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dintre conducătorii 
și de stat a! celor 
vizita pune cu preg- 
lumină trăinicia și 
rodnic al relațiilor 
prietenie și colabora- 
partidele, țările și 
noastre, voința co- 

a conferi dimensiuni

Tovarășul
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit, joi, 18 no
iembrie, la Belgrad intr-o vi
zită oficială de prietenie, la 
invitația tovarășului Lazar 
Moisov, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, și a to
varășului Boșko Krunici, pre
ședintele Prezidiului Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Continuînd bogata tradiție a 
în‘ Unirilor 
de partid 
două țări, 
nanță in 
caracterul 
de strinsă 
re dintre 
popoarele 
mună de 
tot mai largi conlucrării româ- 
no-iugoslave.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru este însoțit în a- 
ceastă vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, loan 
Totu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul aface
rilor externe, de alte persoane 
oficiale.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul din Belgrad.

La ora 13,15 aeronava prezi
dențială a aterizat.

La coborirea din 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
fost salutați cordial 
tovarășul Lazar Moisov 
tovarășa Liliana Moisova, 
le-au adresat un călduros 
sosit pe pămintul iugoslav.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost salutați, de asemenea, 
cu multă căldură de tovarășul 
Boșko Krunici.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, în timp ce, 
in semn de salut, au fost trase 
21 de salve de artilerie.

De Ia aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
tovarășul Lazar Moisov și 
tovarășa Liliana Moisova au 
luat loc în mașini, escortate de 
motoeicliști, Indreptîndu-se spre 
reședință — Palatul Alb de pe 
colina Dedinie.

La reședința rezervată înal- 
ților oaspeți, tovarășul Nicolae 
Ccaușescn șl tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut in
tr-o atmosferă caldă, 
nească, cu 
Moisov și 
Moisova.
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Ni colac Ceausescu,Tovarășul

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
depus, joi, o jerbă de flori la 
mormintul lui Iosip Broz Tito,

La Campionatele Europene de judo pentru tineret

UN BILANȚ LĂUDABIL, GENERATOR DE SPERANȚE
Săptămîna trecută. Sala Lu- 

dowa din Wroclaw a găzduit 
Campionatele Europene de 
judo rezervate tinerilor pînă 
la vîrsta de 21 de ani. Fiind 
vorba despre o competiție în 
care au avut dreptul de 
participare sportivi cu su
ficient de bogată experien
ță competițională, nivelul 
întrecerilor a fost destul 
de ridicat, foarte mulți dintre 
concurenți făcînd parte de-acum 
din echipele reprezentative de 
seniori ale țărilor respective, 
în aceste condiții, locurile pe 
podiumul de premiere n-au pu
tut fi ocupate decît de sportivi 
de valoare și foarte bine pre
gătiți, pe care, ou mare pro
babilitate, îi vom regăsi și pe 
foile de concurs ale Campiona
telor Mondiale de seniori, care 
urmează să înceapă la 19 no
iembrie, în R.F. Germania.

miș-

expresie a bunelor 
s-au statornicit și 
intre România și

Nicolae Ceausescu 
în numple său și 

.eaușescu,

personalitate marcantă a 
căril comuniste ți muncitorești 
internaționale.

Joi, 12 noiembrie, la Pala
tul Federației din Belgrad au 
început convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu și tovarășul Lazar 
Moisov, președintele Prezidiu
lui Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

Tovarășul Lazar Moisov a 
salutat, și în acest cadru, cu 
multă căldură, vizita oficială 
de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu o efectuează 
în R.S.F. Iugoslavia, subliniind 
că aceasta constituie o nouă și 
elocventă 
relații care 
se dezvoltă 
Iugoslavia.

Tovarășul 
a mulțumit, în numpl 
al tovarășei Elena 'Ci 
pentru invitația de a vizita 
Iugoslavia, pentru primirea 
caldă și a apreciat că actualul 
dialog la nivel înalt se va în
scrie ca un moment de cea 
mai mare însemnătate în în
tărirea raporturilor de strinsă 
prietenie și colaborare rodnică 
româno-iugoslave.

Cu această convingere, 
varășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășul Lazar Moisov au 
vut un schimb de păreri pri
vind stadiul relațiilor bilate
rale, căile și modalitățile de 
extindere a acestora în viitor, 
precum și în legătură cu pro
bleme actuale ale vieții poli
tice internaționale.
■Subliniindu-se cursul pozitiv 

al raporturilor de prietenie, 
colaborare și bună vecinătate 
dintre România și Iugoslavia, 
s-a relevat că există largi po
sibilități pentru intensificarea, 
în continuare, a conlucrării e- 
conomice și tehnico-științifice, 
precum și pentru creșterea și 
diversificarea schimburilor co
merciale. De comun acord, s-a 
convenit să se elaboreze un 
program de perspectivă pri
vind dezvoltarea și mai pu
ternică a cooperării și specia
lizării în producție, în domenii 
de mare importanță pentru 
progresul economico-social al 
celor două țări și ridicarea pe 
o nouă treaptă a colaborării 
economice și tehnico-științifice 
dintre România și Iugoslavia.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de stimă și înțelegere 
reciprocă.

to- 
și 
a-

l

★
în onoarea tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit, joi, un 
dineu oficial de către tovarășul 
Lazar Moisov și tovarășa 
Liliana Moisova.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Lazar 
Moisov au rostit toasturi.

