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Marginalii la evolufia echipelor noastre in cupele continentale

HANDBAL: STEAUA - UN SUCCES AL MATURITĂȚII VALORICE
Cea mai importantă competi

ție continentală intercluburi 
la handbal masculin, „Cupa 
Campionilor Europeni", și-a 
consumat etapa optimilor de 
finală. Reprezentanta

suedezului Magnus Wislander (2). 
Foto: Răzvan MILCA

Vasile Stingă aruncă la poartă făclnd inutil 
blocajul

noastre, Steaua, a 
frumoasă calificare 
le de finală, după ..
șit, succesiv, pe Ț.S.K.A. Sep- 
temvriisko Zname Sofia 
poi, pe Kedbergslids I.Ki

obținut O 
în sferturi- 
ce a depă-

și. a-Gote-

borg (pe aceasta din urmă cu 
scorul general de 53—51). Ade
vărata valoare a echipei 
noastre campioane a fost eta
lată, cu precădere, în prima 
repriză a partidei-retur cu for-

Basel s-au tras la sorți meciurile dinIeri, la
cadrul sferturilor de finală ale cupelor eu
ropene.

Cupa Campionilor Europeni

TISEI*! ESSEN (R. F. fi.) - STEAUA

Cupa I. H. F

miunii> l.H. (»«ncmarta) -Ut. fus II I’
Meciurile se 

februarie 1988 
(returul).

vor disputa în perioada 15—21
(turul) și 22—28 februarie 1988

polo: DINAMO, DIN NOIJ IN ELITA,
NU ÎNSĂ Șl ÎN FINALA AȘTEPTATĂ

toamnă, a treia 
fost una „euro-

■ ■■

STEAUA, CAMPIOANA DE NECONTESTAT
A FLORETISTELOR

9 Dinamo București și

Tractorul Brașov pe cele

lalte trepte ale podiumului
Floretistele, care luni, în 

competiția individuală dotată 
cu Cupa României, au oferit o 
întrecere care a stat tot timpul 
sub semnul surprizelor (mai 
mari, sau mai mici), și-au re
intrat marți în matca obișnui
tului, ultima etapă din cadrul 
Diviziilor Naționale A șl B, 
păstrînd întru totul calculul 
hîrtiel. Ba mai mult chiar, în 
Divizia A s-a păstrat exact 
ierarhia etapei anterioare, ceea 
ce înseamnă că și fiecare din
tre echipe a înregistrat același 
număr de victorii (sau pier
deri !) ca’ la debutul actualei 
ediții. Astfel, Steaua, care la 
această oră aliniază un cvartet 
de scrimere internaționale — 
Elisabeta Tufan, Ana Georges
cu, Roxana Dumitrescu, Clau
dia Grigorescu, și o rezervă 
oricînd utilă, dar care mai co
chetează, ca o reală promisiu-

ne, cu spada, Alina Moțea, are 
o omogenitate valorică net su
perioară celorlalte competitoa
re de pe scena primei divizii. 
Materializată nu numai prin- 
tr-o suită neîntreruptă de vic
torii (deci, punctaj maxim), ci 
și prin înregistrarea unor sco
ruri categorice (în această e- 
tapă, echipa campioană a pier
dut doar 12 asalturi din cele 45 
disputate). Este meritul aces
tor tinere și talentate sportive, 
care au crescut în cadrul clu
bului militar, af muncii și dă
ruirii lor, dar și al tinărului 
antrenor Tudor Petruț, pasionat 
și priceput meseriaș, care și-a 
adus, totodată contribuția, 
direct și prin elevele sale, 
succesul scrimei românești 
Campionatele Mondiale din 
cest an.

Așa cum Steaua a fost o 
deră de necontestat, El— 
(antrenată de fosta 
olimpică Aurora Dan) n-a avut 
contracandidată pentru poziția 
a doua a podiumului. Și a-

la 
la 
a-

a 11-
Dinamb 

medaliată

(Continuare in pag. 2-3)

în vederea meciurilor de lotbai cu Austria

REUNIREA LOTURILOR A Șl DE TINERET

mația suedeză, cînd înfocații 
suporteri steliști, prezenți în 
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală, au retrăit momen
tele de maximă satisfacție ofe
rite de... Steaua de altădată.

Mihail VESA

Și această 
consecutivă, a 
peană" pentru poloiștil de la 
Dinamo. Ei au continuat o 
suită internațională de care 
sînt capabile prea puține echipe 
de pe bătrînul continent. For
mația bucureșleană s-a aflat, 
mai întîi, între protagonistele. 
Cupei Cupelor (în ’85, a 
jucat chiar cu trofeul pe ma
să), pentru a intra acum în 
cvartetul de elită european al 
cluburilor campioane, ceea ce 
îi determină pe specialiști din 
diferite țări să afirme, aseme
nea binecunoscutului ex-pre- 
ședinte al F.I.N.A. iugoslavul 
Ante Lambașa, că : „Poloul ro
mânesc are în Dinamo o echi
pă de incontestabilă valoare, 
dovedită constant de o bună 
bucată de vreme".

Faptele sînt fapte, aprecierile 
competente. Dar nu-i mai pu
țin adevărat că se putea mai 
mult, de data aceasta, că pre
miera unei finale tur-rețur în 
C.C.E. era la îndemîna repre
zentantei noastre, superioară

-> ■ s
ca ansamblu partenerei sale 
din penultimul act al competi
ției. Sisley Pescara, chiar dacă 
aceasta e campioana... vicecam- 
pioanei lumii. Titlul apărut du
minică în «La Gazzetta dello 
Sport» sintetizează cum nu se 
poate mai bine istoria manșei 
decisive a dublei întîlniri : 
„Estiarte o duce pe Pescara în 
finală", aportul super-jucătoru- 
lui spaniol, socotit în Italia un 
Maradona al sportului cu min
gea pe apă, fiind, cu adevărat, 
determinant pentru o formație 
în care numai D’Altrui e alt 
nume de cunoscut internațio
nal. Pînă a stărui însă asupra 
partidei din Impunătoarea pis
cină abruzziană să ne amintim 
de jocul de la Pitești. De me
morabilele reprize doi și trei, 
cîștigate de echipa antrenată 
de I. Capsa cu 9—2. de acel

(Continuare în pag a 4-a)

Sezonul sporturilor

de iarnă se apropie

Geo RAETCHI

(Continuare în pag a t-a)
1

■

După cum se știe, la 18 
noiembrie la Viena (lotul A) 
și la 17 noiembrie la Stockerau 
(echipa de tineret) vor sus
ține partidele cu selecționatele 
similare ale Austriei, în preli
minariile C.E. în vederea aces
tor acțiuni, astăzi s-au reunit 
în Capitală oomponenții lotu
lui A. Aceștia sînt : Lung și 
Liliac — portari ; Iovan, Bclo- 
dedici, Bumbescu, Rednic, An- 
done și Ungureanu — fundași; 
Boloni, Klein, Mateuț, T. Soica, 
Rotariu și Balint — mijlocași ; 
Lăcătuș, Cămătaru, Pițurcă și 
Hagi — înaintași. Antrenorii E- 
mcrich Jenei și Cornel Drăgu-

șin vor efectua, în cursul aces
tei dimineți, un prim antrena
ment, programat pe stadionul 
„23 August".

De ieri și-au început pregăti
rile și componenții lotului de 
tineret. Antrenorii Florin Ha- 
lagian și Mircea C. Ionescu au 
la dispoziție următorii jucători: 
Voicilă și Hristea — portari ; 
D. Petrescu, Dumitrașcu, G. Po
pescu, Zamfip Săndoi și Gh. 
Radu — fundași ; Mărgărit, 
Pistol, Badea, D. Sava și Bănu- 
ță — mijlocași ; Cojocaru, Ca- 
dar, Craiu șl C. Pană — îna
intași.

BOBERII Șl SĂNIERII LA PRIMELE 
STARTURI PE PiRTIILE DE GHEAȚĂ

9 Jocurile Olimpice domină activitatea competițională 
a anului viitor 9 Numeroase alte concursuri premergă
toare 9 Promovări în loturile țării noastre 9 Ea 
Altenberg și Oberhof, primele contacte cu gheața 9 

Pregătirea pe uscat nu va conteni

Un nou sezon competițional, 
de importanță majoră, îi aș
teaptă pe boberi și sănieri. 
Sezon în cursul căruia se vor 
desfășura Jocurile Olimpice 
din îndepărtata stațiune cana
diană Calgary, precum și alte 
întreceri internaționale de an
vergură ca, de pildă (ca să 
ne referim doar la bob), Cam-

III

CUM AJUNGE CANOTAJUL Of Pt BEGA LA MAREA PERFORMANTĂ

Ancheta „Sportul” la Timișoara
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

celor ce trag la rame și vîsle pe arșiță, ploaie 
sau vînt, numai gheața ținîndu-i pe mal, în ore 
fără spectatori și impulsuri din afară, animate de 
oameni de suflet și specialiști prin vocație, de 
dorința aprigă de afirmare internațională. Și 
într-o companie aleasă, de discipline cu puter
nică priză la public, canotajul deține prioritatea, 
prin cele două secții olimpice, în marca per
formanță timișană.

Ceea ce ne-a și 
determinat să op
tăm, la fața locu
lui, pentru o 
„radiografie" a 
performanței ti
mișorene prin

intermediul canotajului, luminile și um
brele sale arătînd în ce măsură un 
sport considerat prioritar (cu drepturile sl obli
gațiile sale) ESTE ÎNTR-ADEVAR PRIORITAR, 
pe plan local (începînd cu conducerile unităților 
sportive și terminînd cu cea a organului jude
țean de resort) și central (federația de spe
cialitate).

La masa rotundă organizată la Timișoara, au 
răspuns invitației ziarului nostru : AUREL. IO
NESCU — președintele comisiei județene de’ ca
notaj, antrenor emerit, DOINA BARDAȘ-BENE-

Poul SlAVESCU

O organigramă a performanței timișorene ac
tuale — evident, orientată spre viitoare obiective 
majore, de reprezentare internațională — arată 
astfel : 17 ramuri de sport prioritare, din care 
5 de înaltă performanță — atletismul, boxul, ca
notajul, handbalul și talerele, tot 5 fiind numă
rul secțiilor de nivel olimpic (două din canotaj 
—■’ Voința și C.S.Ș. Politehnica, și rite una din 
handbal, masculin — Politehnica, box — A.E.M., 
talere — A.S. Vî- 
nătorul), 18 fiind 
secțiile de nivel 
internațional.

