
Consiliile populare — preocupări
BfffletaH dfn toate tăr.lțe; unfțl-tțd^

pentru sănătatea și recrearea cetățenilor

La Odorheiul Secuiesc:

BILANȚ BOGAT, PROIECTE NOI
PE PLAN EDILITAR-SPORTIV

tot fie două decenii și ju
mătate de cînd n-am mai fost 
în municipiul Odorheiul Se
cuiesc. într-una din zilele tre
cute, am regăsit această urbe 
harghiteană parcă reclădită din 
temelii: cu noi edificii indus
triale, cu mai multe 
de locuințe (s-au dat 
sință aproape 9000 de 
mente), cu magazine 
cu școli și grădinițe, 
constatat cu satisfacție că pe 
cele două maluri ale Tîrnavei 
Mari au apărut noi baze spor
tive, iar altele au fost refăcute, 
șl unele și altele făcînd timpul

cartiere 
în folo- 
aparta- 
diverse, 
Și am

liber mai plăcut amatorilor de 
mișcare.

In atmosfera efervescentă, 
generată de apropiatele alegeri 
de deputațl în consiliile popu
lare, obștea își face, șl aici, 
bilanțul realizărilor, inclusiv 
pe plan eclilitar-sportiv: o 
sală polivalentă cu 1508 de 
locuri, ridicată vizavi de Sta
dionul Municipal care și-a mă
rit anul trecut tribunele pînă 
la 4500 de locuri, Stadionul- 
parc, unde Iarna se amenajea
ză un patinoar natural ; 3 ba
zine de înot șî două „dreptun- 
ghluri" de tenis aparținînd a- 
soclațîeî sportive ,,Tîrnava“; 
un complex sportiv și o arenă 
de popice cu 4 piste din ma
terial plastic, cu spații de ca
zare pentru echipe, la „Voința11; 
sălile de gimnastică și tenis de 
masă, terenurile de fotbal și 
handbal pe care se pregătesc 
cei 900 de elevi școlarizați la 
C.S.Ș.; traseul de motocros cu 
turn de cronometraj și tribună 
metalică de pe Dealul Mare ; 
trambulina și pîrtiile de schi 
șl sanie de pe dealurile Cicer, 
Grădina șl Teleac, situate la 
marginea orașului; cabanele de

Traian IOANIȚESCU
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DACIADA SUB SEMNUL AUTENTICII ATU...1

Ne întoarcem și astăzi cu 
gîndul și cu însemnările la 
„duminica sportivă11 din Parcul 
Tineretului, care a marcat în 
Capitală trecerea de la ediția 
a V-a la ediția a Vl-a a Da- 
ciadei. Și o facem nu atît pen
tru a sublinia din nou amploa
rea competițiilor desfășurate pe 
tot parcursul acestei’ imense 
oaze a recreării de cei vreo 
5000 de copii și tineri bueu- 
reșteni, ci pentru a puncta cu 
satisfacție nota de autenticita
te a actului în sine, exprimarea 
poate mal vie ca oricînd a 
sportului adevărat, într-o mare 
varietate de forme ale mișcării.

Desigur, ca la orice manifes
tare de acest fel, au existat și 
momente festive, dar a lipsit 
— o... absență binevenită — 
festivismul. A fost și mulțime, 
dar nimeni n-a lăsat o olipă 
impresia că a venit acolo nu
mai pentru a face act de pre
zență spre a realiza partea ci
frică pe - care și-au propus-o

organizatorii. Peste parc a 
dominat tot timpul atmosfera 
plăcută a dorinței de mișcare, 
de destindere, de întrecere, de 
recreare. Ceea ce de fapt tre
buie să definească întotdeauna 
competițiile de masă ale Da- 
cladei.

Trecînd de la un loc de în
trecere la altul, împreună cu 
președintele C.M.B.E.F.S., prof. 
Nicolae Stancu, am simțit pre
tutindeni pulsația de vitalitate 
a sportului, neatins de nici o 
nuanță de formalism, a sportu
lui veritabil, care naște bucu
rie în arene și pasiune pe mar
ginea lor.

In acest cadru s-au situat 
și întrecerile adăugate de ac
tiviștii sectorului 4 pe propria 
bază din colțul parcului, spre 
Șos. Olteniței, întreceri care 
ne-au reținut printre competi

tori pînă tîrziu după-amiază. 
Și de la care am notat cîțiva 
cîștigătorl : Cătălin Mănescu 
(Sc. nr. 113) la popice, Gabriela 
Coman (Șc. 133), Răzvan Mari
nescu (Șc. nr. 79) și Iulian Că
lin (Lie. Ind. Vulcan) la tenis 
de masă, Adriana Hăulescu (Șc. 
nr. 12) la badminton, Adrian 
Hainagin (Șc. nr. 188) la șah, 
Alina Nițu (Șc. nr. 2) la tenis, 
aceasta din urmă după o apri
gă și echilibrată dispută cu 
Mihaela Posta (Șc. nr. 111), 
trăită intens nu numai de mi
cile competitoare, ci și de pă
rinții și rudele lor aflate pe 
margine...

Totul a fost, cum anticipam, 
frumos și atît de folositor celor 
ce s-au aflat duminică în Par
cul Tineretului...

Aurelian BREBEANU

în cadrul „Cupei României" la floretă feminin

ÎNTRECERILE AU FOST DOMINATE DE TINARA GENERAȚIE
Pe locul 1, Laura Badea (C. Ș. Ș. 1 Bucureșli)

au intrat pe planșele 
Floreasca floretistele. 
central al serialului de 
care, început săptămîna 
și continuat în aceasta

Ieri 
Sălii 
Punct 
scrimă 
trecută . 
(pînă vineri), reunește tot eșa
lonul performanței, în cadrul 
Cupei României și ultimei eta
pe a Diviziilor Naționale A și 
B, la toate cele patru arme. 
lAcordăm rolul de prim-plan 
floretei feminine nu pe baza 
curtoaziei, ci în virtutea locu
lui pe care și l-a cîștigat în 
acest an la Campionatele Mon
diale, unde Elisabeta Tufan 
(medalia de aur) și echipa re
prezentativă (medalia 
gint) au readus scrima 
nească în elita acestui 
olimpic.

Și lată că floretistele 
țre au ținut să ne ofere

de ar- 
româ- 
sport

noas-
___ ... .. o dis
pută plină de surprize. Abia 
pornise la drum caravana ce
lor 64 de scrimere înscrise în 
întrecerea individuală dotată 
cu Cupa României, și în turul

doi al grupelor preliminarii am 
și consemnat prima surpriză, 
Gcorgeta Beca (Dinamo), com
ponentă a lotului reprezentativ 
șl titulară a cvintetului vice- 
campion mondial, n-a putut 
trece mai departe dintr-o gru
pă de unde a reușit aceasta 
sătmăreanca Diana Borota, 15 
ani, campioană a junioarelor 
III I După Beca au urmat Ro
zalia Husti, C.S. Satu Mare 
(2—8 cu E. Muzsnay) șl Claudia 
Grigorescu, Steaua (61—8 cu A. 
Moțea), în primul tur al eli
minărilor, și apoi a venit rîn- 
dul celorlalte selecționabile, 
Reka Lazăr, Tractorul Brașov 
(4—8 cu L. Badea) și Elisabeta 
Tufan, Steaua (4—8 cu J. Gyur
kan), ceea ce a dus la o situa
ție foarte rar întîlnită și, cu 
atît mal puțin acum, pronosti
cată : în semifinale nu s-au 
calificat nici una din titularele 
echipei noastre la „mondialele11 
1987, de la Lausanne I în a- 
ceste condiții se poate spune

Azi. dc la ora 18. in Sala sporturilor din Galați

0 ATRACTIVA FINALĂ

că revelația actualei ediții 
Cupei României la floretă fe
minin a fost Laura Badea, ele
va Clubului Sportiv Școlar 1 
din București (lansată și pregă
tită de prof. Rodica Popescu și 
Mara Vicol), care a intrat în 
posesia prestigiosului trofeu, 
după o finală a deplinei tine
reți (Badea — 17 ani, Muzsnay 
— 18), decisă în prelungiri în- 
trucît la expirarea timpului de 
luptă scorul era doar... 3—3, 
ambele out-sidere fiind spe
riate de miza asaltului decisiv. 
Oricum, bravo lor pentru felul 
cum și-au apărat șansa 
puternică companie !

Iată rezultatele fazei 
începînd cu „sferturile11 : 
Badea (C.S.Ș. 1 Buc.) — Reka 
Lazăr (Tractorul Brașov) 8—4, 
Carmen Leahu (Dinamo) — A- 
lina Moțea (Steaua) 8—4, E- 
moke Muzsnay 
Marb) ' — Roxana 
(Steaua) 8—7, Judith 
(C.S;M. Cluj-Napoca) 
beta Tufan (Steaua) 
semifinale : Badea
8—2, Muzsnay — 
8—5 ; pentru, locurile .... 
Leahu — Gyurkan 8—3 ; pen
tru locurile 1—2 : Badea — 
Muzsnay 8—7.

Crosurile sint mereu prezente in programul manifestărilor poli
sportive din cadrul competiției naționale. N-au lipsit nici 
duminică... Foto : Eduard ENEA

Două întilniritest la popice

într-o

finale, 
Laura

(C.S.S. Satu
Dumitrescu 

Gyurkan 
— Elisa- 
8—4 ; în 
- Leahii 
Gyurkan 

3—4 :

Poul SLAVESCU

ROMANIA R.D. GERMANA 4-0

A CAMPIONATULUI DE

• steaua, cu trei proaspeți
• lunii promite o puternica

BOX PE ECHIPE

deținători de titluri

S îmbată, pe arena de popice 
Olimpia din Capitală, în jocu
rile ’ cu puternicele selecționate 
ale R.D. Germane, din care 
n-au lipsit Ursula Hiibner și 
Klaus Meissner, recent învin
gători în „Cupa Sofiei11, în re
prezentativele țării noastre, a- 
flate în plină reconstrucție, au 
evoluat în premieră Elena Bîr
naz, Constanța Constantin, Sil
viu Belivacă, Lcontin Pop și 
Costică Frigea.
In confruntarea feminină, ju

cătoarele noastre și-au învins 
cinci din cele șase adversare, 
dar rezultate demne de subli
niat au obținut numai Elena

Bîrnaz — 443, Maria Zsizsik — 
439 șl Elisabeta Albert — 419, 
primele două sportive întrunind 
sufragiile publicului, mai ales 
în manșele „pline11 (295 și, res
pectiv,. 292 pd). Celelalte jucă
toare, Octavia Ciocîrlan — 402, 

Constanța Constantin — 402 și
Doina Țăgean — 404, au „spart11 
exasperant, ultima acționînd cu 
,o surprinzătoare nesiguranță la 
„izolate11, unde, din 50 de bile, 
a doborît doar 126 de popice. 
Cum s-au comportat băieții ? 
Cu o singură excepție (debu-

(Continuare in pag a 1-a)

După restanța din etapa a 11-a a Diviziei A de fotbal

Iubitorii boxului din Galați 
vor putea fi martori al unui 
eveniment de interes, anume 
finala Campionatului Național 
pe echipe. Steaua și Farul Con
stanța, calificate în urma dis
putelor preliminare, se vor în
frunta astăzi în acest ultim act. 
Se conturează, deci, o dispută 
atractivă, în ambele loturi fi- 
gurînd pugiliști de certă va
loare : sigur, în primul rînd 
trebuie amintiți cei 3 proaspeți 
campioni naționali — Marian 
Gîndac, Ion Guzganu și Daniel 
Măeran, dar alături de ei vor 
fi prezenți șl alte nume sonore 
— Viorel Mihăilă, Vasile Flo
rian, Nicolae Dănuț. Antrenorii 
echipei Steaua, Ion Dumitru și 
Alee Năstac, ne-au declarat că 
sportivii care se vor urca pe 
ring alcătuiesc un lot omogen

replici»

și, în mod normal, nu poate 
scăpa titlul.

