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TINERI Șl TINERE,
Frontul Democrației ți Unității Socialiste vă adresează ă 

; chemarea tie • participa activ, cu întreaga energie ți g 
entuziasmul vostru tineresc, la eforturile tntregului popor g 

; pentru dezvoltarea socialistă a patriei.
Fiți mereu prezenți, prin munca voastră avintată, acolo g 

; unde patria are moi multă nevoie de voi I Folosiți din plin g 
■ minunatele condiții de pregătire, muncă ți viață pe care io* g 
; ««etatea noastră vi le-a creat, însupți-vâ ți aplicați cele mai p
î noi cuceriri ale științei ți tehnicii, concepția revoluționară, 
i materiafist-dialectică despre lume ți viață a partidului I Du- S 
i ceți mai departe, prin munca voastră fără preget, făclia Ș 

progresului, a socialismului ți comunismului in România I
Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI | 

Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

consiliile populare - preocupare pentru timpul liber

ProtetaH (Ba toate tărfle, unMI-trăl,

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT
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al oamenilor muncii Marginalii la evoluția echipelor noastre

In adunările cetățenești din comuna voluntari

S-A DISCUTAT LA FEL DE ÎNSUFLEȚIT Șl DESPRE SPORT
în cupele continentale Ia handbal

La biroul său, interlocutorul 
nostru vorbește cu patimă :

— ...Vedeți, mie între altele 
îmi place orientarea turistică, 
pe care am practicat-o ani în 
șir. Concurezi în aerul curat 
al pădurii sau al muntelui, ești 
solicitat din punct de vedere 
fizic, inteligența îți lucrează. 
Destindere, refacere, în adevă
ratul înțeles al cuvîntulul...

Interesant de arătat că cel 
care „pledează" nu este, . .așa 
cum s-ar crede, .un activist 
sportiv. Valerie Sibiceanu este 
„■primarul comunei Voluntari 
la care ajunsesem, acum, în 
preajma alegerilor de deputați 
în consiliile populare, cunos- 
cîndu-i pasiunea pentru sport. 
Știind, însă, puține despre a- 
ceastă comună — . doar că „Ia 
plecarea din Capitală, deschide

drumul spre Litoral" — am 
cerut o prezentare a ei. Șl am 
aflat: „Comuna Voluntari este 
...cea mai mare din țară". 
„Marea majoritate a oamenilor 
lucrează în întreprinderile și 
instituțiile existente la noi sau 
în Capitală. Nu sîntem o co
mună cu specific agrar, cum 
s-ar crede... Ce spunem alegă
torilor în adunările pe care le 
ținem în această perioadă ? 
Discutăm, evident, probleme 
gospodărești, de dezvoltare a 
comunei, de îmbunătățire a 
vieții oamenilor — cum ar fi, 
de pildă, construirea do apar
tamente noi. Dar știți ceva ? 
în multe din adunările la care 

avem 27 de cir-
se

ne referim 
cumscripții electorale 
vorbește și despre sport. Oa
menii vor — tineri și adulți —

minaur: HANDICAPUL DE 10 GOLURI• • •S-A TRANSFORMAT lN NOTA... 10!
Amesteoînd într-un creuzet 

de adevărați (și de invidiat) 
alchimiști cele zece goluri han
dicap cu care s-au întors de 
la Halmstad, handbaliștii de la 
Minaur Bala Măre le-au trans
format într-o superbă... NOTA 
101 Fapt care nu trebuie să 
surprindă, din moment ce ma
joritatea suporterilor lor,, mi
nerii, știu să scoată aurul din 
impuritățile aproape identice 
cu cele manifestate în jocul din 
deplasare al handbaliștilor lor 

învață
o viață sportivă a 
înființăm echipe, 
struim un stadion, 
sprijinul necesar...".

Nu se putea altfel. Ajunși 
aici, am... comutat discuția nu
mai pe problemele mișcării 
sportive din comuna Voluntari. 
La care. în afara primarului,

Cetățenii lucrează la viitorul stadion din comuna Voluntari 
Foto: Răzvan MILCA

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE privire sinteticei

comunei, să 
să ne con- 
Promit tot

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

îndrăgiți ! Meseria se 
muncind !...

Duminică 8 noiembrie 
zăm data, întrucît ea 
mine, cu siguranță, una

(precl- 
va râ- 

_ _ ,... __  de re
ferință în ceea ce se va mai 
întîmpla de aici înainte în 
handbalul băimărean) ECHIPA 
cunoscutului antrenor Lascăr 
Pană și a colegului său de la 
conducerea tehnică, Petre A- 
vramescu, a practicat un joc de 
o acuratețe a fazelor, de o pre
cizie și o finalizare care — 
dacă s-ar fi filmat — ar de-

veni handbal-școală pentru 
orice antrenor și pentru orice 
jucător care practică acest 
sport la cel mal înalt nivel.

O schemă tactică aparent 
simplă — și poate că așa și 
este — dar care a fost pusă în 
aplicare în momentul cel mai 
potrivit, a scos pur și simplu 
din circulație pe doi dintre 
stîlpli formației suedeze, Lind
gren și Andersson : Lascăr 
Pănă i-a trimis pe Covaciu si 
pe Marta să-i MARCHEZE 
STRICT, nu doar să-i țină om 
la om. Ei bine, din acest mo
ment adversarii lui Minaur au 
avut nevoie de aproximativ 
șase minute pentru a înscrie 
un nou gol ! „Dacă făceam lu
crul acesta în prima repriză — 
ne spunea antrenorul principal 
al lui Minaur — pauza devenea 
un sfetnic bun pentru suedezi,

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag a l-o)

După o finală palpitantă, de mare spectacol

STEAUA A CIȘTIGAT CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE
Galațiul, oraș în care boxul 

este la el acasă, a găzduit fi
nala Campionatului Național pe 
echipe, fază a competiției în 
care au ajuns formațiile Steaua 
și Farul Constanța. Două fina
liste merituoase prin evoluțiile 
anterioare și care, mai ales 
prin modul în care s-au pre
zentat în acest ultim act al în
trecerii, merită cu prisosință 
toate felicitările. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, campio
natul pe echipe venind la pu
țină vreme după încheierea ce
lui individual, ne-am fi putut 
aștepta la o curbă descendentă 
de formă a ambelor combatan
te. Ceea ce nu numai că nu 
s-a întîmplat, dar în majorita
tea celor 10 partide disputate 
am asistat la evoluții de deo
sebită tehnicitate, spectacol pu
gilistic superior, aprigă dorință 
de victorie. Cum și soarta ti
tlului a stat în cumpănă pînă 
sprd finalul galei, iată așadar 
întrunite condițiile unui verita
bil derby al boxului, în măsură 
să satisfacă toate așteptările. 
„Mai frumos, poate, ca la fi
nalele individuale" — cum sin
tetiza unul din antrenori, și

n-am îndrăzni să-1 contrazi
cem...

Steaua a aliniat un lot de 
ridicată valoare, cu boxeri la 
toate cele 12 categorii, Farul 
numai la 10, dar a căutat să 
suplinească acest „minus 2 la 
adevăr" printr-o dîrzenie ieșită 
din comun. Handicapați din 
start de absența unei „semi- 
muște", elevii antrenorului Ilic 
Dascplu au egalat prompt: 1—1 
după meciul de la categoria 
muscă, cel mai frumos al ga
lei am aprecia, Hasan Givăn 
dispunînd de N. Aliuță. Un 
meci care ar fi putut foarte 
bine să conteze drept finală a 
unui campionat european, în- 
tr-atît au fost de prezente 
toate elementele boxului de 
înalt nivel. Cristian Morea (cat. 
cocoș) a readus Steaua în avan
taj, întrecînd clar la puncte 
un puncheur cu lovituri de 
„ușor" — Vasile Saghin. Acesta 

. din urmă a căutat tot timpul 
(numai) lovitura decisivă, dar... 
n-a găsit-o, Morea, boxer com
plet, știind să blocheze, să evi
te și să puncteze mai mult. 3—1 
prin victoria lui Marcelică Tit- 
doriu (cat. pană) asupra lui I.

Lavrente ; replică dîrză a aces
tuia, dar numai ambiția n-a 
putut face prea multe în fața 
clasei, Tudoriu micșorînd cu 
bună știință „fuleul" în ultimul 
rund, cînd avea asigurată vic
toria. 4—1 prin neprezentarea 
lui Ciprian Costea în fața Iui 
Daniel Măeran (puțin probabil 
să fi fost alt scor și în cazul 
prezentării...) și, apoi, 5—1 : 
Viorel Mihăilă (cat. ușoară), a- 
cest „meseriaș" al ringului 
nostru, s-a impus fără mari 
probleme în fața lui Faredin 
Ablalim. A urmat seria bună a 
Farului : Florin Roșioru, supe
rior pe .
prizelor, a dispus de Costică 
Dolcan, iar redutabilul Ștefan 
Drișcu, 1
„ochi", a știut să-șl valorifice 
plusul de experiență în fața 
dîrzului Nlcolae Dănuț. Deci 
3—3 în acel moment și, cum 
ia ultimele 3 categorii Farul 
anunța o teoretică superiorita
te, meciul „mijlociilor" deve
nea cvasi-decisiv. Așa a și

Sorin SATMARI

VASL UIS. S. J
Clubul Sportiv Școlar din 

Vaslui este, fără îndoială, una 
dintre unitățile de performanță 
cele mai tinere din țară, el 
ființînd în actuala organizare 
din anul 1978, prin trasferarCa 
sa de la Huși. Activitatea de 
selecție, instruire și desăvîrșire 
a măiestriei cuprinde trei ra
muri sportive : atletismul,
handbalul și fotbalul. Cu cea 
mai mare frecvență se vor
bește, mai ales în ultimul 
timp, despre reușitele secției 
de atletism, neexistînd com
petiție de juniori cu caracter 
republican în care sportivele 
de la C.S.S. Vaslui să nu se 
situeze cu regularitate pe locuri 
fruntașe, cu performanțe care 
atestă incontestabilul lor ta
lent, buna pregătire și dorința 
de perfecționare.

La Timișoara, în finala Cam
pionatului Republican al clu
burilor sportive școlare, pro
ba de 800 metri fete a fost 
dominată copios de atletele 
vasluiene, pe cele trei. trepte

ZI :
ale podiumului de premiere 
ureînd Mirela Ionașcu (pe lo
cul I cu 2 :06,6, nou record al 
competiției), Iulia Pătrunsu (pc 
poziția a doua) și Mihaela On- 
cîu (locul III). Performanța în
registrată de Mirela Ionașcu a 
fost răsplătită de federația de 
specialitate cu o cupă pentru 
cel mai bun rezultat al con
cursului. Să mai precizăm că 
și proba de 1500 de metri a 
fost la discreția tinerelor a- 
tlete din Vaslui, ele ocupînd 
primele două locuri ale clasa
mentului, prin aceleași Mirela 
Ionașcu și Iulia Pătrunsu, iar 
un alt loc I a fost obținut în 
proba de 4X400 metri. Apoi, 
peste puțină vreme, un nou pri
lej de afirmare pentru atletele 
vasluiene. Pe pista de tartan 
a stadionului „23 August" din 
Capitală cele trei zile de con
curs ale finalei Campionatului

SPADASINII, RECORD

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 2-3)

JUNIORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI IERI
La Brașov.- România - Austria (U.E.r.A. ’88) 2-1

la san Marino: România-san Marino (U.E.F. A. ’90) 6-2

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

Recordul de participare al 
actualei ediții a Cupei Româ
niei la scrimă a fost înregistrat 
ieri, în Sala Floreasca din Ca
pitală, în întrecerea spadasini
lor fiind înscriși 112 sportivi. 
Cifră (aproape dublă față de 
celelalte trei arme) care a o- 
bligat directoratul de concurs 
să modifice formula de desfă
șurare: 2 tururi de grupe, apoi 
cel 36 de spadasini rămași în 
cohcurs au disputat un tur 
preliminar pentru calificarea 
în faza eliminărilor directe a 
32 de competitori, fază care a 
continuat pînă la desemnarea 
învingătorului.