Un clasament al 
sporturilor de ini
mă ar dasa
pe primele locuri fotbalul („Poli" ’87, întinerită 
numai prin talente viguroase locale, experiență 
inedită pentru acest club, sub conducerea prof. 
Ion Ionescu) și handbalul (echipa lui Constantin 
Jude, deși se bazează încă pe vechii interna
ționali Alexandru Buligan și Alexandru Fdlker, 
aduce, an de an în prim-plan valori din propria 
pepinieră) — sporturi pe echipă care umplu 
Stadionul „1 Mai" și Sala Olimpia — urmate de 
două „individuale", canotajul și șahul, mai puțin 
spectaculoase, dar, după cum se vede, cu priză 
(nu-i timișoreanul, totuși, indiferent de vîrstă, 
îndrăgostit de Bega, de turnuri, cal și... nebuni?).

Așadar, punctul de contact între-cele două si
tuații sintetice — una obiectivă, cealaltă subi
ectivă — îl constituie CANOTAJUL, disciplina (Continuare in pag. 2-3)

pionatele Mondiale pentru e- 
chipaje de tineret, tradiționa
lele concursuri de la Cervinia, 
Cortina d’Ampezzo, Igls, Ko- 
nigssee, Saint Moritz, Sarajevo 
și Winterberg. Este de la sine 
înțeles fă toate competițiile 
programate să se desfășoare 
pînă la Jocurile Olimpice au 
drept scop principal testarea 
echipajelor care își vor dis
puta titlurile olimpice (și ce
lelalte locuri fruntașe ale con
cursului suprem al sezonului) 
între 14 și 28 februarie, pe cei 
1 475 de metri ai pistei pe care 
șerpuiesc 14 viraje.

Boberii români au întîmpi- 
nat concursurile propriu-zise

prin pregătiri asidue pe uscat, 
obiectivele antrenamentelor din 
timpul verii și din ultimele 
două Iunf fiind: îmbunătăți
rea calităților fizice specifice 
(forță și viteză), sporirea vite
zei de start, acomodarea cu 
conducerea bobului, bineînțeles 
în condiții de viteză inferioa
ră imprimată de, bobul cu pa
tine, pe gheață. Concursurile de 
selecție din cadrul lotului au 
avut o anumită periodicitate, 
iar după ultimul' (al cincilea) 
au fost promovați la seniori 
doi dintre beberii care în se
zonul trecut concurau la ca
tegoria tineret : Laurențiii Bu- 
<lur și Florin Oltcanu (echi
pieri în boburile clasate pe 
locurile 1 și respectiv 2 la fi
nalele Daciadei și ale Cam
pionatelor Naționale de tineret

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Campionatele Na
ționale de baschet 
au continuat cu 
meciurile etapei a 
V-a în cadrul că
reia s-au disputat 
și tradiționalele 
derbyuri Din.amo 
— Steaua (băieții 
și Voința — „U“ 
(fete). In urma re
zultatelor acestei 
etape, în clasa
mentele competi
ției s-au produs 
unele clarificări 
pe care le aflați 
din rubrica noas
tră „Sub panou". 
In pag. 2—3.

Dispută pentru 
minge intre V. Că- 
pușan (nr. 10), de 
la Steaua, și Al. 
Vinereanu (nr. 10), 

de la Dinamo
Foto:

Nicu PROFIR



ic(W|C Liceul industrial 4 Buzau, 
un model de organizare a 
activității sportive de masa

A Fl DIN BUMBEȘTI JIU, PLEȘA SAU Cl

TOATĂ ȘCOALA PE STADION!
Buzăul are, intre unitățile 

de învățămînt din municipiu, 
una in care relația studiu-pro- 
ducție cunoaște o eficiență in
tegrală: Liceu1 industrial nr. 4, 
cu profil metalurgic. Iar, din 
acest an școlar și mecanic, 5 
clase profesionale sînt 
tite, in mod special, 
necesarul de muncitori 
câți al orașului Hirșova. 
de supliment de cadre 
ce. peste cele pe care 
trial 4“ ' 
lui și județului Buzău.

Dar, relației studiu-produc- 
ție I se asociază, tot mai preg
nant. o alta, la fel de impor
tantă, de vreme ce se înscrie 
in efortul general pe care co
lectivul de cadre didactice de 
aici îl face pentru a da la 
iveală nu numai viitori mun
citori și tehnicieni cu o înaltă 
calificare profesională, ei și ti
neri sănătoși, plini de vigoare. 
Modalitatea directă ? Prin lec
ții de educație fizică de mare 
atractivitate și, paralel, prin 
tr-o activitate sportivă de 
să susținută sub însemnele 
dadei, la nivelul tuturor 
selor și anilor de studii, 
ambele cazuri, profesorii 
specialitate loan Samoilă 
Dumitru Oprescu se arată 
fi pedagogi în toată puterea 
cuvintului. reunind in jurul 
terenurilor de sport întreaga 
masă de elevi. „La noi, noțiu
nea de scutit de la lecțiile de 
educație fizică este necunos
cută, ne spunea prof. Iorgu 
Minzalâ. directorul liceului. 
Dacă doriți să vă convin
geți...". Și, in acest sens, ne-a 
invitat la prima mare acțiune 
sportivă a asociației sportive a 
liceului, cu participarea efec
tivului integral: 700 de elevi.

A fost o convingătoare tre
cere în revistă ă reușitelor, e- 
levilor din acest liceu buzo- 
ian în atletism (cu mențiuni 
pentru Ion Florin, clasa a IX-a 
B, Ioana Zamfir. IX H, și Ma-

pregă- 
pentru 
califi- 
Un fel 
tehni- 

„indus- 
le asigură municipiu-

riana Dumitrache, XI B), fot
bal (finala a pus față in față 
echipele claselor II A profe
sional șl XII A. scor 4—2), te
nis de masă (campionii liceu
lui Izabela Brăgău, XII B, șl 
Marius Mișov, XII A), bas
chet (XI B — XII B 32—27), 
pe lingă cele înregistrate pe 
municipiu și județ, la o con
curentă directă cu elevii de la 
Liceul „Mihail Eminescu", im-

nu numai Prin pasiunea eleni
lor pentru exercițiu fizic prac
ticat metodic, organizat, ci și 
prin grija celor de aici de a 
asigura o excelentă bază ma
terială: un larg spațiu de 
curte pentru terenuri, sală de 
sport, mese pentru tenis, club 
de șah, „Să nu vă surprindă — 
ținea să sublinieze prof. Ni- 
colae Draga, 
C.J.E.F.S. Buzău 
au fost propulsați în 
mantă mulți elevi cu vocație, 
luptătorul Tudor Vlad, divizio-

președintele
■ că de aici 

perfor-

O școală a atletismului, 
sugerează imaginea de 
D. Neagu a surprins-o, 
Horele" profesorilor de

tn speță a săritorilor la lungime... lată ce 
față pe care fotoreporterul nostru Aurel 
pe stadionul din Cuglr, la unul din „ate- 
educație fizică Elena Cojocaru șl Ion 

Cîmpeanu..,

Asociația sportivă Metalurgistul 
Sadu din județul Gorj. cu mii 
de rnebrl angrenați în activita
tea secțiilor de fotbal. box. 
handbal, oină, lupte. orientare 
turistică afiliate la federațiile 
respective, precum sl în entu
ziaste întreceri de atletism. înot. 
voleL sah. ciclism, tenis de ma
să. schi, cuprinse în programul 
campionatelor de casă sau cele 
de nivel ludetean desfășurate 
sub egida Daeladei. aparține în
treprinderii Mecanice, ridicată în 
perimetrul comunei Bumbesti 
Jiu. Fină să apară „uzina", cum 
le place localnicilor să numească 
această unitate a economiei na
ționale. lumea de aici si din sa
tele învecinate se ocupa tot cu 
lucrul pămîntulul. Țăranii din 
aceste așezări nu se prea în
demnau să se despartă de locu
rile natale, iar cînd s-a înălțat 
întreprinderea chiar nu ar mai 
fi avut motiv să plece undeva.

Bunăoară, fotbaliștii Virgil Ru- 
sti. Iosif Marx. din Bumbesti 
Jiu. si Alexandru Benga, din sa
tul Piesa, foști tocători In echipa 
care activează azi în Divizia C, 
sînt cîtlva dintre maiștrii de azi. 
care au învătat meseria așa cum 
se zice, la locul de muncă si ca 
să afle locul acesta n-a fost ne
voie să se depărteze prea mult 
de casă. De asemenea, coechtole- 
rul lor Aurel Dănălasa din Bum
besti Jiu mal întîl a devenit lă
cătuș sl anol a plecat să studie
ze la Hunedoara, de unde s-a 
întors subinginer. Fost munci
tor. consăteanul său ștefan Țică, 
arbitru de categorie județeană și 
președintele secției de orientare 
turistică 
tehnician 
tare. Un

Nedrega din comuna Crasna 
si-a făcut staglatura de inginer 
în întreprindere, oeupîndu-se în
că de la venirea din facultate 
de pregătirea echipei de hand
bal. aflată în prezent De Dozitia 
secundă în campionatul jude
țean. Frezoarea Ana Brăltaru. 
prestatoarea Lucica Luntraru, 
ambele din Bumbesti Jiu. sînt 
jucătoare de bază în formațiile 
de fotbal si respectiv handbal 
strungărita Aurelia Manta din 
Novaci reprezintă cu cinste aso
ciația sportivă în diferitele con-

la Li-preună cu care cei de 
ceul industrial 4 domină toa
te întrecerile sportive.

Așadar, o primă acțiune 
sportivă a celor 700 de elevi 
din acest liceu, 
cu deschiderea 
nă a ediției a 
dei, altele vor 
această lună — 
cursuri și competiții 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
Apei, In decembrie, din a doua 
jumătate a lunii, întreceri 
sportive de masă inițiate în 
cinstea celei de a 40-a aniver
sări a proclamării Republicii.

Există la „industrial 4“ un 
climat propice sportului, creat

care a coincis 
etapei de iar- 
Vl-a a Dacia1-
urma
suita

in»cd in 
de con- 
dedicate

nar A, voleibalistul Florin 
zîru, component al lotului 
dețean, fotbalistul Ilie 
titular în divizionara B Glo
ria și foarte aproape de pra
gul consacrării. Daniel Aldea, 
Marinei Zabaria și Marilena 
Comșa. cu certe calități in 
handbal...".

La Liceul industrial nr. 4 din 
Buzău sportul pentru toți 
vrea să însemne, prin Dacla- 
dă, trecerea in prim-plan a 
multor valori autentice, capa
bile să urce treptele măiestriei, 
unul din obiectivele competi
ției sportive naționale.