Vicepreședintele clubului Fa
rul, Mircea Neagu, „contrează11 
prompt: „Știm și noi că Steaua 
are prima șansă, dar îi asigu
răm pe adversarii noștri din 
finală că nu ne considerăm 
dinainte învinși. Vasile Sachin, 
Hasan Givan, Ion Lavrente, 
Faredin Abladim, Constantin 
Mihai, Mihai Valentin, Vasile 
Damian ori Pamfil Fedea se 
numesc atuurile noastre11.

Cunoscătorii boxului au re
marcat prezența în echipa Fa
rului a lui Lavrente și Pamfil 
(legitimați la Voința Macin), 
dar reamintim că regulamentul 
competiției permite includerea 
în lot a doi boxeri din alte e- 
chipe aflate în județe limitrofe.

STEAUA, PE LOCUL I IERI, CAMPIOANA A ÎNTRECUT
PE S. C. BACĂU

CU 8-1 (2-1)

CLASAMENTUL „LA Zl“

Balint înscrie, din plin elan, ?i deschide „seria" de după 
pauză... ■ Foto: Răzvan MILCA

1. STEAUA 11 10 1 0 42- 5 21
2. Dinamo 11 10 0 1 28- 9 20
3. Oțelul 11 7 1 3 14-10 15
4. Univ. Craiova 11 5 3 3 15-10 13
5. Victoria 11 6 I 4 18-15 13
6. F.C. Argeș 11 5 2 4 14-14 12
7. Flacăra 11 4 4 3 12-13 12
8. Corvinul 10 5 1 4 20-16 11
9. „Poli11 Tim. 11 4 3 4 15-13 11

10. „U" Cî.-N. 11 3 5 3 13-11 11
11. F.C. Olt 11 5 1 5 15-20 11
12. F.C.M Bv. 11 3 4 4 16-12 10
13. Rapid 11 2 4 5 10-18 8
14. A.S.A. Tg. M. 11 3 1 7 18-26 7
15. Petrolul 11 2 2 7 11-24 6
16. S C. Bacău 11 1 4 6 . 7-23 6
17. C.S.M. Sv. 11 1 3 7 9-23 5
18. Sp. Stud. 10 1 2 7 8-21 4

_ (in pag. 2—3, cronic■a meciului)



s-a încnciat sezonul compctițtouwl la călărie dresaj în prima rundă a retuiului la polo
—————---------------------------HI III III IU—

ÎN COMPLETAREA ETAPEI A \

CAMPIONAT NAȚIONAL GAZDE OASPEȚI, Amănunte de la 
baschet desfășurate

meciurile 
în cadrul

de 
e«

tapei a 
tionale ;

SAU „CONCURS DE CASĂ"?
Desfășurată pe „dreptunghiul" 

de nisip amplasat între două 
grajduri ale echipei Steaua — 
singura bază hipică din Capi- 
talăfc— etapa finală a Campio
natului Național de dresaj a 
reunit la start doar.,, patru că
lăreți, toți de la clubul gazdă. 
Trebuie, totuși, să subliniem 
strădaniile și perseverența mi
cului grup’de sportivi steliști 
cart! încearcă să mențină aprin
să „flacăra" pasiunii pentru a- 
ceastă disciplină a echitației, 
clubul și călăreții de la Steaua 
făcîndu-și un „titlu de onoare" 
din a susține o activitate negli
jată de marea majoritate a 
cluburilor ('' '
atît de deselor 
„trebuie să 
a revigora 
țiind, deci, 
steliști, al 
menționînd, 
pentru • ca întrecerile, de sîm
bătă și duminică, în ciuda ca
racterului de... familie, să se 
desfășoare în cît mai bune 
condiții, trebuie să punem în
trebarea : pînă cînd au de gînd 
să se complacă celelalte secții 
— să notăm în paranteză că 
mari lipsuri au fost evidențiate 
și la obstacole, și la concurs 
complet — în această călduță 
mediocritate, păgubitoare pen
tru un sport cu o îndelungată 
tradiție și cu frumoase succese 
de-a lungul timpului 7

Așadar, în concurs s-au aflat 
doar Gheorghe Nicolae, Radu 
Marcoci, Marius Curteanu și 
Anca Bogdan, programul cu- 
prinzînd executarea progresii
lor la categoriile „Sf. Gheor-

grup’de sportivi sleliști

marea majoritate a 
■ din țară,’ în ciuda 
’ cler afirmații că 

facem ceva pentru 
dresajul1'. Eviden- 
meritul călăreților 

antrenorilor lor, 
totodată, eforturile

glie", intermediar I și II 
Marele Premiu. ' ' .
Nicolae Gheorghe, ai cărui cai 
(Nufăr, Garritano, Licăreț) au 
executat figurile impuse cu mai 
multă acuratețe, dovedind o 
pregătire superioară. De altfel, 
el a cîștigat șl intermediar I, 
șl „Marele Premiu", înscriin- 
du-și a patra victorie (a treia 
consecutivă) în palmares de 
cînd, în 1979, această ultimă 
categorie a fost inclusă în pro
gram, precum și trei locuri 2. 
Vom evidenția, de asemenea, 
și prestațiile lui Radu Marcoci 
(care s-a impus la cat. ușoară, 
disputată în urmă cu trei săp
tămîni la Sibiu, șl cat. inter
mediar II) și Marius Curteanu 
(victorios la cat- „Sf. Gheor
ghe"). De altfel, în momentul 
de față cei trei alcătuiesc nu
cleul de bază și al echipei na
ționale, Anca Bogdan mai avînd 
un drum de parcurs pentru a- 
cumularea experienței necesare.

S-a detașat

— cat. Sf.
CURTEANU

2. Gh. Nicolae
3. R. Marco ci 
p ; cat. inter- 
MARCOCI cu

REZULTATE
Gheorghe : 1. M. 
cu Luxor 1121 p, 
cu Nufăr 1110 p, 
cu Lorrado 1038 
mediar II: 1. R.
Jimblar 971, 2. Gh. Nicolae cu 
Garritano 969 p, 3. Gh. Nicolae 
cu Licăreț 958 p ; cat. inter
mediar I : 1. GH. NICOLAE cu

■ Nufăr 873 p, 2. M. Curteanu cu 
Luxor 829 p, 3. R. Marcoci cu 
Pas 721 p ; Marele Premiu : 
1. GH. NICOLAE cu Garritano 
1226 p, 2. Gh. Nicolae cu Li
căreț 1174 p, 3. R. Marcoci cu 
Jimblar 1147 p.

2.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Finalele Daciadei și ale C. N. de navomodele

PE PODIUM, CONaiftlNJI
O impunătoare flotă, constitui

tă din 229 de ambarcațiuni, a 
ancorat nu demult la țărmurile 
lacurilor de agrement ale sta
țiunii Neptun eu prilejul finale
lor Daciadei și ale Campionate
lor Naționale de navromodele. 
Vasele celor două escadre — una 
formată din 165 de navomodele 
de curse dotate cu motoare cu 
ardere internă cealaltă, din 64 
de navomodele vcliere liber lan
sate și teleghidate — și-au dis
putat titlurile la individual șl pe 
echipe. în funcție de clasa de 
concurs, de-a lungul a cinci zile, 
juniori și seniori reprezentînd 
30 de asociații și cluburi spor
tive și-au demonstrat, pe par
cursul a nouă regate, măiestria 
în construirea șl manevrarea na
velor. făcînd totodată dovada u- 
nor bog'ate cunoștințe de meca
nică, electronică șl de navigație.

Semnificativ pentru această e- 
diție este faptul că în „bătălia 
navală" care s-a dat pentru vic
torie s-au înscris aproape toa
te cluburile și asociațiile sporti
ve, dovadă că nu mai puțin de 
20 dintre ele au și fost prezente 
pe podiumul de premiere. In 
fruntea acestui clasament. Voința 
Reghin, care a punctat de 13 ori 
(din care de 10 ori la juniori), 
Portul Constanța — de 9 (5 la 
seniori) și Avîntul Tg. Mureș — 
de 8 (5 la juniori).

Avînd în vedere ordinea pri
milor trei la individual, mențio
năm și numele unor sportivi 
care s-au detașat de adversarii 
lor prin ocuparea mai 
locuri pe podium. Astfel, 
nlori: Nicu Mitu (Oțelul
— două locuri I șl un 
loan Suciu (Avîntul Tg.
— două locu.-l I. Se-giu Popovlci 
(Portul Constanta) — un loc I 
șl două II Gheorghe Barbu (Ci
mentul Turda) — două locuri II 
și unul III: Ia juniori: Ștefan 
Plesch (Avîntul Tg. Mureș) — 
două locuri I și unul II, Daniel 
Ungureanu (ICEPRONAV Galați)
— două locuri I, Daniel Durdun 
(Voința Reghin) — trei 
III, Mihai “ 
București) 
III, Radu 
Turda) — două locuri III.

Neîndoielnic că și această edi
ție a Daciadei șl a Campionate-

lor Naționale a constituit un 
bun prilej de afirmare a noi ta
lente șl de popularizare a aces
tui sport, tehnico-aplicativ.

CIȘTIGATORI. Navomodele de 
curse, clasa FSR V, motoare cu 
ardere internă, 3,5 cmc, seniori: 
Sorin Pieloga (CSTA București) J 
juniori: Ștefan Plesch (Avîntul 
Tg. Mureș); 6,5 cmc, seniori: 
Ioan Suciu (Avîntul Tg. Mureș); 
juniori: Ștefan Plesch; 15 cmc, 
seniori: Ioan Suciu; juniori:
Mircea Geantă (Șoimii Craiova); 
echipe seniori și juniori: Avîn
tul Tg. Mureș; navomodele ve- 
liere liber lansate clasa DX, se
niori: Ionel Ivan (Voința Plo
iești) ; juniori: Laszlo Gaspar 
(Metalurgistul Cugir); clasa DM, 
seniori: Eugen Guțu (Voința 
Ploiești); juniori: Teodor Chl- 
varu (CSTA suceava); clasa 
D 10, seniori: Teodor Cucerzan; 
juniori: Alina Cucerzan (ambii 
Voința Reghin); echipe seniori: 
Cimentul Turda; juniori: Voința 
Reghin; navomodele vellere te
leghidate, clasa FSM, seniori: 
Nicu Mitu (Otelul Galați); Ju
niori: Daniel Ungureanu
(ICEPRONAV Galați); clasa FS 
10, seniori: Nicu Mitu; juniori: 
Lehel Vass (Voința Reghin); 
clasa FSX, seniori: Sergiu Po- 
povici (Portul Constanța); Ju
niori: Daniel Ungureanu; echipe 
seniori: Portul Constanța; ju
niori: voinicelul București. (I. N.)

SCOR EGAL LA... VICTORII
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat partidele duble ale pri
mei etape din returul campiona
tului Diviziei A de polo. Meciu
rile dintre Vagonul Arad și Di
namo București au fost aminate.