Cînd internaționalul F. Nl
colae (Steaua) era eliminat de 
fostul campion de juniori C. 
Dumitrescu (C.T.A.S.) am con-

parcursul tuturor re-

boxer Ou pumn ți

(Continuare în pag. 2-3)

DE PARTICIPARE IN CUPA ROMÂNIEI 112
siderat că s-a produs prima 
surpriză. Antrenorul O. Zidaru 
(de la Steaua și lotul repre
zentativ) ne-a spus, însă, că 
după cum a muncit în ultime
le luni tînărul Dumitrescu, re
zultatul nu mai constituie o 
surpriză. Iată, însă, că ajuns 
printre primii 8 spadasini ai 
întrecerii, cel lăudat a capo
tat în fața unui outsider, cra- 
ioveanul L. Lupu, acesta din 
urmă înregistrînd apoi, în se
mifinale, o nouă victorie ne
scontată, la alt component al 
lotului, A. Pop. Așadar, sur
priza a apărut în anticameră, 
dar n-a mai putut trece pra
gul finalei, pentru că sporti
vul craiovean a fost o pradă 
ușoară pentru campionul na
țional ți fostul vice campion

mondial, N. Bodoczi (C.S. Sa- 
tu Mare) învingător cu 10—1...

Iată rezultatele înregistrate 
în Cupa României la spadă, 
începînd cu faza sferturilor de 
finală: Nicolae Bodoczi (C. S. 
Satu Mare) — Mihai Popa 
(Steaua) 12—11, Sorin Saitoc 
(Steaua) — Eduard Mănucu 
(Tractorul Brașov) 10—8, A- 
drian Pop (Steaua) — Ion Po
pa (Mecanica Bistrița) 10—8, 
Liviu Lupu (Electroputere Cra
iova) — Constantin Dumitrcs» 

‘ 10—7; 1n semifi- 
— Saitoc 10—6, 

10—8; pentru 
Saitoc — Pop 
locurile 1—2 :

Lupu 10—1,

cu (C.T.A.S.) 
nale: Bodoczi 
Lupu — Pop 
locurile 3—4: 
10—6; pentru 
Bodoczi

Paul SLAVESCU



MIRCEA COVĂTARIU
ÎN PLINĂ

Greu (dacă nu imposibil) de 
anticipat de ce dintre toți an
trenorii din Piațra Neamț, co
piii — și nu unul, doi, ci cu 
sutele — îl îndrăgesc și îl pre
țuiesc cel mai mult pe Mircea 
Covătariu... Specialitate ? Fot
bal, veți fi tentați să comple
tați, toate curțile celor aproape 
trei duzini de școli din orașul 
de pe Bistrița fiind li
teralmente asaltate de pasio- 
nații sportului cu balonul ro
tund. Sau tenis, știut fiind că 
aici sportul alb și-a creat, în 
ultimii ani, tot mai numeroși 
adopți ; dovadă și terenurile 
cart și-au sporit spectaculos 
numărul, în toate cartierele. 
Sau volei, cunoscînd că loca
litatea a avut și a păstrat o a- 
numită tradiție în această dis
ciplină sportivă...

— Așa-i că nu v-ați gîndit la 
lupte, ia sportul voinicilor ?

Pentru că în acest sport îi 
inițiază pe copii, antrenorul 
Mircea Covătariu. Copiii fiind 
de pretutindeni : de la Școala 
nr. 12, ca Mihăiță Târnă, de la 
Școala nr. 26, precum Cătălin 
Mustață și Cristian Bălașa, de 
la Școala nr. 27, unde învață 
CoTnel Bughian. Practic, aproa
pe toate unitățile de învăță- 
mînt își au reprezentanți în 
cercul de. copii al „voinicilor" 
de la clubul Ceahlăul ; viitori 
luptători de greco-romane !

— De ce lupte, Mihăiță 
Târnă ?...

— Pentru că vreau să fiu cel 
mai puternic elev din școală!...

C. S. Ș. VASLUI
(Urmare din pag. 1)

Republican de juniori II au 
evidențiat, cu și mai mare for
ță, linia ascendentă pe care se 
află atletismul școlar vasluian. 
La 800 dc metri, Mirela Io- 
nașcu a fost, de data aceasta, 
nu numai o mare favorită, dar 
și o învingătoare detașată, re
zultatul său fiind cu aproape 
două secunde mai bun decît 
cel de la Timișoara (2:04,52). 
A fost urmată de colega de 
club Mihaela Onciu, și ea cu 
un rezultat mult îmbună
tățit față de cele obținute în 
concursuri anterioare. La 3000 
de metri, , Iulia Pătrunsu a 
fost învinsă de mult mai expe
rimentata Simona Staicu, de 
la C.S.S. „Cetate" Deva, abia 
pe ultimii metri al cursei, dar 
și poziția a doua reprezintă 
pentru ea un rezultat bun, 
Iulia remareîndu-se nu numai 
prin rezistență și dîrzenie, ci 
și prin calități tactice deose
bite. In proba de 4 X400, atle
tele din Vaslui au stabilit un 
nou record al țării la această 
categorie cu 3 :49,40, în prim- 
plan aflîndu-se din nou Mirela 
Ionașcu, Mihaela Onciu și 
Iulia Pătrunsu.

Ne aflăm „acasă" la atletele 
vasluicne, încercînd să aflăm 
eîte ceva din secretele afirmării 
impetuoase din acest an. „Nu 
e vorba de nici un secret — 
ne spune Constantin Ciulei, 
directorul C.S.S. Vaslui —, re
zultatele din ultima vreme 
sînt urmarea unei mai bune 
organizări interne, a muncii 
fără rabat, a pasiunii și entu
ziasmului tehnicienilor pe care

ADUNĂRILE CETĂȚENEȘTI
(Urmare din pag. 1)

a luat parte și D. Gagu — și 
el candidat — vechi sportiv, în 
prezent cu muncă de răspun
dere în cadrul cooperației, dar 
și președinte al secției de fot
bal. „Primarul nostru, ne-a 
spus el, candidat în alegerile 
de Ia 15 noiembrie, iubește 
mult, sportul, el însuși un fost 
sportiv. Și asta se simte, ca să 
spunem așa. Deși nu-i venit in 
comună decît de șase luni. în 
acest răstimp am realizat 
multe".

Intr-adevăr. Mai întii a fost 
înființată asociația sportivă 
Viitorul Voluntari (președinte, 
I. Pctean). S-au format două

Vbinic!»
SPORTIVII DE IA VIITORUI - 0 PROMISHINE 

PINIHII ȘAHUL DE PEfiiOi!MAN|Ă CLUJEAN
Șl „URIAȘII" SĂI

DEVENIRE...
Un răspuns fără contrare- 

plică
— Dar tu, Cristian Bălașa ?
— Fiindcă în acest sport n-au 

ce căuta fricoșii !.-.
Să recunoaștem : încă un ar

gument demn de luat în seamă.
— Dar tu, Cornel Bughian?
— Deoarece vreau să ajung 

și eu sportiv ca Mihai Cișmaș, 
cel mai reprezentativ din ora
șul nostru !...

Mihai Cișmaș ? Adică fostul 
elev al lui Mircea Covătariu, 
medaliat cu bronz la C.M. din 
1985 și cu argint la C.E., acum 
luptător de greco-romane la 
clubul Steaua.

Prin urmare, toți copiii care 
fac lupte ia „clasa" acestui an
trenor știu ce vor. au ambiția 
de a-șl împlini o dorință, un 
vis, o năzuință, la fel ca și 
pionierii de ieri, D. Popa, D 
Andreescu sau M. Zaharia, de- 
veniți juniori de frunte; iar 
acum, cădeți de mare perspec
tivă, în plină pregătire pentru 
finalele de : la Constanța.

Mircea Covătariu, cu com
petența, seriozitatea și dragos
tea de copii, atuurile sale de 
necontestat, le este călăuză. 
Flăcăul din Boroaia nu uită că 
și el a avut un îndrumător de 
excepție, la Rădăuți, pe profe
sorul Petrică Storoj, care a fă
cut dinitr-un tînăr firav, un 
volnic adevărat. Șl, urmîndu-i 
exemplul, se dăruiește acestei 
minunate munci de modelare a 
unor viitori performeri I

Tiberiu STAMA

îi avem. Viorica Chiriac, Ale
xandru Gajură șl Laurențiu 
Maxim (de puțină vreme aces
tora Ii s-a alăturat și Doinița 
Rogozca, cu sarcini mai ales 
în direcția selecției) sînt teh
nicieni hotărîți să-și valorifice 
Ia un nivel cît inai ridicat ca
pacitatea profesională, pricepe
rea și puterea de muncă". 
Ne-am dat seama că la d.S.S. 
Vaslui se lucrează, cum se 
spune, „în echipă". Succesele 
repurtate în ultimul an au creat 
un mare stimulent pentru acti
vitatea atletică, cei peste 90 
de componență ai secției (o 
grupă de performanță, 4 grupe 
de avansați și șase de începă
tori) participînd cu remarca
bilă conștiinciozitate la activi
tatea de pregătire și perfecțio
nare. Pe tabloul de onoare al 
clubului mai figurează, pe 
lingă numele sportivilor deja 
menționate, atlete și atleți ca 
Elena Cojan și Mihaela Rădea- 
nu (alergări), Doina Muntcanu 
(marș), Sever Stan Stoica șl 
Veronica Popescu (greutate), 
Iulian Moșneagu (aruncarea 
ciocanului), care au resurse să 
consolideze, prin performanțele 
pe care le pot obține, atletis
mul vasluian. Eforturi vizibile 
de a ține pasul cu atletismul 
fac și celelalte două secții ale 
clubului vasluian, handbalul 
și fotbalul. In cadrul celor 
șase norme existente la hand
bal, activitatea este structu
rată pe grupe de performanță 
(la feminin), avansați (feminin 
șl masculin), precum și înce
pători (10 grupe), de mai multe 
ori echipele clubului calificîn- 
du-se în faza finală a unor 
competiții cu caracter național.