Tiberiu STAMA

E

este acum un apreciat 
la atelierul de nrolec- 
alt exemplu: Niculae

cursuri de schi. Iar lăcătușul 
Ion Gcică a terminat cursurile 
școlii de antrenori de box. fi
ind un Inimos căutător de ta
lente. Sportivi care nu se mul
țumesc să-si facă doar meseria, 
inginerii Nlcolae Gurlup. Gheor- 
ghe Vilceanu din satul Curtișoa- 
ra si maistrul Sandu Vasile din 
Cărbunesti au studiat eu sniritul 
nronriu tehnicienilor de marcă 
sl au reușit să înlocuiască cosi
torul Dentru acoperirea antieo- 
rozivă a lămpilor de benzină si 
de minerit cu vopsea „lovitură 
de ciocan" adueîndu-se astfel o 
eficientă economică anuală de 
peste un milion. Tînărul inginer 
Vasile Soare din satul Pleșa și 
maistrul Constantin Pătrașcu 
din Bumbesti Jiu. sportivi cu 
mintea ascuțită, au abordat te
me de mare dificultate privitoare 
la reconsiderarea unor tehnologii 
de natură să ducă la diminuarea 
unor consumuri de producție.

Ne-ar fi greu să Ir.sirăm toate

numele 
tăcut i 
nume, 
noscut 
ședințe 
Ion s 
fletul" 
Intrepr! 
orează 
din ju 
munca 
Dărintil 
case g: 
si Jnl 
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Clasamentele Diviziei A

Reprogramări

Grupa 7-12
î. Voința Brașov 10 10 0 902:634 20
8« Met. Salonta 10 5 5 764:770 15
9. Mobila S. M 10 5 5 682:704 15

10. Comerțul 10 5 5 678:775 15
11. C.S.U. Pi. 10 3 7 603:726 13
12. Poli. Tmș 10 2 8 766:786 12

SteauaMeci urile I.C.E.D.
Rapid — Dinamo București (bă
ieți), Chimistul Rm. Vilcea — 
Universitatea Cluj-Napoca și Ra- 
oid București — Olimpia Bucu
rești, din cadrul etapei a Vl-a 
a Diviziei A (14— ’5 noiembrie), 
au fost reprogramate pentru zi
lele de 18—19 . noiembrie.

Dll

3

E

STEAUA, CAMPIOANĂ DE NECONTESTAT A FLORETISTELOR
(Urmare din pag. I)

din sala Floreasca.

ceasta chiar în condițiile în 
care floretista nr. 1 a clubu
lui dinamovist, Georgeta Beca, 
titulară în echipa reprezentati
vă vicecampioană mondială, a 
avut mari oscilații de formă 
și randament de-a lungul celor 
două zile de întreceri ale flo- 
retistelor,
Dinamo a trecut fără probleme 
de echipa care o talona după 
prima etapă, Tractorul Brașov, 
cum a făcut-o șl în meciurile 
cu C.S. Satu Mare și C.S.M. 
Cluj-Napoca (la acestea din ur
mă cedînd doar în șase asal
turi în total), dar, surprinză
tor, s-a „chinuit" cu cea mai 
tînără echipă, care a și înche-

iat plutonul divizionarelor A, 
Clubul Sportiv Școlar 1 Bucu
rești, pe care a întrecut-o doar 
cu' 8—7. In acest meci dinamo- 
vista Carmen Leahu n-a pier
dut nici un asalt, în schimț) 
Beca a fost întrecută cu 5—0 (!) 
de Laura Badea, ’ 
ținătoare a Cupei 
poziția a treia a 
urcat Tractorul 
dusă cu aceeași 
loare și talent de

proaspăta de- 
României. Pe 
podiumului a 
Brașov, con- 
dăruire, va- 

! Reka Lazăr, 
cvartetul brașovean fiind însă 
neomogen, lîngă Lazăr situîn- 
du-se doar Mioara David, dar 
la depărtare aflîndu-se Bogdan 
și Găitan. Mai notăm faptul 
că în echipa C.S. Satu Mare, 
alături de consacratele Rozalia 
Husti (și ea titulară în echipa 
României) și Cornelia Moise,

au evoluat ti ei floretiste de 15 
ani, Dance, Borota și Bandula.

Iată rezultatele etapei a doua 
și clasamentul final al Diviziei 
A la floretă feminin: 1. Steaua 
(9—1 cu C.S. S.M. șl C.S.Ș. 1 
Buc., 9—2 cu Tractorul, 9—3 cu 
Dinamo, 9—5 cu C.S.M. Cj.-Nap.) 
20 p — ‘ ‘ ’ ■■ “
Dinamo 
9—4 C.S. 
C.S.Ș. 1) 
șov (9—4 
C.S.Ș.) 12 p, 4. 
(9—7 --------
C.S.Ș.)

După meciurile etapei a V-a, 
în clasamentele Campionatelor 
Naționale de baschet au apărut 
unele clarificări La băieți, dis
puta pentru titlu se va da și 
în această ediție a Diviziei A 
numai între Steaua șl Dinanio 
București la fete, în schimb, 
Voin(a București Universitatea 
Cluj-Napoca, Chimktul Rm. Vîl- 
cea și Olimpia București pro
mit o dispută echilibrată și ' 
mare atracție pentru locul I.

Iată clasamentele la zi:

Acăiași fruntași in clasamentele 
„Trofeului Sportul"

de

1.

campioană națională, 2. 
(9—2 C.S.M. Cj.-Nap..

S.M., 9—6 Tractorul, 8—7 
16 p, 3. Tractorul Bra- 
C.S. Sil. și C.S.M., 9—5 

‘ C.S. Satu Mare
C.S.M., 8—8, 66—56 t.d.

8 p, 5. C.S.M. CIUj-Na- 
poca (9—6 C.S.Ș.) 4 p, 6. C.S.Ș. 
1 București 0 p.

tn Divizia B, pe primele locuri 
— Mondiala Satu Mare 16 p. 
C.S.Ș. Satu M.,re și I.E.F.S. 14 p.

Masculin, grupa 1-6
1. Steaua 10 9 1 1044:780 19
2. Dinamo Buc. 10 9 1 895:752 19
3. I.C.E.D. Buc. 10 5 5 836:874 15
4. Dinamo Or. 10 4 6 870:872 14
5. Rapid Buc 10 3 7 746:912 13
6. Acad. Mii 10 0 10 748:949 10

Grupa 7—12
7. C.S.U. Sibiu 10 6 4 922:864 16
8. RAMIRA B.M. 10 6 4 950:904 16
9. ELBA Tmș 10 5 5 856:850 15

10. Farul C-ța 10 5 5 946:903 15
11. Polit. Iași 10 4 6 879:952 14
12. C.S.U. Bv. 10 4 6 952:1032 14

10 8
10 7
10 7
10 6
10 1
10 1

18
17
17
16
11
11

707:G84
806:632
700:620 
678:627 
579:753 
629:783

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Feminin, grupa 1-6
2
3
3
4»
9

Voința Buc. 
„U« Cj.-Nap 
Chimistul 
Olimpia Buc. 
Polit. Buc. 
Rapid Buc.Paul SLAVESCU

Magdalena Jerebie și 
B&iceanu sînt favorițl in 
de cueerir a ■ „Trofeului 
tul" pentru eficacitate, ei ___
ținîndu se distanțați In fruntea 
clasamentelo’- cate se prezintă 
astfel — FETE: 1. Magdalena Je
rebie '(Voința Bra-ov) 298 p, 2. 
Câmell'a Hinda (Voința Brașov) 
204 ptirB Antoaneta Barbu (Chi
mistul) 191 p, 4. Gabriela Kiss 
(„U") 188 p, 5. Sorina Lambrino 
(C.S.U. Ploiești) 187 p, 6. Ana 
Bede (Politehnica Timișoara) 176 
p, 7. Monica Așteleanu (Mobila) 
171 p, 8. Ana szeaes (Mobila) 
165 p, 9—10. Gabriela Petre (Chi
mistul) șl Doina Prăzaru-Mate 
(Comerțul) 164 p: BĂIEȚI: 1. 
B&iceanii (Farul) 296 p, 2. 
Tace (C.S.U. Brașov) 238 p, 
D. Nieulescu (D'namo Buc.) 
p, 4. FI. Ermura.ae (Steaua) 
P, 5. N. Mănăllă (Farul) 226 
6. D. Mara (RAMIRA) 214 p, 
L. Vasilică (C.S.U. Brașov) 211 
8. C. Bota (ELBA) 198 p, 9. 
Dăian (C.S.U. Sibiu) 197 p, 
C. Ilie (ELBA) 195 p.

Virgil 
cursa 
Spor- 
men-

v. v.
3.

235
221
P,
7.
P, 
G.
10.

s-

CUM AJUNGE CANOTAJUL DE PE BEGA LA MAREA PERFORMANȚA
voarea balonului rotund. Și la 
Politehnica, canotajul e mult 
în urma fotbalului 
lului.

(Urmare din pag. I)
DEK — maestră emerită a 
sportului, antrenoare la clubul 
Voința, LUDOVIC FOLDVARY 
— asistent la Institutul Poli
tehnic, antrenor la clubul Po
litehnica și la lotul reprezenta
tiv de junioare, MARIA GEOR- 
GESCU-GIIEAȚĂ — antrenoa
re la C.S.Ș. Politehnica și la 
lotul reprezentativ de juniori, 
DAN POPPER — secretar al 
F.R. Canotaj, și ADRIAN DAM- 
ȘA — secretar al C.J.EF.S. 
Timiș

TRADIȚIA SELECȚIONABILILOR 
IN LOTURILE REPREZENTATIVE

A. Ionescu : Pe Bega se
poate vîsli 10 luni într-un an, 
vin și cluburi din București la 
noi, în pregătire, deci, In ge
neral, avem o bună bază de 
plecare, ceea ce se și vede îrj 
contribuția Timișoarei la lotu
rile reprezentative, nume mai 
vechi sau mai noi, ca Doina 
Bărdaș-Bencdek, Maria Maco- 
viciuc-Sava, Marina Ciucur- 
Bituleanu, campioane mondiale 
sau europene, sau ale unor ti
nere sau foarte tinere talente, 
ca de exemplu Lucian Olah și 
Ștefan Vitai, vorbind despre a- 
ceastă ștafetă a performanței, 
prin care canotajul timișorean 
s-a impus ca sport prioritar. 
Ceea ce nu înseamnă, însă, că 
această calitate este susținută 
permanent și la toate nivelurile.