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 
T.M.U.C. BUCUREȘTI 10—3 (3—0, 
2-0, 4—2, 1—1) și 14-10 (3—0,
5—3, 5—2, 1—5). După două jocuri 
frumoase, cu multe faze „lucra
te" de gazde, orădenil și-au a- 
dăugat încă două victorii. El au 
făcut din nou dovada unei pre
gătiri tehnice și tactice superi
oare, valorificată pe fondul unui 
înot mai rapid decît cel al par
tenerilor de întrecere. Punctele 
acestor întîlni-rl au fost înscrise 
de Costrăș 3+4, Gordan 4+2, 
Illes 1+3, Fcjer 1+2, Pantea 
1+2, Kiss pentru Crișul, res
pectiv Ciobăniuc 4, Geambașu 2, 
Popa 1+1, Niță 1+1, Mușat, 
Staciuc si Paolazzo. Au arbitrat 
V. Median și A. Czegeni. (I. 
GHIȘA, coresp.).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— STEAUA BUCUREȘTI 12—13 
(4—1, 3—3, 0—3, 5—6) șl 7—12 
(1—2, 2—3, 0—2, 4—5). Tinerii po- 
lolștl militari s-au impus prin 
jocul lor mai rapid și mai ordo
nat, căruia timișorenii l-au ținut 
pasul doar în prima partidă, 
cînd au codat, la mare luptă, 
în ultimul minut. A doua zl, 
însă, steliștii și-au ținut... la 
respect adversarii, mărindu-șl

repriză de repriză avansul, în 
urma unor atacuri șl contra
atacuri pe care echipa locală nu 
le-a mal putut stopa. Au mar
cat : Geantă 4+2, Fruth 3+3, L. 
Balanov 3+1, Angelescu 1+2, 
Grancerof 1+1, Ragea 2, Vamoș 
șl Duculct pentru învingători, 
Ivănescu 3+3, Sterpu 2+2, Lede
rer 3, N. Toth 2+1, Tătaru 1+1 
șl Grecu pentru învinși. Arbitri: 
V. Burdea și G. Chirculete. (C. 
CRETU, coresp.)

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — RA. 
PID BUCUREȘTI 9—6 (3—3, 4—2, 
1—0, 1—1) și 6—8 (2—2, 1—1, 2—2, 
1—3). Cum era de așteptat, me
ciurile au prilejuit dispute atrac
tive, cu momente spectaculoase, 
dar șl cu destule ratări la am
bele portl. In prima zl, gazdele
— cu Marc, Mujnai șl portarul 
AI.. ștefan în formă foarte bună
— au reușit să se detașeze încă 
de la mijlocul partidei. In jocul 
de a doua zi, mai tensionat șl 
mai aspru (10—6 la eliminări) 
rapidiștil au avut un final mai 
bun, de la 6—6 în min. 23,46 ei 
forțînd, cu succes, desprinderea. 
Autorii golurilor : Mujnai 4, Trl- 
teanu 1 ț-2, Marc 1+2, Colceriu 2, 
Sabău, Szebok, Cosmațchi (V), 
Gh. Ilie 2+2, Lupescu 1+1, Flo- 
rincescu 2, Jianu 2, Fărtăiș, R. 
Tufan, D. Balanov și Bărbulescu 
(R). Arbitri: R. Tlmoc șl A. Ge
re. (M. RADU, coresp.)

HOCHEIȘTII DE LA STEAUA
In decurs de nouă zile, Steaua 

șl Dinamo s-au intilnit de patru 
ori și, de fiecare dată, victoria 
a revenit, la scoruri mari, for
mației noastre campioane. Doar 
penultimul dintre aceste jocuri, 
cel de vineri, a fost oarecum 
mai echilibrat, nu doar pentru 
că scorul a fost 6—3 (4—2, 0—0, 
2—1), dar șl că, pentru citeva 
minute, Dinamo s-a aflat la con
ducere cu 2—1, pe ansamblul 
partidei, hocheiștii din Șos. ște
fan cel Mare au încercat să rea
lizeze mai mult decît pînă acum. 
Au obținut, cum se vede, un 
scor mai strîns, dar mai mult 
nu, dlnamovlștii arătînd serioase 
carențe în defensivă, iar în a- 
tac ratînd incredibil ocazii... cu 
poarta goală. De partea cealaltă. 
Steaua a acționat, ca de obicei, 
grupat, variat și rapid în ofen
sivă, dar continuă încă să rate
ze prea' mult. De altfel, se pa
re că aceasta este o lacună ge
nerală a majorității hocheiștilor 
noștri. Au marcat: Ioniță, Nis- 
tor, Gliga, Antal, Ilălăucă și 
Șofron pentru Steaua, respectiv 
Pisăru și I. Popovici.

In al doilea meci 
(3—0, 
bâtă, 
nute 
2—01 
ținut _ ___ ___________ .
a fost, evident, mai incisivă, to
tuși ultimele goluri au venit 
destul de tîrziu. Au înscris: A- 
lexe, Antal, Bălăucă, Chiriță șl, 
din nou, Antal. Unicul gol dlna- 
movist a fost realizat de Turea- 
nu.

A condus Șt. Enciu, ajutat de 
I. Bccze și R. Olinici (Gh. Mîcu 
la al doilea joc).

Romeo VILARA 
★

MIERCUREA CIUC (prin tele
fon). Cele două partide susținute 
de Sport Club din localitate în 
compania formației Viitorul 
GheorghcnI au fost net domina
te, din toate punctele de vedere, 
de hocheiștii gazdă care au ob
ținut victorii lejere, cu 6—4 (2—0, 
4—1, 0—3) și 8—0 (3—0, 2—0, 3—0). 
Surprinde desigur scorul destul 
de strîns al primului meci, care 
ar presupune o luptă destul de 
echilibrată. Dar n-a fost așa. In 
minutul 38 rezultatul era de 6—1, 
după care gazdele însă n-au mal

. . . . ____ scor S—1
0—0, 2—1) — disputat slm- 
nlcl nu trecuseră două mi- 
șl Steaua conducea cu 
Deși ofensiva el s-a men- 
vreme mal îndelungată șl

la Midi
GRUPA 1-6

o singuiă

multor 
la se- 

Galați) 
loc n, 
Mureș)

locuri 
(VoinicelulVreanu

- un loc II și unul 
Roșianu ' ' "(Cimentul

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0: 100—73 
șl 82—78. Deși au cîștigat ambele 
meciuri în cadrul grupei 1—.6, 
orădenil (antrenați de D. Ber- 
eeanu și V. Hupoiu) au avut pres
tații diferite. In prima zi, ei 
au dominat cu autoritate, con- 
ducînd uneori și cu 20 de punc
te. Duminică, insă, oaspeții s-au 
apărat mal bine, opunînd o re
zistentă evident mai dîrză șl ca 
urmare gazdele, deși au învins, 
au trebuit să se întrebuințeze 
mult pentru a se impune. Coș- 
geteri : Antochi 20 + 29, Gellert 
31+14, Nicoară 11+12 de la Dina
mo, respectiv Marinache îs—18, 
Suciu 13+27, G. Mihal 11+12. 
Arbitri : M. Rus (Cluj-Napoca) 
șl R. Stănciulescu (Tirgovlște). 
(V. SERE — coresp.).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
0—2: 82—85 și 77—96. In partida 
dc sîmbătă, la scorul de 71—48 
(min. 30) pentru I.C.E.D.. Aiu se 
mai punea problema învingătoa
rei. Doar teoretic, însă, deoarece 
practic baschctbaliștll de la A- 
cademia Militară au avut un re
viriment surprinzător și, pe fon
dul relaxării premature a adver
sarilor, au refăcut spectaculos,

dar numai pi 
de 3 puncte. Ii 
mația antrenat 
L. Călin s-a 
perioada critic 
terior, adică î 
nute, în cu»su 
diferența 
neral, au' fos 
te, în care r: 
țiunilor și pre 
la distantă ai 
prezente. Edil 
mei aprecieri 
care dintre ce 
fructificat cite 
de cite 3 p 
Zdrenghea 25- 
Panaitescu 16H 
Militară, resp 
Pogonaru 20+! 
bltrl : M. Aid
Dumitrache (E 
duly — B. B: 
București). (B

GRI
FARUL C.S. 

— BALANȚA 
106—65 și 91—

la leit: Chi
GR'

AVANS DE 5 PUNCTE

Atacantul stelist Gliga conduce 
Ifiufan

insistat, s-au jucat cu ocaziile, 
în timp ce oaspeții au îndrăznit 
mai mult și pe contraatac au în
scris. In meciul al doilea, 
tul de 8—0 reflectă mult 
exact situația de pe gheată.

Punctele au fost înscrise 
Gcrczuj 1+2, B. Nagy 1+1,
meter 1+0, Gcrcb 1+0, Baricz 
1+0, Szvitlak 1+0, Ghcorgycze 
o+l, Z. Nagy 0+1, I. Bartalis 

0+1, Solomon 0+1, Cs. Antal 0+1

SCO- 
mai

CONCURS DE ȘAH

LA BRAȘOV
Intre 10 șl 22 noiembrie va a- 

vea loc la Brașov prima ediție a 
Festivalului de șah dotat cu „Cu
pa Tractorul". Concursul se des
fășoară în sistem „open" pe dis
tanța a 11 runde șl este deschis 
tuturor categoriilor de jucători șl 
Jucătoare. Ședința tehnică inau
gurală are loc astăzi, la 
ora io, la C.S. Tractorul, 
cînd se vor definitiva și listele 
de participant!. (Carol GRUIA 
— coresp.).

HARMAN A CÎȘTIGAT „PREMIUL APPRENTI-ILOR
„Premiul Apprentl-llor" singu

ra alergare semiclasică rezerva
tă viitorilor r 
după o cursă 
Hărman, care 
galopurile date 
de Melinte și 
angajați înlr-o ___  __________
tru victorie. Meritele învingăto
rului nu pot ti însă Ignorate, I. 
Costeanu dovedind că a învățat 
că o alergare se termină după 
trecerea potoulul. De alttel, el 
a mal obținut o victorie cu Vi
gilența, care însă venea după o 
sultă de slabe perlormanțe. Tot 
în reuniunea de duminică for-

driveri, a revenit, 
i cu peripeții, Iul 

a beneficiat de 
inaintea potoului 
Hendorf, ambii 
luptă acerbă pen-

matia antrenată de G. Sudltu a 
obținut două victorii în curse
le rezervate cailor de 2 ani, cu 
Galu, care a impresionat ea
stil șl valoare, el devenind una 
din vedetele generației, șl cu
Ordonat, care și-a... ordonat 
mersul. Dintre ceilalți învingă
tori, Hangița și-a confirmat cla
sa, dar foarte mulțl concurențl 
din această alergare au dovedit 
apatie, iar Trifan a demonstrat 
că a reintrat în forma care l-a 
consacrat. Cursa rezervată ama
torilor a dat cîștig de 
Sugiuc, după o luptă 
toată linia dreaptă la

cauză lui 
acerbă pe 
sosire cu

ADMINISTRAȚIA Of STAI 1010 PRONOSPORT INT0RMEAZ4
• ClȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 4 NO
IEMBRIE 1987. Categoria 2 : 
2 variante 100% a 12.599 lei și 
5 variante 25% a 3.150 lei; 
cat. 3: 12,75 a 3.212 lei; cat. 4: 
72,00 a 569 lei; cat. 5: 135,00 a 
303 led; cat. X: 157,75 a 260 
lei; cat. Z: 2.770,25 a 100 led. 
Report la' categoria 1: 40.947 
lei.

ffi Acțiunile eu caracter deo
sebit rețin de fiecare dată a- 
tenția participanților, tocmai da
torită marilor avantaje pe case

acestea le comportă, atît in c» 
ea ce privește șansele jucate, cît 
și evantaiul bogat al cîștigurllor 
atribuite. Intr-un astfel de eve
niment se constituie și TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO 
programată pentru sfîrșitul a- 
cestei săptămîni. Dintre ele
mentele de mare atracție 
menționăm cele 66 de numere, 
în cadrul a șapte extrageri, 
posibilitatea de a se 
cu 3 numere din 18 șl,
24 extrase. De pe lista 
cîștigurllor nu lipsesc 
mele „Dacia 1300“,

cu 
cîștiga și 
respectiv, 
variată a 
autoturis- 
excursiHe

peste hotare și importantele su-

me de bani. De reținut că bilete
le în valoare de 25 de lei des
chid perspectiva participării la 
toate extragerile și, implicit, ac-. 
cesul la toate cele 13 categorii de 
cîștiguri. Termenul limită pînă 
la care pot Ii jucate numerele 
favorite este sîmbătă, 14 noiem
brie. Consultînd prospectele tra
gerii, putetl afla șl alte detalii. 
Reamintim că materialele respec
tive se distribuie gratuit la toa
te agențiile din rețeaua noastră.