După cum este cunoscut, la 
întrecerile continentale de la 
Wroclaw țara noastră a fost 
reprezentată de șase concurenți 
(la categoria semigrea n-am 
avut participant): Dragoș Bol- 
bose (superușoară), S teii an Pă- 
trașcu (semiușoară), Stănică 
Olteanu (ușoară), Florin Las- 
cău (semimijlocie), Nicolae Io
sif (mijlocie) și Marian Gro- 
zea (grea). Trei dintre cei șase 
au reușit să urce pe podiumul 
de premiere, Dragoș Bolbose 
(Dinamo București) cucerind 
chiar titlul de campion euro
pean, iar Florin Lascău 
(Steaua) și Nicolae Iosif (Di
namo București) obținînd me
dalii de bronz la categoriile lor. 
Este un bilanț apreciabil, care 
atestă valoarea judoului din 
România la acest nivel de vîrs- 
tă și care oferă premisele unei 
frumoașe reprezentări la mari-

ProMart din toate țările; unîtî-vă 1I

portul

N

OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE,

CONSTRUCTORI Al ROMÂNIEI SOCIALISTE !
Frontul Democrației ți Unității Socialiste vă adresează vouă, 

tuturor fiilor ți fiicelor patriei, fără deosebire de naționalitate, 
vibranta chemare de a vă uni energiile ți voințele in uriața 
și clocotitoarea activitate de înfăptuire a istoricelor hotăriri 
adoptate de Congresul al Xlll-lea al partidului, de împlinire 
a înaltelor aspirații comune de progres, bunăstare ți fericire.

Din APELUL FRONTULUI DEMOCRAȚIEI 
Șl UNITĂȚII SOCIALISTE

Consiliile populare - preocupare pentru sănătatea și rccrccrea cetățenilor

SPORTUL, 0 REALITATE LA TOT
Localitate avînd mai mult un 

specific agrar (aici funcționînd 
una din primele școli mecani
ce de morărit din țară), Titu 
și-a creat o vocație industrială 
o dată cu trecerea la statutul 
de oraș. Inițial prin Complexul 
C.F-R. (care preia o parte din

DIVIZIA A LA SPADĂ S-Â ÎNCHEIAT
PRINTR-0 DISPUTA DIR7A

Ultima etapă a Diviziei Na
ționale A la spadă a clarificat 
de la bun început situația pri
mului loc, echipa Steaua, mul
tiplă campioană națională, li
dera clasamentului după prima 
etapă, necedind nici un punct, 
chiar dacă în partida cu 
I.E.F.S. a fost obligată să se 
întrebuințeze serios pentru a 
ciștiga abia la tușaveraj, me
ciul încheindu-se cu scorul de 
8—8, 66—54 tușe date pentru 
campioană. Astfel, spadasinii 
militari Mihai Popa, Felix Ni
colae, Sorin Saitoc, Radu Mi- 
trăchioiu, Ionel Stanciu, antre
nați de Octavian Zidaru au 
adus în vitrina cu trofee a 
clubului din Ghencea un nou 
titlu. Și au făcut-o permitîn- 
du-și, chiar, să evolueze ieri, 
în sala Floreasca. fără una din 
piesele de bază, tînărul Adrian 
Pop, scos din echipă, după 
cum ne-a spus antrenorul ei, 
ca măsură disciplinară pentru 
lipsă de interes în pregătire. 
Vrem să credem că A. Pop, o 
speranță a spadei noastre, va 
trage concluziile ce se impun 
pentru comportarea sa viitoa
re, mal ales că este și compo
nent al lotului reprezentativ.

Dacă lupta pentru titlu fusese 
de mult -tranșată, cea pentru 
următoarele poziții de pe po
dium a polarizat atenția tutu
ror, dar și a nu mai puțin de 
patru echipe, în ordinea după 

le competiții Internaționale din 
anii care urmează.

Judecind prin prisma rezul
tatelor obținute de sportivii 
noștri la Wroclaw și a evoluți
ilor lor în partidele susținute, 
se poate aprecia că pregătirea 
lotului nostru a fost bună, mo
tiv pentru care merită felicitări 
atît ei, rft șl tinerii antrenori 
Constantin Niculae și Mircea 
Frățică, tehnicieni care au 
dovedit pricepere, pasiune și 
maturitate față de scurta lor 
experiență tn această profesie. 
O succintă analiză a compor
tării tuturor sportivilor români 
va scoate însă în evidență și 
unele minusuri în evoluția a 
doi dintre ei, slăbiciuni de care 
vor trebui să țină seama atît

Mihai TRANCA

(Continuare în pag 2-3) 

obiectivele I.M.M.R. Grivița 
Roșie București), apoi printr-o 
întreprindere mixtă de indus
trie mică ; ulterior, la proporții 
cu adevărat spectaculoase, prin 
intrarea în circuitul de pro
ducție a întreprinderii de elec
trozi siderurgici, a întreprin- 

prima etapă: Electroputere, 
I.E.F.S., C.S.M. Craiova și Me
canica Bistrița, primele trei, 
înaintea etapei de ieri, cu cîte 
trei victorii, cealaltă, doar cu 
una, dar cu speranțe înnoite. 
Și după ce spadasinii bistrițeni 
(animați de foștii internaționali

Paul SLÂVESCU

(Continuare în pag 2-3)

Start in acțiunea lansatâ de

ziarul SPORTUL și F. R. Haltere

CAMPIONII DE IERI, DE AZI
Șl [sperăm] DE MÎINE

•Nicu Vlad, Andrei Socaci, Attila Czanka și Petre Be
cheru in mijlocul tinerilor de la I.M.U.A.B. # Un epilog 
fructuos - 22 de tineri nou legitimați in secția de hal

tere a acestei asociații sportive • Idei ce își vor afla 
în curind înfăptuirea

rul adjunct al federației, Dra- 
gomlr Cioroslan, au intervenit 
cu amănunte de mare interes. 
Granițele intre generații (dacă... 
existau) s-au șters de la sine, 
firul povestirilor trecînd lin prin 
anii de început ai halterelor 
noastre, prin primele rezultate 
obținute pe vremea unor 
Baroga și Tiberiu Roman, 
poposind ceva mai mult în 
dreptul lui 1984 — anul primei 
noastre medalii olimpice de aur. 
Au fost trecute în revistă zeci
le. sutele de medalii, mondiale 
sau europene (cum glumea ci
neva, ar fi fost necesar... con
tabilul uzinei pentru ținerea 
unei evidențe exacte), ce au în
cununat această disciplină, tn 
continuare, tinerii componenți 
ai secției de haltere, condusă 
de antrenorul Dan Drăghici, au 
fost protagoniștii unei izbutite 
demonstrații practice, comenta
te tehnic de antrenorul Ște
fan Achim și încununată 
apariția „în reprezentație" 
lui Nicu Vlad...