Poate părea ciudat, dar această 
disciplină olimpică, 
rezultate la noi, 
sprijin deplin chiar 
cerile unor cluburi și asociații 
care se... mîndresc 
sele canotajului, ca de exem
plu cea de la A.S. Voința, sec
ție nominalizată olințnic, prima 
ca eficiență în județ: Hangarul 
nu este refăcut, dm cele 34 de 
bărci n-au fost reparate decît 
5, conducerea asociației nu se 
mai preocupă îndeaproape de 
destinele secției, iar U.J.C.M., 
factorul tutelar, așteaptă rezol
varea de la alți factori cu a- 
tribuțil. La C.F.R., bacul de 
iarnă are plafonul deteriorat, 
baza nautică a clubului C.S.Ș. 
„Poli" arată lamentabil, deși s-au 
cheltuit peste 50 000 iei pentru 
o așa-zisă reparație, iar direc
torul clubului, T. Dobîndă, n-a 
fost nici măcar o zi la cam
pionatele naționale de fond ’87 
desfășurate acasă, pe Bega,

vîrf nu au loc să se otiihnească 
acolo în perioadele de mare 
solicitare, trebuind să traver
seze orașul.

cu bune 
nu găsește 
la cond’u-

și handba-

cu succe- între două 
respectiv 
care nu

Maria Georgescu : 
unități ale M.E.I., 
C.S.Ș. și Politehnica, 
se decid cine să suporte cheltu
ielile pentru /reparația bazei, 
aceasta este mult sub cerințe, 
neoferind o imagine atrăgătoa
re copiilor, viitorii performeri. 
De altfel, elementelor depistate 
ca foarte valoroase ar trebui 
să le putem oferi condiții ne
cesare creșterii (școlarizare, 
cazare, masă) intr-un singur 
loc, propice.

UN PUNCT NEVRALGIC 
SELECȚIA

L. Foldvary: Nu puțini sînt 
aceia care consideră canotajul 
sport prioritar doar pe hîrtie, 
sau își amintesc de el cînd a- 
duce o medalie olimpică sau 
mondială. Secțiile nominalizate 
ca furnizoare de performeri au 
rezultate invers proporționale 
cu puțina atenție care li se a- 
cordă pe plan local. La C F.R., 
de pildă, fotbalul (cu echipă în 
Divizia Q șl canotajul (secție 
de nivel internațional) au con
diții net diferențiate, în fa-

Doina Bcnedek : 
Voința, s-a format 
campioana mondială 
coviciuc-Sava, sportiva nr. 1 a 
județului în ultimii ani, acum 
se pare că sora ei Camelia pă
șește pe urmele ei, selecția la 
noi are o importanță deosebită, 
școala fiind un izvor inepui
zabil. Avem, deci, nevoie să și 
oferim candidatelor la perfor
manță condiții să împletească 
organic învățătura cu sportul, 
evitînd criza de timp. De aceea 
nu înțeleg de ce hotelul (24 de 
locuri) asociației noastre, din 
apropierea bazei nautice, e fo
losit contra-cost de oricirie, din 
afară, iar sportivii noștri de

La noi, la 
și afirmat 
Maria Ma-

A. Damșa: în Timișoara a- 
vem 11 antrenori la canotaj, 
muncind în 5 secții de mare 
performanță : Voința, C.F.R., 
Politehnica, C.S.Ș. Politehnica, 
Electrica, dar în afara celei de 
la Voința, nici unul nu cutreieră 
școlile pentru a selecționa ele
mentele dotate, deși, după pă
rerea mea. selecția înseamnă 
în canotaj 70 la sută din marea 
performanță. Nu mai este su
ficient să aștepți să vină ti
nerii la club, din proprie ini
țiativă. Dacă pe Bega se poate 
vîsli uneori și în ianuarie, dar 
pe apă găsești nu de puține ori 
la pregătire mai mulți sportivi 
din Capitală, de vină nu sînt 
nici conducerile asociațiilor, 
nici numărul mic de locuri la 
bac. nici C.J.E.F.S., ci antre
norii înșiși!

olimpic... Federația eite nemul
țumită și de faptul că nici o 
altă fată nu intră în discuție, 
Herta Anițaș, medaliată anul 
trecut la C.M., abia revenită 
în activitate după boală, aștep- 
tînd avizul medical pentru pre
gătirea olimpică. Sigur, condu
cerile unor cluburi cu secții 
de canotaj mâi uită de ele, dar 
C.J.E.F.S. de 
răspundere 1

ce nu-i trage la

★
s-au desprins cu 
cuvîntul interlo-

D.
sport 
țară, __
ță doar în 7. Timișoara 
singurul centru, tn afara Bucu- 
reștiului, cu 2 secții de nivel 
olimpic. Aici muncește multipla 
campioană mondială Maria 
Sava (Voința), dar la o probă 
neolimpică. De aici am selec
ționat recent în lotul de juniori 
al țării 10 tineri canotori, dar 
acum în lotul olimpic de cano
taj pentru 1988 nu este decît 
un timișorean. Lucian _1_
(Politehnica). Deci, două secții 
olimpice, un singur candidat

Popper: Canotajul este 
prioritar în 13 județe din 
dar de înaltă performan- 

i este

Olah

Concluzille 
claritate din 
ctitorilor noștri :
• Dacă excelentului cadru 

natural (Bega) i s-ar adăuga o 
grijă gospodărească corespun
zătoare, canotajul timișorean 
ar avea o bază mai puternică;
• eforturile cadrelor tehnice 

de specialitate resimt nevoia 
acută a unui sprijin consistent 
și direct din partea cluburilor 
și asociațiilor de care aparțin 
respectivele secții;
• fără o selecție extinsă și 

planificată, cu deosebire în me
diul școlăresc, antrenorii nu 
vor contribui decisiv Ia înscri
erea canotajului timișorean ca 
sport prioritar, de mare per
formanță :
• forurile de resort, locale 

și centrale, trebuie să găsească 
o formă organizatorică, astfel 
ca tinerele elemente de per
spectivă să-și poată desăvîrși 
pregătirea sportivă .și școlară 
într-o simbioză care să facili
teze marea performanță, afir
marea pe pistele de apă olim
pice și mondiale, pornind de pe 
Bega.
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CI. de juniori

Astăzi, in preliminariileI

SELEC/IONA TE U.EF.A '88: ROMANIA - AUSTRIA,
UN IMPORTANT MECI ÎN CURSA CALIFICĂRIII

I
I
I
I
I
I
I

TESCU I

I BRAȘOV, 10 (prin telefon). 
Cochetul stadion Tractorul din

I localitate va fi miercuri, de la 
ora 14, gazda întîlnirii dintre 
reprezentativele de juniori

I U.E.F.A. ’88 ale României și 
Austriei, din cadrul grupei pre-

1 liminare a Campionatului Euro- 
, pean. Se anunță o dispută in

teresantă, în care jucătorii pre-
I gătiți de antrenorii Nicolac 

Pantea și Vasile Kraila vizează
I o nouă victorie care să le men- 
I țină intacte șansele în cursa 

promovării la turneul final 
„Vom încerca să forțăm și pro
porțiile scorului, pentru câ 
după meciul de la Gori, cîști- 
gat de echipa U.R.Ș.S. cu 2—0. 
în prezent sîntem Ia egalitate 
cu juniorii sovietici la golave
raj" — ne spunea Stănici, că
pitanul echipei, care în ultimul 
timp a efectuat un riguros pro
gram de refacere, sub îndru
marea atentă a medicului Pom-

piliu Popescu, jucătorul Spor
tului Studențesc acuzînd o în
tindere după dificila partidă de 
la Gori. Sînt speranțe ca el să 

Preparativele 
finală, In

fie apt de joc, 
se apropie de faza finală, tn 
cursul zilei de marți întreg lo
tul participînd la o complexă 
ședință de pregătire cu carac
ter fizic-tehnic-tactic. „Sîntem 
animați de marea ambiție de a 
deschide favorabil seria celor 
trei întîiniri cu reprezentati
vele Austriei, uvertura junio
rilor o dorim să se constituie 
intr-un stimulativ ascendent 
moral pentru echipele A și de 
tineret în săptămîna următoare. 
Am încredere in băieți, extrem 
de receptivi la tot ceea ce am 
preconizat să realizăm in a- 
ceastă dificilă partidă cu ti
nerii jucători austrieci", declara 
Nîcoiae Pantea la încheierea 
antrenamentului
mineața. Iată și formația pro-

complexă

de marți di'

LĂU I SELECȚIONATE U.EF.A
?TI *

i I

Ecourile etapei a 11-a

ÎNTRE ARGEȘ ȘI OLT

babilă : Crișan — Stancu, 
Bucur, Stan, Pîrvu — Minea, 
Ștcfănică, Sclimesi — S. Mihai, 
Răducioiu, Stănici (Hanganu).

Lotul juniorilor austrieci a 
sosit la prînz la Otopeni, con- 
tinuîndu-și drumul spre Bra
șov cu autocarul. La Brazi, 
jucătorii oaspeți au făcut o 
scurtă escală pentru un antre
nament de menținere. Cei doi 
antrenori, Gerhard Bitzcl și 
Paul Gludovatz, preconizează 
trimiterea în teren a urmă
toarei formații probabile : 
Kucharczyk — Ramus, Gsch- 
naidtner, Puza, Hartmann — 
Krug, Maier, KQhbauer — 
Reinmaeyr, Kleer, Canadi.

Partida va fi condusă,
centru, de arbitrul Stefanos 
Hagi (Cipru), la linie : Cr. Teo- 
dorescu și Gh. Toth.

Adrian VASILESCU

Cum se explică acel 0—2 al Ol
tului in fața Argeșului 
pa trecută 7 — am fost 
în zilele următoa re.

Două ar fi explicațiile
1) Echipele noastre —

te mici excepții — 
siv euforia unui rezultat 
ceea ce face ca energia nsiho-fl- 
zlcă să scadă De nesimțite. F.C. 
Olt nu a făcut excepție din acest 
punct de vedere. Cu Dlus 1 la 
„adevăr", tinerii sl nu prea ex
perimentalii iucători al lui Sil

viu stănescu au socotit că vic
toria împotriva vecinilor lor — 
creditați cu un 0 la „adevăr" — 
va veni de la sine. Relaxarea 
negativă dună meciul de la Mo- 
renl a fost prima cauză a sur
prizei.

2) F.C. Argeș, despre care se 
spune mereu — cu un stereotip 
care funcționează de mai multă 
vreme — că ar fi o echipă d» 
anonimi bine strunită, este mult 
mal mult decit atît. tnceplnd cu 
Speriatu sl sfîrșind cu Radu II. 
F.C. Argeș are jucători de va
loare. în care un Stancu a fost 
un mare nedreptățit al conjunc
turii oe post de libero. în care

din eta- 
întrebat
majore: 

cu foar- 
trăies- exce- 

bun.

Stelan. atletul, are mult din vi
goarea si prestanța lui Bum- 
Leseu ca să nu mal vorbim de 
rafinatul Badea de vigurosul 
Bănută de suplul Eduard și de 
acest .argint viu" numit Dorel 
Zamfir, care se „înșurubează'’ in 
coasta tuturor apărătorilor, diz- 
loeînd — ne cont propriu — o 
defensivă întreagă. Cu alte cu
vinte. F.C. Argeș si dinamicul 
sâu antrenor Florin Halaglan 
prezintă — ca să spunem des
chis — o candidatură de seamă 
la un Ioc tn Cupa U.E.F.A. (bi
neînțeles cu condiția ca realiză
rile tehnleo-tactlce In deplasare 
să fie întărite sl prlntr-un joo 
mal bun ne teren propriu.).

