
gulă, dispute 
de bun nivel 
este de dorit 
de astă dată, 
masculină, rolurile 
versat față de 
acum dinamoviștii 
o formație mult întinerită, în 
care V. Constantin, V. Iacob, 
M. Sinevici, alături de experi- 
mentații D, Niculescu, Al. Vi- 
nereaiiu șl ceilalți componenți 
ai totului vor încerca’ să obți
nă primele victorii în scopul 
întreruperii succeselor echipei 
Steaua (cîștigătoare a opt ti
tluri în ultimii 10 ani). Desigur, 
C. Cernat, R. Opșitaru, FI. Er- 
murache, P. Brănișteanu, R. 
Reisenbuchler, S. Ardelean și 
ceilalți steliști vor lupta, la 
rîndul tor, pentru valorificarea 
plusului de experiență și obți
nerea rezultatelor favorabile 
necesare îmbogățirii panopliei ■ 
de titluri de campioană.

La fete, Voința, echipă în 
care se împletesc maturitatea 
și tinerețea, va avea de făcut 
față elanului juvenil al forma
ției Universitatea, alcătuită în 
majoritate din junioare. Prin
tre cele mai valoroase jucătoa
re pe care le vom vedea în 
sala Floreasca amintim de : 
Ștefania Borș, Estela Urogdi, 
Elena Filip, Rodica Jugănaru, 
Roxana Ștefan (Voința), Ga
briela Kiss, Paula Misăilă, Au
rora Dragoș, Ildiko Manasses, 
Virginia Popa (,,U“).

Celelalte meciuri ale etapei 
— MASCULIN, grupa 1—6 : 
Dinamo I.M.P.S. Oradea — Ra
pid București, Academia Mili
tară Mecanica Fină București— 
I.C.E D. C.S.Ș. 4 București ;

au oferit, de re- 
spectacutoase și 
tehnic, așa cum 
să se petreacă și 
In dubla partidă 

s-au in- 
anil trecuți, 

prezentînd

grupa 7—12: Farul C.S.Ș. 1 
Constanța — Balanța C.S.U. 
Sibiu, Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași — C.S.U. T.A.G.C.M. Ind. 
Brasov, ELBA Timișoara — 
RAMIRA Baia Mare /FEMININ, 
grupa 1—6 : Olimpia Bucu
rești — Politehnica C.S.Ș. 4 
București, Rapid C.SȘ. 5 Bucu
rești — Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vîicea ; grupa 7—12: Politeh
nica C.S-Ș. Timișoara — Voin
ța Brașov, Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare — Metalul I.M.P.S. Sa- 
tonta, C.S.U. Prahova Ploiești— 
Comerțul C.S.Ș. Tg. Mureș.

Prograrr 
Capitală - 
sîmbătă <! 
mia Milit 
Voința — 
Steaua (n 
ora 9: V 
namo — 
Milita 
Olimpia, 
limpia — 
Rapid, sil 
nică ora 
tul (f) ; 
minică oi 
tehnica I

Campionatele de

TREI PARTIDE FEMININE
Duminică, în nouă orașe din 

țară, se desfășoară cea de a 
treia etapă a Campionatului 
Republican de volei, feminin șl 
masculin. O etapă în care — 
ca o curiozitate — bucureștenii 
au de ... ales între trei me
ciuri feminine. întrucît echi
pele masculine (Steaua și Di
namo) joacă în deplasare.

Trecînd în revistă partidele 
ce vor avea loc mîine, la fe
minin, se distinge ca foarte 
interesantă disputa dintre Fla
căra Roșie București (cu două 
victorii pînă acum) și Oltcit 
Craiova. Ținînd seamă de re
zultatele obținute pînă acum 
în campionat apar ca favorite, 
certe am spune, în jocurile pe 
care le vor susține, Universi
tatea C.F.R. Craiova și Dina
mo București. La masculin, 
campioana, Steaua, apare fa
vorită în partida cu tînăra e- 
chipă „Poli" Timișoara, chiar 
dacă joacă în deplasare, în timp 
ce în celelalte îritîlniri prima 
șansă o au gazdele. Va reuși,

dintre a.
Motorul 
frîngere 
plasare !)
Dar, iati 
al etapei

FEMIN 
Oltcit i 
ora 10,30 
C.S.U. R 
pid, ora 
Dacia P 
Penicilin 
C.F.R. C 
stanța, i 
Chimia 
namo, oi

MASC’ 
Zalău — 
litehnica 
Explorăi 
Dinamo 
torul B” 
mureș 
tatea G 
C.F.R. < 
ceava —

Notații după ultimele două regate

FINAL DE SEZON NAUTIC, CU MULfl

CAIACIȘTI Șl CANOIȘTI LA START
Curînd, iarna își va trimite 

în teren arbitrul preferat, pe 
„Crivăț-junior", să fluiere 
sfîrșitul sezonului nautic. Să 
stringă, adică, toate ambarca- 
țiile de pe apă, să tragă cu 
pieptenele de zăpadă prin ple
tele cele mart ale sălciilor, 
pentru a pregăti cum se cu
vine sezonul următor, cel alb. 
Caiaclștii și canoiștii, insă, au 
prins de veste și, ca mai toți 
sportivii, „trag de timp". Par
ticipă, vreau să spun, la re
gată după regată. Ultimele 
două s-au încheiat recent, ur
mează Concursul Republican de 
mare fond (12—13 noiembrie), 
la Călimănești apoi România 
— Bulgaria la juniori pe lacul 
Bascov de lingă Pitești (14—15 
noiembrie). Are 
sport ce scrie I 1 
la concursurile 
demult : „Cupa 
Criteriul Olimpic.

• Desfășurate pe pista cu 9 
culoare a lacului Bascov, cele 
două regate s-au bucurat de o 
organizare la înălțime, in sen
sul că federația de resort, 
C.J.E.F.S. și Direcția Apelor 
Argeș au făcut, ca 
totul pentru reușita 
lor. Dar și ceilalți 
caiacului șt canoei !

Emil Mircea, 
caiacist la Poli- 

Timișoara, acum la 
Mureș), in fața 

• Pe scurt, tînă-

piu, inginerul 
anii de studii 
tehnica 
1IRUC (Tg. . 
calculatoarelor 
rul inginer a venit la Pitești,, 
a tras la hotel „Muntenia", după 
care a cerut „centralistei" ca
mera unde locuiește Otto To- 
miue, directorul concursului de 
pe Bascov .

— Alo, nea 
Emil Mircea, 
Bega...

— Ședință I

Otto? Da telefon 
fost caiacist pe

cronicarul de
Bunăoară, de
încheiate nu

F.R.K.C." și

de obfcei, 
întreceri- 

iubitori ai 
De exem-

Ședință tehnică, 
băiatule, cu tragerea la sorți : 
serii, recalificări, programarea 
curselor, cu pauzele 
durează vreo două

— Cam mult
— N-am înțetLes...
— Ziceam că s-ar 

mina în cîteva minute.
— Păi, ce sîntem noi, creiere 

electronice ?
— Aici am vrut să ajung, 

nea Otto. Am virit în memoria 
computerului pe care îl am in 
sacoșă tot regulamentul con
cursului. Nu-i mare lucru : îl 
conectăm la televizorul din 
cameră, apăsam pe niște bu
toane și — in funcție de în
scrieri — pe micul ecran apar 
seriile. De ce n-am „visli" în 
pas cu noul 7 Ce zici ?