Spuneam în avancronica 
tîlnirii că nu întîmplător 
ales l.M.U.A.B.-ul drept 
de start al acestei acțiuni-se- 
rial inițiate de către ziarul nos
tru Si F.R.H.C.: aici functio-

Dacă ni s-ar cere să definim 
succint intîlnirea de miercuri, 
cea dintre halterofilii noștri de 
frunte și muncitorii de la 
I.M.U.A.B., am spune, în pri
mul rînd, că a fost tinerească, 
adevărată, plină de căldură. Și 
de respect; acel respect care se 
manifestă spontan intre perfor
meri, căci, la urma-urmei, de 
o intîlnire între performeri a 
fost vorba. Nicu Vlad, Andrei 
Socaci, Attila Czanka și Petre 
Becheru au aflat multe despre 
realizările acestui colectiv de 
oameni ai muncii, realizări a- 
preciate la modul cel mai elo
gios, atit în țară, cit și peste 
hotare. Și cum altfel pot fi 
denumiți acești maeștri ai fău
ririi unor utilaje de înaltă com
plexitate dacă nu performeri în 
sfera lor de activitate ?... La 
rîndul lor, cele cîteva sute de 
iubitori ai sportului, care au 
umplut-ochi sala I.M.U.A.B., au 
aflat unele din tainele lungului 
și greului drum spre podiumul 
de premiere al marilor com
petiții, taine care, în fond, nu 
ascund altceva decît multă su
doare. enormă trudă. Avînd, 
deci, ca noțiune comună MUN
CA, munca fără preget și 
superioară calitate, dialogul 
conturat rapid, firesc.

Multiplii noștri medaliați 
deschis discuția, antrenorul 
merit Ștefan Achim și secreta-

de 
s-a

au
e-

PASUL IN TITU
derli de aparataj electric pen
tru Instalații, precum șl a Com
binatului avicol, unul dintre 
cele mai mari șl mai moderne 
unități economice de acest fel 
din țara noastră.

Asemenea obiective de an
vergură au apărut pe harta o- 
rașului în noile condiții create 
după cel de-al IX-lea Congres 
al P.C.R. Grija edililor, a Con
siliului popular pentru redi- 
mensionarea continuă a așeză
rii s-a făcut simțită din plin, 
ea a răspuns elanului tineresc 
al celor peste 15 000 de locui
tori ai urbei dîmbovitene. Li
teralmente, tineretul reprezintă 
aproape 75 la sută din popu
lația orașului, de la copii și 
elevi la muncitori „calificați în 
aproape două duzini de meserii: 
de la pescar 
Ilagioaica, la 
nist“, cum 
primarul Ion

pe bălțile de Ia 
aceea de electrn- 
făeea precizarea 
Bărbicru.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)
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Sorin SATMARI

(Continuare tn pag 2-3)



Azi, in C.C.E. la volei

DE CRONICA
Răsfoim mai departe fi- 

fele de cronică ale trecu
telor campionate mondiale 
de șah. Intr-un secol întreg 
de întreceri au fost în to
tal 34 de întîlniri și 13 lau- 
reați. Cea de la Sevilla ca
re se desfășoară în aceste 
zile, este a 35-a.

Așadar, al cincilea cam
pion mondial a fost olande
zul Max Euwe (1935—1937). 
Din vasta sa creație am 
ales doar un crîmpei, pro
blema în 2 mutări prezen
tată cititorilor rîndul trecut: 
alb — Ra7, Dh2, Tdl ; negru 
Rc3, Td8, Fb6, c7, d7. La 
prima vedere, pare impo
sibil ca la a doua mutare să 
existe pentru alb cite un 
mat după fiecare răspuns al 
negrului. Și totuși... O „che
ie" isteață ne conduce la so
luția problemei, 1. Dd6 !! 
Este singura posibilitate ca 
dama să acopere toate tim
purile de pe care va da 
mat, anume 1... c6 (c5) 2. 
Db8, 1... b5 2. Da6, 1... Te8 
(sau oriunde) 2. D:d7 și bi
neînțeles 1... e:d6 2. Tel. 
Amuzant. dar și foarte 
profund !

Am 
cedat din 
hin. care 
neasă pe 
langerul 
1939. Războiul, apoi moar
tea celebrului campion, au 
împiedicat organizarea me
ciului. în locul acestuia, în 
1948, un turneu „de 5" a- 
vea să stabilească pe noul 
purtător al cununii, în 
persoana marelui maestru 
sovietic Mihail Botvinnik. 
Acesta a cîstigat detașat

competiția: 1. Botvinnik 14 
p, 2. Smîslov 11 p, 3-4. Ke
res, Reshevsky 10,5 p, 
Euwe 4 p.

e f g ha b c d

și cîștigă!
din memoira- 
desfășurat la

anunță că jocurile
m) programate du-ml- 

noiembrie (juniori, 
Divizia A) se vor 
ziua de marți, 17

• Se
volei (f,nlcă 15
vizia B,
pută în
iembrie.

Di- 
dis- 
no-

față4 Partide reprogramate 
de datele inițiale de disputare: 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
Farul Constanța la 27 noiembrie, 
ora 17 (Divizia A, feminin); 
C.S.U. Sănătatea Oradea — Trac
torul 
vizia

Brașov la 20 noiembrie (Di- 
A, masculin).
Tn cele trei restanțe 
le-a susținut 

Diviziei 
feminină

pe 
în cadrul 

B-tineret —, echipa 
G.I.G.C.L. Brașov a 

obținut rezultatele: 0—3 cu Ma- 
ratex Baia Mare, 3—1 cu Armă
tura Zalău (ambele disputate în 
deplasare) șl 3—1 cu Politehnica 
Timișoara (joc „acasă").

partida din 22 noiembrie, cu 
C.F.R. Arad, se va disputa la 
Deva.
• Iată clasamentele 

Diviziei A (f, m):

1.
2-3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

FEMININ
Flacăra Roșie 
Dacia Pitești 
Rapid Buc. 
------- Sibiu 

C.F.R.

la zi ale

amintit că Euwe a 
nou titlul lui Ale- 
urma să-l întîl- 
Paul Keres, 

oficial,său
șa-
în

Albul mută
O secvență 

biluil turneu, 
Haga și Moscova în 5 tu
ruri, este înscrisă pe noua 
noastră diagramă. Botvin
nik (cu albele) întîlneștepe 
Keres, iar victoria a apar
ținut celui ce devenea al 
șaselea campion din întrea
ga serie.