DIN COMUNA VOLUNTARI
echipe de fotbal — una de ju
niori, alta de seniori — care 
joacă în campionatul „Onoare" 
al Sectorului Agricol Ilfov 
(3—4 mii de spectatori la me
ciuri I), precum și o echipă fe
minină de handbal (principala 
animatoare a formației, Maria
na Bran, secretara Comitetului 
comunal U.T.C.), se joacă mult 
tenis de masă, șah, se preco
nizează afilierea unor secții (la 
mai multe discipline). Circa 
3000 de cetățeni au cerut să 
fie membri susținători.

Un plan frumos al iubitorilor 
de sport, care a și Început să 
prindă viață, este amenajarea 
nnui stadion propriu (deocam
dată, toate activitățile se des-

Un adevărat record : în mai 
puțin de 4 ani, numărul pasio- 
naților de șah din Combinatul 
de Utilaj Greu din Cluj-Napoca 
a sporit de 10 ori I Recordul 
spune ceva, cu atît mai mult 
cu cît nu e vorba doar de un 
spor numeric, ci și de unul 
calitativ : șahiștii de la Viitorul 
(așa se numește asociația spor
tivă a C.U.G.) au în rîndurile 
lor 7 candidați de maestru și 
tot atîția jucători de categoria 
I. O echipă activează în cam
pionatul județean (aflată prin
tre cele aspirante la podium), 
alta se pregătește pentru cali
ficarea în Divizia B.

Cei mai reprezentativi șa
hiști sînt, deocamdată, I. Hel
mer (anul acesta a îndeplinit 
și norma de maestru), după a- 
ceea Cristian Vlad, L. Sîrb și 
E. Dioș (ultimul și el cu o nor
mă de maestru), precum și Da
niela Stanciu, ocupanta locului 
3 la finalele campionatului stu
dențesc de Ia Eforie Nord. Și 
alături de toți acești șahiști de 
frunte de Ja Viitorul C.U.G. 
Cluj-Napoca se afirmă, aproa
pe de la un concurs la altul, 
doi exponenți ai schimbului de 
miine, și anume Laura (13 ani) 
și Ionuț (11 ani) Moldovan, 
ambii promovați titulari în e- 
chipa participantă la campio
natul județean în care obțin 
rezultate promițătoare.

Este de semnalat și faptul că 
în dorința de a asigura o con
tinuitate valorică între gene
rații, au fost puse bazele a 
două cercuri pentru copii și 
juniori, de pregătirea cărora se 
ocupă candidați! de maestru 
Florin Stoica și Marius Zubac, 
împreună cu jucătorii de ca
tegoria I, Liviu Crăciun și 
Zoltan Szasz. Și, după cum 
atestă rezultatele, se ocupă cu 
eficiență, de vreme ce Ionuț

Astfel, în anul 1983 formațiile 
de juniori I și II au fost pre
zente la turneele finale ale 
campionatelor naționale, per
formanță realizată de juniorii 
II și în acest an, în timp ce 
la fete echipa de junioare II 
s-a numărat printre finalistele 
din campionatul pe 1984. Satis
facția cea mai mare a celor doi 
tehnicieni care lucrează cu bă
ieții, Paul Popescu și Liviu Gu- 
gleș, este aceea că din rîndurile 
handbaliștilor formați la Vaslui 
unii au fost promovați în for
mații fruntașe ale țării, precum 
Viorel Cocuz (la Dinamo Bucu
rești), Marian Mitrache. și Ga
briel Cozma (la H.C. Minaur 
Baia Mare), Viorel Mardare (la 
Politehnica Timișoara) și Dan 
Mucenica (la Relonul Săvinești). 
Antrenorii care lucrează cu fe
țele, Virgil Bedieov și Constan
tin Crăciun, sînt și ei în faza în 
care așteaptă din partea unor 
sportive fruntașe... ultimul pas 
spre deplina afirmare la nivel 
național.

O activitate susținută, mar
cată deseori de rezultate promi
țătoare, desfășoară și tinerii 
fotbaliști. In echipele vaslulene 
care activează în diviziile B și 
C evoluează numeroși tineri 
care au fost inițiați și au par
curs primele trepte ale măies
triei sportive sub îndrumarea 
colectivului de tehnicieni de la 
C.S.S. (Petru Livinț, Alexandru 
Amarandei și Constantin Ciu
lei). Ni s-a vorbit cu reală sa
tisfacție despre faptul că Flo
rin Huiban, plecat de asemenea 
din rîndurile celor crescuți la 
C.S.S. Vaslui, evoluează astăzi 
în rîndurile divizionarelor A, 
la F.C. Olt.

Este evident că la C.S.S. Va
slui există un cadru propice 
pentru promovarea performan
ței autentice, competitive.

fășoară pe terenuri închiriate). 
O groapă părăsită, în care se 
adunau gunoaie, a fost curățată 
(acum se lucrează la nivelare). 
Aici s-au cărat peste 10 000 me
tri cubi de pămînt, s-a așternut 
deasupra pămînt vegetal, se 
seamănă gazon. Noua bază va 
avea teren de fotbal gazonat 
(„In vara anului viitor jucăm 
pe el"), altele pentru handbal 
și volei (pe bitum), precum și 
— într-o clădire din preajmă, 
ce se renovează — vestiare, 
săli de șah și tenis de masă.

Invitați să vedem „contribu
ția cetățenilor comunei" la a- 
menajarea stadionului, am tre
cut din nou prin Voluntari, 
duminică 8 noiembrie. I-am 
văzut la lucru și... multe s-ar 
mai putea scrie despre entu
ziasmul și pasiunea lor pentru 
sport!—

Moldovan, Cristian Marchiș, An
drei Kertesz și Laura Moldovan 
s-au aflat, anul acesta, printre 
protagoniștii întrecerilor repu
blicane ale speranțelor.

Există — cum ne-am putut 
convinge — un climat propice 
dezvoltării șahului la C.U.G. 
Cluj-Napoca. Un climat creat 
chiar de conducerea acestei 
mari unități economice (direc
tor, ing. Mihai Tălpeanu, tot
odată și președinte al asocia
ției sportive). „Sigur,- se poate 
face mult mai mult pentru șa' 
de pildă, lărgind aria de cu
prindere în întreceri nu numai 
a oamenilor muncii din între
prindere, ci și a copiilor lor, 
în paralel cu o propagandă și 
mai susținută în școli", subli
niază președintele secției de 
resort, loan Tănăsescu.

O inițiativă în acest sens a 
și avut loc, cu sprijinul altei 
mari întreprinderi clujene, 
Carbochim : o zi a șahului la 
care au luat parte fruntași ai 
eșichierului românesc, și repre
zentanți ai federației de spe
cialitate. O zi de întrecere a- 
dresată tuturor vîrstelor. dar 
care s-a bucurat de prezența 
masivă a. copiilor și elevilor, 
așa cum și era de așteptat (și 
de dorit), „pentru că din rin- 
dul tineretului studios, năd?' 
duim să propulsăm valorile de 
miine ale șahului clujean" fă
cea remarca Eugen Hang, a- 
preciat activist sportiv.

Un pas înainte în redimensio- 
narea șahului clujean. Foarte 
bine !

T. BRADEȚEANU

CAMPIONATUL DE BOX
(Urmare din naa. 1)

fost, victoria lui Vasile Florian 
în dauna lui Mihai Valentin 
(sancționat cu două avertis
mente pentru box neregula
mentar) devenind echivalentă 
cu victoria Stelei. în continua
re (la categoria semigrea) Va
sile Damian l-a întrecut pe N. 
Crețu, Pamfil Fedea (cat. grea) 
a dispus prin abandon în pri
ma repriză de Vice-nțiu Anghel. 
iar în ultimul meci, Ion Enea 
a dispus greu la puncte, cumva 
și îndoielnic, (decizie 3—2) de 
promițătorul Nicolae Bojdan. 
Farul egala astfel scorul. 6—C 
dar regulamentul competiției. 
era limpede — la egalitate de 
puncte în posesia titlului intră 
echipa care a aliniat garnitura 
completă. Iar echipa respectivă, 
cum spuneam, a fost Steaua.

»■

I

I

a PE BAZELE SPORTIVE 
ale Institutului Agronomic din 
Iași s-au desfășurat întrecerile 
celei de-a 12-a ediții a Agro- 
nomiadei, competiție înscrisă 
pe agenda Daciadei. Timp de 
trei zile, peste 200 de studenți 
de la celt cinci institute de 
profil diin țară au oferit nu
meroșilor spectatori dispute de 
bun nivel tehnic și spectacu
lar, cele mai echilibrate fiind 
la atletism, tenis de masă și 
fotbal. Clasamentul final: 1. 
București 21 2. Iași 20 p, 3.
Cluj-Napoca 17 p. [Al. NOUR] 
• „CROSUL GENERAȚIILOR* 
este una dintre cele mai mari 
competiții de masă ale anu

lui din județul Suceava, orga
nizată în comuna Frumosu. La 
startul ediției a Il-a s-au ali
niat peste 600 de concurenți 
din mai multe loca.ități, între
cerile desfășurîndu-se pe 9 ca
tegorii de vîrstă. Acest cros 
are ca obiectiv și... alegerea 
unor tineri cu posibilități pen
tru sportul a? performanță (să 
menționăm că la Frumosu 
fost ’ descoperită 
can, de la C.S.Ș.
tuala campioană națională la 
400 m junioare, medaliată cu 
„ argint “ la Concursul Priete
nia în Cuba). Intre cîștigătorii 
din acest an s au numărat 
Constantin Buga (Frumosu) și 
Dana Rădăuceanu (Fundu Mol
dovei) — 11—12 ani, Mihalina 
Zaraza (Gura Humorului) —

a
Elena Sol-
Suceava, ac-

UN REUȘIT CONCURS DE ȘAH
Desfășurată la Pașcani, prima 

ediție a concursului de șah do
tat cu „Cupa I.T.R.D." s-a bucu
rat de un succes deosebit, la 
start fiind prezentl 50 de jucă
tori și jucătoare din 11 asociații 
sportive. După cele 9 runde ale 
întrecerii — sist»m ..open" — 
primul loc a fost ocupat de Gh. 
Bozaru (Olimpia Constructorul 
Iași) 8 p, urmat de M. Dominte 
(Calculatorul București) 7,5 p și 
M. Mocanu (Hidromecanica Bra
șov) 7 p. La feminin, cele mai 
bune punctaje le-au obținut Mi
rela Niță (Olimpia Constructorul 
Iași) și Ramaiana Nesvodba 
(I.T.R.D. Pașcani), cu 4,5 șl res
pectiv 4 p (V APOSTOL — CO- 
resp.)

CÎȘTIGĂTORII CONCURSULUI 
CLUBURILOR SPORTIVE 

ȘCOLARE LA ÎNOT
Desfășurat într-o foarte bună 

organizare, Concursul Republi
can de înot al cluburilor spor
tive școlare a marcat intrarea 
modernului bazin din Bacău în 
circuitul competițional oficial 
al natației românești. Compe
tiția, care a avut loc pe par
cursul a patru zile, a prii;
— cum remarca antrenorul fe
deral Dan Ionescu — alte noi 
victorii ale .unor sportivi afir
mați de la un timp.