— Zic că numai la regatele 
cele mari, la J.O. și C.M. unde, 
de ani buni, sînt starter-șef, am 
văzut așa ceva. Și mai zic să

respective, 
ore.

putea ter-

In u’
Condl
impus «

vii mai 
în cam 
stare S: 
pentru
• Ap 

profesie 
două r 
(Danub 
fără en 
cîștiga 
simplu 
moție < 
deoarei 
tit de 
drul lo 
tribuna 
sever 
sportiv 
anume 
luția : 
Eugeni. 
emoțio

„PREMIUL APPRANTIILOR"
Tinerilor viitori antrenori le 

revine mîine cinstea de a se 
întrece într-o alergare cu ca
racter clasic, pe distanța de 
2100 metri, în care au de con
dus cai de certă valoare, cum 
sînt Melinte, Recrut, Hendorf, 
cîștigătorul Criteriului de fond 
1987, Robust, recentul învingă
tor în „Premiul de Toamnă", 
Hărman, Vital și alți trăpași.

în program figurează printre 
partanți 
turfului, 
lipsă de 
care nu
ducerea lui G. Tănase, acciden
tat), alături de Halogen, Sudi- 
tu, Respect și alte vedete ale 
turfului în „Premiul Sălaj"’, o

HI PISM INVITAȚIE LA POIAF

și Rarău, campionul 
care reintră după o 
aproape o lună (dar 
va beneficia de con-

alergare de viteză în care s-ar 
putea să asistăm la noi recor
duri.

Salutăm ultimele distanțări 
dictate de arbitri, cum a fost 
cazul lui Rondes și Finit, dar 
cerem consecvență în acest 
sens, deoarece în altă reuniune 
Vers a trecut potoul în orice 
fel în afară de trap, atunci 
fiind tolerat, iar publicul ne
mulțumit. De asemenea, la do
zarea sancțiunilor se impune 
mai mult discernămînt.

A. MOSCU

Întreprinderea 
RANTE BUCUREȘTI, 
organizează în zilele 
șov, BALUL „FULGILOR DE NEA".

Se pleacă din Capitală cu autocarul, 
brie, la ora 11, pe traseul București ■ 
Predeal — Poiana Brașov. Cazarea se 
categoria I. Cină festivă la restaurant 
program, spectacolul „Bună seara Poia 
tăreți de muzică ușoară șl de corpul 
rant ; cintă Rodica Boianu și dansează 
cursuri cu premii ; dans ; surprize.

In ziua de 22 noiembrie, dimineața, 
face plimbări cu telecabina la cabana 
jos, prin stațiune. La ora 11, dejun fes 
vorit".

înapoierea are loc în seara aceleiași s 
reștl la ora 20.

înscrieri și informații la toate agențl 
prinderii de Turism, Hoteluri și Rests

DE TURISlta, HC 
în colaborare cu 
de 21—22 noiembr:
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a Diviziei A

„CAPUL DE
La Brașov, publicul local 

e nerăbdător, desigur, să-i vadă 
pe cei care au realizat marea 
surpriză a manșei a doua a tu
rului doi, prin victoria răsună
toare asupra super-favoritei 
Brondby.

Dar acest meci de la Brașov 
are și o altă încărcătură. Este 
vorba de capacitatea de refa
cere a Sportului Studențesc 
după marea risipă de energie 
din meciul cu Brondby. în 
orice caz, se așteaptă un meci 
strîns, în care Sportul Studen
țesc pare hotărită să ia un start 
nou, pornind de la minus 6, 
dar are de înfruntat o echipă 
pe care o așteaptă oaspeți de 
seamă, în fața cărora se mai 
pot pierde puncte.

O altă partidă cheie se joa
că la Timișoara, unde gazdele, 
în ascensiune, întîlnesc o echi
pă (Dinamo) care nu a pierdut 
nici un punct pînă acum și 
care pare decisă să continue. 
Meciul e deschis oricărui re
zultat. cu specificația că apă
rarea dinamovistă are de partea 
sa varianta jocului egal, prin 
organizare.

AI treilea meci de mare in-

Cdmpionatul speranțelor

AFIȘ“ - LA
teres e cel din Giulești, unde 
se înfruntă două dintre cele 
mai puternice galerii ale 
fotbalului nostru. Bineînțeles 
că meciul e mai mult decît în
fruntarea galeriilor, jocul o-

CLASAMENT

1. DINAMO 10 10 0 0 27- 7 20
2. Steaua 10 9 10 34- 4 19
3. Victoria 10 6 13 17-12 13
4. Oțelul 10 6 13 11- 9 13
5. Univ. Craiova 10 5 2 3 14- 9 12
6. F.C. Olt 10 5 14 15-18 11
7. F.C. Argeș 10 4 2 4 12-14 10
8. Flacăra 10 3 4 3 11-13 10
9. „Poli" 10 3 3 4 13-12 9

10. Corvinul 9 4 14 16-16 9
11. „U“ Cluj-N. 10 2 5 3 7-11 9
12. F.C.M. Brașor 10 2 4 4 14-12 8
13. A.S.A. 10 3 16 16-22 7
14. Rapid 10 2 3 5 9-17 7
15. S.C. Bacău 10 14 5 6-15 8
16. Petrolul 10 2 2 6 11-23 6
17. C.S.M. S-va 10 13 6 9-17 1
18. Sp. Stud. 9 12 6 8-19 4

ferind destule sanse de specta-
col. Dacă Rapid va repeta me-
ciul cu A.S.A. Tg. Mureș, fero-
viarii pot cîstiga cele două
puncte cu Univ. Craiova

Trei jocuri echilibrate se
joacă la Slatina (F.C. Argeș
âvirid mereu de partea sa

TIMIȘOARA
arma contraatacului), la Galați 
(unde Victoria, după acel 0—0 
de la Tbilisi, poate repeta — 
cel puțin — rezultatul) și la 
Ploiești (unde Flacăra Moreni 
va încerca să redobîndească 
punctul pierdut acasă, în fața 
lui F.C. Olt).

Un meci plăcut se anunță cel 
de la Hunedoara, între două 
echipe care joacă mereu des
chis — ne gîndim că A.S.A., 
deși condusă de un fost fun
daș central, cultivă cu insis
tență arma atacului.

în aceeași categorie se află 
și partida „U“ — C.S.M. Su
ceava, în care studenții au o- 
bligația de a-și recîștiga supor
terii cam prea mult dezamăgiți 
de rezultatele și spectacolele 
oferite pe teren propriu.

In sfîrșit, luni, pe Steaua, 
campionii înfruntă pe S.C. Ba
cău, o echipă care pare să-și 
fi găsit pașii după un start măi 
slab, dar care nu poate emite, 
totuși, pretenții deosebite. Aș
teptăm un meci frumos...

★
în prim-planul întrecerii se 

află „cursa în doi“ Dinamo — 
Steaua. Dinamo are în față un 
adversar („Poli") care nu-și 
poate permite să micșoreze 
strocul ; Steaua pare avantajată 
în această fază a duelului. Vom 
asista la o schimbare de lider ?