• în cadrul pregătirilor ce se 
fac înaintea începerii turului II 
al Campionatului Divizie! B — 
tineret, Săla Sporturilor 
Brăila a găzduit timp de 
zile „Cupa Braiconf", ediția a 
n-a. S-au întrecut patru divizio
nare B feminine — C?-----
Constanța, Hidrotehnica Focșani, 
I.T. București, Braiconf Drăi’.z 
—, locul I și trofeul ‘
chipei constănțene.

din 
trei

Comerțul
- - t,

Brăila 
revenind e-

Radu VOIA
POȘTA RUBRICII

D. Săndulescu, București. în 
diagrama Bernstein-Capablan- 
ca (n.r. 11 768) figurează un 
cal la c3. cum reiese clar și 
din soluția publicată.

C. Neamț, Tg. Jiu. Mulțu
mim pentru frumoasele apre
cieri adresate rubricii noas
tre. Din păcate, interesantele 
analize ce le propuneți la po
ziția Alehin-Feld (nr. 11 774) 
depășesc spațiul de care dis
punem.

retras echl- 
jooul de la 

______   (campiona
tul Diviziei B-tineret). antreno
rul Marin Ruță a fost sancțio
nat cu ridicarea dreptului de a 
conduce echipa Chimia Tr. Mă
gurele pe patru etape, începînd 
cu data de 15 noiembrie a.c. E- 
chipei masculine Metalul Hune
doara (Divizia B-tineret) i s-a 
ridicat dreptul de organizare pe 
o etapă întrucît nu a luat mă
surile corespunzătoare ** ’
desfășurări a jocului 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești.

CAMPIONII DE IERI, DE AZI!•••
(Urmare din pag. 1)

nează, cu bune rezultate, o sec
ție de haltere, tot aici s-a plă
mădit prima bară de haltere 
de concepție românească, bara 
de haltere fiind un material 
sportiv a cărui producere nece
sită procedee de mare rafina
ment tehnologic — nu intlmplă- 
tor a fost reușită de foarte pu
ține firme in lume. Demonstra
ția a constituit, de altfel, „star-

tul festiv" al acestei bare, star
tul oficial urmind să-l repre
zinte (după cum ne-a informat 
Dragomir Cioroslan) apropiatele 
Campionate Naționale.

Acesta nu avea să fie insă 
singurul lucru concret, singura 
idee ce a finalizat întîlnirea: 
directorul întreprinderii, ing. 
Ion Iordan, a informat că în 
cursul lui 1988 se in,enționc-’^ă 
și realizarea discurilor pentru 
haltere (marca TITAN amoi-

<ș Pentru că și-a 
pa de pe teren în 
Brăila cu Braiconf

bunel 
cu 

Deci,

ționează să devină cunoscută, 
și prin sport, peste hotare), că 
un „Trofeu I.M.U.A.B.", va 
răsplăti, anual, cea mai bună 
performanță a unui halterofil 
român, că in calendarul anului 
viitor va fi inclusă și „Cupa 
I.M.U.A.B." pentru juniori, în
trecere ce va fi tradițională, și 
a cărei echipă cîștigătoare va fi 
răsplătită cu... o bară de halte
re. Să recunoaștem, chiar dacă 
n-am mai amintit și de cei 22 de 
tineri nou-legitimați în secția 
de haltere, tot n-ar fi puțin...

Vom încheia, amintind pro
misiunea reciprocă a unei re
întâlniri. Prilejul — inaugura
rea viitorului club al I.M.U.A.B., 
cînd unul din punctele incluse 
in program va fi, negreșit, 
demonstrație de haltere.

C.S.M. 
Univ.
Farul C-ța 
Penicilina Iași 
Oltcit Craliova 
Dinamo Buc. 
C.S.U. Rapid Gl. 
Chimia Rm. V.

12. Știința Bacău
MASCULIN

1. Steaua Buc.
2. Univ. C.F.R.
3. Viitorul Din. Bc.
4. Elcond Din. ZI.
5.
6.
7.
8.
9.

10-11.

3 3
3 2
3 2
3
2
2
3
3
3
3

2
2
2
1
1
1
1

3 0
3 0

0
1
1
1
0
0
2
2
2
2
3
3

9:3 
7:4 
7:4 
7:6 
6:0 
6:1 
6:6 
6:7 
4:6 
3:7 
1:3 
0:9

6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3

După victoria înregistrată în 
Cipru, în întîlnirea cu A.E.L. 
Limassol (3—0) — partidă în ca
drul Cupei Campionilor Euro
peni — campioana țării noastre 
la volei feminin, Universitatea 
C.F.R. Craiova joacă returul 
astăzi, începînd de la ora 17, 
în Sala Sporturilor din Craiova.

în vederea acestei întîlniri, 
echipa cipriotă a sosit ieri în 
Capitală, pe calea aerului, după 
care a continuat drumul la Cra
iova, cu autocarul. Cei doi an
trenori ai formației noastre —

I. Constanți 
ranu — ne- 
ce va fi înt 
partidă, pri: 
formația pn 
jescu, P‘*gei 
Zamfir, .tîoi 
men Cuejde 
nu, Tanța ) 
tiliuc, Viol 
Cazangiu, L 
rina Brînze 
bitrată de 
cia) și S. F

12.