• Mîine fiind miercuri, deci 
ziua în care are Ioc tragerea 
obișnuită PRONOEXPRES, în
seamnă că astăzi (DAR NUMAI 
ASTAZI!) este termenul limită 
pentru a vă procură bilete cu 
numerele favorite la tragerea 
respectivă.

ghinionistul Sipică. Au mal în
vins: Sucitu (care în mîna an
trenorului săii, N. Nicolae, a 
arătat un plus de valoare), Car- 
mela (V. Pătrașcu dovedindu-se, 
dintre noli driver!, cel mai ta
lentat) și Pitoresc (elevul Iul G. 
Solcan arătîndu-se susceptibil de 
noi progrese).

REZULTATE 
1: 1. Carmela 
Cota : cîșt. 17. 
Galu (Costică) 
Valonia. Cota : 
ord. triplă 302. 
Sugiuc (Niță) 1:26,3. 
120, ev. 130, triplu I— II—HI 1235. 
Cursa a IV-a : 1. Ordonat (Cos
tică) 1:33,8. Cota : cîșt. 17, ev. 
40. Cursa a V-a : 1. Vigilența (I. 
Costeanu) 1:29,5; 2. Sadovan; 3. 
Coran. Cota: cișt. 66, ev. 220, ord. 
triplă închisă. Cursa a Vl-a: 1. 
Hărman (I. Costeanu) 1:28,8; 2. 
Hendorf. Cota: cîșt. 83, ev. 25, 
triplu III—V—VI 2527. Cursa a
VII- a : 1. Hangița (Stefănescu) 
1:27,9 ; 2. Vers; 3. Henric. Cota : 
cîșt. 29, ev. 15, ord. triplă 1890, 
triplu IV—V—VII închis. Cursa a
VIII- a : 1. Trifan (O. Dumitru)
1:27,9. Cota : cîșt. •
piu VI—VII—VIII
IX- a: 1. Sucitu 
1:33,3 : 2. Grindu;
cișt. 63, ev. 57, ord. triplă 1200. 
Cursa a X-a : 1. Pitoresc (Sol
can) 1:31,6 ; 2.
cîșt. 10, ev. 11, 
VM-IX-X 2160.

TEHNICE: Cursa 
(Pătrașcu) 1:37,3. 
Cursa a Il-a: 1. 
1:30,6 ; 2. Val; 3.
cîșt. —, ev. 18, 

Cursa a III-a: 1.
Cota : cîșt.

39, ev. 11, tri- 
139. Cursa a 
(N. Nicolae) 

3. Stimat. Cota:

Carpen. Cota: 
ord. 8, triplu

A. MOSCU

pucul spre poarta dinamovistului 
’ D. NEAGUFoto: Aurel

pentru Sport 
Kacso 1, Csata 
Gergely.

A arbitrat M. 
de Gh. Tașnadi

Club, respectiv
1, Ambruș și

Trandafir ajutat 
Si Em. Both.

★
în clasament, după 14 etape, 

conduce Steaua cu 26 p, urma
tă de Sport Club 21 p, Dinamo 
13 p, Dunărea 11 Progresul 8 și 
Viitorul 5.

ras

RAPID C.S.! 
— CHIMISTUI 
CEA 0—2: 61— 
mul meci, du 
librată, in ca 
lui a fost „sa 
trecerii, tabel; 
ca în min. 31 
De aici, vîlcer 
datorită unei 
scrise de Lai 
bricla Petre 
lescu, obțlnînc 
le-a asigurat s 
victoria echipe 
netă. Coșgetei 
Pirvan 10-1-13, 
Lefter 11+8 de 
tiv Petre 33+ 
Arbitri: N. r 
rești) — C. 
FI. Baloșesci. 
laru (Bucureș 
coresp.).

OLIMPIA I 
LITEHN CA C 
REȘTI 2—0: 6 
cliipa student 
rezistentă dîrz 
ci adversare 
cînd nu a fost 
liza o surpri: 
doua, Olimpis 
șat. Menționăi 
ciuri au priit 
ternaționaiei 
care a primit 
lui Rapid de 
pla. Coșgetere 
Crlstca 11+23 
pectiv Gera 2 
Pandrca 10+11 
ge — O. Vesti 
B. Bădilă (i 
(N. COSTACH

PROIECTE NOI, PE f
(Urmare din pag. 1)

la Harghita-Mădăraș (altitudi
ne 1801 m). Sînt principalele 
locuri unde se întîlnesc atît 
cei care doresc să se relaxeze 
practicînd sportul preferat, cit 
și performerii municipiului. 
Toate școlile și liceele au di
ferite terenuri simple, pe care 
se organizează entuziaste între
ceri sub egida Daciadei. Profe
sorul de educație fizică Liviu 
Vladu, director adjunct 
C.S.Ș., ■ • ■
gajarea 
levilor, 
semnată 
najarea 
plexului
respective, precum și la con
struirea unui internat pentru 
tinerii care și-au pus în gînd 
să devină campioni la o disci
plină sau alta. în cadrul ac
tualelor întîlnlri cu candMații 
în alegerile de deputați, parti- 
cipanțli au făcut interesante

director adjunct la 
ne-a vorbit despre an- 
civlcă a părinților e- 
care și-au adus o în- 
contribuție la reame- 

și modernizarea com- 
sportiv și vestiarelor

propuner 
rea peisaj—u 
nia dialogulu 
aceste zile j 
nimentului <! 
— ne-a infor 
nicipiului, I 
agenda Con: 
înscriu, print 
tive de ordi 
de natură să 
rea bazei nu 
prin autodot 
dere pârtiei 
la munca pa 
tinderea și 
agrement, te 
a noului 
C.S.Ș., amer 
de popice p 
ale întrepri: 
și reluarea 
noarul artifi 
rificarca re: 
avem și alt 
sportiv și 
care presup 
și eforturi c 
fapte în urmă

INVITAȚIE LA

„FULG

ii

l!

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOT 
LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI, 
colaborare cu O.N.T. Carpați — Brașo 
organizează în zilele de 21—22 noiembr 
a.c., la Poiana Brașov, BALUL 
LOR DE NEA".

Se pleacă din Capitală cu autocarul, 
ziua de 21 noiembrie, Ia ora 11, pe trase 
București — Ploiești — Sinaia — Predeal 
Poiana Brașov. Cazarea se asigură la h 
teluri de categoria I. Cină festivă la resla 
rantul „Capra Neagră". în program, spe 
tacolul „Bună seara, Poiana" — susțin 
de cîntărețl de muzică ușoară și .de corp
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purtat victorii facile, la scoruri 
edificatoare. Coșgeteri: Băiceanu 
37+35, Mănăilă 24+20, Moldovea- 
nu 184-12 de la Farul, respectiv 
Bretz 174-12, Felger 11+18, Her
bert 2+21, Apostu 14+7. Arbitri: 
N-. Ionescu (București) șl G. loan 
(Cluj-Napoca). (Ch. GOLDEN
BERG — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș UNIREA 
IAȘI — C.S.U. T.A.G.C. IND. 
BRAȘOV 1—1: 100—89 și 100—107. 
Jocuri deschise, cu accent evi
dent pe acțiunile ofensive. Coș
geteri: Moscalu 364-21, Boișteanu 
18+10, Takacs 14+25, Mihăilescu 
16+19 de la ieșeni, respectiv 
Tace 334-44, Vasilică 184-12, 
llegyesi 16+22. Arbitri : P. Bara 
(Tg. Mureș) și M. Oprea (Bucu
rești). (C. GRUIA — coresp.).

ELECTROBANAT TIMIȘOARA 
— RAMIRA BAIA MARE 2—0 î 
88—77 și 95—77. Cu finaluri mal 
bune în fiecare din cele patru 
reprize, timișorenii au obținut 
două victorii prețioase. Coșge- 
teri: Bota 19+19, ilie 18+16, Bo- 
broțchi 164-14, David 134-22 de 
la ELBA, respectiv A. Popescu 
26+17, Florea 174-21, Mara 184-29. 
Arbitri: I. Antonescu (București) 
și G. Isofache (Cluj-Napoca). (C. 
CREȚU — coresp.).

ea, din nou învingătoare in Capitală
GRUPA 7-12

»TI POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI- I 
L- ȘOARA — VOINȚA BRAȘOV I
ri- 0—2: 80—83 și 75—79. Prezenta în 1
iii- formația brașoveană a interna-
u- ționalei Magdalena Jerebie I
n- (transferată de la Universitatea I
ii- Cluj-Napoca) s-a dovedit hotărî- ■
57. toare în obținerea victoriilor,
at după partide echilibrate și inte- I
n- resante. Coșgetere : Kovacs I
a- 254-10, Stamin 134-26, Bede 84-22 ■
o- de la Politehnica, respectiv Jere-
re bie 264-34, Menihart 23+17, Grecu 1
d, 84-15. Arbitri : R. Vaida (Ora- I
st dea) — G. Isofache (Cluj-Napo- •
2, ca). (C. CREȚU — coresp.).

î- C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI— I 
5. COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ ■
I- 1—1: 68—69 Și 62—53. De-a drep- 
și tul captivantă a fost evoluția I
»- scorului în primul meci, pierdut | 
— la limită de gazde. A doua zi, • 

acestea au dominat clar, fără a 
lăsa adversarelor posibilitatea de I 

•j1 a reedita succesul. Coșgetere : |
’ Lambrino 214 9, Grigoraș 7+17, 1

Oprescu 1G+8 de la C.S.U., res-
o pectiv Prăzaru-Mate 23+11, Făr- I
r caș 8+15, Griinwald 14+8. Arbi- I
, tri: N. Sdrula (București) —R. "

Spînu (Botoșani), I. Cernat
9 (București) — R. Spînu. (O. I
" BĂLTEANU — coresp.). ?

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA 2—0: 73—70 și 70—58. între
ceri echilibrate, în două meciuri 
în care ambele echipe au ratat 
mult. Coșgetere: Așteleanu 31+10, 
Szencs 10+27, Szocs 16+11 de la 
Mobila, respectiv Leitner 18+29, 
Balogh 11+7, Balazs 19+0. (Z.
KOVACS — coresp.).

LIT AR SPORTIV I
într-adevăr, în întîlnirile | 

desfășurate pînă în prezent din- | 
tre alegători și candidați, cetă
țenii și-au manifestat, unanim, | 
hotărîrea ca, printr-o pârtiei- | 
pare colectivă, să facă și mai 
frumoasă localitatea unde tră- • 
iese și muncesc, să sporească | 
patrimoniul sportului și con- * 
tribuția acestuia la întărirea . 
sănătății și vigorii cetățenilor, I 
la recreerea lor. *

r
ANUNȚ

O.J.T. Brașov — Pre
deal organizează în ziua 
de 22 noiembrie a.c., ora 
10, examenul de prese- 
lecție a ghizilor monitori 
de schi la cabana Clăbu- 
cet — sosire. Informații 
suplimentare la telefo
nul 56501 — interior 115.