La categoria 14 ani, brăilean- 
ca Alexandrina Croitoru, me
daliată a C.E. de juniori din 
acest an, a obținut șapte suc
cese în diferite probe. De pa
tru ori au terminat în frunte 
A. Colța (Reșița) și B. Con
stantin (Bala Mare), iar de cîte 
trei — Carmen Ciubotaru (Baia 
Mare) șl D. Stavrositu (Lie. 37 
Buc.). Ceilalți învingători: 
Carmen Roșioru (Brăila), A- 
driana Bodi (Baia Mare), E. 
Adamiță (Galați).

Cel mai rapid s-a dovedit, în 
șase curse rezervate înotători
lor de 13 ani, băimăreanul C- 
Breban, în timp ce clujeanca 
Diana Ureche a cîștigat 5 pro
be, reșițeanca Caria Negrea 4, 
buourestenii M. Giurcăneanu 
(CSȘ lj și N. Butacu (Lie. 37) 
cîte 3, reșițeanca Dcti Maigart 
2, tîrgumureșeanca Imola Lo- 
rinez 1

Dintre înotătorii de 12 ani, 
s-au evidențiat, în special, si- 
bianca Liana Coman — 6 vic
torii, reșițeanul B. Călincscu 5, 
brăileanCa Beatrice Coadă 4. De 
două ori au terminat primii C. 
Răchită (CSȘ 7 Buc.), A. Sil- 
berleitner (Cluj-Napoca), C. 
Purcar (Hunedoara), iar cîte o 
dată Georgiana Ștefan (Plo
iești), Carina Tărpoancă și I. 
Visatovici (Reșița).

La categoria 11 ani, perfor
mera concursului a fost con- 
stănțeanca Laura Damian, cu 
nu mai puțin de zece victorii! 
Piteșteanul Ov. Slăvoiu a cîști
gat 3 probe, C. Moldovan (Baia 
Mare), G. Știrbei (Brăila), Ad. 
Vișinescu (Pitești), M. Mun- 
teanu (Reșița) cîte 2, Claudia 
Stănescu (CSȘ 2 Buc.). Lumi
nița Lăzărcscu (Baia Mare) B. 
Toma (Reșița) 1.

în clasamentul general ai 
competiției, pe primul loc s-a 
situat CSȘ Reșița cu 721 p, ur
mat de CSMS Baia Mare 665 p, 
CSȘ Lie. 37 Buc. 557 p, CSMȘ 
Suceava 425 p, CSȘ Brăila 399 
p, CSȘ 7 Dinamo Buc. 341 p, 
CSMȘ Pitești 270 p, CSȘ Sibiu 
266 p etc, (au participat 302 
sportivi din 19 unități).

E. TEIRAU, eoresp.
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13—14 ani Maria Bodan (Va
tra Moldoviței) și Octavian Sol- 
can (Suceava) — 15—16 'ani, 
Mariana Bîrgăoan (Cîmpulung 
Moldovenesc) — 17—19 ani,
Eugenia Cipriar (Frumosu) — 
20—30 de ani, Cristian Rimni- 
ceanu (Vatrr Moldoviței) — 
peste 40 de ani [I. MÎNDRES- 
CU] a ÎN PRIMA DUMINICA 
c lunii, la SălWe, a avut loc 
o duminică cultural-sportivă, 
în fapt cea de-a VIII-a ediție a 
manifestării „La porțile Mă«z- 
ginimii". Peste 400 de elevi din 
localitate și din alte așezări si- 
biene — Orlat, Gura Rîului, 
Cristian, Tilișca și Miercurea 
Sibiului — au luat parte la o 
seri-e de în trece, i de cros, ci
clism și probe din cadrul com
plexului P.T.A.P. La cros, cei 
m.ai buni au fost Maria Lai 
(Tilișca), Daniela Demian și 
Dănuț Popa (ambii din Orlat), 
Laura Laz&r, Siegfried Kasper 
șl Harald Sturm (toți din Cris
tian), la ciclism pe primele 
locuri s-au situat Dana și Ni
colae Mi-cu din Săliște, iar la 
complexul P.T.A.P. în clasa
mentul pe echipe ordinea ce

lor din f 
rea: Săli 
lat și Ci 
la eg a li te 
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INVITAȚIE L

(
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
LURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘ 
colaborare cu O.N.T. Carpați — I 
organizează în zilele de 21—22 noii 
a.c., la Poiana Brașov, BALUL „F 
LOR DE NEA".

Se pleacă din Capitală cu autocai 
1; ziua de 21 noiembrie, la ora 11, pe I1' București — Ploiești — Sinaia — Pre

Poiana Brașov. Cazarea se asigură 
teluri de categoria I. Cină festivă la 1 
rantul „Capra Neagră". In program, 
tacolul „Bună seara, Poiana" — s 
de cîntăreți de muzică ușoară și de



Debut eficace în U.E.F.A

Șl BIATLONUL !

I

I-

cu data de 15 noiem- 
La jocurile din divlzi- 
C șl Campionatele Re
de juniori calitatea de

CARE POT PROGRESA

DE LA F.R. FOTBAL

INTRE VESTIAR.

xTA BRAȘOV

COMUNA DE PREGĂTIRE

5 a Federației Române de Schi-Biatlon 
evidență necesitatea unității de vederi 

saloanelor performanței. Bunăoară e 
de la cluburile Tractorul și C.S.M. Bis- 
îtire la secții cît mai apropiată de cea 
limpic. în aceleași coordonate se pune 
nța unei unificări a metodelor de pre- 
ntrele olimpice de biatlon de la A.S.A. 
ideal) șl de la Dinamo (cu centrul la 
i pe linia stabilirii unui cadru comun 
-se, bineînțeles, cont de cerințele indi- 
ăcut între lotul de schiori șl schioare 
.iviu Predeleanu) și cel național (su- 
l Ungureanu) care, deși s-au antrenat 
mîni în localități diferite din Caucaz, 
înaintea plecării, asupra unor căi co- 
cît mai rapidă cu specificul zăpezii.
ă problema unității de acțiune la ni- 
al federației și al biroului federal, 
e de vederi în probleme importante ale 

de către unii conducători de unități 
inalizarca și sprijinirea unor discipline 
ci acordarea unui statut preferențial 
•emarcați, indiferent de probă și de 
ăgubitoare o asemenea idee, căci pusă 
» concepție pozitivă de pregătire, pentru 

făcut eforturi din partea C.N.E.F.S. 
lecialitate, și a căror prime rezultate 

trecut. De asemenea, sprijinirea doar a 
permite, în primul rînd, lucrul în 

ră a performanței internaționale ac- 
i sine înțeles că, de pildă, o brigadă 

e cea a Centrului de cercetări al 
bune rezultate pe lîngă un lot întreg 

:hi fond), nu poate fi afectat unui 
1 singură disciplină ! Cum se știe, 
rnpice Ia biatliZi, schi fond feminin 
alpin feminin este destinată tocmai

i și aplicării unei concepții unice de 
ansecvent de colective de specialiști, 
u, făcînd numai astfel posibilă acu- 
îțe specifice și consolidarea unei școli 
1 sporturilor de iarnă. în fine, acor- 
jritar unor sportivi care apar întîm- 
ă sau alta ar face imposibil un ca- 
!■*•%! pregătirii, începînd de la o se- 
anumit model al performanței, con- 

unui proces de inițiere și formare, 
unităților cu acest rol, de antrenorii 
mai aducem în discuție și argumen- 

■ pentru competiții internaționale im- 
concurență pozitivă existentă numai 

life! imposibilă în cazul unui titular

icepe are în calendar Jocurile Olim- 
algary ți Balcaniada găzduită de țara 
ițeles ca devine ob.Tgatoriu ca absolut 
i materiale să fie unite sub semnul 
de abordare a pregătirii, în vederea 

i obiectivelor asumate de practicanții 
iarnă.

Radu TIMOFTE
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diționalei competiții 
coltelor bogate" (ediția 
organizată în acest an 
mir și concretizată din 
un adevărat festival de 
în... etapa de lamă a 
dei. IS. MANAFU] 0 LOCALI
TĂȚILE rurale. Hanu Conachi, 
ivești și Liești din județul Ga
lați au găzdui' timp de două 
zile, cu participare sătească 
mai largă, Interesante șl atrac
tive întreceri sportive de ma
să, dotate cu „Cupa Recoltei", 
care au marcat închiderea e- 
tapei de vară și trecerea la e- 
tapa de iarnă, a popularei 
competiții Daciada organiza
rea foarte bună numărul mare 
de participant, precum șl ni
velul disputelor au contribuit 
din plin ia reușita acestei fru
moase și tradiționale competi
ții. Pe podiumul de premiere 
s-au aflat. ir ordine, la hand
bal, echipele din Umbrești, 
Independența si Liești (f), 
vești. Umbrești șl Liești (m), 
la fotbal cele din Ivești, Piscu 
și Liești, iar la oină formați
ile din Grivița, Ivești și Liești. 
pe primele locuri la cros: 
Ghenița Gheorghiu, Ionica Isa- 
cov (ambele din Liești) șl Va
leria Tudorache (Independența), 
respectiv S. Coman (Ivești), 
C. Șerba.11 (Șendrenl) și I. Nis- 
tor (Tudor Vladimireseu). [T.
SIRIOFOL'

Cupa re- 
a X-a), 
la cuj- 
nou ca 
trecere 
Dacia-

de la restaurant . cîntă Rodica 
și dansează Mariana Ganea ; con- 
cu premii , dans , surprize.
a de 22 noiembrie, dimineața, pro- 
)er. Se pot face plimbări cu tele- 
a cabana Cristianul Mare sau pe 

i stațiune. La ora 11. dejun festiv 
irantul ..Favorit"
irea are loc în seara aceleiași zile, 
■a la București la ora 20.
ri și informații la toate agențiile 
n ale întreprinderii de Turism, Ho- 

Restaurante București.

SAN MARINO, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Echipa noastră a accelerat din 
start, a atacat cu aplomb și, 
în minutul 2,. Ticu a șutat 
violent în stîlpul din stingă 
porții lui Selva, balonul fiind 
deviat în corner. Gabor a e- 
xecutat lovitura de colț, 
două vîrfuri ale noastre, 
voiu și Ticu, au sărit la minge, 
apărătorii gazdă au fost de
rutați șl fundașul dreapta 
BEREȘ a reluat din apropiere 
in plasă-: 0—1. Golul, căzut 
foarte repede, a turnat plumb 
în picioarele juniorilor sarma- 
rinezi și l-a descătușat pc 
„tricolori" ; au urmat 30 de 
minute în care echipa noastră 
pregătită de antrenorii Marin 
Țiței ca și Sorin Avram — co
ordonați de Gheorghe Staicu — 
a jucat dezinvolt, mareînd alte 
4 goluri, unul mai frumos oa 
altul, din faze rapide și specta
culoase. în min. 14, Gabor, 
lansat pe dreapta, a centrat 
din viteză și TICU a reluat cu 
capul, imparabil : 0—2. Patru
minute mai tîrziu, RADOS l-a 
văzut pe portarul advers ieșit 
și, de Ia circa 35 m, a șutai 
foarte puternic sub „trans
versală". Și presiunea la poarta 
lui Selva a continuat.