SPORTUL STUDfNfLSC IA „RA«1“ VERONA
La clteva minute după ce, Ieri 

la prinz, telexul a anunțat ad
versara Sportului stiu'jnțesc din 
turul al in-lea al Cupel U.E.F.A., 
cunoscuta echipă italiană Vero
na, l-am solicitat părerea vice
președintelui clubului din „Re
gie", Eugen Banciu, „In această 
fază superioară orice adversar 
ar fi fost la fel de dificil. Că 
acesta este Verona, asta nu ne 
dezavantajează. Numeroasele tur
nee efectuate de echipa noastră 
in Italia ne-au permis să cunoaș
tem bine stilul de Joc al fotbalu- 
lului din peninsulă. Chiar dacă

„BERLiNGSKE TIDENSE" DESPRE
După răsunătoarea victorie, a 

Sportului Studențesc, presa da
neză deplînge eliminarea echipei 
pe care întreaga Danemarcă 
fotbalistică j ș! considera cali
ficată în finala Cupei U.E.F.A.
„Berllngske Tidense" scrie în 

numărul său din 5 noiembrie : 
„UN FIASCO TOTAL... Brondby 
a fost realmente surprinsă de 
forța de joc a fotbaliștilor ro-

Verona este considerată o echipă 
foarte puternică, cu danezul Elk- 
jaer Larsen ca vlrf de atac, cred 
că vom reuși, in meciul tur, un 
rezultat favorabil care să ne 
permită să abordăm cu Încredere 
intilna-ea de acasă. Nu-i vom 
putea folosi in partida de la 
Verona pe Iorgulescu și Muntea- 
nu II, pentru cumul de cartonașe 
galbene, dwr toți jucătorii au a- 
cum un moral ridicat după suc
cesul cu Brondby, astfel că pri
vim cu optimism dubla confrun
tare cu Verona".

INFPINGEREA LUI BRONDBY
mâni... Echipa lui Pietersen » 
avut o cădere inexplicabilă. A 
mai fost și marea lipsă de in
spirație la executarea penalty- 
urilor de departajare, cînd jucă
torii desemnați n-au fost deloc 
cei indicați**.

Presa internațională mențio - 
nează marea surpriză de la 
București.

divizia B. PROGRAMUL Șl ARBITRII

Dinamo 
ov, Po- 
Steaua, 
Mare— 
no Vii- 
Electro- 
. Sănă- 
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I
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SPECIACtlins

VICTORIA

SPRINT

DINAMO

I
!
I
I
I
I
I

Vasile 
.) s-a 
probele

I

Etapa de sîmbăta trecută 
adus schimbarea liderului 
campionatul speranțelor. Dina
mo n-a reușit să cîștdge la Su
ceava, în fața tinerilor ‘ ’
ai C.S.M.-ului. terminînd 
litate, 0—0. In schimb, 
pregătită de Gheorghe 
Victoria, a învins la scor, pe 
teren propriu (4—1 cu Corvinul 
Hunedoara) și a trecut pe pri
mul loc al clasamentului. După 
cum se observă lesne și din cla
samentul întrecerii, Victoria și 
Dinamo s-au detașat mult de ce
lelalte echipe și interesantul lor 
duel constituie principalul punct 
de atracție al actualei ediții.

a 
în

jucători 
la ega- 
echipa 
Timar, 

pe

CLASAMENT

1. VICTORIA 10 9 0 1 23- 8 27
2. Dinamo 10 8 2 0 34- 9 26
3. F.C. Argeș 10 613 25-13 19
4. Petrolul 10 613 18-15 19
5. Steaua 10 523 26-13 17
6. F.C. Olt 10 5 2 3 19- 9 17
7. Univ. Craiova 10 523 23-14 17
8. Flacăra 10 424 16-22 14
9. Rapid 10 406 18-22 12

10. F.C.M. Brașov 10 406 13-20 12
11. Corvinul 9 324 17-21 11
12. „Poli" Tim. 10 316 11-15 10
13. S.C. Bacău 10 244 10-15 10
14. Otelul 10 235 19-21 9
15. Sp. Stud. 9 234 11-21 9
16. A.S.A. 10 226 12-22 8
17. C.S.M. S-va 10 226 5-26 8
18. „U" Cluj-N. 10 217 12-26 7

DUPĂ CELE 864 DE MECIURI 

DISPUTATE ll\! „C“
A.S.A. Explorări Cimpulung Moldovenesc — performera 
nr. 1 a competiției : 27 de puncte din tot atitea posibilei

SERIA I: Șiretul Pașcani — 
Metalul Plopeni: T. Badea (Bucu
rești), Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea: FI. 
Brînzoi (București), Gloria Bu
zău — Olimpia Rm. Sărat: M. 
Popescu (Craiova), C.S. Boto
șani — Unirea Slobozia: M. Lă- 
zărescu (București), FEPA ’74 
Bîrlad — C.F.R. Pașcani: G.
Constantin (Rm. Vîlcea), Unirea 
Focșani — Prahova C.S.U. Plo
iești: I. Tănase (Tîrgoviște), 
F.C.M. Progresul Brăila — Stea
ua Mizii: G. Ionescu (București). 
F.C. Constanța — Petrolul Bră
ila: D. Vasile (București), Poli
tehnica Iași — Inter Vaslui: E. 
Munteanu (Deva).

seria A ii-a: Jiul Petroșani 
— Inter Sibiu: I. Igna (Timișoa
ra), Gaz Metan Mediaș — Au
tobuzul București: D. Vătran 
(Arad), C.S. Tîrgoviște — Meca
nică Fină București: C. Gheor- 
ghiță (Brăila), Metalul Bucu
rești — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin: Gh. Vodă (P. Neamț) — 
stadionul Metalul, Progresul Vul
can București — Sportul „30 De
cembrie" : I. Metea (Aiud) — 
stadionul Voința, Electroputere

Craiova — Sportul Muncitoresc 
Caracal: I. Pistea (Baia Mare), 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
I.C.I.M. Brașov: P. Biziniche 
(Ploiești), Chimia Rm. Vîlcea — 
Electromureș Tg. Mureș: E. Se- 
racin (Timișoaray, Tractorul Bra
șov — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu: 
L. Sălăjan (Satu Mare).

SERIA A IlI-a: A.S. Paroșeni 
Vulcan — U.T. Arad: M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca), Minerul Ba
ia Sprie — Sticla Arieșul Tur
da: Ș. Necșulescu (Tîrgoviște), 
Gloria Reșița — A.S.A. Progre
sul Timișoara: V. Mihăilă (Si
biu), F.C. Bihor Oradea — Glo
ria Bistrița: V. Alexandru
(București), Victoria Cărei — O- 
limpia I.UJVL Satu Mare : S.
Catană (Drobeta Tr. Severin), 
C.I.L. Sighet — Dacia Mecanica 
Orăștie: P. Bogdan (Reghin), 
Strungul Arad — C.S.M. Reșița: 
V. Busuioceanu (Rm. Vîlcea), 
Metalul Bocșa — Armătura Za
lău: D. Ionescu (Ploiești), Chi
mica Tîrnăveni — F.C. Maramu
reș Baia Mare : N. Gogoașă
(Buzău).