Dinamo Buc. 
Expl. M. Baia M. 
Relonul Săvinești 
ASA Elmș. Tg.M. 
CSU Săn. Oradea 
Tractorul Bv.
C.S.M.O. Suceava 
„Poli4* Tmș.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
3

CONCURS Dl StlfCIlf PENTRU LUPT
In vederea alcătuirii lotului 

național de lupte greco-romane 
(juniori), sportivi care urmează 
să participe la C.M. și C.E. de 
anul viitor, federația de spe
cialitate organizează un con
curs de selecție rezervat tineri-

lor născuți 
1972. întreci 
loc pe cate 
de greutate 
la Constanți 
și 22 noiem

in Divizia A de baschet

MECIUL ACADEMIA MILITARĂ - DINAMO ORADEA
• în .cadrul Campionatului 

Național de baschet masculin, 
etapa a Vl-a, azi și mîine are 
loc dublul meci Academia Mi
litară Mecanica Fină București 
— Dinamo I.M.P.S. Oradea 

ora 14,30, și 
10). Celelalte

— Dinamo 
(sala Floreasca, 
respectiv, ora 
jocuri au fost aminate, și la 
băieți și la fete.
• în Divizia ~ 12____

sîmbătă se vor desfășura intîl-
B de tineret,

ni rile : Rapid II C.S.Ș. 5 Bucu
rești — Robotul C.S.Ș. Bacău 
(fem. ; sala Rapid, ora 14), Au
tomatica București — Universi
tatea C.S.Ș. Metalul Roșu Cluj- 
Napoca (mase. ; sala Construc
ția I.C.E.D., ora 16), Confecția 
C.S.Ș. Focșani — Electro C.S.Ș. 
Botoșani (fem.) și Pandurii 
C.S.Ș. Tg. Jiu — Metalotehnica 
C.S.Ș. Tg. Jiu (mase.). Celelalte

DISPUTĂ DlRZĂ LA SPADĂ
(Urmare din pag. 1)

I. Popa șl C. Bărăgan) și-au 
întrecut toate concurentele di
recte, pierzînd greu și la 
Steaua (Ion Popa, fostul stelist, 
impunîndu-se în fața foștilor 
coechipieri !), Mecanica Bistri
ța și-a văzut încununată acti
vitatea celor cinci ani de la în
ființare, obținînd locul trei, 
prima performanță la nivelul 
divizionar A.

COMPETIȚII DE TIR

Andonache (Letea)
juniori:

v.
Bacău) 569 p; pls-

I.E.F.S., care candida la lo
cul doi, a capotat pentru a 
doua oară la tușaveraj tocmai 
în ultimul meci, cu C.S.M. 
Craiova (8—8, 62—66 t.d.), cla- 
sîndu-se astfel abia pe locul 
patru, în timp ce craiovenTi de 
la C.S.M. au ajuns pe poziția 
secundă !

Iată rezultatele etapei a doua 
și clasamentul final al Diviziei 
Naționale A de spadă: 1. 
Steaua (9—1 C.S.S.M., -9—7 Me
canica, 9—6 C.S.M., 8—8,

9—5 Elec- 
campioană

C.S.M.-I.J.C.L. 
Electroputere, 
I.E.F.S., 9—4

12 p, 3. Meca-

O Imagine care se constituie în... cel mai exigent „control tehnic 
de calitate": multiplii noștri medaliați olimpici, mondiali și euro

peni jși pun girul pe bara de concepție românească
Foto: Aurel D. NEAGU

CUPA JOIȚA" LA TALERE. 
Desfășurată la poligonul Tunari, 
întrecerea a prilejuit victorii ale 
Iul Nicolae Macin (Unirea), cu 
193 t.d. la skeet și lui Florin 
Baban (Olimpia), cu 180 t.d., la 
trap, seniori. La juniori au în
vins: Dumitru Marchene (Olim
pia) 116 t.d. și Mihaela Tomițoiu 
(Olimpia) 111 t.d. Ia trap, res
pectiv Alexandru Teodoreseu 
(Unirea) 123 t-d. și Lucia Moldo
van (CS Arad), 130 t.d.

CUPA POLITEHNICA, TIR CU 
ARME CU AER COMPRIMAT, 
în organizarea clubului ieșean 
Politehnica competiția a prilejuit

unele rezultate notabile. Printre 
acestea, la pușcă juniori: 1. I. Lu- 
pu (Unirea Focșani) 554 p, 2. A. 
Varga (Unirea Focșani) 552 p; 
junioare: Liliana Corduneanu
(Poli Iași) 380 p: sesiori: 1, 
Olaru (Letea 5. .
toi, juniori: 1. D. Petrea (Poli) 
535 p. 2. L. ‘ ’ ------ --------
530 p; pușcă Haennel,
1. I. Tudorache (Unirea Focșani) 
371 p, 2. A. Pădureț (Poli) 367 p; 
junioare- 1 Irina Ciofu (Poli) 
369 p, 2. Mirele Onofraș (Poli) 
368 p, 3. Maria Gherghel (Unirea 
Focșani) 363 p.

66—54 t.d. I.E.F.S-, 
troputere) 20 p

2. 
(9—4 

66—62 t.d.
Satu Mare)
Bistrița (9—5 Electropu- 
9—6 I.E.F.S., 8—6 C.S.M., 
C.S.S.M.) 10 p (+13), 4.

națională, 
Craiova
8—8,
C.S. 
nica 
tere, 
g_ 2
I.E.F.S. (8—8 , ’ 66—62 t.d. Elec- 
troputere, 9—7 C.S.S.M.) 10 p 
(—2), 5. Electroputere Craiova 
(9—6 C.S.S.M.) 8 p, 6. C.S. Satu 
Mare 0 p.

Pe primele locuri in Divizia
B — Tractorul Brașov 18 p, 
C.S.U. Tg. Mureș 14 p.