în min. 22, Gabor a repetat 
cursa din min. 14, a centrat Ia 
fel de precis, ILIUȚA a reluat 
cu capul peste portar și scorul 
a devenit 0—4. După alte trei

cele
Să-

începînd 
brie a.c., 
ile A, B, 
publlcane 
observatori o au numai persoa
nele delegate de Federația Ro
mână de Fotbal și care prezintă 
la joc delegație tip C.N.E.F.S. de 
culoare galbenă. Orice alte de
legații, Indiferent de tip și emi
tent, își încetează valabilitatea.

• Meciul de fotbal Sportul 
Studențesc — Victoria, progra
mat la data de 2 decembrie (e- 
tapa a 16-a), se va disputa la 
data de 14 noiembrie pe stadio
nul din Regie.

SAN MARINO
ROMÂNIA
Stadion Serravalle.; 

necos ; 
—. circa 
poartă . 4—1G).
Au
(min. 
pectiv BEREȘ ( 
(min. 14), RADOS 
ILIU'I’A (min. 22) 
25).

SAN MARINO :
Balda, Bollini,. 
Mauro — Conti, 
MULARONI — s^rti (min. 
Bernardi)- Zucchi, Belardi.

ROMANIA t Cioacă (min; 
Colceag) —— — - --
Artimon, 
RADOS. 
GABOR, 
Dicu).

A arbitrat foarte 
Blattmann.

Cartonașe gaioene : 
DETTINI.
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minute, fundașul stingă Con- 
stantinescu, lansat și el in 
atac, a insistat la un balon 
ce părea pierdut, l-a recuperat, 
a centrat pe jos și, din cădere, 
DICU a deviat în gol : 0—5.
Alte cîteva acțiuni ofensive ale 
juniorilor noștri se puteau în
cheia cu goluri, dar, pînă la 
sfîirșitul primei reprize, nu s-a 
mai marcat.

La reluare, echipa noastră 
n-a mai forțat și jucătorii 
sanmarlnezi au devenit mai... 
îndrăzneți. Ratarea lui Mu- 
laroni din min. 52 a anunțat 
golurile care aveau să fie 
însorise de BENEDETTINI 
(min. 57), șut puternic sus, la 
colț și CONTI (min. 70), care 
a profitat de o neînțelegere a 
fundașilor noștri.

Ultimele 10 minute au găsit 
însă din nou echipa noastră în 
atac. Și, după ratările lui 
Săvoiu (min. 75) și Gabor 
(min. 76), mijlocașul RADOS 
a înscris ultimul gol al parti
dei, cu un șut din afara ca
reului, gol care a consfințit 
astfel o victorie la scor a se
lecționatei noastre U.E.F.A. ’90, 
care, practic, se poate conside
ra calificată la turneul final 
1988, din Spania.

Laursnțiu DUMITRESCU

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Miercuri după-amiază, pe sta
dionul Tractorul din localitate
— într-o organizare foarte bună
— s-a disputat partida dintre 
Selecționatele U.E.F.A. ’88 ale 
României și Austriei, din ca
drul preliminariilor C.E. de 
juniori A. A fost o îlitrlnire ti
pică de calificare, cu o replică 
dîrză a oaspeților, care au a- 
plicat un marcaj strîns, avînd 
uneori intervenții peste litera 
regulamentului, ei fiind animați 
de dorința de a da totul pen
tru obținerea unui rezultat cît 
mai bun. La rîndul ei, formația 
noastră 
victorii 
care să 
lificării 
mente, 
un succes la limită, meritat pe 
ansamblu, dar trebuie spus că 
evoluția lor a fost departe de 
ce și-au propus. Echipa noastră 
a avut un start favorabil, pe 
care, însă, n-a izbutit să-1 va
lorifice plenar, situație care ar 
fi dat altă turnură întrecerii. 
In min. 4, Răducioiu pătrunde 
decis în careu și, de la 10 m, 
șutează în bară. Peste un minut' 
același Răducioiu este ținut în 
suprafața de pedeapsă de Puza 
și arbitrul dictează penalty. 
Execută Minea, însă portarul 
Kucharczyk respinge, reia Ră
ducioiu și goalkeeperul oaspeți
lor înlătură din nou pericolul. 
Juniorii noștri acuză aceste 
momente și, deși se mențin în 
ofensivă, nu au claritate, dar 
mai ales consistență în acțiuni, 
greșind multe pase. în min. 12, 
Răducioiu reia cu capul de pu
țin „afară". Oaspeții, care mi
zează mai mult pe arma con
traatacului, au și ei o bună o- 
cazie în min. 16, prin Kleer, 
care a executat peste „trans
versală" o lovitură liberă de la 
18 m. Abia în min. 25 „trico
lorii” sparg gheața : la pasa în 
adîncime trimisă de Minea, 
RĂDUCIOIU avansează cu doi 
adversari în preajmă, se 
descurcă bine în zonă și șutea
ză necruțător de la 14 m : 1—0. 
Hanganu și Selimesl (min. 40) 
și Stancu (min. 43) ratează

avea obiectivul unei 
și al unui golaveraj 

o mențină în cursa ca
la turneul final. Final- 

„tricolorii" au obținut

ROMĂNA 2 (1)
AUSTRIA 1 (0)

Stadion Tractorul; teren bun; 
timp însorit, ideal pentru fotbal; 
spectatori — circa 5.000. Șuturi; 
17—6 (pe poartă: 11—2). Cornereî 
8—0. Au ------------ 7““
(min. 25), STANICI (min. 74, din 
penalty), respectiv * 
(min. 57, autogol).

ROMANIA; CRIȘAN — Stapcu, 
BUCUR, Stan Pîrvu — Minea 
(min. 50 STANICI) ștefănică, 
Selimesl — S. Mihai, RADU
CIOIU, Hanganu (min. 58 Mol
dovan) .

AUSTRIA : Kucharczyk —
Ramus, Puza, GSCHNAIDTNER, 
Hartmânn (min. 38 Ruziczks) — 
Meyer, KLEER, Krug — CANA
DI, Kiihbuer, Reinmayr (min. 84 
Varcek).

A arbitrat bin<» S. Hagi (Ci
pru) ; la linie: Cr. Teodorescu și 
Gh. Toth.

Cartonașe galbene: S. MIHAI, 
HARTMANN PlRVU, RAMUS.

9 ..............  ii —
CLASAMENTUL GRUPEI

4 3 0 1 9—5 
4 3 0 1 7—4 
3 1 0 2 4—6 
3 0 0 3 3—8

marcat: RĂDUCIOIU

ȘTEFANICA

1. ROMANIA
2. U.R.S.S.
3. Turcia
4. Austria

6
6
2
0

bune ocazii de a majora scorul.
La reluare, schimbare a ra

portului de forțe în plan ofen
siv, jucătorii austrieci arătîn- 
du-se mult mai insistenți. Ta
bela de marcaj se va modifica, 
arătînd egalitate, în min. 57, Ia 
gafa Iui ȘTEFĂNICA, care, ne- 
văzîndu-1 pc Crișan ieșit dintre 
buturi, trimite peste acesta în 
poarta goală : 1—1. Oaspeții
profită, sînt tot mai periculoși 
în atac, Crișan remareîndu-se în 
min. 66, la mingea trimisă cu 
capul de Canadi. Intrat pe te
ren, Stanici sc remarcă in 
min. 74, printr-o excelentă pasă 
de 40 m spre Răducioiu, acesta 
pătrunde și este faultat în ca
reu de portarul Kucbarczyk. 
Penaltyul este transformat de 
data aceasta cu precizie de 
STANICI : 2—1. Varcek (min. 
86) și Stanici și Răducioiu 
(min. 90) au posibilitatea să 
modifice tabela de marcaj, dar 
aceasta rămîne neschimbată.

Adrian VASILESCU

• mare bucurie în tabăra gălățeană 
după succesul Oțelului în fața echipei 
Victoria. „Se simte o... briză europeană la 
Galați" — remarca un suporter, aducînd 
două argumente; locul 3 in clasament și 
faptul că evoluția jucătorilor pregătiți de 
C. Kădulcscu și I. Sdrobiș a fost una din
tre cele mal bune de cînd Oțelul este 
prezentă pe prima scenă. 0 Duminică, 
Hanghiuc a împlinit 25 de ani, eveniment 
punctat de o victorie prețioasă la care 
șl el șl-a adus contribuția, mareînd un 
gol (al doilea). Un frumos cadou. Dar nu 
trebuie uitat că în prealabil Hanghiuc a 
primit șl el... cadou mingea de la Nlțu, 
după un semiluft cum rar se întîmplă în 
cazul unui portar. 0 Deși veneau după o 
partidă solicitantă, aceea de la Tbilisi, ju
cătorii bucureștenl au dat o replică vi- 

lor la 
Dar au

guroasă, dovadă și superioritatea 
datele tehnice (șuturi și cornere). 
rămas datori la finalizare.

0 ÎNAINTEA PARTIDEI DE LA 
DOARĂ, căpitanul formației locale 
trenor secund) Mișa Klein, se sfătuia cu 
antrenorul principal C. Ardeleanu. „Meci 
dificil", am dedus din discuție, la care 
Klein a spus: „Nici o grijă, tovarășe pro
fesor !". Și, intr-adevăr, nu au fost griji, 
echipa a jucat bine, începînd cu căpita
nul ei, 0 Tînărul Burlan se remarcă pri- 
tr-o bună tehnicitate. Evoluția sa e apre' 
ciatâ de antrenori. Cineva ne spunea, în
să. să nu-1 lăudăm. „N-am vrea să-l pier
dem și pe el 17 ! 0 Regulamentul ! în
minutul 84, Ioniță schimbă balonul, 
careu, cu Dublnciuc, îl reprimește 
arbitrul acordă lovitură liberă. Portarul 
Ioniță se miră, pentru că nu știe că nu 
are voie să joace oalonul, după ce l-a 
prins, cu un coechipier aflat în suprafața 
de pedeapsă, e Noul organizator de com
petiții de la Corvinul este Gh. Turtea. El 
nu e altul decît talentatul vîrf de atac 
de la Șoimii Sibiu, de acum cîțiva ani. 
Jucătorul care ar fi merita* să joace în 
Divizia A.