...O ultimă observație. Ni s-a 
părut cel puțin curios ca înain
tașul cel mai viguros al pitește- 
nllor să fie încredințat unul mij
locaș ofensiv C. Gheorahe. care. 
In mod normal nu a putut să 
schimbe registrul. de la un joc 
la altul. Chiar să nu fi avut F.C. 
Olt o altă soluție? Sîntem siguri 
că „oltenii" au un potential mult 
mat mare

loan CHWLÂ

la

SAN MARINO - ROMANIA,
O PARTIDA IN PREMIERA ABSOLUTA

1 Zalău, 
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SAN MARINO, 10 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Selecționata U.E.F.A. ’90 
se află, așadar, la ora debutu
lui ei în preliminariile Cam
pionatului European B, Între
cere rezervată echipelor repre
zentative sub 16 ani. Și deși 
adversarul pe care-1 întîlnește 
se numește... San Marino, lotul 
foarte tinerilor noștri jucători 
a efectuat o pregătire cores
punzătoare sub îndrumarea an
trenorilor Marin Țițeica și So
rin Avram, susținînd o serie 
de meciuri amicale cu echipe 
de juniori și seniori. Pentru 
partida de aici, de la San Ma
rino, au făcut deplasarea 16 ju
cători deosebit de talentați, ' de 
Ia 12 cluburi, cei mai mulți 
fiind de la centrele olimpice de 
pregătire Viitorul. „Ne-am 
bucurat cînd sorții ne-au re
zervat ca adversar în prelimi
narii echipa San Marino —
firma ieri antrenorul principal 
al echipei. Marin Țițeica. In
tre timp, n-am putut afla ni
mic despre jucătorii pe care-i

a-

I

vom întîlni și avem o anumită 
temere izvorită, desigur, din 
acest... necunoscut total care 
înconjoară formația san-mari- 
neză. Dar ne-am pregătit co
respunzător și sper ca echipa 
să joace bine, pentru a risipi 
orice emoții in privința califi
cării". La rîndul lui, Sorin 
Avram, fostul nostru interna
țional, s-a referit la faptul că 
Ia antrenamente s-a insistat 
mult pe necesitatea desfășură
rii unui joc ofensiv percutant, 
deoarece în astfel de prelimi
narii numai golurile aduc cali
ficarea.

După ultimul antrenament e- 
fectuat marți, cei doi antre
nori s-au oprit asupra următo
rului „unsprezece" : Cioacă — 
Bereș, Haidiner, Artimon, Con- 
stantinescu — Rădos. Moisescu, 
Iiiuță. Gabor — Săvoiu, Ticu. 
De Ia confrații ziariști de aici 
am aflat și formația folosită de 
San Marino. Iat-o: Selva — 
Dclabalda. Bolini, Conti, Va
lentini — Benedectini, Santi, 
Bozachi. Zuchi — Muîaroni, 
Belardi-

Aici, la San Marino, vremea 
este bună pentru fotbal. Gaz
dele noastre acordă o mare a- 
tenție meciului, fiind vorba de 
prima întîlnire oficială susți
nută de fotbaliștii san-marinezi, 
deci de o premieră absolută 
pentru ei.

Meciul va începe la ora 14,30 
(15,30 ora noastră) 
condus de arbitrul elvețian M. 
Blattman n.

țl va fi

Laurențiu DUMITRESCU

EXEMPLU DE DISCIPLINA Șl DĂRUIRE
după care jucătorii Corvinului 
au trecut iar la cirma jocului. 

Așadar, deși ar fi avut 
mai puternice argumente 
mîne partida. Corvinul nu 
cut-o sl duminică a jucat 
bine. Aceasta are doar o 
catie : disciplina de care au 
dovadă toți jucătorii * '
tarea programului, 
lismul antrenorului 
Ardeleanu, excelenta 
cu secundul său. jucătorul activ 
M. Kleln. si condițiile aslgr.rate 
de club si organele locale pen
tru pregătire si refacere.

Amintind toate acestea sl ur- 
mărlndu-1 evoluția. Corvinul Hu
nedoara — de la „bătrînii" Kleln. 
Petcu. lonlță. Dubinciue. Mărgi
nean sau Văetus. Dină la mai ti
nerii Bardac (o pildă de abne
gație). Burlan. Stroia sau Co- 
jocaru — a dat un frumos exem
plu de mobilizare, de dăruire.

Constantin AlEXE

Flecare joc este greu sl nici o 
partidă nu e dinainte cîstiaată. 
Este o lese nescrisă a fotbalului. 
Pentru CORVINUL. căci la echi
pa hunedoreană ne vom referi 
în aceste rînduri. meciul de du
minică, cu A.S.A. Tg. Mureș, se 
anunța sl mal dificil, avînd In 
vedere rezultatele pe care aceas
ta le realizase în deplasare. Difi- 

” . . a
si mal mult după o săn- 
în care Corvinul fusese 
de solicitată. Hunedore- 
iucat toi tn Turcia. In

cultatea partidei eu A.S.A. 
crescut 
tămină 
extrem 
nii au 
Cupa Balcanică. A fost vn ade
vărat tur de forță. început luni, 
eu plecarea de la Hunedoara și 
încheiat vineri Ia prînz. Și spre 
surprinderea tuturor. Corvinul 
s-a arătat viguroasă din plecare, 
a dominat din start, arăttnd o 
excelentă dispoziție fizică. Au 
fost cam 20 de minute din re
priza secundă cînd oaspeții 
au atacat, cînd au avut o 
ușoară superioritate teritorială,

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

UN EXAMEN GREU, TRECUT CU BINE
F.C.M. Progresul Brăila - Steaua 

2-0 (1-0)
Lume multă (peste 15.000 de spectatori) la 
—F.C.M. Progresul a susținut un 

in compania unei echipe ce 
loc pe podium — steaua 

de valoarea formației din

Mizil

Brăila, 
nou 

aspiră 
Mizil. 
Mizil,

DERBYUL

SÂNIERII LA PRIMELE STARTURI
)
enile). 
y (pi- 
i An- 

sînt 
lotului 
enți o- 
neanu 

care 
medi- 
Ignat. 

3 bob 
mbrie, 
efec- 

ament 
funte- 
hicule 
arting 
;heață 
e, pe 

de 
nană), 
ti e- 
ri de

boberî din alte țări și care 
vor participa, la încheierea 
stagiului, la primul concurs al 
sezonului, inclusiv în întrece
rile pentru Cupa Mondială. în- 
toreîndu-ne cu puțină vreme 
în urmă, se cuvine să amin
tim că, de fapt, prima compe
tiție a avut Ioc la Riga, unde 
s-a desfășurat un concurs de... 
starturi (pe cale să devină tra
dițional). La Riga, pe pîrtia a- 
menaiată special pentru con
cursuri de. starturi, echipajul 
Angliei Grigore — Laurențiu 
Buiiur a ocupat un onorabil 
loo 5 ; pe primele patru locuri 
s-au clasat echipaje sovietice, 
cele din alte țări clasîndu-se 
de la locul 6 în jos.

După cum pe-a declarat se
cretarul responsabil al F.R.B.S., 
Horia Ilicșu, la înapoierea de 
la Altenberg, boherii români 
vor continua pregătirile pe
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iașl;

3. Delta — Gloria Buzău; 4. 
ICIM Brașov — Ch.mia Rm. vîl- 
cea; 5. Panduri' Tg. Jiu — Jiul; 
6. Electromureș — Tractorul; 7. 
Sticla Turda — F.C. Bihor; 8. 
Cremonese — Catanzaro; 9. Lec
ce — Brescia; 10. Messina — Ge
noa; 11. Modena — Piacenza; 12. 
Padova — Triestina; 13. Sambe- 
nedettese — Bologna.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi miercuri, 11 
noiembrie va avea ioc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, lncepînd de la 
ora 15,50. Aspecte de Ia efectua
rea operațiunilor de tragere vor 
fi radiodifuzate și în reluare, pe 
același program, la ora 23,05, și 
mîine, joi, 12 noiembrie, la ora 
8,55.
• încă o serie de beneficiari 

de cîștiguri constind în TELE
VIZOARE — 
tat 
nistrației 
sport 
tivele 
siunea 
lui în 
rență, 
numele pe lista acestor cîștigă- 
torl fericiți.

uscat. „Termenul pe uscat este 
insă impropriu, ne-a precizat 
secretarul federal, deoarece in 
afara repetărilor de starturi, a 
coboririlor cu bob cu role, 
a antrenamentelor de pregă
tire specifică și a lucrului cu 
simulator de pilotaj (îmbună
tățit față de anul trecut), ho
herii noștri vor efectua și zbo
ruri cu avioane de acrobație 
(care redau senzațiile produse 
de coborîrile cu bobul), așa 
cum au mai făcut și în alți 
ani și cum se procedează și în 
alte țări".

La sanie, disciplină sportivă 
și ea olimpică ai căfei practi- 
canți se află incă în stadiul 
de încercare de a depăși ni
velul mediocrității pe plan in
ternațional, s-a procedat la 
promovarea unor elemente ti
nere în lot. Alături de mai 
vechii Livia Gheorghiță-Pe- 
lin și Ion Apostol, în lot (an- . 
trenat de lacob Ispas șl Costcl 
Țigănuș) se află, printre alții, 
linerii Elena Bădiță, Corina 
Telecoasă, Cristian Fiorca și 
Mihai Țurea. Ca și boberii, 
sănierii au luat' zilele acestea 
primul contact cu gheața, pe 
pîrtia înghețată artificial de 
la Oberhof (R. D. Germană), 
după care, la revenirea în țară, 
își vor continua antrenamen
tele și verificările pe pista be
tonată din Sinaia, pe sănii 
cu role.

unde 
meci 
la un
Conștlenți __ _____ ,__ __ _____
elevii antrenorului R. Cosmos au început acest 
meci cu multă prudență, tatonlnd cu mingi în 
adlncime, pentru Văsîl și Pascu, eventualele dislocări 
din apărarea bine grupată a oaspeților. In prima 
repriză a rezultat un joo echilibrat, cu multe mo
mente de fotbal bun, dar numai eu două ocazii 
mai clare de gol (cite una de fiecare echipă). 
Mal întîi Cațaroș (min. 38), care s-a „bîlbîlt" în 
careul formației din Mizil, la o minge excelent lu
crată de Văsii, apoi Radu (min. 43), care, deși 
talonat de Oprea, a reușit să șuteze puternic, 
din interiorul careului, dar, atent, pe fază, Dinu 
a reținut cu siguranță. Acest echilibru perfect s-a 
frint, totuși, în min. U, cînd TITIRIȘCĂ a profi
tat de o clipă de neatenție a apărătorilor oaspeți 
și eu un șut sec de la M m a înscris tn colțul 
lung: 1—4.