BOX. GALA de un ridicat nivel tehnic 
la finala Campionatului Național pe echi
pe. Ambele combatante, șl Steaua — în
vingătoare — și Farul, au arătat că au 
luat foarte în serios competiția, ceea ce 
este mai mult decît lăudabil. Apreciind 
eforturile federației de specialitate de a 
menține în calendar o întrecere pe care 
multe cluburi o cam ignoră, ne întrebăm, 
totuși, dacă nu s-ar fi Impus ca învingă
torilor să le fie atribuite, intr-un cadru 
festiv, cupa și medaliile cuvenite campio
nilor 7 Noi am zice că da, fiindcă, iată, 
cele io meciuri de la Galați s-au înche
iat ca o gală oarecare. A ClNTARUL O- 
FICIAL a ridicat probleme, prea 
parcă. Dincolo de „< ' " . "
mentare, pe care unul sau altul

tigător al titlului din partea fostului maes
tru al echitației noastre, Constantin Zahei, 
care, la 84 de ani, este mereu prezent în 
tribunele concursurilor, „ CENTRUL RE
PUBLICAN pentru creșterea calului a or
ganizat o „masă rotundă" la care au parti
cipat crescători și antrenori de la herghe
liile șl cluburile din țară. Se pare (spu
nem „se pare" pentru că la această atît 
de utilă discuție reprezentanții presei n -au 
fost invitați) că punctele de vedere expri
mate, schimbul de experiență efectuat vor 
contribui eficient la creșterea performan
țelor călărie! noastre. Să sperăm. (EM. F.)

cea Peiran declara (interviu în ziarul lo
cal „Pentru Socialism"): „Eu zic că ne 
calificăm". Spunînd EU, excelentul portar 
al lui Minaur și-a asumat, totodată, o 
mare obligație. Si trebuie să spunem că 
s-a achitat admirabil de... datoria față de 
echipă, față de suporteri, apărând extraor
dinar și contribuind în mare măsură la 
calificare. ® SPECTATORII prezenți în 
sală au devenit... jucătorul în plus al lui 
Minaur, încurajîndu-și frenetic, dar civi
lizat, „echipa de inimă a Maramureșului". 
Dar au făcut-o mai mult în partea a doua 
a meciului. Se simțea nevoia încurajărilor 
și în 
renii 
reșul 
doua 
deze.

multe 
.chițibușurile" regula- 

dintre 
antrenori căutau să le invoce, sîntem de 
părere că boxeri! noștri fruntași ar tre
bui să privească mai serios acest mo
ment ce precede toate galele. De ce e 
nevoie să vină la cîntar pe ' ' ■**
cuțit", cu numai cîteva ” ' 
cîntărind cîteva zeci de 
tegorie 7 a A PLĂCUT 
tlan Morea, învingător 
Vasile Saghin. Morea e 
cut în boxul nostru, el fiind unul din cel... 
7 frați Morea care au urcat ringul ! 4 din
tre ei ajungînd pînă la nivelul loturilor 
raționale de seniori, tineret sau juniori. 
(S.A.)

„muchie de 
minute înainte și 
grame peste ca- 

evoluțla lui Crls- 
clar al
un nume

durului
cunos-

CĂLAR’E. O CLIPA emoționantă pentru 
Lcampionul de la dresaj, Gheorghe Nicolae, 

oare a primit medalia și diploma de cîș-

HANDBAL. cu temperamentu-i re
cunoscut, maestrul emerit al sportului 
Cristian Gațu a trăit din plin emoțiile ca
lificării echipei Steaua în sferturile de 
finală ale C.C.E încurajîndu-și continuu 
favorițll. La sfîrșltul meciului cu cam
pioana Suediei, Redbergslids I.K. Goteborg, 
secretarul clubului Steaua, pe lîngă mul
țumirea succesului, nu și-a ascuns regre
tul că nu mai este în teren. • SE SPUNE 
că portarul Nicolae Munteanu apără foar
te bine dacă înainte de meci este supărat 
de ceva sau de cineva. După prestația de 
excepție de duminica trecută l-am între
bat cine l-a... supărat. A răspuns scurt 
și cu tîlc: „cine crede că nu mal am loc 
în echipa națională !“ PRINTRE CEI
mal înfocați susținători ai handbaliștllor, 
duminică după-amiază In Palatul Sportu
rilor și Culturii, au fost fotbaliștii de la 
Steaua. (M.V.) • ÎNAINTEA jocului de
duminică, Minaur — Drott Halmstad, Mic-

SCRIMA. PRINTRE SURPRIZELE înre
gistrate la întrecerea floretlstelor din Cupa 
României s-a aflat și eliminarea interna
ționalelor Claudia Grigorescu și Reka La- 
zăr de către outsidere. Trebuie însă preci
zat că cele două tinere floretiste veneau 
după o solicitantă suită de examene pri
ma dintre ele devenind studentă în pri
mul an la I.E.F.S. • UN SERIAL de 9 zile 
la scrimă' presupune un mare efort de 
organizare, un important aport aducîndu-1 
directoratul de concurs (sarcină de care 
s-au achitat cu bine Ion Halmaghi, Geta 
Sachelarie, Nicolae Marinescu șl Francisc 
Domokoș) și marele număr de arbitri, 
majoritatea lor fiind alcătuită din... antre
nori, adică tot cei care suferă pe mar
ginea planșelor ! m AR FI FOARTE BINE 
ea în sala de scrimă Floreasca să se fo
losească toate cele de trebuință aflșajulul 
scorurilor la planșe și tabloului eliminări
lor directe și finalelor, competițiile repu
blicane, ca și cele internaționale de alt
fel, beneficiind astfri de un cadrul adec
vat. (P. SL.)

15 NOIEMBRIE'I9&?

TRAGERE EXCEPȚIONALA

LOTO

primele 30 de minute, cînd băimă- 
de pe teren pregăteau în... taină iu- 
ce avea să se reverse, în partea a 
a disputei, asupra porții echipei sue- 
(I. GV.) BANI, AUTOTURISME. EXCURSII

IN U RS S

OCAZIE
DE NEOCOLIT I

H 66 de numere, în ca
drul a 7 extrageri, cu
prinse in 2 faze ;
@ Extrageri „legate" 
cite două sau cîte trei; 
© Se cîștigă și cu 3 nu
mere din 18 și, respec
tiv, 24 extrase ;
© 13 categorii de cîști- 
guri ;
@ ULTIMA ZI de par
ticipare, SÎMBĂTĂ, 14 
noiembrie !

partide ale 
fost amînati
• Rezulta 

tineret la b: 
seria I: Oțt 
Sodistul C.S 
(38—32), F 
nergie Bucui 
rești 97—95 
C.S.Ș. 4 Buc 
București 8( 
II-a : Metal 
Mureș — Uni' 
talul Roșu 
(48-43), Olil 
Pandurii C.l 
(42—29) ; FE. 
inta C.S.Ș. 
tui c.s.ș. i 
Electro C.S.l 
1 CONPREF 
28); seria a 
T.A.G.C.r 
C.S.Ș. 2 
Constructs - a 
bila II C.S.l 
(52—30).