II

BRAȘOV
a restaurant ; cîntă Rodica 'I 
isează Mariana Ganea ; con- \ 
“mii ; dans ; surprize. 11
!2 noiembrie, dimineața, pro- '| 
: pot face plimbări eu tele- ' | 
ana Cristianul Mare sau pe 
ine. La ora 11, dejun festiv [
„Favorit'*. i j

•e loc în seara aceleiași zile, g
București la ora 20. i ‘

informații la toate agențiile i[
'întreprinderii de Turism, Ho- i[
urante București. i'
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Nu începuse bine partida din 
Ghencea cînd „mașina de pase" 
a Stelei declanșase faze specta
culoase, în serie, Ia poarta bă
căuanilor, spre deliciul „tribu
nelor" aproape pline. în min. 4, 
Pițurcă așezase balonul, cu 
capul, în stîlpul drept; în min. 
6, HAGI transforma penaltyul 
acordat la un fault comis asu
pra lui de Artcnie; în minutele 
8 și 10, Bumbescu și Rotariu ri
sipeau. din apropiere, ocazii ra
risime. Jocul curgea și, firește, 
plăcea. întrucît și Sport Club 
venise să facă fotbal (potrivit cu 
puterile lui), ieșind curajos la 
atac și creînd faze-pericol la 
poarta lui Lilias. Acțiuni de 
șah-mat avea să construiască 
formația campioană, PIȚURCA 
(excelent servit, în adîncime, de 
Boloni) înscriind la colț, după o 
infiltrare în slalom. La 2—0, 
suporterii Stelei au sperat, pe 
bună dreptate, într-o mai clară 
„desprindere" a echipei lor fa
vorite, dar cel care aveau să 
înscrie în min. 23 — împotri
va cursului jocului — erau bă
căuanii: primind mingea de la 
Viscreanu, SC1NTEIE a sesizat o 
breșă în dispozitivul advers și, 
de la 8—9 m, lateral dreapta, a 
plasat balonu’ la colț. Replica 
gazdelor, vădii deranjate, de „în
drăzneala" outsiderulul, n-a în- 
tîrziat mult, și ele au fost mai 
aproape de goJ n min. 41, cînd 
lovăn a zguduit „transversala" 
și în min. 42, cînd Balint a re
luat afar! de lingă careul mic. 
La reluare. într-un interval scurt, 
de numai 7 minute, Steaua dez
lănțuită (parcă într-o furie îm
potriva tabelei... nedrepte) a în
scris de 3 ori, prin BATANT 
(min. 49) și PIȚURCA (min. 52 
—. „găsit" de Boloni cu o „dia
gonală" de circa 50 m — și min. 
56). La acest al treilea gol al lui 
Pițurcă, putea să șuteze la poar
tă și Hagi, dar, văzîndu-1 mal 
bine plasat pe *olegul său, a 
preferat să paseze aceluia cu
care se afla în competiție în

Miercuri, la ban Marina și Brașov

REPRtZtmiAIIVtLt Ut JUNIMI

PARTIDE IMPORTANTE ÎN PREEIMINARIIEE C.E.
Selecționatele noastre de ju

niori se vor afla miercuri in fa
ța unor importante examene în 
cadrul preliminariilor Campio
natului European.
• In vederea susținerii partldei- 

tur a dublet Intîlniri preliminare 
cu echipa similară din San Ma
rino, reprezentativa U.E.F.A. ’90 a 
plecat ieri, pe ruta București — 
Budapesta — Milano, spre San 
Marino. Antrenorii Marin Tiței- 
ca șl Sorin Avram au deplasat 
următorii jucători: Cioacă și
Colceag (portari), Bereș, Arti- 
mon, Heidiner, Constantinescu și 
Chioar (fundași), Rădos. Dicu,

I
I

I 
I
I
I
I
I
I

SER.A 1
Chimia Fălticeni — A.S.A, Ex

plorări Cimpulung Moldove
nesc 2—0 (2—0), Minerul Gura 
Humorului — Zimbrul Șiret 6—0 
(3—0), Metalul Rădăuți — Ceta
tea Tg. Neamț 2—0 (2—0), Avîn- 
tul Frasin — Electro . Botoșani 
3—0 (1—0) Metalul Botoșani —
Relonul Săvinești 1—2 (0—0),
Steaua Minerul Vatra Dornei — 
Carpați Gălănesti 2—1 (0—0),
Constructorul Iași — Aurora Tg. 
Frumos 3—0 (1—0), I.T.A. Celu
loza piatra Neamț — TEPRO 
Iași 2—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa X-a: 1. A.S.A.
EXPLORĂRI CIMPULUNG 27 p 
(28—4), 2. Chimia Fălticeni 22 p 
(23—3), 3. Constructorul Iași 22 p 
(23—12)... pe ultimele locuri: 14. 
Avîntul Fras:n 12 p (9—20), 15. 
Zimbrul Șiret 9 p (3—33), 16. E- 
lectro Botoșani 7 p (6—20).

SERIA A Il-a
Aripile Bacău — C.S.M. Bor- 

zești 2—0 (2—0). Steaua Mecani
ca Huși — Constructorul Hidro
tehnica Focșani 3—0 (1—0), Texti
la Buhuși — Luceafărul Adjud
2—o (0—0) Unirea Negrești — 
Mecanica Vaslui 2—5 (0—1),
MECON Mun. Gh. Gheorghiu- 
Dej — Minerul Comănești 5—0 
(3—0), Proletarul Bacău — Par
tizanul Bacău 1—0 (0—0), Lami
norul Roman — Foresta Gugești 
0—0, Moldosin Vaslui — Petrolul 
Moinești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BACAU 25 p (21—5), 2. Mecanica 
Vaslui 20 p (19—15), 3. MECON 
Mun. Gh, Gheorghiu-Dej 19 p 
(22—9), 4. Steaua Mecanica Huși 
19 p (19—9)... pe ultimele locuri:
15. Luceafărul Adjud 7 p (7—17),
16. Constructorul Focșani 6 p 
(7-24).

SERIA A lll-a
Metalul Mangalia — Cimentul 

Medgidia 3—‘ (2—1), Dunărea
C.S.U. Ga.ați — Victoria I.R.A. 
Tecuci 5—1 (3—0). CONPREF Con
stanța — Minerul Mahmudia 3—0 
(2—0), I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia — 
Arrubium Măein 1—0 (1—0),
ș.N.-C.S.ș. Tulcea — Chimia 
Brăila 2—0 (0—0), Progresul Isac- 
cea — Portul Constanța 3—0 
(0—0), D.V.A. Galați — Gloria 
Galați 2—1 (2—0), C.S. Progresul 
Brăila — Laminorul Viziru 3—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL MANGALIA 26 p (21—6), 2. 
Dunărea C.S.U. Galați 19 p 
(31—12) — penalizată cu 2 p, 3. 
Progresul Isaccea 13 p (21—20)... 
pe ultimele locuri: 15. Portul 
Constanța f p (9—16), 16. Mine
rul Mahmudia 4 p (6—24).

SERIA A IV-a
F.C.M. Dunăreană Giurgiu —

STEAUA 8 (2) I
S.C. BACĂU 1(1)1

Stadion Steaua: teren foarte 
bun; timp însorit; spectatori — 
circa 28.000. Șuturi: 29—9 (pe 
poartă: 15—5), Cornerc: 7—4. Au 
marcat: HAGI (min. 6 și 76, am
bele din penalty), PIȚURCA 
(min. 26, 52, 56 și 90), BALINT 
(min. 49 și 70), respectiv SCIN- 
TEIE (min. 29).

STEAUA ; Liliac 7 — lovan 
7, Bumbescu 7, Belodedicl 6 
(min. 62 Majaru 6), Ungureanu 6 
— Hagi 8, T. Stoica 7, Boloni
7.5, Rotariu 6 — Balint 8 (min. 
71 Bălan 7), Pițurcă 9.

S.C. BACAU: C Cîmpeanu 5 — 
viscreanu 6, Artenie 5 (min. 63 
Agachi 5), Borcea 5, Ciudin 5 — 
penoff 5, Burleanu 6, Tismănaru
6.5, Fulga 5 (min. 46 Andronic 
S) — Șoiman 5, Scînteie 7.

A arbitrat bine Cr. Teodorescu 
(Buzău); la linie: C. Corocan 
(Reșița) șl M. Dragu (Galați).

La speranțe: 5—1 (2—0).
• ■

clasamentul golg terilor. Altruis
mul Iul Hagi va prinde bine e- 
chipei, privind mai departe, spre 
primăvara sferturilor de finală. 
Apoi, tabela electronică a mal... 
respirat circa un sfert de oră, 
după care a urmat iarăși o serie 
de 3 goluri, semnate de BALINT 
(min. 70), HAGI (min. 76 din 
11 m, acordat pentru faultul co
mis de C. Cîmpeanu asupra lui 
Majaru) și PIȚURCa (servit subtil 
de Bălan, In min. 90). Trebuia 
să intervină ceva — fluierul fi
nal al arbitrului — pentru ca 
steliștii să fie opriți din ‘„cursa 
golurilor"..

Gheorghe NICOLAESCU

Jercan, Iliuță șl Moisescu (mij
locași), Gabor, Săvoiu, Țicu șl 
Dcaconu (Înaintași).
• Pentru meciul cu echipa Aus

triei, lotul U.E.F.A. ’88 a început 
pregătirile (sub îndrumarea an
trenorilor Nlcolae Pantea și Va- 
sile Kraila) la Brașov, unde, 
miercuri, va avea loc întîlnirea 
în cadrul grupei preliminare. 
Sîmbătă, reprezentativa noastră 
de juniori a susținut un meci de 
verificare In compania echipei 
Mctrom Brașov, cîștigind cu
1—0, prin golul marcat de Seii- 
mesi.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A X-a
Unirea Urzicen! 1—1 (1—1), Du
nărea Călărași — Viitorul Chlr- 
nogi 7—0 (5—0) ISCIP Ulmeni — 
Metalul Buzău 0—1 (0—1), Olim
pia Slobozia — Chimia Buzău 
2—0 (1—0). Victoria Țăndărel — 
Petrolul Berea 2—1 (1—1), Car
pați Neholu — Ș.N. Oltenița 2—0 
(1—0), Victoria Munteni Buzău — 
Utilaje Grele Giurgiu 2—1 (1—0), 
A.S.A. Buzău — Petrolul Roata 
de Jos 4—0 (4—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CAI ARAȘI 25 p (35—7), 2. 
Unirea urzlceni ?i p (18—10), 3. 
Utilaje Grele Giurgiu 16 p 
(18—16), 4. Victoria Țăndărel 16 
p (17—13).. pe ultimele locuri:
15. Dunăreană Giurgiu 9 p
(11—14), 16. Metalul Buzău 9 p
(6-10).

SERIA A V-a
Viscofil București — IUPS 

Chitila 3—2 (3—0), Chimia Gă- 
ești — Petrolul Tîrgoviște 1—0 
(0—0), Abatorul București — Me
talul Mija 0—0, Tehnometal 
București - MECON București 
2—1 (1—0). Minerul Șotînga —
C.F.R.-B.T.A. București 2—0 
(1—0), I.M.G. București — Avi
cola Crevedia 2—1 (2—1), Cimen
tul Fienl — Automatica Bucu
rești 2—i (2—1). Danubiana
București — Electrica Titu 6—0 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. META
LUL MIJA 23 P (18—5), 2. Au
tomatica București 21 p (23—12),
3. I.U.P.S. Chitila 19 p (23—12)... 
pe ultimele locuri: 15. Cimentul 
Fieni 8 p (9—24), 16. Danubiana 
București 5 p (14—20).

SERIA A VI-a
Muscelul cimpulung — Auto

matica Alexandria 0—0, Chimia 
Tr. Măgurele — Constructorul
T.C.I. Craiova 2—0 (2—0), Pro
gresul Corabia — Textila Roșiori 
2—0 (0—0). C.F. 3. Craiova —
Unirea Pitești 1—1 (1—1), ROVA 
Roșiori — Electronistul Curtea 
de Argeș 0—0, Recolta Stoică- 
neștl — Progresul Băileștl 1—1 
(0—0), I.O.B. Balș — Dacia Me

talul Rm. Vilcea 1—1 (0—1), Da
cia Pitești — Viitorul Drăgășanl 
4—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. DACIA 
PITEȘTI 22 p (22—7), 2. Automa
tica Alexandria 21 p (12—2), 3. 
Muscelul Cimpulung 16 p (15—8),
4. viitorul Drăgășanl 16 p 
(10—19)... pe ultimele locuri: 14. 
Progresul Băilești 11 p (7—14), 15. 
Recolta Stoicănertl H p (7—16),
16. C.F.R. Craiova 8 p (8—16).

SERIA A VII-a
Automecanica Reșița — Mine

rul Motru 1—0 (1—0),’ C.S.M. Ca

Note... Note... Note
PROMOVÂRI-CU TOT CURAJUL!