0 LA 1—0 PENTRU „POLI", Dinamo a 
avut, la Timișoara, șansa golului, după 
acordarea unei lovituri de la 11 m, pentru 
fault în suprafața 
se știe, Mateuț a 
dacă nu cumva și 
n-a contribuit la 
tea execuției s-a 
Almășan,

hune*
(și an*

ÎN
Și

de pedeapsă. După cum 
ratat. Dar, ne întrebăm 
timișoreanul Bozeșan II 

acest lucru, căci. înain- 
lndreptat spre portarul 

spunîndu-i ceva. „Ce i-ai spus,

Claud inie l-am întrebat, la sfîrșitul me
ciului. Răspunsul lui: „Păi, ce să-l spun, 
că trage in dreapta, știam perfect acest 
lucru, de pe vremea cînd eram coleg cu 
Mateuț la lotul de juniori". Șl, intr-ade
văr, așa a fost, portarul lui „Poli" du- 
cîndu-se hotărît in dreapta, exact pe 
minge.
• BELODEDICI a ținut să intre în te

ren, dar, resimțindu-se de pe urma unui 
accident suferit recent (la unul dintre an
trenamentele care au precedat manșa a 
doua de la Nicosia), a trebuit să fie în
locuit. Se depun, firește, toate eforturile 
pentru ca tînărul șl valorosul libero al 
Stelei și al echipei reprezentative să poa
tă juca la Vlena 0 Lucică Bălan n-a ju
cat mult, luni, în meciul cu S.C. Bacău. 
In sfertul de oră (ultimul) în care s-a 
aflat în teren, el a fost, o dată, foarte 
aproape de gol (mingea plasată de Bălan 
întilnind stîlpul drept), iar la a doua pre
zență în careul advers, l-a servit o pasă 
de gol (printr-o subtilă execuție tehnică) 
lui Piturcă.

0 CU MOCANU ÎN TEREN, randamen
tul liniei de mijloc a Petrolului ar îi fost 
cu totul altul, afirmau mulți dintre cei din 
anturajul formației ploleștene. în adevăr, 
mijlocașul petrolist dă șl o orientare în 
joc echipei șl amenință și poarta adver
să cu șutul său puternic. Reintrarea lui 
ar reprezenta mult pentru echipa antre
nată de C. Moldoveanu. 0 Foarte Inspi
rată schimbarea făcută la pauză de antre
norii I. Nunweiller și T. Dima în „unspre- 
zecele" din Moreni. Marcu, înaltul atacant 
al Flacărei a jucat cu multă autoritate și 
a fost și autorul singurului gol al parti
dei. în felul acesta, absența lui Lala, acci
dentat, s-a văzut suplinită cu succes. 
fD Luni ne-a vizitat la redacție antreno
rul emerit Ilie Cană. Sigur că „subiectul 
Petrolul" a fost atins. „în asemenea mo
mente, a se acționa cu mult calm și a se 
vedea cu adevărat unde apare defecțiu
nea principală a jocului echipei reprezin
tă remediul ieșirii din impas" — observa, 
pe bună dreptate, apreciatul nostru teh
nician, ătît de legat sufletește de clubul 
ploieștean.

® DOREL ZAMFIR a fost un „copil mi
nune". A debutat la F.C. Constanța, la 
15 ani. Dar, curînd avea să coboare pe 
scara valorii sale de Început. Iată, însă, 
că la F.C. Argeș. Dorel Zamfir a rede
venit o... promisiune. La 26 de ani, după 
H ani de fotbal de divizie 1 0 In mod 
obișnuit, Eftimie este considerat jucătorul 
numărul 1 al lui F.C. Olt. Din păcate, în

meciul cu F.c. Argeș el a jucat șters, 
avind o singură realizare: șutul în bară. 
Eftimie trebuie să redevină conducătorul 
de joc al „oltenilor". 0 Juniorul stelist 
Dumitrescu, care joacă acum în locul lui 
Dan Petrescu, e un jucător talentat, dar 
abuzează de driblinguri. Replica antreno
rului Florescu: „E mai ușor să corectezi 
jocul unui fotbalist care driblează excesiv, 
decît să-l înveți driblingul pe cel care nu 
știe". • Pa banca antrenorilor, la F.C. 
Argeș, cel doi Ianovschi: tatăl, Leonte, se
cund al lui Halagian și Mlhai-flul, antre
nor al echipei de speranțe.
• RECORDUL LUI „U“. A fost înregis

trat duminică, cînd echipa „șepcilor-roșii" 
a înscris 6 goluri faU de cele — rețineți ! 
— 7 marcate în precedentele 10 etape. Asta 
despre productivitate, la care cea mai mare 
contribuție a avut-o Tim cimpeanu, ex
celent pe tot parcursul jocului. Ca in ti
nerețe 0 L-am văzut pe antrenorul Va- 
sile Simionaș cum și-a pus mîlnile în cap 
la marile ratări ale lui Sfrijan și Mul- 
țescu, din debutul partidei: „Dacă unul 
din ei ar fi înscris atunci, altă turnură ar 
fi luat jocul..." Cert este că diferența de 
pe tabela de scor a tost prea severă. Su
cevenii ar fi meritat șl ei să înscrie. Dar, 
ăsta-1 fotbalul 1... 0 Remus cimpeanu,
președintele clubului universitarilor clu
jeni: „Cu acest rezultat poate îi readucem 
pe spectatori în tribune, fiindcă, în ulti
ma vreme, ne-au cam părăsit. Deși am 
mal adus și puncte din deplasări. Cum 
a fost acela cîștigat la Craiova". Un.de o 
fi entuziasta galerie a lui „U“ de la tri
buna a II-a. care nu contenea o clipă cu 
repertoriul ei frumos și încurajator ?...
• APLAUZELE ÎNAINTEA MECIULUI 

F.C.M. Brașov — Sportul Studențesc au 
fost adresate bucureștenilor. pentru fru
moasa lor performanță de săptămâna tre
cută, cînd au eliminat echipa daneză 
Brfindby și s-au calificat în turul al trei
lea al Cupei U.E.F.A. în același timp, un 
grup de tineri fotbaliști au înmînat, fie
cărui bucureștean -Ite o floare. Specta
torii au aplaudat, din nou, pe bucureștenl 
cînd au văzut că florile sînt strînse în- 
tr-un buchet și oferite ’ui Naghi, căpita
nul echipei brașovene, cu prilejul împli-. 
nirii vîrstei de 33 de ani. _ 
dresate jucătorului F.C.M. Brașov îi ală
turăm șl noi un „La mulți ani !“ in for
mația din orașul de la poalele Tîmpei.

Feli citărilor a-

ani în for-

...SI GAZONa
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• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
11 NOIEMBRIE 1987. EXTRAGE
REA I : 8 26 41 13 44 17 ; EX
TRAGEREA a II-a: 32 43 3 36 
18 1. FOND TOTAL DE CIȘ-TI- 
GURI: 563,414 LEI, din care 40.917 
lei, report la eat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„MULTIPLE" LOTO din 1 NO- 
IEMBKIF 1987. FAZA I — Cat. 
1; 1 variantă 25% = Autoturism 
Dacia 1300 (70.900 lei); cat. 2: 1,75 
variante a 15.770 lei: cat. 3: 14,00 
variante a 1.971 lei: cat. 4: 16,00

ADMINISTRAȚIA Of STAT 10T0 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
1.725 lei; cat. 5: 73,50
375 lei; cat. 6: 113,00
214 lei; cat. X: 678,25

100 lei. FAZA A II-a: 
variante 25% a 50.000

15 /ariante 25% a 
cat. C: 9 variante 100%

a 
a 
a 
a
3
B:

variante 
variante 
variante 
variante 
Cat. A: 
lei; cat. 
7.575 lei;
a 4.598 lei sau o excursie de 2 
Jocun în U.R.S.S. și diferența'în 
numerar și 50 variante 25% a 
1.150 lei; cat. D: 41,50 variante 
a 2.382 lei; cat. E: 138,00 varian
te a 716 lei; cat, F: 286,75 va-

rlante a 345 lei; cat G: 1.645,50 
variante a 100 lei. Report ia cat. 
1 de la Faza I — 44.440 lei. Au
toturismul Dacia 1300 (70.000 lei), 
de la Faza I, eat. 1, jucat pe o 
variantă de 25%, a fost obținut 
de participantul Novaceseu Ti- 
tinel din Lugoj, județul Timiș. 
Cîștigurile de 50.000 lei, de la Fa
za a II-a, cat A, au revenit 
participanților: Mager Liliana
din Caransebeș; Enculescu Sta
na din Hunedoara; Preda Gheor-

ghe din București.
• De reținut că amatorii tra

gerilor obișnuite LOTO își mai 
pot procura astăzi (DAR NUMAI 
ASTĂZI 1) bilete cu numerele 
favorite pentru tragerea de mîi- 
ne, vineri, 13 noiembrie 1987,
• Vă reamintim șl de acțiu

nea deoseb’t de importantă pro
gramată pentru sfîrșitul săptă- 
mînli: TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA LOTO ce va avea loc du
minică, 15 noiembrie, cu im
portantele sale cîștlgurl in auto
turisme, bani și excursii peste 
hotare.

Un.de


RIPRtZENTATIVElE DE 
Șl UNGARIEI ȘI-AU

Aflate ta plină perioadă de 
reconstrucție, reprezentativele 
de popice ale țării noastre (în 
care au fost promovați jucă
toare și jucători aflați în pri
mii ani de senlorat), au întîl- 
nit Ieri după-amlază, pe arena 
Olimpia din Capitală, valoroa
sele selecționate ale Ungariei, 
campioane mondiale attt la 
fete, cît și la băieți.

Așa cum se anticipa, între
cerile au fost spectaculoase, 
extrem de echilibrate, cu rea
lizări tehnice deosebite. La 
băieți, chiar palpitante, deoa
rece oaspeții — în formație 
cu B. Csanyi, anul trecut la 
Miinchen pentru a 6-a oară cam
pion al lumii, I. Meszaroș șt 
M. Mikloș, laureați ai ultime
lor ..mondiale" în proba de pe
rechi, și-au confirmat înalta 
măiestrie în lansarea bilei și 
au cîștigat, cu un rezultat mai 
puțin obișnuit, numai la o di
ferență de un punct : 5 408— 
5 407 (3—3>, pe fondul unei 
surprinzătoare „căderi" a tînă- 
rului popicar M. Andrei, lâ 
ultimele manse „pline" (120 si 
138 p d).

în schimb, în confruntările 
feminine, tinerele noastre 
sportive au învins mai clar 
pe campioanele lumii, ele ob- 
ținînd victoria cu un avans de 

41 de popice. Principalele rea
lizatoare au fost Maria Zsizslk 
— 444, Octavia Ciocîrlan — 
432, Elena Birnaz — 431, care, 
și-au depășit puternicele ad
versare directe, precum și ul
timul schimb, Doina Țăgean — 
419, care a reușit să lupte a- 
proape de la egal la egal cu 
cea mai bună jucătoare din e- 
chipa Ungariei, Ferencne Hu- 
domiet, autoare a 439 p d.