Comspondi 
StrejS , C. 
Bartales, A.

AZI,
Bazinul FI 

găzduiește e 
meciul C.S.U 
— Dinamo 1 
celei de a 
Campionatul! 
A doua pai 
de la aceiași

rs:

SPO&Ti
(Urma

Cu unii d 
legat tainei 
contrih 
vîntată . i 
apărute la 
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în preajma 
tați în Coi 
le cunoaște: 
de afirmart 
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județean și 
In fapt, cee 
îndeosebi 
electrozi, a 
lectri'ce de 
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secretar cu 
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de partid - 
oameni ai r 
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SEIECflONAIA U.E.F.A.
Ancorată în pasionanta cursă 

a calificării la turneul final 
al Campionatului European de 
juniori A, selecționata U.E.F.A. 
’88 a României și-a îndeplinit 
doar pe jumătate obiectivul 
propus pentru partida cu echi
pa Austriei, în cadrul grupei 
preliminare. O victorie la limi
tă, 2—1, care, însă, lasă un gust 
amar, chiar dacă este victorie, 
în primul rînd, prin prisma re
zultatului în sine, pentru că se 
anticipa rotunjirea golaveraju
lui, atît de important în pers
pectiva viitoarelor partide, dar 
mai ales în planul evoluției de 
ansamblu, surprinzător de ne- 
convingătoare, cu multe nereu
șite de ordin tehnico-tactic. Să 
încercăm o trecere în revistă 
a cauzelor...

O accentuată labilitate psihi
că după marile ratări din star
tul partidei (Răducioiu — șut 
în bară ; Minea — ratarea unui 
penalty), care au influențat, 
în continuare, exprimarea în 
joc a ,.tricolorilor", ei fiind

itală
l 14, 
UCB 
drul 
e a 
)OlO. 
îine,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

SfltCJlONATA U.E.f.A. ’90 A fACIII MAREIE PAS SPRE (IIRNEOI flAAl
SAN MARINO, 12 (prin te

lefon, de la trimisul nostru 
special). Sigur, nu se poate 
spune că zeița Fortuna nu i-a 
surîs în vară selecționatei noas
tre U.E.F.A. ’90. dîndu-1 ca 
..pereche" în preliminariile 
Campionatului European de ju
niori B echipa San Marino. 
Pentru că această formație nu 
este nici Italia, nici Spania, nici 
Iugoslavia, nu este nici Turcia 
sau Luxemburg. După cîteva 
întîlniri amicale la nivelul pri
mei reprezentative. San Mari
no s-a decis „să ia contact cu 
Europa și în mod oficial", cum 
insera cotidianul italian „Gaz- 
zetta dello Sport", înscriind se
lecționata de juniori U.E.F.A. 
’90 în competiția continentală. 
Cu alte cuvinte, miercuri, pe 
gazonul stadionului Serravalle, 
s-a înregistrat debutul oficial 
al fotbalului din San Marino

UITATE LA TOT PASUL

dez- 
lerii, 

a- 
cerj 
pri- 
?um. 
epu- 
, să 
gate 
vln- 
plan 
ican. 
izat, 

de 
e e- 
și a 
adu- 
!. O 
•ma- 
itații 
ține 

ta se, 
opa- 
nesc 
urile 
ip și 
upă- 
edea 
i“. 
roită

Co- 
?rin- 
care 
în- 

;e în 
"Sie 

. de

noile spații rezervate învăță- 
mîntului preșcolar (dc la două 
la 7 grădinițe), școlar și liceal 
(cu clase, ateliere și laboratoa
re multifuncționale), de moder
nizarea spitalului orășenesc, a 
așezămintelor culturale etc."

Nu le-a scăpat edililor nici 
aspectele legate de dezvoltarea 
mișcării sportive a orașului și. 
implicit, de sănătatea locuito
rilor.

„S-a făcut mult în această 
privință — ne semnala Marin 
Neacșu, secretar cu probleme 
organizatorice al Comitetului 
orășenesc de partid 
creat spații 
copii, în f

de partid —, s-au 
i de joacă pentru 
toate cartierele, în 

școli, amenajări pentru sport 
în întreprinderi, a fost moder
nizat stadionul, acum cu o ca
pacitate de peste 10 000 de 
locuri, aflat la dispoziția tutu
ror iubitorilor de exercițiu fi
zic. De relevat este și faptul 
că de la o echipă de fotbal, 
Electrica, în Divizia C, treptâl 
s-a ajuns, prin intermediul Da- 
ciadei, Ia o bogată activitate 
sportivă de masă, în toate uni
tățile de invățămînt și în cele 
sindicale, la practicarea cu bune 
rezultate a gimnasticii la locul 
de muncă, în special la între
prinderea de aparataj electric 
(secțiile de bachclită șî mon
taj), activitate aflată pe cale de 
extindere". 

IATE Iii STAȚIUNI MONTANE
: DE TURISM și I.T.H.R, BUCU- 
astă perioadă, posibilitatea petrecerii 
nte într-o stațiune montană.
ine de munte înseamnă nu numai 
factori naturali specifici, ci și petre

ci. Organizatorii de turism vă oferă 
le participare la manifestări cultural- 
mare atracție.
1 neuitat.
>e care vi le

o vacanță la munte

sugerăm, cea mai în-

9 Bușteni • Predeal• Lacu Roșu 
îaia • Borșa • Izvoarele, 
ata plecării în stațiune sînt în fune- 
avoastră.

lipsiți ae an autentic coordo
nator de joc, cel investit — 
Minea — arătîndu-se cel mai 
apăsat de încărcătura disputei, 
ceea ce a condus la un neferi
cit lanț de inexactități tehnico- 
tactice. Treptat, a scăzut și ni
velul turației, acceptabilă la un 
moment dat, culminînd cu o 
nepermisă cădere fizică la re
venirea de la vestiare, de care 
a profitat echipa austriacă, tot 
mai viguroasă și mai pericu
loasă în ceea ce întreprindea. 
A mai venit și gafa lui Ștefă- 
nică, cu un autogol de antolo
gie, și totul părea pierdut. A 
fost aleasă varianta introduce
rii lui Stanici (pînă atunci ab
sența sa resimțindu-se foarte 
mult), care nu era refăcut com
plet. Și, spre meritul său, acest 
talentat jucător (iată-1 acum și 
extrem de ambițios și devotat 
interesului echipei reprezenta
tive) a schimbat în mare mă
sură fața jocului, a tras cît a 
putut angrenajul după el, re- 
vjgorînd atitudinea de ..non

într-un campionat ___ _
premieră absolută, care a 
pregătită eu mare atenție.