Toate meciurile vor începe la 
ora 11.
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• în competiția fotbalistică 
nr. 3 — Divizia C — s-au dispu
tat pînă acum 9 etape, după 
care se pot face unele aprecieri 
privind mai ales valoarea unor 
echipe. în fruntea celor mai 
bune formații se situează lide
ra seriei I, A.S.A. Explorări 
Cimpulung Moldovenesc, care 
este singura divizionară din cele 
192 cîte activează în cele 12 se
rii care n-a pierdut pînă acum 
nici un punct.
• Dintre cele 12 foste divizio

nare B, majoritatea se află în 
prima parte a clasamentelor, 
dintre care cele mai bune locuri 
le ocupă Aripile Bacău (locul 1 
cu 22 p), Poiana Cîmpina (1 —
16 p), Automatica București (2
— 21 p), Dunărea C.S.U. Galați 
(2 — 16 p), Mureșul Deva (2 —
17 p). Pe o poziție precară, locul 
16, în seria I, se află Minerul 
Gura Humorului, care are șase 
înfrîngeri.
• După actualul sistem de

punctare în clasament — 3 P
pentru victorie și 1 p pentru 
meci egal — menționăm în con
tinuare un aspect pozitiv privind 
numărul meciurilor încheiate la 
egalitate. După cele nouă etape
— 864 de jocuri disputate — 
s-au înregistrat doar 95 de „re
mize", deci, ceva mai mult de 
10 la sută. O scădere evidentă 
față de edițiile campionatului,

cînd se puncta după sistemul 
clasic — 2 p pentru victorie.
• Este interesant de urmărit 

evoluția formațiilor nou promo
vate (în număr de 24), dintre 
care unele s-au acomodat des
tul de repede cu dificultățile 
competiției. Printre acestea se 
numără Utilaje Grele Giurgiu 
(16 p), MECOM Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (16 p), Lacul Ursu So- 
vata (16 p), Auto Timișoara (15 
p), Carpați Covasna (15 p), Mi
nerul Turț (14 p) și Automeca- 
nica Reșița (14 p). N-au reușit 
să facă față pînă acum Moldo- 
sin Vaslui (6 p), CONPREF Con
stanța (6 p), Hebe Sîngeorz Băi 
(7 p), Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin (7 p) ș.a.
• în privința aspectelor de 

nesportivitate, din păcate, situa
ția este și în acest campionat la 
fel ca în edițiile precedente: se 
înregistrează destule' abateri. 
Pînă acum, numeroase echipe au 
fost sancționate cu suspendări, 
amenzi, avertismente etc. Prin
tre acestea numărindu-se Mine
rul Băiuț, Petrolul Berea, Viito
rul Chirnogi, C.F.R.-B.T.A. 
București, Progresul Băi1 ești. 
Chimia Găești, Vagonul Arad, 
Mecanica Bistrița, Unirea Pitești, 
Minerul Mahmudia, Hebe Sîn
georz Băi și altele.

Tomo RABȘAN

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• In meciul dintre „speranțe

le" echipei C.S.M. Suceava și 
cele ale lui Dinamo București, 
au văzut cartonașul roșu Ovidiu 
(C.S.M. Suceava) și Mitici (Di
namo), ei fiind apoi pedepsiți cu 
două și, respectiv, o etapă de sus
pendare. Cu aceștia, numărul ju
cătorilor din campionatul de ti
neret-speranțe sancționați în 
acest început de campionat s-a 
ridicat la 13, iar cel al etapelor 
de suspendare la 30! De ce au 
ales unii dintre tinerii noștri ju
cători tocmai acest mod de a 
se... evidenția?
• La 31 de ani, Marincel 

(I.M.G.B.) a apărut pentru pri
ma oară în fața Comisiei de 
disciplină, ca urmare a unor 
cuvinte nelalocul lor adresate 
unui adversar de la Metalul Mi
ja și arbitrului, cînd acesta îi 
arătase cartonașul galben pentru 
prima abatere. „Mă jenez pen
tru ceea ce am spus și merit să 
fiu pedepsit", avea să declare 
apoi Marincel. O atitudine care 
ne dă tot dreptul să credem că 
Marincel (suspendat pe 3 etape) 
a apărut în fața Comisiei de

disciplină, nu numai pentru pri
ma oară, dar și pentru ultima.
• Fostul jucător Aurel Ungu- 

roiu, actual antrenor și delegat 
al echipei Minerul Rodna, a fost 
convocat la Comisia de discipli
nă pentru a i se atrage atenția 
că, la Rodna, unii spectatori sînt 
lăs-ați să intre pe stadion în sta
re de ebrietate. Unguroiu i-a 
întrecut însă pe toți aceștia, ve
nind și el bine dispus, la Comi
sia de disciplină. Să sperăm că 
problema îi va preocupa pe cei
lalți membri din conducerea e- 
chipei Minerul Rodna.

O La terminarea meciului cu 
Progresul Isaccea, Ion Codrescu, 
delegatul echipei D.V.A. Galați, 
nu numai că a refuzat să sem
neze foaia de arbitraj (ceea ce 
este o OBLIGAȚIE a tuturor de
legărilor de echipe), dar l-a a- 
menințat pe arbitru și, smulgîn- 
du-i hîrtia din mînă, a început 
să o completeze potrivit... păreri
lor sale, și nu cele ale arbitrului. 
El a fost suspendat pe 4 etape, 
în cazul acesta fără să aibă o- 
bligaia de a semna de luare la 
cunoștință. . .

Jack BERARIU
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| LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

ILA TRAGEREA LOTO 
DIN 6 NOIEMBRIE 1987

I Extragerea I : 24 26 65 80 89
83 88 1 74 ;

Extragerea a II-a : 22 79 41 I 32 66 69 86 46 55.

■ Fond total de cîștiguri : 1 649.475 lei, din care 68.442 lei
report la categoria 1.

• ASTAZI, simbătă, 7 nolem- 
Ibrie, este ULTIMA ZI pentru a 

vă juca numerele favorite la 
TRAGEREA loto 2 de mîlne, 
duminică, 8 noiembrie. Tot as- 

Ităzi este ULTIMA ZI și PEN
TRU DEPUNEREA BULETINE
LOR PRONOSPORT la interesan
tul concurs al săptămînii, ale I cărui partide le transcriem, In 
reluare, mai jos: 1. „Poli" Timi
șoara — Dlnamo; 2. F.C. Olt — 
F.C. Argeș; 3. Otelul Galați — I Victoria; 4. Avellino — Sampdo-
ria; 5. Cesena — Fiorentina; 8. 
Como — Napoli; 7. Empoli — 
Roma; 8. Intemazionale — As- 

Icoli; 9. Pescara — Milano; 10.
Pisa — Juventus; 11. Torino — 
Verona: 12. Lazio — Atalanta: 
13. Piacenza — Padova.I

I
I
I

• TRAGEREA LOTO 2 va avea 
loc duminică, 8 noiembrie. Sn 
București, In sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, Incepînd de 
la ora 16,30. Aspecte de la des
fășurarea opera'iunilor de trage
re vor fi transmise la radio, pe 
programul I, la ora 17,30. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate
și în reluare, pe același program.
la ora 22,30 (după 
Sportiv", împreună 
tete concursului

„Panoramic 
cu rezulta- 
Pronosport).