Pentru Petrolul Ploiești, care a 
înregistrat duminică, pierderea 
a două puncte pe teren propriu, 
adăugate la lasivul de patru de 
pînă acum, ediția actuală se a- 
nunța, încă din start, indiscuta
bil mal gr-ia de„ît precedenta. 
Faptul că linia sa de bază, 
compartimentul jare îi asigura
se multe dintre punctele acu- 
mulate în campionatul trecut, a- 
părarea, pierduse doi dintre oa
menii de oază (Liliac, Butufei) 
impunea o regrupare rapidă și 
eficace a forței defensive. Ea 
nu s-a produs și formația ploieș- 
teană a înregistrat reculul la 
care asistăm, ei provocînd, fi
rește. nemulțumirea spectatori
lor și a conduceni clubului. So
sit la cîrma ech’pel în locul lui 
M. Dridea, antrenorul C. Moldo- 
veanu a încercat destule mutații, 
atît în dorința de a da apărării 
mai multă siguranță, cît șl cu 
scopul de a fortifica, pe cît se 
putea, și celelalte linii. Au In
tervenit și neprevăzute indispo
nibilități: Mocanu a rămas vre
me îndelungată pe tușă; a reve
nit, dar s-a reaccidentat și iată-1 
din nou absent din formație. 
Bărbulescu, Internațional experi
mentat, a lipsit și el o bucată 
de vreme ș’ lată-1 revenind, dar 
jucînd încă denarte de potenția

CEI MAI BON ATAC ESTE, l»l, APĂRAREA ?
Rezultat-șoc acest 2—1 de la 

Timișoara care întrerupe o sui
tă impresionantă (10 victorii) a 
lui Dinamo București. Cum se 
explică această surpriză de pro
porții, în afara -ubînțelesei am
biții și spiritului de sacrificiu 
cu care au lupta’ jucătorii echi
pei gazdă ? Cheia meciului a 
stat, fără îndoia’!, în profilul 
tactic abordat ce combatante. 
Realistă, cîntărind exact rapor
tul valoric din’re partenere, 
„Poli" a acceptat, din start, ro
lul echipei care se apără. In 
haina care și-a ales-o ea s-a 
simtit de minune, organizînd o 
defensivă disciplinată, fermă, 
densă, armată, la un moment 
dat, cu doi „libe-o" (Oancea și 
Ionuț) îi. rpatele întregii rețele. 
Dinamo s a văzut astfel nevoită 
să joace pe spații mici total ne
convenabile pentru niște jucători 
combin ativi, care știu să ex
ploateze toate avantajele jocu
lui de pase în largul terenului. 
Precipitîndu-se, năpustindu-se a- 
supra adversarei, refuzînd orice 
manevră care ar fi putut s-o de
termine pe „Poli" să joQce des
chis, dincolo de propria „trei
me", Dinamo a mizat numai pe

ransebeș — Petrolul Țiclenl 5—0 
(3—0), Minerul Anina — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (1—0), Ter-
moconstructorul Drobeta Tr. Sev.
— Minerul Mătăsari 6—1 (4—0),
Mecanizatorul șimlan — Minerul 
Rovinarl 3—0 (0—0), Minerul O- 
ravlța — Diema Orșova 2—0 
(1—0), Metalurgistul Sadu — 
C.S.M. Lugoj 3—1 (2—0), Meta
lul Oțelu Roșu — C.F.R. Victo
ria Caransebeș 0—0.

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL MOTRU 22 p (25—6), 2.
C.S.M. Caransebeș 18 p (22—13), 
3. C.S.M. Lugol 18 p (16—11)... 
pe ultimele locuri: 15. Metalur
gistul sadu 9 p (7—14), 16. Mi
nerul Rovinarl 9 p (7—18).

SERIA A VIII-a
Vagonui Araa — Șoimii Lipo- 

va 4—2 (4—1), C.F.R. Timișoara
— Minerul Șuncjiuș 3—1 (2—1),
U.M Timișoara — Auto Vulcan 
Timișoara 3—1 (1—0). Unirea
Tomnatic — Strungul Chișineu 
Crls 3—i (2—0), Oțelul Or. dr.
Petru Groza — înfrățirea Ora
dea 1—1 (1—1), Unirea Valea lui 
Mihai — Gloria Beiuș 2—0 (2—0), 
A.S. Sînmartinui Sîrbesc — Uni
rea Sînnlcolaul Mare 3—1 (1—0), 
Recolta salonta — Motorul A- 
rad 0—0.

Pe primele locuri: 1. VAGO
NUL arad 24 p (21—9), 2. Uni
rea Tomnatic 22 p (25—16), 3. 
C.F.R. Timișoara 21 p (24—6)... 
pe ultimele locuri: 15. Unirea
Valea lui Mihai io p (10—23), 16. 
Minerul Șuncuiuș 9 p (11—20).

SERIA A lX-a
Motorul I.R.A Cluj-Napoca — 

Minerul Cavnlo 0—1 (0—1), Mi
nerul Sărmășag — Minerul Turț 
4—2 (2—1) Minerul Băiuț — Oa
șul Negrești 1—0 (0—0) — s-a ju
cat la Baia Sprle. Someșul Satu 
Mare — Minerul Borșa 3—1 (2—0), 
Chimia Tășnad — Olimpia Gher
la 3—1 (3—1), Industria Sîrmel
C. Turzll — IZOMAT șimleul 
Slivaniei 4—0 (1—0), CUPROM
Baia Mare — Minerul Bălța
3—2 (2—1), Laminorul Victoria 
Zalău — Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL CAVNIC 2» p (21—4) — pe
nalizată cu 2 p, 2. Industria Sîr- 
mei C. Tur-ii 21 p (25—6), 3—4. 
Minerul Sărmășag 19 p (26—18), 
Someșul Satu Mare 19 t> (25—17)... 
pe ultimele locuri: 15. Minerul 
Borșa 7 p (13—25). 16. Motorul 
Cluj-Napoca 5 p (7—17).

SERIA A X-a
Metalurgistul Cuglr — Unirea 

Alba lulia 1—2 (0—0), Metalul
'Aiud — Minarul-știința Vulcan 

lul său obișnuit. în aceste con
diții, pe bună dreptate, speran
țele se îndreap ; stăruitor spre 
grupul de tineri. Dintre ei, 
Ursea a avansat rapid și va de
veni un titular de nădejde. Au 
mai apărut Purcăreață, I. Nico
lae, Zafiris Cu acești tineri în 
teren, Petrolul a realizat, în re
priza secundă a partidei cu 
Flacăra Moreni un fotbal în vi
teză, cu destulă forță de pătrun
dere. Nădejdea rămîne acum în 
ei ! O altă sursă de refacere ră- 
mîn luciditatea și echilibrul în 
atitudine al factorilor de răs
pundere, elemente fără de care 
nici activitatea te mică, de pre
gătire, nu va beneficia de con
dițiile prielnice obținerii redre
sării.

Echipa antrenată de I. Nun- 
weiller și T Dima a demon
strat o deosebită combativitate, 
o superioară lim iezime în joc în 
prima parte a întîlnirii, s-a apă
rat decis în peri adele din final 
cînd ploieștenii au atacat sus
ținut și, astfel, a realizat una 
dintre victoriile în deplasare ale 
etapei; după ce cu o „rundă" 
mai înainte, remizase pe teren 
propriu. Varianta „contraatacu
lui" și-a spus și la Ploiești, 
cuvîntul.

Eftimie IONESCU

„golul care trebuie să pice", de
terminat de o presiune teritoria
lă continuă Dinamo s-a aflat 
astfel în postura cuiva care vrea 
să defrișeze o pădure cu mîi- 
nile goale, „paravanul" oferit lui 
Mateuț pentru finalizare de că
tre Cămătaru, copleșit de mar
cajul advers și șuturile de la 
distanță, dovedinJu-se neîndes
tulător pentru a penetra o apă
rare bine mobilizată.

Pînă Ia urmă. Dinamo a mar
cat, într-adevăr, dintr-un șut de 
la distanță, dar soarta meciului 
fusese pecetluită, căci „Poli" îșî 
depășise norma cu cele două 
goluri realizate pe contraatacuri 
fericite, arma „albă" atît de pe
riculoasă a oricărei echipe care 
se apără cu înverșunare.

Ion CUPEN

Restanță din etapa a 7-a, tn- 
tîlnirea dintre Corvinul Hune
doara și Sportul Studențesc, 
programată pentru miercuri 11 
noiembrie, a fost amînată pen
tru o dată care va fi anunțată 
ulterior.

1—1 (0—0), I.P.A. Sibiu — Mine
rul Lupeni 1—0 (1--0), Mecanica 
Alba lulia — C.S.U. Mecanica 
Sibiu 4—0 (4—0), Carpați Mirșa
— Automecanlce Mediaș 3—2 
(1—1), Textila Cisnădie — Nitra- 
monla Făgăra 3—1 (2—1), C.F.R. 
Simeria — Tîrnavele Blaj 4—3 
(0—1), Mureșul Deva — Aurul 
Brad 2—0 (1—0).
• Minerul Lupeni — Metalul 

Aiud 4—0 (2—0), restanță din
etapa a 9-a.

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 27 p (29—6), 2. Mu
reșul Deva 20 p (14—8), 3. I.P.A. 
Sibiu 19 p (22—1')... pe ultimele 
locuri: 15. Mecanica Alba lulia
8 p (16—22), 16. Tîrnavele Blaj
7 p (12—24).

SERIA A XI-a
Progresul Odorhel — Viitorul 

Gheorghenl 3—1 12—0), Mecanica 
Bistrița — Mureșul Luduș 7—0 
(1—0), Hebe Sîngeorz Băl — Me
talul Sighișoara 3—0 (0—0), A-
vîntul Reghin - Lacul Ursu So- 
vata 1—0 (1—0) Metalotehnica
Tg. Mures — Muralul Reghin 
1—0 (0—0), Minerul Bălan — O- 
țelul Reghin 3—0 (2—0), Lamino
rul Beclean — Unirea Crlsturu 
Secuiesc 3—" (0—0), Minerul Rod- 
na — Chimforest Năsăud 2—0 
(1—0).

Pe primele locuiri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 24 p (26—7), 2. 
Mecanica Bistrița 23 p (28—8), 3. 
Avîntul Reghin 22 p (18—7)... pe 
ultimele locuri: 14. Metalul Si
ghișoara 10 p (13—14), 15. Hebe 
Sîngeorz Băi i0 p (10—22), 16.
Laminorul Beclean 8 p (9—19).

SERI A Xll-a
Electro S” Gh rghe — Mine

rul FilipesJ 4—0 |2—0), A.S.A. 
Chimia Ploiești — Poiana Cim- 
plna 0—0. Metalul Tg. Secuiesc
— Cimentul Hoghiz 6—0 (3—0),
Precizia Săceli- — Victoria Flo- 
rești 1—1 (0—0), Petrolul Băicol
— Carpați Slnal 2—1 (2—0), Uni
rea Cîmplna — Mobila Măgura 
Codlea 2—" (0—0), Minerul Ba-
raolt - Carpați Covasna 1—0 
(1—0), Montana Sinaia — IMASA 
Sf. Gheorgh” 3—’ (2—1).___

Pe primele loeu-î: 1. ELECTRO 
SF. GHEORGHE 19 p (18—5), 2. 
Poiana Cîmpina 17 p (18—8) — 
penalizată cu 3 n. •• Victo-ria 
Floreștl 17 p (13—13), 4, Minerul 
Baraolt 17 p (12—12)... pe ulti
mele locuri: 15. Măgura Codlea 
10 p (11—19) 15. Carpați Sinaia
9 p (8—21).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.
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ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE

GIMNAȘTII NOȘTRI,

PRINTRE ÎNVINGĂTORI

ÎN POLONIA

VARȘOVIA, 9 (Agerprcs). — 
In concursul special pe aparate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică de la 
Olsztyn (Polonia), tînăra _ spor
tivă română Iuliana Filip s-a 
clasat pe locul intîi la paralele 
cu 19,20 puncto și a terminat, 
de asemenea, învingătoare la 
bîrnă cu 18,85 puncte, iar Mi- 
rela Pașca s-a situat pe locul 
trei la paralele cu 19,10 p.