Dar, pentru a vă face o ima
gine completă asupra evoluției 

MARGINALII LA EVOLUȚIA ECHIPELOR NOASTRE DE HANDBAL
(Urmare din oag 1)

și astfel ei ar fi avut timp 
să-și ia măsurile de rigoare". 
Perfect adevărat ! Mal întîi, 
pentru că în economia meciu
lui cele șase minute fără goluri 
ale handbaliștilor de la Drott 
au însemnat enorm de mult; 
apoi, deoarece timpul a fost 
folosit de Minaur pentru a se 
distanța de la 5 la 10 goluri I

Referindu-ne acum ia jocul 
celor 12 de pe foaia de arbi
tra], facem îmbuourătoarea 
constatare că, pe de o parte, 
cei cu evoluție neînsemnată în 
meciul de la Halmstad au a- 
vut, acasă, prestații excelente, 
iar, pe de altă parte, s-au re
marcat — mai ales în apărare 
— tineri cum ar fi Gabriel 
Cozma, de exemplu. Liderul e- 
chlpei, în același timp căpitanul 
formației, Măricel Voinea, s-a 
ridicat la adevărata sa valoa
re, ceea ce nu a rămas fără ur-

La zi UN DRUM CARE TREBUIE CONTINUAT

recent, 
catego- 
progra-

în lumea canotajului se 
poartă o discuție aprinsă în 
jurul categoriei ușoare (In
dividual, maximum 59 kg la 
feminin, maximum 72,5 la 
masculin), acceptată după 
1983 și în întrecerile de an
vergură ale fetelor (C.E., 
C.M.), pe un considerent lo
gic, cel al unei greutăți me
dii uzuale. Adversarii cate
goriei respective, care au in
vocat (între altele) faptul că, 
în baschet, de pildă, nu exis
tă competiții dedicate prac- 
tieanților d» statură mică, 
s-au văzut nevolți să se su
pună punctului de vedere al 
federației internaționale care, 
cum ziceam a admis șl în
curajat (tocmai în ldeea ge
neralizării disciplinei, îndeob
ște în Asia șl America Cen
trală) mai noua clasificare. 
Cînd s-a pus însă, 
problema includerii 
riel amintite și în ___
mul J.O. șl cînd probabil de 
teama gigantismului (canota
jul are, în general, puține 
probe, 14, șl mulțl pârtiei • 
panți), C.I.O. a răspuns că 
n-are nimic împotrivă, ou 
condiția ca numărul probe
lor să nu crească (asta ar fl 
dus, implicit la scoaterea al
tora din program I), i-namicll 
„ușoarei" au treout la ofen
sivă. în cadrul congresului 
F.I.S.A. de la Copenhaga, 
desfășurat cu prilejul C.M.. 
mal multe federații, între 
care cea din R.D.G. (prin gla
sul lui Theodor KCrner), au 
invoc»* attt tradiția cît șl. 
ca argument pasămite zdro
bi to vt • statistică menită să

POPICE ALE ROMÂNIEI 
ÎMPĂRIir VICEOlilILE 
scorului șl raportului de forțe 
existent pe arenă, redăm re
zultatele individuale in ordinea 
intrării sportivilor pe pistă.

FEMININ: Elisabeta Albert — 
Isțvană Nemeth 389—410, Ma
ria Zsizslk — Zsuzsană Szoke 
444—399, Elena Bîrnaz — Zsuza 
Pocsaină 431—400, Octavia Cio- 
cîrlan — Mariana Todor 432— 
385, Melinda Demeter — Agota 
Kovacsnă 378—419, Doina Ță- 
gean — Ferencnă Hudomiet 
419—439. Scor final: 2 493— 
2 452 (3-3).

MASCULIN: I. Hosu — B. 
Csanyi 896—910, L. Popp — M. 
Mikloș 940—896, S. Belivacă — 
L. Pete 855—875, E. Gergely — 
P. Madak 916—911, S. Boarlu — 
I. Meszaroș 932—938, M, An
drei — L. Mraz 868—878. Scor 
final : 5 407—5 408 (3—3).

Azi, de la ora 9, au loc, pe 
aceeași arenă, meciurile-re- 
vanșă.

Troian IOANIȚESCU

Franța - România 49-3 în C.E.

RUGBYȘȚII SURCLASAȚI LA AGEN
AGEN, 11 (prin telefon). 

Miercuri după-amiază, pe sta
dionul Armandie din Agen, e- 
chipa de rugby a Franței a 
întîlnit, într-un meci oficial 
din cadrul Campionatului Eu
ropean, reprezentativa țării 
noastre. Gazdele au obținut 
victoria cu 49—3 (15—3). Așa 

mări pe tabela de scor. Cursele 
sale spre poarta adversă (și au 
fost destule) nu au putut fi o- 
prite șl, deși adversarii au în
cercat să-l țină om la om, le-a 
fost cu neputință, Măricel în- 
scriindu-le o... porție bună de 
goluri: 7 —c toate din acțiu
ne I Rădulescu, Porumb, Sta- 
mate, Covaciu și Marta, Andro- 
nic și Cojocar s-au achitat 
foarte bine de sarcinile primite 
de la antrenori. Portarul Mir
cea Petran, la rîndul său, ezi
tant în prima repriză, a intrat 
în.„ priză în cea de a doua, 
intervențiile sale din minute
le 31 (apără 7 m), 33, 36 (apără 
7 m), 38, 40, 41, 58 și 59 fiind 
de o mare siguranță și oferind 
coechipierilor posibilitatea să 
contraatace. De altfel, in ulti
mele 7 minute Minaur a în
scris din pasele trimise din 
poartă de Petran, dlstaințîn- 
du-se la 11 goluri (min. 57, 28 
avînd 28—17). Nicolae Neșovici,

demonstreze că puține sînt 
țările în care categoria ușoa
ră posedă, cu adevărat, un 
număr îndestulător de prac- 
ticanțl.

Temă de amplă dezbatere 
în presa de pretutindeni, pro
blema se cuvine pusă — șl 
a fost pusă și la Copenhaga 
— șl altfel, o serie de alte 
îederațll naționale (Inclusiv 
F.R.C.Y.' susțlnînd că apa
riția „ușoarei" reprezintă un 
bun cîștigat pe un drum pe 
care, firește trebuie mers 
mal departe. S-a propus, de 
exemplu, cu îndreptățire, re
vizuirea actualelor limite de 
greutate, tn sensul lărgirii 
lor (pînă la 65 kg la femei 
șl 78 la bărbați), după cum 
s-a Insistat asupra necesității 
pătrunderii categoriei In dis
cuție la J.G., punct de vede
re însușit și de președintele 
F.I.S.A. elvețianul Thomas 
Keller

Chestiunea e incă departe, 
afirmă comentatorii, de a fi 
soluționată, de vreme ce 
C.LO. nu pare decis să re
nunțe cu una cu două la o 
mal veche oozițlc, certnd 
alte șl alte dovezi. Se poate 
anticipa însă, puntnd în ba
lanță deschiderea forului -e- 
mlntit către. modernizare, 
disponibilitatea lui la nou 
(vezi tenlsu' badmlntonul 
etc.), ca „ușoara" își va do- 
bîndl, cît de curînd, statutul 
olimpic dorit. Oricum, dru
mul de az! este, fără Îndo
ială unul care trebuie con
tinuat.

Ovidiu IOANITOAIA 4

SP
CM. deșah KASPAROV IA CONDUCERE Al

Fără a constitui o reală sur
priză, lată meciul pentru titlul 
mondial de șah luînd o întorsă
tură spectaculoasă, chiar Înain
tea liniei care marchează jumă
tatea întrecerii. A 11-a partidă, 
victoria a lui Kasparov, pentru 
prima oară in avans pe tabela 
de scor: 6—5 (3—2 șl 8 remize). 
Șl mai sin.t două „premiere" la 
Sevilla, căci este prima partidă 
cîștigată cu negrul de campio
nul mondial și prima în „Apă
rarea Griinfeld" pe care o fo
losește cu atîta obstinație de la 
darea startului.

Curioasă, totuși, această ultimă 
partidă, pînă la mutarea 13, joc 
identic ca în a 3-a șl a 7-a. 
Contra Ieșirii damei adverse 
14... Dd«, Karpov schimbă cursul 
mutărilor renunțlnd la împinge
rea e4—e5. A rezultat o altă 
structură de pioni în centru, lu
crurile păreau să decurgă favo
rabil pentru alb. Schimb de 
piese, poziția se simplifică șl — 
incredibil 1 — la mutarea 35 șa- 
langerul se înșeală amarnic la 
o mutare de turn șl-1 pune 
practic In priză... Tabloul se 
modifică brusc, acum Karpov 
caută soluții salvatoare. Kaspa
rov nu poate fl oprit insă din 
marșul spre victorie și o mar
chează curînd după întrerupere.

Marți seara, campionul mon
dial era cu un nas înaintea șa-

cum arată șl scorul, rugbyșții 
noștri au reușit, doar în pri
ma repriză (mai exact — atîta 
timp cît grămezile ordonate au 
reușit să facă față presiunii 
adverse) să contracareze suita 
de acțiuni ofensive ale spor
tivilor francezi, care au în
scris numai un eseu, prin 

deși nu a apărat prea multe 
minute, a avut intervenții salu
tare, cea din min. 55 cînd a 
apărat o aruncare de la 7 m 
fiind de natură să-i descumpă
nească și mal mult pe adver
sari.

Cu alte cuvinte trebuie să 
spunem că Minaur a obținut 
această senzațională calificare 
ca urmare a dăruirii și mobili
zării întregii echipe (ceea ce 
nu s-a întîmplat la Halmstad). 
în apărare s-a conlucrat per
fect, a existat multă mobilitate 
și s-a avansat pînă la 12 m. 
tn sfîrșit, replierea rapidă din 
atac în apărare a băimărenilor 
a făcut ca ei să primească doar 
2 goluri pe contraatac (13 în 
primul meci}...

IN PRELIMINARIILE C.E.
SE CUNOSC ALTE ECHIPE PARTICIPANTE IN TURNEUL 

FINAL : IRLANDA. ANGLIA Șl DANEMARCA
Aseară, în nocturnă, s-au des

fășurat meciuri decisive în pre
liminariile C.E. Iată rezultatele: 

în grupa a 7-a, la Sofia: BUL
GARIA — SCOTIA 0—1 (0—0).

In urma acestui rezultat echi
pa Irlandei s-a calificat pentru 
turneul final.

în grupa a 4-a, la Belgrad: 
IUGOSLAVIA — ANGLIA 1—4 
(0-4) 1

Selecționata Angliei este cali
ficată indiferent de rezultatul 
meciului Turcia — Iugoslavia (16 
decembrie).

în grupa a 6-a, la Praga: 
CEHOSLOVACIA — ȚARA GA
LILOR 2—0 (1—0).

Echipa calificată : Danemarca. 
Amănunte și alte rezultate mai 

puțin importante (care nu a- 
fectează primele locuri) în zia
rul de mîine.

CAMPIONATE. ȘTIRI

U.R.S.S. (et. 29). Dniepr — Jal- 
ghiris 2—1. Torpedo Moscova —

Johan Cruyff a fost, fără îndo
ială, unul din marii jucători din 
Istoria fotbalului. Acum, în 
vîrstă de 40 de ani. este antre
nor al celebrului Ajax din Am
sterdam. dar a avut șl are con
flicte, mai mari sau mai mici, 
cu mal toți jucătorii de tip 
„super-star". Mai întîi, cu Marco 
Van Basten, p'ecat, după cum 
se știe la A.C. Milan. De curînd 
s-a certat, ireconciliabil se pare, 
cu Frank Rljkaard, cel mai bun 
fotbalist olandez In ultimii doi 
ani (printre „învinșii” săi: Gullit 
Si Van Basten). Cauza, o spu
ne Cruyff, o constituie neînțe
legerea de către Frank, a ro
lului său în echipă și aerele de 

langerulul. Acesta (ea ș! în pre
cedentele meciuri) dă semna <1« 
oboseală după prima .turnantă". 
Un pa* hotărîtor 7 încă nu se 
poate spune, dar Garrl Kaspa
rov ara acum un moment foar
te favorabil în această aspră 
dispută, care merge pînă la 24 
partide, *au 6 cîștlgats de un 
singur competitor, înainte de 
Urnită.