precum șl luni, 9 noiembrie, la
ora 8.55,

ÎNTRE VESTIARUL
• LA PAUZA, ÎN MECIUL DE LA NI

COSIA, Lăcătuș a fost înlocuit cu Balint, 
deoarece suferise o întindere, în plin 
sprint, în prima parte a meciului, cînd, așa 
cum subliniam, a evoluat excelent. Antre
norii A. Iordănescu și R. Troi au preferat 
să-1 menajeze pe internaționalul nostru. 
Mai ou seamă în vederea partidei echipei 
naționale de la 18 noiembrie. O atitudine 
care spune foarte mult. • Prin minutul 
32 l-am văzut pe observatorul U.E.F.A., 
fostul arbitru internațional O. ZIatanos 
(Grecia), coborînd în teren și soliei tind ar
bitrului K. Koterja... întreruperea meciu
lui ! După ce i-a spus ceva conducătoru
lui întîlnirii, jocul a fost reluat, Ce s-a 
întîmplat ? Observatorul U.E.F.A. i-a soli
citat arbitrului să nu mai permită — de
cît cu aprobarea sa — intrările medicilor 
și masorilor la accidentările care intervin ! 
Dar pentru o asemenea (minoră) comuni
care — care nici nu se impunea — nu era 
nevoie de intervenția lui. neadmisă, de 
altfel, de regulamentul cupelor europene, 
care nu îngăduie intervenția observatorilor 
U.E.F.A. decît în cazuri cu totul excepțio
nale (incidente grave, busculade în tribu
ne etc.) • Mavris, internaționalul cipriot, 
a fost utilizat extrem dreapta, revenind 
pe postul care îl consacrase. „în zadar a 
fost și această mutare de ultimă ctră, ne 
spunea el după meci în minutul 8 totul 
s-a terminat și aș fi preferat să... plec Ia 
vestiare. Asta nu mă împiedică să felicit 
pe campioana României, autoarea unei ca
lificări de necontestat !“ q Eliminarea lui 
Lakciev s-a datorat intervențiilor lui dure 
din min. 68 (cartonaș galben) și 72, cînd 
arbitrul n-a mai avut ce face altceva de
cît să-i arate cartonașul roșu. „Subiectul" 
intervențiilor lui Lakciev, același Plțurcă, 
adversarul său direct. ® Haritou, care fu
sese anunțat ca grav accidentat după par
tida Olanda — Cipru (28 octombrie) a și 
reapărut după trei zile în formația Omo- 
niei (31 octombrie) în partida de campio-

Lnat și, cum bine știți, și în jocul din
C.C.E. Se pare că dosarul U.E.F.A. privind

I

I

I
I
I

SI GAZONUL CUPELOR EUROPENE
consecințele incidentelor de la Rotterdam 
se va îmbogăți cu o nouă piesă... o pan 
Petrescu, „mezinul" lotului de la Steaua, 
ne-a impresionat prin atitudinea de dis
ciplină și respect față <?t mai experimen- 
tații lui coechipieri. „Vreau să profit de 
fiecare moment petrecut lingă coechipierii 
mei conzacrați. De lf fiecare am cîte ceva 
de învăța.Semn că tmărul fundaș al 
„roș-albaștrilor" este dornic să urce, cu 
ambiție, în clasamentul (nevăzut) al consa
crării. (Ef. I.).

• LA PUȚINE 
CLIPE după ce por
tarul 
scos 
plasa 
uluit 
cuția 
jucătorului cu 
8, galeria Sportului 
Studențesc, activă 
tot timpul meciul- 
a început să scan
dez- : oze:?a
Bozeșan, ai da. ol 
brazilian !“. Refre
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mai așteptat îndem
nul de a declara 
ceva și ne-a luat-o 
înainte : „Am ținut 
să execut și eu un 
pena ty și cred n că 
l-am transformat 
aș cum trebuie. 
M-am bucurat ia 
fel de mult ca la 
golul pe care l-am 
înscris cu cinci ani 
în urmă lui Bor
deaux, la Craiova. 
De altfel, calificarea 
noastră de

amână < 
și bine 
fotbalul 
să realizeze cît ma. 
multe do acc.tt fel".

,A căzut o stea!" 
— a exclamat unul 
dintre gazetarii da
nezi- prezenți la’ 
masa presei. Și a 
căutat să sub-lini. ze 
in continuare 
ueni.ru ei toți 
'■’.critru fotbalul 
ne1’ la nivel de 
buri Brondby 
fost în
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cu aceea 

ar fi ca 
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eliminarea, în pri
mul tur, a suedezi
lor de la Goteborg, 
devenise pentru 
toată Lumea o stea 
de prima mărime. 
Dar la București, 
într-o zi mohorâtă, 
Brondby a... căzut. 
& Cei patru absenți 
din formația stu
denților, crlst_a, 
Bucîco, Stan, ci și 

Țîrlea, au fost pri
mii care i-au un-

brățișat pe autorii 
superbei calificări. 
„Nu-i nimic, 
reintra în 
următoare, 
Cristea. ~ ~ 
este că va exista o 
asemenea partidă", 
și, intr-adevăr, ea 
există, Sportul Stu
dențesc ajungînd să 
joace pentru prima 
dată în 
t e!
r d.)

vom 
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afirma 

Important

optimile
U.E.F.A.

CONCLUZIA PRINCIPALA 
retur de La Tbilisi a avut 

se poate de cla. : echipa

a meciu- 
un contur 

Victoriacit __ . ___
București a părăsit onorabil ediția sa de 
debut înlr-o competiție europeană. Dar și 
cu un record : oemn de reținut : în cele 
două meciuri susținute în deplasare nu a 
cunoscut LUxririgerea. • La sfîrșitul întîl- 
nirii, antrenorii si conducătorii clubului 
Dinamo Tbilisi au avut numai cuvinte de 
laudă la evoluția jucătorilor bucureșteni, 
vr ada-se „Ce am fi făcut dacă ptrima 

partidă s-ar ii jucai la Tbilisi ?“ • Ace
leași elogii am Înserate și în ziarele
de joi apărute I? Tbilisi, publicația „Lelo" 
remarcă 
propriu, 
perfee ă 
nu altul 
ședințele 
R.S.S. < 
atașam 2<;
care lu 
Turkr/.'- 
lîn^ă clei 
f' r'i ei

rla- ne -r? 
ca o eeî 
ropcue" 
ducătorul g?’ 
r. ă a juȚ'1 
Cîmp’na. (A. V.).

„nu Dinamo a jucat pe teren 
__ Vic.crLa București". Și avea 
drep.a.e autorul acestei afirmații, 

Tonghiz Gagegiladze, pre- 
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PENTRU TINERET
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Astăzi, aniversarea narii Rcwiuții £
WROCLAW, 6 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
După ziua a doua a Campio
natelor Europene de judo pen
tru tineret, 5 din cei 6 sportivi 
români continuă competiția, 
fală citeva amănunte. La cate
goria 6uperușoară, Dragoș 
Bolbose a trecut cu succes de 
toți adversarii întilniți. Mai în
tîi l-a învins la puncte (koka) 
pe Richard Traumann (R. F. 
Germania), apoi a cîștigat, pe 
deplin merit, prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică) meciuri
le cu olandezul Guno Beren- 
stein si cu ungurul Peter Lueff. 
în semifinale Bolbose îl va în- 
tîlni pe Martin Schmidt (R. D. 
Germană). La „semiușoară", 
Stelian Pătrașcu a pierdut prin 
inpon (min. 3.55) în fața spa
niolului Alberto Dunarcos. dar 
va concura în recalificări. Vi- 
cocampionul continental al 
„ușorilor", Stanică Olteanu, a 
susținut trei partide în mai 
niitin de două ore. Prima, cu 
fi olandezul Jorma Korhonen,

Azi și mîine

a încheiat-o prin ippon (min. 
4,22). A doua, cu Mike Schultz 
(R.D. Germană), a fost deose
bit de disputată victoria reve- 
nindu-i lui Oljeanu prin waza- 
ari awasete ippon, după ce 
sportivul nostru fusese condus 
cu doi yuko. A treia partidă, cu 
italianul Diego Brambilla s-a în
cheiat la egalitate, dar arbitrii 
au acordat decizia surprinzător 
italianului. în recalificări Ol
teanu va concura. mai întîi. 
cu francezul Kari Spinosa.