O comportare remarcabilă a 
avut în concursul masculin 
Carol Schupkegel (România), 
clasat pe primul loc la sol cu 
19,25 puncte și la paralele cu 
19 puncte. Adrian Ciucă a ocu
pat locul trei la bară fixă cu 
18,60 puncte.

realizatori. In aceeași manșă cu 
Mike Ott, campionului țării noas
tre, Marius Șoaltă, l-a sărit lan
țul de la motocicletă, sosind pe 
locul 3. Cele mai multe puncte 
pentru echipa locală le-au rea
lizat Marius Șoai'ă — 11 și tî- 
nărul Florin Ungureanu — 0.

In întâlnirea revanșă, slbienli 
s-au mobilizat exemplar și, cu 
toate că au suferit cinci aban
donuri, au obținut în final o 
meritată victorie cu 46—43. Pen
tru învingători au punctat în 
principal Marius șoaită — 12, 
Daniel Stoica — 9, Anton Hack
— 7 șl Nlcola: Dragoman — 6, 
Iar de la oaspeți s-au remarcat 
Mike Ott — 14, Herbert Mussehl
— 13 șl Tom Lagoda — 10. (Ilie 
IONESCU — coresp.)

iugoslavi Cvitan. Martinovici și 
Nemet/

R. SILAGHI IN FINALA

TURNEULUI DE 8OX

DE LA EGER

FLORIN GHEORGHIU

PE PRIMUL LOC IN „CHA

LLENGE Dl MENDRISIO"

UN INTERESANT CON

CURS INTERNAȚIONAL DE

DIRT-TRACK

I.P.A. din 
interesant 
dirt-track

Pista- stadionului
Sibiu a găzduit un
meci- (tur-retur) de
între echipa gazdă I.P.A. și M.C. 

.. ..................... Germană, 
desfășurat după 

alergători în 15

R.D.Wolfslakek, din 
întrecerile s-au 
formula de 14 
manșe.

Confirmîndu-și 
pilotarea mașinilor, oaspeții au 
cîștigat prima cursă cu 48—42, 
avlnd în Mike Ott (vlcecampion 
al R.D. Germană) — 15 p și 
Tom Lasoda —i 13 principalii

înalta clasă în

Cea de-a 8-a ediție a tradi
ționalului open șahist „Cha
llenge. dl Mendrlsio" (Elveția) 
a avut în acest an o pârtiei-’ 
pare selectă, printre cei 130 de 
participanți aflîndu-se 12 mari 
maeștri, 15 maeștri internațio
nali și 10 maeștri F.I.D.E.

Desfășurat la Pala Penz 
(Chiasso), turneul a fost, ex
trem de disputat și a fost cîș- 
tigat de marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care a reali
zat 6,5 p din 8 posibile (5 vic
torii și 3 remize). în ultima 
partidă, decisivă, Florin Gheor
ghiu (cu negrele) l-a învins pe 
iugoslavul Damljanovici, recen
tul ’cîștlgător al openului de la 
Graz (Austria). La egalitate de 
puncte cu Florin Gheorghiu 
s-au clasat și marii maeștri

BUDAPESTA, 9 (Agerprcs).— 
Turneul internațional de box 
ce se desfășoară la Eger (Un
garia), a continuat, cu galele 
semifinale, în cadrul cărora la 
categoria ușoară, K. Silaghi 
(România) l-a întrecut la puncte 
pe Kenkowris (S.U.A.). în fi
nală pugilistul român îl va în- 
tîlni pe cubanezul Heredia, în
vingător în fața lui Saager 
(R.D. Germană).

Rezultate de la alte categorii: 
pană : Toor (Olanda) b.p. Pe- 
droso (Cuba) , Kazanasian 
(U.R.S.S.) învinge prin k.o. pe 
Murzhi (Ungaria) ; categ. semi- 
mijlocie : Bacskai (Ungaria) 
b.p. Terher (S.U.A.) : categ. co
coș : Daniels (S.U.A.) b.p. Jung- 
virth (Ungaria).

TURNEU INTERNATIONAL

DE JUNIORI

LA HOCHEI

DOUĂ ÎNTÎLNIR1-TEST LA POPICE
(Urmare din vag. D

taptul Leontin Pop — autor a 
901 pd), popicarii noștri n-au 
putut trece de granița celor 
900 pd. In apropierea el s-au 
situat tinerii Marian Andrei — 
891 și Silviu Belivacă — 889, 
care ’au rezolvat figuri dificile 
în manșele „izolate", realizînd 
cifre remarcabile : 315 și, res
pectiv, 309 pd. Din păcate, doi 
dintre jucătorii de bază ai sex
tetului masculin, Gheorghe Sil
vestru (868) și Stelian Boariu 
(860), au dat un randament cu 
mult sub posibilitățile lor, poa
te și pentru faptul că n-au 
prea fost solicitați de adver
sarii lor. Dar pentru a vă face 
o imagine mai clară asupra ra
portului de forțe existent între 
sportivii noștri și cei din R.D. 
Germană redăm rezultatele in
dividuale, în 
jucătoarelor 
pistă :

FEMININ :
— Eva Kreiner 419 (1) 
(3), Elena Bîrnaz — 
HUbnet 443 (—) 
ria Zsizsik —
(2)

ordinea intrării 
si jucătorilor pe

Elisabeta Albert
— 413 
Ursula

— 397 (2), Ma- 
lana Ciese 439

420 (1); Octavia Ciocîr- 
lan — Brigit Hiinger 402 (2) — 
407 (3), Constanța Constantin — 
Kerstin Baumann 402 (2) — 388 
(3), Doina Țăgean — Ute Heyer 
404 (—) — 398 (—). In paran
teze, bilele trase în „gol“. 
SCOR FINAL; 2509—2423 (5—1).

MASCULIN : Marian Andrei 
— Peter Schondub.e 894 (—) —

880 (3), Leontin Pop — Wolf
gang Oestreicher 901 (—) — 878
(1) , Gheorghe Silvestru — Mi
chael Hunger 860 (1) — 771 (8), 
Costică Frigea — Rainer Gran
berg 860 (1) — 881 (2), Stelian 
Boariu — Christian Meier 860
(2) — 869 (2). Silviu Belivacă
— Klaus Meissner 889 
890 (2). SCOR FINAL : 
5169 (3—3).

In meciul revanșă de 
nlcă, echipele noastre s-au im
pus dirt nou, cu rezultatele de 
2474—2408 (4—2) la fete si
5290—5139 (3—3) la băieți. De 
data aceasta, antrenorii Con
stantin Neguțoiu și Tudorachc 
Buzea au folosit toate rezerve
le, majoritatea dînd satisfacție 
deplină. Confirmîndu-.și calită
țile care le-au afirmat, Elena 
Bîrnaz — 435, Liliana Băjena- 
ru — 418 și Adriana Antoncsei
— 415 s-au aflat în prim-pla- 
nul echipei, iar Erno Gergely 
a fost, alături de cunoscutul 
popicar Stelian Boariu, care, 
duminică, și-a regăsit ritmul 
normal — 913. aplaudat la sce
nă deschisă.

Trăgînd linia și făcînd adu
narea. scorul final este de 4—0 
pentru jucătoarele și jucătorii 
noștri, într-o dublă întîlnire- 
test pentru următoarele con
fruntări, mai dificile, cu va
loroasele selecționate ale Un
gariei, programate miercuri și 
joi tot pe arena Olimpia.

Patinoarul artificial din Galați 
a găzduit o interesantă compe
tiție internațională de hochei la 
care au participat echipele de 
juniori Podhale Nowy-Targ (Po
lonia), C.S.Ș. Miercurea Ciuc și 
C.S.Ș. Constructorul Galați — 
cu două echipe. La capătul unor 
întreceri de un bun nivel tehnic 
Sl spectacular, 
joc 
de 
rul 
rii
nu. ___  .
structorul _ __ _ __ ___ ..
Miercurea Ciuc și 8—2 cu Pod
hale Nowy-Targ ; Podhale 10—1 
cu C.S.Ș. Constructorul II șl 8—5 
cu C.S.Ș. M. Ciuc. O frumoasă 
impresie ne-au lăsat-o tinerii 
hocheiști Mohorea, Radu, Han- 
gan, Domniteanu, Japșa (C.S.Ș. 
Constructorul), Tyrala. Labuz, 
Trelca (Podhale). (T. SIRIOPOL, 
eoresp.)

________ , trofeul pus în 
a fost adjudecat de formația 
juniori I C.S.Ș. Constructo- 
Galați, pregătită de antreno- 
Stelian Rusu și Ion Bălănea- 
Iată rezultatele: C.S.Ș. Con-

I 10—5 cu C.S.Ș.

(-) -
5272—

dumi-

Traian 1OANIȚESCU

PE SCURT • PE SCURT •PE SCURT • PE
ATLETISM • Maratonul de la 

Lisabona a fost cîștlgat anul a- 
ccsta de portughezul G. Viegas, 
cronometrat pe 42.195 km în 
2hl3:59, urmat de coechipierul 
său C Castano — 2hl4:43 șl sue
dezul A. Eriksson — 2hl5:43.

handbal ft în meci retur 
pentru competiția masculină 
„Cupa federației", echipa vest- 
germană VFL Gummersbach a 
terminat la egalitate: 18—18 (9—7) 
cu formația Granltas Kaunas, 
învingători cu 14—10 în primul 
joc. handbaliștii sovietici s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției a In tur
neul feminin de la Sudstadt 
(Austria), selecționata Cehoslova
ciei a întrecut cu scorul de 25—20 
(12—11) echipa Aastrlei.

HOCHEI PE IARBA fi In ca
drul . campionatului sud-amori- 
can feminin, ce se desfășoară la 
Santiago de Chi e. selecționata 
Argentinei a învins cu scorul de 
4—o (1—0) formația Uruguayulul,

iar reprezentativ, statului 
a dispus cu 2—1 (1—1) de 
pa Paraguayului.

POLO. Echipa Spandau 04 
linul Occidental a terminat 
galitate, 8—8 (1—1 3—2, 2—3, 
meciul susținut la Belgrad 
formați® locală Partizan, califl- 
cîndu-se astfel pentru finala Cu
pei Campionilor Europeni, după 
ce în meciul tur cîștigase cu 
12—10.

PATINAJ ARTISTIC ft Proba 
masculină din cadrul concursului 
de la. Praga a fost cîștigată de 
sportivul cehoslovac Petr Barna, 
urmat în clasamentul final de 
vest-germanul Heiko Fischer și 
sovieticul Dmitri Gromov.

RUGBY ft Localitatea vest-ger- 
mană Wiebenbruck a găzduit me
ciul amical dintre echipele 
juniori ale R.F. Germania șl Po
loniei. Rugbyștli vest-germanl au 
cîștl;;at cu scoru de 24—9 (7—0).

TENIS ft In finala turneului 
de -la Paris, ame -lcanul Tim Ma
yotte l-a învins cu 2—6. 6—3,

Chile 
echi-

Ber- 
la e- 
2—2), 

cu

de

CEA MAI SCURTA PARTIDĂ
Consecvență, dar nu monoto

nie... Așa poate fi caracterizat 
„virajul" brusc făcut de disputa 
pentru titlul mondial de șah la 
a 10-a partidă, de vineri seara, 
cînd campionul a deviat pentru 
prima oară de la deschiderea cu 
I.c4, intrînd în mult mai popu
lara l.e4. Fiindcă de tactica sur
prizei nu poate II vorba, dovadă 
că șalangerul avea pregătită o 
replică în care este foarte ex- • 
pert, „Apărarea Caro-Kann". 
Cu aceasta, Karpov își dominase 
un adversar periculos șl in su- 
perfinala candidatllor din pri
măvară, pe Andrei Sokolov. 
Numai că acum, în fața 
KaspaTov, el a folosit o 
schemă egalizatoare (7...Ng4, 
loc de 7...Ne6 sau 7...Cd7), ___
a funcționat și aceasta perfect.

lui 
altă 

în 
care

In consecință, abia s-au făcut 20 
de mutări și ceasurile au fost 
oprite, remiza consemnată. A 
(ost cea mai scurtă partidă de 
pînă acum, la Sevilla.