La reluare, dominarea formației gazdă s-a ac
centuat șl, In min. Sl, ea și-a mărit avantajul: 
PETRACHE execută înșelător o lovitură liberă de 
la 20 m, lateral stingă, A. Marin tentează, pă
călind zidul, șl mingea se strecoară In plasă pe 
lingă un Mfczea pironit pe linia porții. Brăilenii 
stnt tn continuare la cîrma jocului șl Pascu (min. 
58), Văsîl (min. 67 și ------ ’ ------- ------
a marca.

Arbitrul G. lonescu
formațiile:

F.C.M. PROGRESUL:____ _______ ______
DARIE, Chiriță — Cațaroș (min. 83 Coman), Titi- 
rișcă, Petrache — 
VAsII, PASCU.

STEAUA MIZIL:

87) ratează ocazii bune de

(București) a condus bine

DINU — OPREA, IONAȘCU,

A. Marin (min. 60 Nehoianu),

Mîrzea
CHE, Stanciu (min. 10 A. 1 
GALEȘ, GOIA — Greaca i 
gore, RADU.

I — MIronaș, MIHALA- 
ENE), Drăgan — Cosma, 
(min. 70 C. Lazâr), Gri-

Pavel PEANA

ANUNȚ

O VICTORIE MERITATA

COLOR s-au prezen- 
la sediul central al Admi- 

de St?t Loto-Prono- 
pentru a-ș ridica respec- 
ciștigurl, obținute Ia eml- 
specială limitată a Lozu- 
Pllc. Jucînd cu perseve-' 
oricine porte să-și înscrie

J
L

O.N.T. CARPAȚI
ȘOV organizează în 
da 26—29 noiembrie 
xamenul de reatestare pen
tru monitorii de schi ates
tați în anul 1987. Candi
dați! se vor prezenta la a- 
genția de turism de la ho
telul „Carpați" cu dosarele 
complete.

Informații suplimentare se 
pot obține la telefonul 
4.42.86 sau 1.31.74. |

BRA- 
perioa- 
a.c. e-

Pandurii 2—0 (1—0)
succes un examen 

C.S.M. Pandurii 
__  ______ _____ s-a dovedit deo

sebit de ambițios și a făout risipă de energie pînă 
în ultimele secunde ale meciului. Brașovenii au 
luat un start bun, descblzînd scorul în minutul 3. 
prin ALDEA, care a transformat excelent o lovi
tură liberă de la circa 18 m. Se părea că Tractorul 
va realiza un scor mare, dar oaspeții au trecut 
cu bine acest șoc, prelulnd inițiativa, apropiindu-se 
deseori de poarta lui Dingan.

Și după pauză Tractorul a apăsat la început pe 
accelerator șl, firesc, s-a desprins hotărîtor de 
partenera sa de întrecere. Aceasta s-a întimplat în 
minutul 48, la capătul unei frumoase faze, Ini
țiate de Marcăș și finalizate de VARGA : 2—0.
Gazdele au mai avut perioade de dominare insis
tentă, creindu-șl cîteva ocazii, însă nu le-au fruc
tificat: în min. 72, Gaspar a degajat de pe linia 
porții balonul trimis de Marcăș; tn min. 81. Fol- 
bert a greșit de puțin ținta.

Victorie meritată a brașovenilor Arbitrul L. Săiăjan 
(Satu Mare), care a condus bine, a arătat carto
nașul galben Jucătorilor Anghel. Solea- Paraschiv, 
Catană și Nuțu.

TRACTORUL BRAȘOV: Dingan — Anghel, GO
RAN, Hintea- C. Mureșan — Dumitrescu, Manta, 
ALDEA (min. 77 Folbert) — MARCAȘ, VARGA, 
Fi. Vasile.

C.S.M. PANDURII TG. JIU: Porojnlcu — Burun- 
tia ANDRIUCA, Catană, Șolea — Andronache. Pa
raschiv, GAȘPAR, Bodîrnea (min. 70 Nuțu) — Fri
mu (min. 55 Burlan), Gugu.

Pompiliu VINTILÂ

Tractorul - C.S.M,
Tractorul a mal trecut cu 

greu. De astă dată, adversarul. 
Tg. Jiu — liderul seriei a Il-a —

cele 
să a- 
a fă- 
foarte 
expll- 

_____  dat 
in respec- 
profesiona- 
Constantln 
colaborare

A FOST ONORAT
Jiul Petroșani - Inter Sibiu 1—0 (0—0)
Derbyul seriei a II-a, desfășurat duminică In 

Valea Jiului, a opus două formații care aspiră să 
revină (Jiul) sau să promoveze după aproape patru 
decenii (Inter) pe prima scenă fotbalistică a țării. 
Din start, Jiul (pregătită de tandemul L. Vlad șl 
I. Crăclunescu) se dezlănțuie, ișl revarsă atacurile 
în valuri, cu mare repeziciune, spre buturile e- 
chipei din orașul de pe Clbin, dar defensiva si- 
biană (bine clădită fizic, cu un gabarit impresio
nant) este la post șl neutralizează iureșul petro- 
șenean. Se joacă rapid, nervos, cu un mare anga
jament fizic și o totală dăruire. Din păcate, încleș
tarea din teren depășește tn unele momente fair- 
play-ui, obllgtndu-1 pe conducătorul partidei să 
arate cinci cartonașe galbene (Stoinescu, Sedecaru, 
Stana — Jiul, respectiv șisoe și Boar — Inter) șl 
să acorde un penalty, tn min. 25 — la un fault 
în careu comis de Cosma asupra lui Lasconl —, 
ratat de același LASCONI, care a șutat pe Ungă 
bară I Golgeterul Jiului șl al seriei își va răscum
păra, insă, greșeala tn min. 70, cînd va Înscrie, . 
de altfel, singurul gol al meciului, la o „gală In 
bloc" a defensivei slbiene. Finalul partidei a fost 
incandescent, de un mare dramatism, Jiul ratînd 
majorarea scorului (Lasconl — min. 75, 78, 81, 
Timofte — min. 85 și Păuna — min. 88), dar și 
Inter (la timonă cu M. Bondrea) trecînd tn două 
rindurl pe Ungă egalare (Văsîi — min. 82, „ghiu
lea" peste „transversală" și Gingu — min. 85).

Arbitrul loan Igna (Timișoara) a condus bine 
formațiile:

JIUL: Boitor — Dlanu, SEDECARU, SZEKELY, 
B. POPESCU — Crlstea, Moromete (min. 60 Stana), 
TIMOFTE — Stoinescu (min. 67 Florescu), Păuna, 
LASCONL

INTER: V. MARCEL — Șisoe, COSMA, Boar, Ar- 
menean — STANESCU, Ciobanu (min. 75 Bîrsan), 
ȘOARECE (min. 73 Tenghea) — Văsîi, Gîngu, Nanu.

Aurel PĂPĂDIE

ȘAPTE GOLURI FRUMOASE
F.C. Bihor — Gloria Bistrița 5—2 (2—1)
La Oradea, un veritabil spectacol fotbalistic, la 

nivelul 
tntilnlt

încă 
jocului . ...
nute, au demonstrat calități de... lider; pe de altă 
parte, oaspeții s-au angajat și el tntr-un fotbal de 
calitate, ceea ce a condus la una dintre cele mai 
bune partide văzute la Oradea în ultimii ani. Iată 
golurile, altminteri de o deosebită frumusețe: în 
min. 15, Georgescu este lansat, are șansa golului, 
dar portarul bistrițean îl icroșează și... 11 metri, 
pe care-1 execută lie, Nalați respinge în bară și 
balonul e reluat sigur de MUREȘAN In plasă; 
două minute mal tlrziu, Dtăghici îl „ghicește" pe 
Lazâr, acesta centrează exact și MUREȘAN înscrie 
spectaculos, en capul; tn min. 40, Bruchental faul
tează la 17 metri, FLOREA execuți impecabil și 
Înscrie pe lingă Lăzăreanu; în secunda 33 a re
prizei a doua, Lazăr pasează sigur la KULCSAR, 
care șutează direct șl 3—1 pentru gazde; fază ex
traordinară tn min. 84: cursă Lazăr, pasă la lie. 
acesta combină cu KULCSAR. care marchează; în 
min. 88, LAZAR îl lansează pe Clgan, șut și..* 
bară, balonul revine la primul, care înscrie; apoi, 
oaspeții Ies mai insistent In atac prin Manea șl 
combinația acestuia cu SUVAGAU îi prilejuiește 
ultimului să Înscrie pentru oaspeți, pecetluind sco
rul.

A condus bine Viorel Alexandru (București).
F.C. BIHOR: Lăzăreanu (min. 46 Blid) — DRA- 

GHICI, Biszok, Bruchental, Baba — TAMAS, MU
REȘAN, ILE, Lazăr — KULCSAR, Georgescu (min. 
46 Clgan).

GLORIA: Nalați — Nlcotae, Costin (min. 81 SU
VAGAU), Tătăran, Hurloi — Baciu, FLOREA, Radu, 
Roman — Soare, MANEA.

Miron MOGA

unul bun meci din prima divizie: s-au 
locul 1 cu locul 2.
din start, gazdele s-au instalat la cîrma 
— tn care, pe parcursul celor 90 de mf-



SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

li învins, coniinuâ! Ai pierdut, continua I

Astăzi !â Aticii, in Campionatul European fli!A

MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA-FRANȚA
Astăzi, un nou examen inter

național al rugbyștilor noștri 
— meciul cu reprezentativa 
Franței din cadrul Campiona
tului European FIRA.

Programat pe Stadionul Ar- 
mandie din cunoscutul centru 
rugbystic Agen, meciul se a- 
nunță dificil pentru tricolorii 
noștri, care au de înfruntat pe 
finalista primei ediții a „Cu
pei Mondiale". Aflați încă de 
duminică seara la Agen, el au 
efectuat antrenamente de aco
modare. Antrenorul Mihai Na- 
ca ne-a comunicat formația 
eare ya intra în teren la fluie
rul arbitrului scoțian J. Flem
ming — el va fi ajutat la tușe 
de compatrioții săi J. Mcxon și 
J.B. Anderson — și care se 
compune din : Piti’ — Lungu, 
Tofan, Tinea, Toader — D. A- 
țexandru, Paraschiv — Dumi- 
traș, Dumitru, Murariu — Ve- 
reș, L. Constantin — Leonte, 
Avram, Bucan. Cu excepția ta- 
lonerului Avram, toți ceilalți

jucători au făcut parte din e- 
chipa României care a întrecut 
la 25 octombrie, la Iași, repre
zentativa U.R.S.S.