Semimijlociul Florin Lascau 
l-a întîlnlt în primul tur pe el
vețianul Patrick Gondolfi pe 
care l-a dominat tot timpul, 
tabela electronică mareînd de 
două ori koka și în final li s-a 
alăturat și un yuko. Așadar, 
o victorie clară a tînârului nos
tru judoka. în turul următor 
însă, Lascău l-a întîlnit pe cam
pionul european, Oleg Malișev 
(U.R.S.S.). Meci, firește, extrem 
de dificil pentru sportivul nos
tru, care după două 
avea handicapul greu recupera
bil de waza-ari (7 puncte). Lui 
Lascău îl rămînea în continua-

minute

re o singură alternativă — 
să-și asume riscul atacului de
cisiv. Așa a și făcut, dar a fost 
contrat și surprins înosae-komi 
(fixare) și n-a mai putut să e- 
vite ipponul. El are, totuși, șan
sa de a concura sîmbătă în re
calificări, urmînd să-1 întîl- 
nească, însă, pe reprezentantul 
țări gazdă, Waldemar Baczek.

Tot în recalficări va concura 
și mijlociul Nicolae Iosif. El a 
cîștigat primul meci, cu ceho
slovacul Roman Korger, de care 
fusese condus, în primele se
cunde cu koka, dar în conti
nuare Iosif s-a detașat cu yuko 
și cînd mai erau 18 secunde a 
reușit un atac cotat cu waza-ari. 
In cea de a doua partidă, Iosif 
a concurat în compania sovie
ticului Serghei Klișin. Cu un 
minut înainte de gong, Iosif a 
fost contrat la un atac al său 
și... waza-ari pentru adversar, 
Iosif are șansa recalificărilor, 
urmînd să lupte mai întîi cu 
Ryan Birch (Marea Britanie).
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LA POPICE
Do tu rile reprezentative de se

niori s-au reunit la București 
pentru un scurt program de 
pregătire comună în vederea 
dublei întîlniri de popice cu pu- 

t ‘micele selecționate ale R. D.
Germane. Alături de Doina Ță- 
gean, Maria Zsizsik, Elisabeta 
Albert, Octavia Ciocirlan, Gheor- 
«he Silvestru, Hie Hosu, Vasia 

Bonos și Stelian Boar iu apar 
nume noi ca Mariana Antonesei, 
Constanța Constantin, Florica 
l.ucan, Liliana Bă.ienaru, Elena 
Bîrnaz, Costică Frigea, Leontin 
Pop, Silviu Belivacă și alți ti
neri ce urmează a fi testați în 
vederea C.M. de anul viitor.

Cele două întHnirî cu echipe
le naționale ale R.D. Germane 
vor avea loc pe arena Olimpia 
din Capitală, după următorul 
program: astăzi, de la ora 14 — 

meciurile oficiale; mîine, de la 
ora 9 — partidele revanșă.

STEAUA
(Urmare din oaa D

antrenorilor Radu Voina și 
Ștefan Birtalan au fost între- 
cuți cu 30—25. după o partidă 
în care au avut mari fluctuații, 
în primul rînd în ceea ce pri
vește angajamentul. Cele cinci 
goluri sînt, fără îndoială. un 
handicap, dar nu ne îndoim că 
poate fi surmontat. în spriji
nul afirmației stă valoarea rea
lă a echipei noastre campioane, 
precum și faptul că, în urmă 
cu doi ani, în aceeași sală, ste- 
liștii s-au impus cu 32—24 în 
fala formației suedeze, atunci 
net superioară celei văzute du
minica trecută la Goteborg și 
care sc află acum pe locul trei 
în clasamentul suedez, cu trei 
victorii și două înfrîngeri.

Steaua, repetăm, poate depăși 
handicapul celor cinci goluri și, 
în mod normal, dispune de șan
se apreciabile să se califice în 
sferturile de finală ale Cupel

„POLI" TIMIȘOARA
ft/♦’ma re din noo D

pinde din ce unghi este pri
vită diferența. Elevii antreno
rului Constantin Jude, sosiți 
aici vineri la prînz, consideră 
că avantajul e dătător de spe
ranță, și au dreptate. Gazdele, 
cu care tocmai am stat de vor
bă, cred că 6 puncte nu con
stituie vn handicap de netre
cut cînd joci acasă. Au și ei 
dreptate, exact așa gîndesc și 
ai noștri in situații similare. 
Așadar, ambele puncte de ve
dere sînt justificate și menite 
să dea încredere fiecăruia, dar 
transformarea dorinței în rea
litate necesită, în ce-1 privește

MIHAUR BAIA MARE
(Urmare din pag ))

(ora 11) trebuie să devină cu 
adevărat o REVANȘA. Chiar 
dacă pare imposibil, vom afir
ma că Minaur dispune de re
surse pentru a reface handica
pul si de a se califica. Ceea ce 
înseamnă că ÎNTREAGA ECHI-

Mihai TRANCA

d5

SE MENȚINE
Aseară, partida a 10-a, în 

Karpov a avut albele, s-a 
cheiat remiză la mutarea 20.

(Rd. V.)rul meciului : 5—5.

H

Se împlinesc 1 decenii de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveniment cu profunde rezonanțe in 
istoria umanității, deschizind o nouă eră a istoriei, cea a 
socialismului și comunismului. Sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, popoarele acestei țări au 
obținut succese remarcabile in toate domeniile vieții ma
teriale și spirituale. Pe aceeași linie, sportul de perfor
manță și educația fizică a maselor au înregistrat mari pro
grese, performerii sovietici reușind să se numere adeseori 
printre ciștigătorii de titluri si medalii la campionatele 
continentale, mondiale și la Jocurile Olimpice.