A. Karpov — G. Kasparov 
(C.M. ’87 partida a 11-a) 1. d4 
Cft 2. e* g« 3. Cc3 dS 4. c:d5 
C:d3 8. el C:c3 8. b:eS Ng7 7. 
Nc4 c5 8. Cel Cc« 8. Ne3 0-0 10. 
0—0 Ng4 11. ft Cai 12. N:f7+ 
T.-f7 13. f:g4 T:fl+ 14. R:fl Dd6 
ÎS. Rgl De« 10. Dd3 Dc4 17. D:c4 
C:c4 18. Nt2 c:d4 19. c:d4 e5 
20. dS Nh6 21. h4 Nd2 22. Tdl 
Nas 23. TC1 bS 24. Tc2 Cd6 25. 
Cg3 Nb4 26. Cfl Nas 27. Cg3 CC4 
28. g3 Rf7 29, Cfl Cd6 30. Cg3 CC4 
31. Rfl Re7 32. NC3+ Rf7 33. 
Ttî+ Rg7 34. Tf6 NM 35. TC6 Cai 
36. N:b6 C:c6 37. Nc7 Tf8+ 38. 
Re3 TI7 39. Nd6 Td7 40. NC5 Ca5
41. Cfl Tc7 (mutarea din plic)
42. Nd6 Tc2+ 43 Rd3 T:a2 44. Cc3 
Rf7 43. Cg4 CC4 46. C:e5+ C:e5 
47. N:es b4 48. Nf6 b3 49. C5 T:g2 
50. e6+ Rft 0—1.

Contrar așteptărilor, după în- 
frîngere, Karpov n-a cerut timp 
de odihnă și are negrele în a 
12-a partidă.

Charvet (transformat de Be- 
rot, autor totodată a 3 l.p.). 
Tot în prima parte a meciului 
au înscris și rugbyșții noștri, 
un drop, prin D. Alexandru.

La reluare jucătorii gazdă 
forțează ritmul, cu dorința de 
a se detașă. Șl reușesc acest 
lucru, cu concursul rugbyștilor 
noștri, care au evoluat haotic," 
în afara oricărei idei de joc, 
ținînd exagerat de mult ba
loanele îh grămezi. S-au co
mis de asemenea greșeli la 
„deschidere", de care adversarii 
noștri au profitat cu regulari
tate, realizînd atacuri supra- 
numerice pe linia de treisfer- 
turi, cuzintercalarea fundașului 
și a liniei a IlI-a, de unde a 
rezultat acest scor final deza
măgitor.

Arbitrul scoțian J. Flemming 
a condus formațiile :

Franța: Blanco — Berot,
Charvet, Andrieu, Lagisquet — 
Mesnel, Berbizier — Janik, Ro- 
driguez. Champ — Condom, 
Serriăre — Ondarts, Dubroca, 
Armary.

România : Piti — Lungu, To
fan, Tinea, Toader — D. Ale
xandru, Paraschiv — Dumitraș, 
Dumitru, Murariu (Leuciuc) — 
Vereș, L. Constantin — Leonte, 
Colibă, Bucan.

Baku 1—1, Harkov — Ararat 1—0, 
Ț.S.K.A. — Zenit 1—1, Donețk — 
Dinamo Minsk 0—0, Dinamo 
Kiev — Dinamo Tbilisi 3—1. în 
clasament: Spartak Moscova 40 p 
(28 j). Dniepr 38 p (29 j), Vil
nius 36 p (29 j).

R.D. GERMANA (et. 10). In 
fruntea clasamentului se află 
Dynamo Berlin și Lokomotive 
Leipzig, cu cite 15 p, urmate de 
Dynamo Dresda — 11 p. Rezul
tate: Rostock — Union Berlin 
3—3: Halle — F.C. Karl Marx 
Stadt 0—0; Dynamo Berlin — 
Erfurt 3—3; Aue — Stahl Riesa 
2—3; F.C. Magdeburg — Jena 
1—1; Lokomotive Leipzig — 
Brandenburg 3—1; Dynamo Dres
da — Vorwitrts Frankfurt pe 
Oder 4—0.

OLANDA (et. 14). Alkmaar — 
Eindhoven 0—4, Kerkrade — Dor
drecht 4—1, Groningen — Twente 
0—o, Haarlem — Utrecht 0—1, 
Tilburg — Ajax 9—1, Feyenoord 
— Sittard 2—1, Venlo — Volen-

CE ȚIE NU-ȚI PLACE..
vedetă. Să fie chiar așa 7 — se 
întreabă ziariștii olandezi, amin- 
tlndu-șl de însăși cariera cele
brului fost fotbalist olandez, ne
lipsită de multe acte foarte a- 
semănătoare cu cele pe care le 
reproșează el Însuși altora 1 ! In 
1973, deși mal avea un an pînă 
la expirarea contractului său cu 
Ajax, Cruyff pleacă la F.C. Bar
celona, de unde, după două se
zoane, traversează Oceanul, pen
tru a Juca la Los Angeles Aztecs 
șl, apoi, la washington Diplo
mats. Se întoarce în Europa, la 
echipa spaniolă de ligă secun
dă Le van te. Contrar tuturor aș
teptărilor. în 1981 revine la clu
bul care l-a consacrat, Ajax.

PE SCURl
ATLETISM • Cea de-a 5-a e- 

dițio a maratonului de la Istan
bul s-a încheiat cu victoria at
letului danez Jens Verzner, înre
gistrat pe distanța de 42,193 km 
cu timpul de 2hl9:08. La startul 
cursei au fost prezențl cix-ca 5 908 
de concurențl. • Ecuadorlanul 
Jose Jami a terminat învingător 
în eursa de semimaraton de la 
Quito, fiind cronometrat în ">9:14. 
Cu victoria obținută In capitala 
Ecuadorului, Jose Jaml a obți
nut calificarea pentru tradiționa
la cursă de fond ce se organi
zează în noaptea Anului Nou în 
orașul brazilian Sao Paulo.

BASCHET • în continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A.. selecționata feminină 
a U.R.S.S. a întîlnit echipa Uni
versității din Kentucky. Baschet
balistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 87—62 o E- 
clilpa masculină a Bulgariei a 
plecat în turneu In S.U.A.. ur- 
mînd să dispute opt întîlnirl a- 
micale în compania unor selec
ționate universitare americane. 
Din lot fac parte, printre alții, 
Ivan Țenov, Iordan Kolev, Dimo 
Kostov, Emil Ianov și Liubomir 
Amiorkov

BOB • Concursul de bob — 
2 persoane desfășurat pe pîrtia 
de la Altenberg (R.D. Germană) 
a revenit primului echipaj al 
R.D. Germane (Wolfgang Hoppe- 
Dietmar Schauerhammer). înre
gistrat în două manșe cu tim
pul de 1:59,48 Pe locul secund 
s-a situat echipajul U.R.S.S. (la- 
nis Klpurs-Vladimir Kozlov) — 
2:00,29.

CICLISM • înaintea altime'or 
24 de ore de întreceri in „Cursa 
de șase zile" de la Miinchen 
conduce cuplul Rene Pijncn (O- 
landa) — Andreas Kappes (R.F. 
Germania), cu 162 p. Pe locu
rile următoare, la un tur de li
der, se află perechile Dietrich 
Thurau (R.F. Germania) — Urs 
Freulcr (Elveția) și Danhy 
Clark (Australia) — Anthony 
Doyle (Anglii).

CICLOBAL O Campionatul Mon
dial, disputat în orașul danez 
Hernlng. a fost cîștigat de echi
pa fraților Jindrich si Jan Pos- 
pisil (Cehoslovacia), care cuce
rește pentru a 19-a oară titlul 
suprem.

HOCHEI PE GHEAȚA * în 
campionatul unional echipa țska 

Moscova, deținătoarea titlului, a 
terminat la egalitate: 3—3, me
ciul susținut pe teren propriu 
cu formația Sokol Kiev. Alte 
rezultate: Ijstal Ijevsk — Aripile 
Sovietelor Moscova 4—2; Trak
tor Celiabinsk — Dinamo Mos
cova 4—4; Spartak Moscova — 
SKA Leningrad 5—2; Dinamo Ri
ga — Torpedo laroslav 7—4. Li
deră a clasamentului se menține 
ȚSKA Moscova. cu 23 puncte, 
urmată de Aripile Sovietelor 
Moseova — 22 p.

VOLEI * La Nov! Sad. in 
meci pentru competiția masculi
nă „Cupa Federației", echipa lo
cală Vojvodina a învins cu sco
rul de 3—0 (15—3, 15—5, 15—4)
formația Slavla Sofia. • într-un 
med amical masculin, disputat 
la New Delhi, echipa R.S.S. U- 
crainlene a întrecut cu scorul 
de 3—1 (15—6, 13—3, 11—15, 15—10) 
selecționata de tineret a Indiei.

dam l<-2, Den Bosch — Sparta 
0—0. în clasament: Eindhoven
24 p (12 j), Ajax 19 p (13 j), Fe
yenoord 17 p (13 j).
• Intr-o conferință de presă 

ținută la Glasgow, președintele 
Asociației scoțiene de fotbal, 
David Will, a declarat că este 
posibil ca în sezonul viitor să 
fie introdus controlul antidoping 
la meciurile din prima ligă a 
campionatului Scoției. O comi
sie specială a fost .Însărcinată 
cu examinarea acestor probleme 
intruc.it s-a constatat că există 
jucători care folosesc produse 
stimulatoare. După cum se știe, 
la Campionatul Mondial de fot
bal și lă alte competiții interna
ționale controlul antidoping este 
aplicat de mai multă vreme.

A Cunoscutul internațional so
vietic Oleg Blohin continuă să 
joace la Dinamo Kiev, la vîrsta 
de 35 de ani. El a susținut, pînă 
în prezent, în campionatul unio
nal '430 de meciuri, record abso
lut în fotbalul sovietic. Este pro
babil. însă, ca actualul cam
pionat să fie ultimul pentru 
Blohin, care va deveni antrenor 
șl se va ocupa de pregătirea 
fotbaliștilor juniori.

Reîntoarcerea fiului risipitor um
ple de bucurie inimile suporteri
lor echipei, care suferă, însă, la 
scurt timp un adevărat șoc, 
prin plecarea vedetei la eternii 
rivali, Feyenoord 1 Nu pentru 
mult timp, deoarece în 1984, 
Cruyff reviie la Ajax, nu ca 
jucător, nici ca antrenor (nu 
avea actele necesare), ci ca di
rector tehnic. în 1986, Federația 
îl acordă diploma de antrenor 
și cucerește Cup» Cupelor (1—9 
în finala de ta Atena, cu Lo
komotive Leipzig). După cum se. 
vede, o carieră mult prea... ca
pricioasă. Adică tocmai ceea ce 
el... reproșează vedetelor de azi I

Paul ZAHARIA
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