In ceea ce privește echipa ță
rii gazdă, ea va avea, proba
bil, următoarea alcătuire : Blan
co — Berot, Charvet, Andrieu, 
Lagisquet — Mesnel, Berbizler 
— Janik, Rodriguez, Champ — 
Condom, Lorieux — Ondarts. 
Dubroca, Armary.

Meciul va 
(ora locală).

începe la ora 15

★

la Chișinău, meciul 
U.R.S.S? — Italia s-a încheiat 
cu scorul de 12—9 (9—6) în fa
voarea formației sovietice. Punc
tele au fost înscrise de Miro
nov — 3 lovituri de pedeapsă, 
Sliusar — drop, respectiv, Be- 
ttarello — 3 l.p-
• în cel de-al doilea meci : 

București (juniori) — Varșovia 
(tineret) 46—6 (24—6).

• Disputat

BOX
• IN TURNEUL international 

de box. desfășurat la Eg ir (Un
garia), cu participarea unor pu- 
giliști fruntași din 10 țări, prin
tre laureatl s-a numărat si boxe
rul român R. Silaghi. care in fi
nala cat. ușoară l-a întrecut la 
puncte, cu o decizie de 4—1, pe 
cunoscutul pugilist cubanez Gil
berto Heredia

ȘAH
• LA GRAZ, un puternic tur

neu international de sah ..open*4 
a fost cîștigat de iugoslavul B. 
Daljanovlcl. cu 7 p. La numai 
o jumătate de punct de Învingă
tor s-a clasat marele maestru 
român Mihai Șubă. Marele ma
estru Florin Gheorghiu a totali
zat 6 p.

TENIS DE MASA
• LA GORLITZ s-au desfășu

rat Campionatele Internaționale 
de seniori ale R.D.G. la tenis 
de masă, la care au luat parte 
sportivi din Bulgaria. Cehoslova
cia. Polonia. România, Ungaria 
Si R.D.G. Soortlvli noștri —ma
joritatea juniori si cădeți, con
duși de antrenorul Em. Baclolu 
— au avut o frumoasă cofnnor- 
tare sltuîndu-se pe locul I la 
echipe masculin (C. Toma, R. 
Revisz) si” dublu fete (Daniela 
Musetolu — Iulla Riscante. pe 
locul 2 la simplu (C. Toma) si 
pe locul 3 la simplu (Adriana 
Năstase. lulia Rîșcanuj. dublu 
(C. Toma. R. Revisz) si echipe 
fete.

lAURtAÎII CAMPIONATELOR EUROPENE Ot JUDO PENTRU TINERET
Campionatele Europene de ju

do pentru tineret, desfășurate în 
localitatea poloneză Wroclaw, au 
fost dominate de reprezentanții 
Uniunii Sovietice, care au cuce
rit trei titluri de campioni, trei 
medalii de argint și una de bronz, 
deci toți sportivii sovietici au 
fost pe podium. Iată, de altfel, 
primii clasați: cat. superușoai-ă: 
1. Dragoș Bolbose (România), 2. 
R. Demersan (URSS), 3. P. Kam- 
rowskl (Polonia) si P. Laurent 
(Franța): semlușoară: 1. Vah
tang Dzaparidze (URSS). 2. I. 
Kostadlnov (Bulgaria). 3. Ch. 
Taurines (Franța) si R. Novacek

(Cehoslovacia): ușoară: 1. Ște
fan Dott (R.F. Germania). 2. Z. 
Zsoldos (Ungaria). 3. S. Varaev 
(URSS) si A. Wurth (Olanda) : 
semimijlocle: 1. Oleg Malsev
(URSS). 2. J. Laats (Belgia). 3. 
Florin Lascău (România) si M. 
Baca (Cehoslovacia): mijlocie : 
1. Serghel Klișln (U.R.S.S.), 2.1. 
Todorov (Iugoslavia). 3. Nicolae 
Ioslf (România) si D. Padvano 
(Italia): semigrea; 1. Eric Fau- 
roux (Franța). 2. L. Svirirt 
(URSS). 3. M. Koch (R.F. Ger
mania) si M. Vulev (Bulgaria) : 
grea: 1. Balei Kubacki (Polo
nia) 2. J. Darznieks (URSS). 3.

M. Richter (R.D. Germană) si G. 
Mothonnet (R.F. Germania).

Campioanele în Întrecerea fe
minină. în ordinea categoriilor 
de greutate: Jessica Gal (Unga
ria). Nicola Faibrother 
Britani e). "
(Olanda).
(Austria),
(Franța).
Britanie)
Germania'.

(Marea 
Domelen 

profanter
Magauâ
(Marea

Ingrid Van 
Suzanne

Sophie
Amanda Bell
si Katja Becker (R.F.

PREȚUL SUCCESULUI
Tamaș Darnyi a devenit, 

la Strasbourg, cel mai 
complet înotător al lumii, 
cîștigînd și la 200, și la 400 
metri mixt, adică probele 
care ar fi pentru înot cam 
ceea ce e decatlonul pen
tru atletism Flash-uri, in
terviuri, conferințe de pre
să, in fine, tot ce i se cu
vine unui mare performer 
care-și înct.nunează cele 
două medalii de campion 
și cu două aproape incredi
bile recorduri mondiale, u- 
nul (2:00,56 la 200 m mixt) 
fiind pe cale de a se trans
forma într-o nouă... fostă 
limită de netre-.ut (nici a 
doua — 4:15.42 pe 400 m 
mixt — nu-i prea depar
te !). Andraș Hargitay și 
Zoltan Veraszto au un 
demn urmaș

Acum lucrurile par fru
moase și chiar sînt. Dar, ca 
de obicei, istoria se scrie șl 
altfel, adică din greu, ma
rii campioni nefiind — 
spune o vorbă — cei de pe 
podiumyl de premiere, ci 
munciții dir greu la antre
namente, cei obligati, poate, 
la un moment dat 
tărîri pe care nu 
meni au puterea 
Tarnaș Darnyi e, 
punct de vedere, 
del.

Cine i-a studiat evoluția 
s-a mirat ce in tot cursul 
anului 1983 tînărul perfor
mer n-are nici o cifră în 
dreptul numelui său. Atunci, 
în acel ah. avea 16 ani, con
stata cu tristețe că ochiul 
său sting devine mereu mai 
insensibil la lumină. Medi
cii l-au studiat, l-au cerce
tat și au decis: întrerupe
rea performanței, prețul fi
ind prea mare adică pier
derea completă a ochiului. 
Dar Tamaș s-a decis rapid.

să ia ho- 
mulți oa- 
să le ia. 
din acest 

un mo-

A semnat un act prin care 
își asuma, de unul singur, 
întreaga 
pentru ce avea să urmeze. 
Și a argumentat: „Am vi
sat o viață (la 16 ani I I) 
să fiu campion, am muncit 
imens pentru asta și nu pot 
renunța. Cu orice risc !“. 
Și riscul n-a iertat, vede
rea ochiului sting s-a pier
dut definitiv, dar Tamaș 
Darnyi a devenit cel de la 
Strasbourg...

Portretul acestui record
man al vieții și al sportu
lui nu este însă complet, In 
1985 devenea dublu cam
pion al Europei. Oricine 
s-ar fi bucurat, Darnyi in
să nu: „E adevărat că am 
cîștigat, dar nu l-am învins 
încă pe recordmanul lumii, 
canadianul Baumann" ’ — 
spunea la doar cîtevâ mi
nute după victorie ! In 1986 
„recidivează" la C.M., unde 
printre învinși se afla în
suși... Baumann, dar și 
atunci a existat un prilej 
de nemulțumire declarat, 
primul timp al sezonului 
fiind nu al lui Darnyi, ci al 
brazilianului Prado ! ! Iar 
recent, la Strasbourg, după 
două titluri și tot atitea re
corduri mondiale, pe care 
nimeni și nimic nu le mai 
umbrea, problema s-a pus 
în alți termeni: „Nu, nu-mi 
voi acorda nici o zi de 
pauză. La 20 de ani nu prea 
mai am timp la dispoziție 
și înaintea mea strălucește 
singurul trofeu pe care nu-1 
am, medalia olimpică de 
aur: n-aș vrea cu nici un 
chip s-o pierd...".

După asprul preț plătit 
deja se mai îndoiește cine
va că ar putea- fi altfel ?

responsabilitate

Radu TIMOFTE

DINAMO, DIN NOU IN ELITĂ
SUCCES AL MATURITĂȚII VALORICE (Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. I)

Drumul echipei noastre cam
pioane pînă în sferturile de 
finală a fost marcat de o con
tinuă creștere a formei, la a- 
ceasta contribuind decisiv și 
refacerea destul de rapidă a 
accidentaților, pe lista acestora 
figurînd numele unor piese de 
bază în angrenajul echipei — 
Vasile Stingă, Adrian Ghimeș 
sau Marian Dumitru — medi
cului echipei, dr. Barbu Aiexiu, 
revenindu-i, în principal, me
ritele.

Handbali.știi steliști și antre
norii Radu Voina și Ștefan Bir- 
talan au depășit rapid momen
tul dificil din timpul și. fi
rește, de după eșecul din ulti
mul meci al turului campiona
tului în compania formației Di
namo București, abordînd du
bla partidă cu campioana Sue
diei cu atenție și seriozitate.

Cum scriam în cronica me
ciului de la Goteborg, echipa 
noastră a început bine partida 
și în mod normal se îndrepta 
spre un rezultat favorabil. N-a 
fost așa pentru că Ia... recidi
vele de neatenție s-au adunat, 
decisiv, și erorile de arbitraj, 
și în final Steaua pierdea cu 
cinci goluri diferență. în aces
te condiții, partida de la Bucu
rești era decisivă. Victoria din 
partida-retur s-a conturat din 
start, la ea adueîndu-și con
tribuția toți componenții echi
pei, reuniți într-un mecanism 
bine pus la punct fizic, fundal 
pe care detaliile tehnico-tac- 
tice (unele de rafinament) au 
putut să se evidențieze. La for
ța recunoscută de atac a cam
pioanei României, cu Vasile 
Stingă redivivus, s-a adăugat 
o apărare mobilă și atentă, a- 
dlcă exact ceea ce a lipsit mult 
handbaliștilor militari în se
zonul competițional de toamnă. 
Și pentru a întregi tabloul a- 
părării, trebuie reliefată con
tribuția portarului Nicolae 
Muntcanu, cu totul de excepție, 
artizanul principal al victoriei 
de la București, la șapte go
luri diferență, care a adus e- 
chipei Steaua calificarea în 
sferturile de finală ale C.C.E. 
Am notat 17 intervenții in ex
tremis ale mereu tînărului... 
veteran al handbalului nostru 
(rechemarea la lotul reprezen
tativ dovedindu-se normală, 
nicidecum de circumstanță) la

cele 40 de aruncări la poartă 
ale suedezilor, multe fiind pa
rate din situații clare de gol. 
Cum aminteam, Vasile Stingă 
a fost „omul de gol“, cele 11 
reușite înscrlindu-se în „gra- 
fic“. Alături de cei doi, O' fru
moasă comportare a avut-o un 
alt reprezentant al „vechii 
gărzi*4 steliste, Cezar Drăgăniță, 
care, la entuziasmul și dărui
rea cunoscute, a adăugat acum 
și o ordonare atentă a acțiu
nilor atît în atac, cit și în a- 
părare. Dumitru Berbece mar
chează o constanță de metro
nom în ceea ce privește efica
citatea, în general jocul acestui 
talentat handbalist înregistrînd 
un plus de ordonare și serio
zitate. în sfîrșit, notăm. reve
nirea, spre cotele care l-au con
sacrat, conducătorului de joc 
Adrian Ghimeș, rapiditatea în 
pasarea mingii, a dirijării tac
tice a atacului, toate fiind în 
evident progres. Nu putem în
cheia fără a nota și punctele 
ceva mai slabe ale ’ echipei — 
pivoții și extremele stînga 
în general, sub valoarea 
ansamblu.