Meciul Kasparov - Karpov

EGALITATEA
Partida a 9-a pentru titlul 

mondial de șah, la Sevilla, foar
te dlrză și ea, așa cum au fost 
precedentele două. Bineînțeles, 
cu Kasparov la negru, din nou 
Apărarea Grtlnfeld. Campionul 
mondial a inovat abia la muta
rea 14, preferind schimbul de 
pioni în centru (14...c:d4) în lo
cul Ieșirilor damei (14...Dd6). De 
fapt, opțiune pentru un joc mai 
liniștit, pozițional, care i-a adus 
beneficii in partidele citate. 
Lucrurile s-au complicat însă 
în continuare, iar la întrerupere, 
deși cu egalitate materială pe 
tablă, șanse mai bune părea să 
aibă Karpov. După reluare, au 
fost mutărl-limită, în care ad
versarii au renunțat la orice 
prudență (46...a5, 49.Tg2, 53.h4_).
pentru a forța decizia. Dar apă
rările lor, solicitate pe rînd. 
s-au dovedit mereu eficiente, in 
perspectiva Inevitabilei r 
ea a fost consemnată pe 
după 79 de mutări.

remize, 
fișe

Campionilor Europeni . Condi
ția este, 
ECHIPA 
xemplar, 
de efort, 
vărat în 
dividuale__
numindu-i în primul rînd pe 
Nicolac Munteanu, Marian Du
mitru. Dumitru Berbece, Vasile 
Stingă, Adrian Ghimeș. Dar, 
sarcina calificării revine tutu
ror componenților formației 
fanion a handbalului românesc, 
pe a cărei carte de vizită se 
află 20 de titluri naționale, 
două Cupe ale Campionilor Eu
ropeni și alte numeroase trofee 
internaționale. Șl, nu ne în
doim, Steaua va fi în „ținută 
de gală", duminică după-amia- 
ză, așa cum a fost în 
rînduri. spre satisfacția 
meroșilor ei susținători.

Partida va fi condusă de Pe
ter Rauchfuss si Rudolf Buch- 
da, din R-D. Germană. Obser
vator I.H.F. : Jaroslav Mraz 
(Cehoslovacia).

însă, una singură : 
să se mobilizeze e- 
să nu facă economie 
să-și pună cu ade- 
valoare calitățile in- 
ale unor consacrați,

A. Karpov — G. 
(C.M. ’87 partida a 
Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 
5.e4 C :c3 G.b :c3 
8.Ce2 Cc6 9.Ne3 
Ng4 11.f3 Ca5 
13.f:g4 T:fl+
15.c:d4 Db6 16.Rgl De6 17.Dd3 
D:g4 18-Tfl Tc8 19.h3 Dd7 20. 
d5 Cc4 21.Nd4 e5 22.d:e6 D:e6 
23.N :g7 R:g7 24.CM Dd6 25.Dc3+ 
Rh6 26.Cd5 De5 27.Dd3 Rg7 
28.Cf6 Dd6 29.Dc3 De5 3O.Dd3 
Dd6 31.Dc3 De5 32.Db3 Tc7 33. 
Dd3 TH 34.D:c4 T:f6 35.Tdl b5 
36.Td7-|- Rh6 37.De2 Dc5 + 38. 
Rh2 De5+ 39.p3 Dc3 4O.Rg2 Dc4 
41.De3-E- g5 42.Td2 Dfl+ 43.RH2 
Df3 (mutarea din plic) 44.Dd4 
Te6 45.e5 Df5 46.Te2 a5 47.Dd5 
b4 48.D:a5 Dd3 49.Tg2 Dd4 50. 
Da8 D:e5 51.Df8+ Rg6 52.D:b4 
h5 53.h4 g:h4 54.D:h4 Td6 55. 
Dc4 Td4 56.DC6+ Rg6 57.Db7 + 
RhG 58.Dc6+ Rg7 59.Tc2 Th4+ 
6O.Rg2 De4+ 61.D:e4 T:?4 62. 
Tc74- Rg6 63.Ta7 Te3 64.Rh3 
Tc3 65.Ta8 Tc4 66.a4 Rg5 67.a5 
Ta4 68.a6 Rh6 69.Rg2 Ta3 70. 
Rf2 R?7 remiză.

multe 
nu-

pe handbaliștii Politehnicii, va
lorificarea Întregului potențial 
de care dispun, sensibil supe
rior, după părerea noastră. Ca
litățile gazdelor lor le sînt bine 
cunoscute, după cum și localni
cii îi cunosc acum bine pe 
handbaliștii români. Ritm sus
ținut, joc combinativ. siguran
ță în mînuirea mingii și aces
tea pe întreaga durată a me
ciului, iată cîteva condiții obli
gatorii pentru atingerea obiec
tivului proptie. Cum de ase
menea, este necesar să sporeas
că numărul acțiunilor incisive 
pe poartă, chiar dacă Alexan
dru Fdlker va ff „marcat" șl îl 
ve B șl mai greu să înscrie 
aici.

Arbitri : S. Andorka — O. 
Schiiber (Ungaria)' Observațoi 
I.H.F.: Ivan Snoj (Iugoslavia).

PĂ trebuie să joace... handbal 
si să o facă cu o totală dăru
ire. Firește, nu subestimăm va
loarea echipei din Halmstad, 
ea fiind formată din adevărati 
atleți, buni tehnicieni (mai 
ales Lindgren și Mansson) și 
rafinați minuitori ai mingii.

Partida va fi condusă de iu
goslavii Milan Milrovici și 
Andrja Banjanin. Observator 
I.H.F.: Jozef Sirelka (Ceho
slovacia).

Kasparov
9-a) l.d4 

4.c:d5 C:d5 
Ng7 7.Nc4 c5 

0—0 10.0—0 
12.N:f7+ T:f7 
14.R:fl c:d4

Momentul organizării. Ia 
Moscova, a ediției de vară 
a Jocurilor Olimpice, în a- 
nul 1980, a constituit un 
nou imbold pentru extin
derea bazei materiale des
tinate sportului de perfor
manță. Cu acel prilej au 
fost îmbunătățite sau con
struite o seamă de obiective 
sportive care, adăugîn- 
du-se altora, mai vechi, au 
intrat ferm în circuitul 
marilor confruntări sporti
ve Internationale, găzduind 
o seamă de competiții ofi
ciale care s-au bucurat de 
un real succes. Mai vechiul 
complex de la Lujniki, cu
noscut pentru electrizante
le partide de fotbal și de 
hochei sau elegantele între
ceri de patinaj artistic. 1 
s-au adăugat, ca să dăm 
doar două exemple, poli
gonul ultramodern de la 
Mîtisci și complexul de la 
Krîlatskoe destinat în prin
cipal întrecerilor la spor
turi nautice (canotaj, caiac- 
canoe) pe lacul natural, 
dar amenajat substantial ar
tificial, dar și velodromul 
acoperit. în doar 7 ani, 
acest din urmă obiectiv a 
cunoscut un prestigiu me
reu sporit în lumea ciclis
mului de performanță pe 
pistă. Pista acoperită de la 
Krîlatskoe a devenit la fel 
de căutată de cicliști ca 
aceea de la Ciudad de 
Mexico (locul tradițional 
de realizare a recordurilor 
lumii la altitudine) și ca 
Vigorelli, de la Milano 
(„capitala" celor mai bune 
performanțe mondiale la 
nivelul mării). Pista aco
perită moscovită a prile
juit, pînă în momentul de 
față, realizarea a aproape 
120 de recorduri supreme, 
în marea lor majoritate 
aparținînd sprinterilor so
vietici. Cel mai valoros, cel 
al lui Viaceslav Ekimov,

un tînăr în vîrstă de 20 dc 
ani : recordul orei pe pis
tă acoperită, care se ridică 
la 49,672 km (deși opera 
unui ciclist amator. este 
superior celui al profesio
niștilor, deținut, cu 48,737 
km, de italianul Francesco 
Moser și realizat tot la 
Krîlatskoe, la 10 septem
brie, în acest an). Care sînt 
principalele 
ale pistei, 
specialiștii 
lume drept 
recorduri" ?

caracteristici 
denumită dc 
din întreaga 

„o uzină de 
E construită 

din lemn siberian de esen
ță extrem de dură, îngemă- 
nînd tăria cu o anume e- 
lasticitate imperceptibilă și 
favorizînd viteze superioa
re printr-o aderență idea
lă, tratările chimico la ca
re a fost supus 
întregime opera 
rilor sovietici, 
pistei — 333,333

fiind în 
cercetăto- 
Lungimea 
m, intră

rile în viraje fiind atît dc 
line, ‘ '
nu simte schimbările 
nivel.