G. Kasparov — A. Karpov 
(C.M.’87 partida a 10-a) l.e4 c6 
2.d4 dS 3.Cd2 d:e4 4.C:e4 Cd7 5. 
Cf3 Cgf6 -------
8.h3 N:f3 
0—0 Cd5 
14. Tadl 
cS 17.Tf3

6.C:f6+ C:f6 7.C3 Ng4 
9.D:f3 e6 10.Nc4 Ne7 11. 
12.Ne3 Db6 13.De2 0—0
Nd6 15.Nb3 C:e3 I6.f:e3 
Tae8 18.Tdfl Te7 19.Df2 

De7' 20.D111 remiză.
Așa s-a încheiat a 

tămînă a meciului, 
semnul echilibrului 
Kasparov — Karpov _ 
schimbă, ca de fiecare dată, doar 
culorile pieselor șl în a 11-a 
partidă albele vor fl conduse de 
șalangerul la titlu (Rd. v.)

patra săp- 
mereu sub 
de forțe: 

5—5. Se

Ai învins, continuă ! Ai pierdut, continua I

SENSURILE UNEI ATITUDINI
Se știe că venirea portughezului Artur Jorge la conduce- 

rea tehnică a echipei Matra Racing Paris a stîrnit, în toam- • [ 
nă, multe controverse. Alimentate mai ales de fotbaliștii Ma- Ji 
trei, cu Fernandez (noul căpitan al reprezentativei „cocoșului i' 
galic") și Francescoli (internațional Uruguayan) în frunte. 
neimpresionați de „cartea de vizită" a antrenorului lusitan. |i 
care tocmai cîștigase cu F.C. porto Cupa Campionilor Europeni ■' 
(ediția 1986/87)’, ba chiar deranjați — șl neascunzînd asta — i| 
de angajarea iții pe postul „înțelegătorului" Zvunka. '

Repede însă, conflictul s-a stins, în condițiile în care Jorge J 
a dovedit, pe lingă competență profesională, și mult tact, i, 
izbutind să-și atragă treptat, treptat, jucătorii. Sub bacheta [. 
sa, Matra a început campionatul cu succes. Anul trecut în , j 
zona de mijloc a clasamentului mai aproape chiar de re- 1, 
trogradare, formația pariziană a acumulat, după 17 etape, 20 ] i
de puncte, ocupînd locul 5 în prima divizie, la 5 puncte de 
liderul Monaco. 11

și, totuși, de cîteva zile, Artur Jorge nu le vo-bește elevilor ] i 
săi ! Stă cu brațele încrucișate șl antrenamentele se desfă- , i 
șoară (după „l’Equipe") într-o „muțenie totală". „E supărat 
pe noi", a acceptat Fernandez, dar s-a ferit să Insiste. A ]i 
lămurit însă povestea chiar cel în cauză: „Ceea ce au declarat ,i 
jucătorii Matrei după victoria în fața lui Monaco (n.n. pre- ■, 
cedînd-o pe aceea, 1—0 cu Bordeaux, tot pe „Parc des Prin- [i 
ceș“) a ținut de ridicol ! A vorbi atît de devreme despre ,' 
titlii mi s-a părut absurd. Trebuie să fim serioși, iar jucătorii 
ar face mal bine să discute mal puțin și să muncească mai ]i 
mult". . ' I

Sigur că pe marginea cuvintelor de mal sus, exprimmd o i, 
stare de spirit, o mentalitate propice performanței, s-ar pu- 
tea broda în fel și chip. Ne abținem însă, invitîndu-vă să „■ 
meditați asupra lecției de luciditate pe care Artur Jorge a ■£ 

■ oferit-o fotbaliștilor pe care îi antrenează, și, firește, nu numai J

Ovidiu IOANIȚOAIA
r.-.

ȘTiRl • REZULTATE •a CAMPIONATE •

• Din cele 158 tăr! membre 
ale FIFA, 112 si-au confirmat 
participarea la Campionatul Mon
dial al cărui turneu final va a- 
vea loc în anul 1990 în Italia. 
Tragerea la sorți a grupelor pre
liminare se va efectua la 12 de
cembrie la Zurich, meciurile din 
grupe urmlnd a se disputa în 
perioada martie 1988 — noiembrie 
1989. Italia, ca țară organizatoa
re, și Argentina, deținătoarea 
trofeului, sînt calificate din ofi
ciu la faza finală.

• Luna viitoare se vor desfă
șura In Etiopia întrecerile Cam
pionatului de Fotbal al țărilor 
din Africa de est șl centrală.

La turneu participă 10 echipe, 
repartizate în două grupe preli
minare după cum urmează: gru
pa A : Etiopia, Sudan, Kenya. 
Tanzania, Somalia ; grupa H i 

. Zimbabwe, Malawi. Zambia.
Uganda, Zanzibar.

Meciurile preliminare se vor 
disputa la Addis Abeba șl As
mara, iar finala, in care se vor 
întilnl cîștlgătoarele celor două

SCURT • PE SCURT
7—5, 6—7, 6—3 e compatriotul 
său Brad Gilbert. La feminin a 
terminat învingătoare Lotta Fal- 
kenbek (Suedia), secundată 
Ivonne Pekorna 
ft In semifinale 
(Massachusetts), jucătoarea a- 
mericană Chris Evert a învins-o 
cu 6—4, 7—6 pe argentinianca Ga
briela Sabatini, Iar Pam Shriver 
(S.U.A.) a dispus cu 7—5, 6—3 
de Helena Sukova (Cehoslova
cia). o Suedezul Stefan Edberg 
a terminat învingător în turneul 
internațional de la Stockholm, 
în finala căruia l-a întrecut cu 
7—5, 6—2, 4—6, 6—4 pe coechipie
rul său Jonas Svensson. în fina
la probei de dublu, cuplul sue
dez Edberg — Jarryd a dispus 
cu 6—3 6—4 de perechea ameri
cană Grabb — Pugh.

VOLEI ft La Sofia, în med 
pentru primul tur al „Cupei Cu
pelor" la feminin, echipa loca
lă Levski Spartak a învins cu 
scorul de: 3—o (15—2, 15—1, 15—0) 
formația Olympias (Cipru).

de
(Cehoslovacia), 
la Worcester 
jucătoarea

grupe, va avea loc, la 
brie, la Addis Abeba,

27 decern

camplona- 
clasamen- 
a învins pe

ft In etapa a 6-a a 
tulul Greciei, lidera 
tulul, echipa Larissa, 
teren propriu cu scorul de 4—1 
formația Panseraikos. Alte rezul
tate: Kalamăria — Olympiakos
Pireu 0—0; Diagoras — Panionios 
1—0: Aris — Verria 2—0 ; Ethni- 
kos — Heraklis 1—0 ; OFI — AF.K 
Atena 3—0; Panathinalkos — 
Paok 2—1. Clasament : 1. Larissa 
— 11 p, 2. Elhnikos — 9 p, 3. 
Avis — 8 p.

mund —Stuttgart 2—2. Lever
kusen — Hamburger S.V. 2—0, 
Frankfurt — Schalke 2—0, M8n- 
chengladbach — Hannover 1—21, 
Niirnberg — Karlsruhe 4—0. In 
clasament continuă să conducă 
Werder Bremen cu 25 p, urma
tă de Bayern Miinchen cu 24 p, 
F.C. Koln cu 23 p.

2.

• După cum informează presa 
sportivă spaniolă, la 15 noiem
brie se va disputa la Granada un 
meci amical între echipa locală 
și cunoscuta formație suedeză 
Malmoe. In acest joc, în for
mația spaniolă vor evolua, pen
tru prima oară, toți cei trei frați 
Maradona : Diego, Hugo și Lalo. 
După cum se știe, ’ ‘
joacă în campionatul 
Lalo este component 
Granada.

• Etapa a 18-a a campionatului 
Franței a adus o nouă victorie 
a formației Monaco, 2—1 pe te
ren propriu cu Metz și conduce 
în clasament cu 27 p, înaintea 
lui Bordeaux care a întrecut pe 
Nantes cu 2—1 și are 23 p. Pe 
locul al treilea se află, la ega
litate, Nantes și Racing Matra 
Paris cu 21 p. Racing a termi
nat cu un scor alb (0—0). în de
plasare, la Toulon. Alte rezultate: 
Lille “ ' ' “
louse 
— Le 
xerre 
Paris 
1—1.

— St. Etienne 1—2. Tou-
— Lens 0—1. Montpellier
Havre 3—1, Niort — Au- 

0—0, Cannes — Nice 0—1, 
St. Germain — Marseille

primii doi 
italian, iar 
al echipei

a campio-• în etapa a 19-a
natului Austriei, Rapid Viena a 
terminat la egalitate, în deplasa
re (1—1), cu Grazer A.K. Aus
tria Viena a dispus clar de Wie
ner Sportclub cu 5—1, în timp ce 
F.C. Tirol a învins la limită pe 
Modling cu 2—1. Am consemnat 
aceste rezultate, deoarece din e- 
chipele Rapid, Austria, Tirol șl 
Grazer A.K. fac parte majori
tatea jucătorilor din lotul repre
zentativ. Alte rezultate: Voest
Linz — Sturm Graz 0—3, Vienna — 
L.A.S.K. 3—2, Austria Klagen
furt
plasament conduce detașat 
pld Viena cu 34 p, urmată 
Grazer A.K. cu 26 p și 
Viena cu 25 p.

© Derbyul etapei a 
R.F. Germania, a opus

• Un meci foarte important în 
etapa 18-a din campionatul El
veției: în întîlnlrea directă din
tre fruntașe, Grasshoppers a în
vins pe Aarau cu 2—1. Alte re
zultate: Slon — Neuchâtel 2—2, 
Bellinzona — Lausanne 4—0. Ser- 
vette — Zurich 2—1. Meciul din
tre Young Boys sl Lucerna s-a 
întrerupt în min. 75, la scorul de 
2—2. In clasament: Grasshoppers 
24 p, Aarau 23 p, Neuchâtel 22 p.

3—2,
Admira Wacker 0—0. în 

Ra
de 

• Austria

de
10 

fi- 
în-

15-a, în 
pe Wer

der Bremen șl F.C. Koln : 2—1. 
Bayern Miinchen a întrecut cu 
3—0 pe Uerdlngen (la debut, ga- 
lezul Hughes, transferat de la 
Barcelona, a înscris primul gol 
pentru gazde). Alte rezultate: 
Mannheim — Bochum 1—1, Hom
burg — Kaiserslautern 3—2, Dort-

• Surpriză de mari proporții 
în campionatul Spaniei (et. 10). 
Atletico Madrid a învins pe Real 
Madrid. pe „Santiago Be.-na- 
beu", cu 4—0 ! ! (autorii goluri
lor: J. Salinas, Futre, L. ufarte
— 2; din min. 38, la scorul 
0—1. gazdele au evoluat in 
oameni. Iugoslavul Jankovici 
ind eliminat). Este prima
frîngere a Realului în actualul 
campionat. Alte rezultate: Betis
— Cadiz 3—2, F.C. Barcelona — 
Vlgo 2—0, Murcla — Logrones 
2—3, Real Socfedad — Mallorca 
1—0, Valladolid — Sabadell 0—0, 
Gljon — Bilbao 2—2, Zaragoza — 
Valencia 2—2, Osasuna — Espa- 
nol 0—0, Las Palmas — F.C. Se
villa 1—2. In clasament: Real 
Madrid 17 p. Atletico Madrid 
16 p.

F.C.
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