★
Alte meciuri in cupele euro

pene:
C.C.E.: Wybrzeze Gdansk — 

Elgor Bidasoa (Spania); Vikin- 
gur Reykjavik— T.S.K.A. Mosco
va;. Metaloplastica Sabac — Du- 
kla Praga.

CUPA CUPELOR: Medvescak
Info Zagreb — S.C. Leipzig; Ba- 
nik Karvina (Cehoslovacia) — 
Atletico Madrid; S.K.A. Minsk — 
Uraedd Porsgrunn (Norvegia); 
Holte I.F. (Danemarca) — TV 
Grosswallstadt (R.F.G.).

CUPA I.H.F.: St. Omar St.
Gallen — Filippos Verias (Gre
cia) ; F.C. Barcelona — ASK 
Vorwarts Frankfurt/Oder; USAM 
Nîmes — Granitas Kaunas.

minut 26,02 cînd marca Hagiu 
și se făcea 13—9, pentru a in
terveni o pauză forțată, cu dis
cuții aprinse la masa secreta
riatului, totul ducînd la ieșirea 
din ritm a dinamoviștilor, în
vingători în final (doar) la 
două goluri, 14—12. Un avans 
care s-a dovedit, în cele din 
urmă, prea fragil pe drumul 
calificării, decisă în ultimele 
6 minute din totalul de 56 al 
dublei întîlniri...

în piscina „Le Naiadi", din 
Pescara, unde publicul și-a în
ceput zgomotosul repertoriu cu 
mult înaintea semnalului inau
gural, Hagiu a înotat mai re
pede decît Papa la prima min
ge, pierzînd-o însă, apoi, cu 
prea mare ușurință. Și a fost 
imediat 1—0 pentru Sisley. Ita
lienii au aplicat un sever „om 
la om“ pe tot terenul, încer- 
cînd și reușind să împiedice 
punerea în valoare a șuterilor

bucureșteni de 
fructificînd, în schimb, 
contraatacuri la care 1 
a scăpat măiastru de sub su
praveghere. Echilibrul s-a re
făcut însă în următoarele două 
reprize, cînd în prim-plan s-a 
aflat portarul Simion, el sco- 
țînd, între altele, trei șuturi 
consecutive, trase cu sete, în 
20 de secunde din finalul sfer
tului trei I Speranțele dinamo
viștilor renășteau. Dar a fost 
de ajuns o eliminare gratuită 
a lui E. Ionescu, pentru ca Sis
ley să ia avantajul hotărîtor 
pe fondul căderii psihice a po- 
loiștilor noștri, oare nu au reu
șit golul nici din două superio
rități numerice (într-'un meci 
sub semnul fair-play-ului, ra
portul acestor situații s-a ci
frat doar la 5—5, fiecare eAi- 
pă fructificînd cîte 2). Vor
bim de factorul psihic și tre
buie să insistăm asupra lui : 
aici a fost, pentru Dinamo, 
„călcîiul lui Ahile“ ! Miza și-a

la distanță, 
’, două 

Estiarte

pus amprenta pc evoluția jucă
torilor săi, de la început în u- 
nele cazuri, spre final în altele.

Au intervenit și unele decizii 
dezavantajante de arbitraj — 
oricum mai aproape de adevăr 
ca la Pitești —, a intervenit și 
clasa foarte înaltă a lui Esti
arte, dar adevărul gol-goluț, e 
că formația noastră a jucat 
sub valoarea ei, între evolu
țiile din cele două manșe exls- 
tînd o serioasă diferență. Am 
numărat pe degetele unei sin
gure mîini șuturile de la dis
tanță, timpul de atac s-a irosit 
adesea, au fost destule pase 
greșite, plus cîteva bare. Pe 
scurt, cu excepția lui Simion 
(„un portar în asemenea formă 
te poate conduce la victorie !“, 
exclama ex-internaționalul Di
nu Popescu), a lui Moiceanu 
sau Ș. Popescu, poloi.știi dina- 
movisti au rămas datori la ora 
returului de la Pescara. Ascen
siunea în „careul de ași“ al 
sportului cu mingea pe apă, la 
nivelul cluburilor europene, 
rămîne o performanță. Dar și 
regretele de . a nu merge mai 
departe rămîn mari...

F.C.
LOTURILE AUSTRIEI VOR 

FI ALCĂTUITE JOI
de campionat, partida cea 
importantă fiind programată în 
capitală, între Rapid și 
Tirol.

Federația de fotbal 'din Viena 
ne-a comunicai că loturile re
prezentative ale Austriei (A și 
tineret), care vor juca în com
pania echipelor similare ale 
României în preliminariile C.E., 
vor fi alcătuite, joi dimineața. 
Am fost Informați că meciul de 
tineret este programat marți 
seara, la Stockcrau, iar cel din
tre primele reprezentative, 
miercuri, la Viena, ambele în 
nocturnă. Ni s-a mai anunțat că 
sîmbătă are loc o nouă etapă

Cehoslovacia — Țara Galilor, 
prezent, în această grupă, 
frunte se află Danemarca cu 8 
dar ea și-a încheiat jocurile, 
urmează Țara Galilor cu 6 p 
j) și Cehoslovacia cu 5 p (5 j). 
Numai o victorie a galezilor îi 
va putea... detrona pe danezi ! 
La scor egal sau la victorie a 
Cehoslovaciei, Danemarca rămîne 
calificată.

In 
în 
P,
O
(5

• PE SCURT $ PE SCURT • PE SCURT •
ȘAH • Meciul pentru titlul 

mondial, ee se dispută la Se
villa, între marii maeștri sovie
tici Gări Kasparov și Anatoli 
Karpov, a continuat cu partida 
a 11-a, încheiată la mutarea a 
50-a cu victoria lui Kasparov, 
oare conduce cu 5—5 p. în parti
da a 12-a programată astăzi, 
Kasparov va avea piesele albe.

TENIS • Turneul feminin de 
la Worcester (Massachussetts) a 
fost cîștigat de Pam Shriver, 
care a învins-o în finală cu 
t-*-4, 4—6 6—0 pe‘ Chris Evert.

TIR • în Venezuela, la Valen
cia, Campionatul Mondial pen
tru probele de talere aruncate 
din șanț a fost cîștigat de spor
tivul sovietic Dmitri Monakov, 
cu 217 t.d., urmat de Jorg Dah- 
hen (R.D. Germa ă) — 216 t.d. 
și de Aleksandr Laurinenko 
(U.R.S.S.) — 215 t.d. La feminin, 
pe primul ’o- s-a situat Yln 
Welping (R P. Chineză) — 183 t.d. 
Pe echipe a ci- gat R.D. Ger
mană cu 430 d.. urmată de I-
talia 428 t.d. si Cehoslovacia 422 
t.d.

Azi : in preliminariile C.E.
JOCURI DECISIVE LA 
SOFIA, BELGRAD SI 

PRAGA

CAMPIONATE

trei 
pre-

Astăzi, se vor desfășura 
partide foarte importante în ; 
liminarllle C.E.

în grupa a 7-a, la Sofia, un 
meci decisiv pentru calificare : 
Bulgaria — Scoția. Un scor egal 
va aduce definitiv pe primul loc 
echipa Bulgariei (pentru că ce
lălalt joc, Belgia — Luxemburg, 
nu mai poate periclita 
fruntașelor).

In grupa a 4-a, la 
Iugoslavia va susține o 
hotărîtoare cu Anglia (9

poziția

Belgrad, 
partidă 

p din 5 
j). Englezii susțin ultima întîl- 
nire și, în caz de scor egal, 
vor lua drumul spre „Euro 88“. 
Dacă va învinge Iugoslavia, si
tuația se «a complica. Acum Iu
goslavia are 6 P din 4 j și va 
mai avea de susținut un joc cu 
Turcia, în deplasare (16 decern- 
bri*e). Deci, pentru a se cali
fica. Iugoslavia ar* nevoie de 4 
puncte (două victorii).

în fine, o altă confruntare de
cisivă, la Praga în grupa a 6-a:

BELGIA (et. 13). Antwerpen — 
Anderlecht 2—0 Lokeren — Beer- 
schot 2—1, Malines — Winterslag 
4—1, Racing Jet — La Gantoise 
0—1. Courtrai — S.K. Beveren 
3—2, Standard Liege — Cercle 
Bruges 0—3, St. Trond — F.C. 
Liege 1—1, F.C. . Bruges — Mo- 
lembeek 1—1. In clasament : 
Antwerpen 21 p Malines 20 p. 
F.C. Bruges 19 p, Waregem, și 
Anderlecht cu cîte 18 p.

UNGARIA (et. 14). Ferencvaros
— Siofok 1—0, Tatabanya — Za- 
laegerszeg o—o, Vac — M.T.K. 
0—1, Vasas — Gyor 0—1. Be- 
kesesaba — Debrețin 1—1. Ka- 
posvar — Honved 0—2. Szomba- 
thely — Pees 4—1.
Ujpesti Dozsa 1—1. Pe primele 
locuri: ~ "
Ujpesti Dozsa ov cîte 18 p.

GRECIA * ■ -
rlssa 2—1, 
Verla — 
piakos — 
Panahaik! 
Panionios 
Serres —
— Ethnikos 1—0 
rlssa 11 p, o.F.i. 
cu cîte 10 n.

Videoton

Honved 19 p. GyBr șl

(et 7). A.E.K.
Arts

Dlagoras 2—1.
Panathinaikos
— Kalamarla

— O.F.T. Creta
Iraklis 1—2. P.A.O.K. 

în frunte: La- 
Creta și Aris

La-
Levadia 3—0, 

Olvm-
1—4,
3—0,
1—2,
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