Din complex mai 
parte spații de recuperare, 
un hotel, săli de forță, un 
restaurant și chiar o disco
tecă menită a scurta tim
pul de refacere de după 
eforturile îndelungate.

Pentru inegalabilele sale 
calități, pista acoperită dc 
la Krîlatskoe este. în mo
mentul de față, căutată nu 
numai de performerii so

vietici ai sportului cu peda
le, ci de absolut toți viteziștii 
mari ai lumii, dorind să a- 
melioreze fie propriile lor 
performanțe, fie să por
nească în căutarea noilor 
recorduri ale lumii, pe di
ferite distanțe. „Fabrica 
de recorduri" de ciclism 
din capitala Uniunii Sovie
tice își merită din plin 
supranumele...

incit nici un ciclist
de

Radu TIMOFTE

VERONA - ECHIPA LUI BAGNOLI SI ELKJAER LARSEN
Clubul italian a fost înființat 

în anul 1903. Ultimii ani au vă
zut această echipă devenind o 
protagonistă a primei divizii. 
Momentul de vîrf, cucerirea ti
tlului in ediția 1985/86. Performan
ța se leagă de venirea antreno
rului Osvaldo Bagnoli și de par
tidele de exoepție ale interna
ționalului danez Elkjaor Larsen. 
Printre ceilalți jucători de va
loare din lot îi distingem pe 
internaționalii italieni Dc Agos
tini și Di Gennaro. In actualul 
sezon, Verona are o comportare 
satisfăcătoare, deținind locul 9. 
după șapte etape, cu tot atîtea 
puncte ia activ, rezultînd din 2 
victorii, 3 egalități și 2 infrin
ger!. Golaveraj : 9—8. Duminică, 
in etapa a 8-a, Verona va în-

tîlni, in deplasare, pe Torino. 
Verona a eliminat, în cele două 
etape de pînă acum din Cupa 
U.E.F.A., pe Pogon Szczecin 
(1—1 și 3—1) și Utrecht (1—1 și 
" "■ Importantul gol din întil- 

în-
2-D.
ni rea de la Utrecht a fost 
scris de Di Gennaro.

PROGRAMUL OPTIMILOR DE 
FINALĂ ALE CUPEI U.E.F.A.

Zurich, a avut loc tra- 
sorțl a meciurilor din 

de finală ale Cupei
Iată programul jocuri

lor, care vor avea loc la 25 no
iembrie șl 9 decembrie :

VERONA — SPORTUI. STU
DENȚESC, Honvwl — Fanatbi- 
naikos, Feyenoord — Lever ku-

Ieri, la 
gerea la 
optimile 
U.E.F.A.

fac

DINAMO CU GINDUL LA MAREA
(Urmare dm oag I)

mo. Acum doi ani, campioana 
noastră venea la Pescara cu 
patru goluri avans. De data a- 
ceasta, după 14—12 la Pitești, 
mai stăruie regretul că «îmbă
ta trecută nu s-a păstrat, mă
car, avantajul similar, din mi
nutul 26. cînd era 13—9. „Nu 
ne râmi nc decîi să jucăm la 
victorie", susține Liviu Itădu- 
eanu, căpitanul echipei. „Dacă 
vom închide bine poarta și 
vom rezista furiei cu care se 
vor năpusti in atac, dc la bun 
inceput, italienii, dacă vom ști 
să nc păstrăm cumpătul, con
struind calm, exact, chiar îm
potriva celui de al optulea... 
titular al gazdelor, publicul, 
atunci putem ieși cu fruntea 
sus din apă", completează Ser
bau Popescu. Bucureștcnii au

afirmăm cu riscul do a ne 
atuul unei valori de 

ansamblu superioare, care se 
cere însă concretizat în condi
țiile specifice, deosehite, ale 
unei partide cu asemenea mi
ză. Ei au insistat la antrena
mentele „post-Pitesti". din 
București sau de aici, pe ceea 
ce nu a.„ mers in joc acum 
o .săntămină. Intre altele, ne 
mărirea siguranței în situațiile 
de „om in minus", ce pot apa
re încă mai numeroase la Pes
cara. Să nădăjduim că serio
zitatea pregătirilor pentru re
tur. programate si conduse 
antrenorul Iuliu Capșa. 
oferi suportul unei evoluții 
care dăruirea și stăpînirea 
sine nu pot fi defel cele din 
mă calitătL Sperăm, totodată, 
intr-un arbitraj corect al cu
plului Blan (R.F.G.) — Tsaa-

repeta

■de 
va 
in 
de 

ur-

I

!.

i:

sen, Guimaraes — Vitkovice, In- 
ternazionale — Espanol, Werder 
Bremen — Dinamo Tbilisi, Bo
russia Dortmund — F. C. Bruges, 
F.C. Barcelona — Flamurt-ari.

REZULTATE, ȘTIRI
• Joi seara, la Split s-a jucat 

ultimul meci din etapa optimi
lor de finală ale Cupei Cupelor. 
Ilajduk a dispus de Marseille cu 
2—0 (1—0) prin golurile marcate 
de Asanovicl (min. 19) din pe
nalty și Bursacl (min. 83). Jocul 
a fost întrerupt timp de 35 de 
minute din cauza atitudinii ne
sportive a unor spectatori. Pen
tru sferturile de finală s-a cali
ficat Marseille, învingătoare in 
primul meci cu 4—0.

• Tragerea la sorți a meciu
rilor pentru sferturile de finală 
ale C.C.E., Cupa Cupelor șl Cupa 
U.E.F.A. va avea loc la ÎS de
cembrie. In C.C.E. s-au calificat 
următoarele echipe : Steaua,
P.S.V. Eindhoven, Bayern Mun- 
chen. Real Madrid, Bordeaux, 
Benfica, Glasgow Bangers și An- 
der/erht.

PERFORMANTA
tas (Grecia), sub supraveghe
rea delegatului Ligii Europene 
de Na ta tie. iugoslavul Ante 
Lambașa, fost președinte al 
F.I.N.A,

Menționînd că aici este ră
coare și o temperatură de plus 
15 grade, prceentăm formațiile 
pentru partida ce va începe 
astăzi la ora locală 17.30 (18,30 
la București). SISLEY; Bale
rini, Munduia — D’Altrui, Pa
pa. Rapini, Esiiarie, Pompilio, 
Battinelii, Salonia, Montanero. 
Mai ara, Berlazzoli, Di 
DINAMO: "
E. Ionescu, 
ban, Olaru, 
Ităducanu, Cr. Dan, 
S. Popescu.

în celălalt joc din 
iele C.C.E.: Partizan 
Spandau 04 Berlinul 
tal (în tur 10—12).

Fulvio; 
Simion, Diaconu — 

Ardelean, V. Șcr- 
B. Tufan. Hagiu, 

Moiccanu,

semifina- 
Belgrad — 

Occiden-