Dar foarte tinerii noștri 
cători nu le-au lăsat nici

european, 
fost

iu
ti 

speranță partenerilor de între
cere, i-au masat de la început 
în propria jumătate de teren, 
desfășurînd. pe întreaga dura
tă a primei reprize, un joc 
foarte sigur în apărare, rapid, 
inventiv și eficient în atac. E- 
chipa pregătită de antrenorii 
Marin Țițeica și Sorin Avram 
a etalat un joc de mare anga
jament. modern, în permanen
tă mișcare, cu participarea tu
turor liniilor în faza de atac, 
dovadă că pe lista marcatorilor 
figurează jucători din fiecare 
compartiment. în partea a do
ua a partidei a intervenit obiș
nuita relaxare după marele a- 
vantaj luat în prima repriză. 
Că echipa noastră avea sufi-

Am desprins din dialogurile 
purtate că Daciada tinde să 
propulseze treptat, în perfor
manță, mulți tineri din Titu, 
jucători de tenis de masă, lup
tători și mai ales șahiști, efor
tul federației de resort și al 
C.S.Ș. 1 București concretizîn- 
du-se prin aducerea în prim- 
plan a multor copii, talente au
tentice în sportul minții, oare 
s-au și afirmat în competiții 
republicane : cazul lui Daniel 
Vătase, al fraților Ionuț și Flo
rin Mircea, Adrian și Ileana 
Brădianu, Adriana și Robert 
Bogdan. Georgiana și Valentin 
Predescu.

întîlnirile cu candidațil de 
deputați în Consiliile populare 
au evidențiat dorința (mai mult, 
ambiția) alegătorilor din Titu 
de a face să sporească volumul 
activității sportive de masă, în 
folosul sănătății cetățenilor și 
al afirmării — și prin sport — 
a acestui oraș dîmbovițean, în 
consonanță 
vertiginos 
noirilor pe 
ză toate 
socialiste.

directă cu ritmul 
al reușitelor și în- 
care le înregistrea- 

așezările României

DE LA F.R. RUGBY

• Federația de rugby fa
ce cunoscut că TOATE me
ciurile de seniori (Divizia 
A) și de juniori (din cam
pionatul republican) progra
mate în ziua de 15 noiembrie 
se amină. Ele vor fi repro- 
gramate la o dată care se 
va anunța ulterior.

CISTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 6 NOIEMBRIE 1987

Cat. 1 : 1 variantă 25% — Da
cia 1300 (70 000 lei); cat. 2: 2 
variante 100% a 16.169 lei și 9 
variante 25% a 4.042 lei; cat. 3: 
15,00 a 4.581 lei; cat. 4: 22,50 a 
3.054 lei; cat. 5: 89,50 a 768 lei; 
cat. 6: 217,25 a 316 lei; cat. X: 
1.229,00 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
88.973 lei.

Cîștigul de la categoria 1 — 
varianta 25% — a revenit parti-

combat." a unor coechipieri, 
neputincioși în a depăși starea 
de apatie în care se găseau 
(cazul lui Selimesi, S. Mihai, 
Moldovan, Pîrvu sau Stancu). 
Dar cu o floare... Și astfel, se
lecționata noastră a trecut pe 
lingă o diferență de scor care 

s . șanselesă-i mențină intacte 
calificării.

Dar, trebuie spus, a fost și 
partenera de întrecere, cu a ei 
replică peste așteptări, extrem 
de ambițioasă, dîrză în inter
venții, beneficiind de un ga
barit superior, punînd multă 
ardoare în disputa pentru ba
lon, incisivă în acțiuni și dori
toare de a lăsa o impresie cit 
mai bună, deși pornea cu a 
doua șansă. Și se poate afirma 
că ea s-a situat la unele capi
tole peste randamentul juniori
lor noștri, care — repetăm — 
au rămas datori, dacă nu chiar 
corigenți, miercuri. Așteptăm, 
în primăvară, revanșa, spre a 
schimba ultima impresie.

i'drian VASILESCl

ciente resurse de a menține a- 
celași tempou a demonstrat-o 
și faptul că, în final, ea a ac
ționat cu aceeași dezinvoltură 
precum a făcut-o în actul întâi.

Scorul de 6—2 înseamnă, 
practic, calificarea la turneul 
final programat anul viitor în 
Spania,_ o calificare care va fi 
parafată pe teren propriu (pro
babil la Timișoara) la 25 no
iembrie, în meciul retur, în ca
re, după nivelul actual al ju
niorilor din San Marino, aceș
tia nu pot crea emoții tinerilor 
noștri „tricolori". Aici, la San 
Marino, selecționata României a 
fost deseori aplaudată pentru 
jocul prestat, în care au plăcut 
în mod deosebit: 1. forța de 
pătrundere a lui Țicu (acciden
tat însă la o ciocnire cu por
tarul advers); 2. demarajul pe 
exterior al lui Gabor II, 3. 
travaliul lui Moisescu; 4. „ur
cările" fundașilor laterali; 5. 
șuturile violente ale lui Rădos.

Bine pregătită în continuare, 
această selecționată poate rea
liza, la turneul final, mult mai 
mult decît a făcut-o predece
soarea sa.

Laurențiu DUMITRESCU

UN BILANȚ
(Urmare din pag 1)

eei în cauză, cit și antrenorii 
respectivi în pregătirile viitoa
re.

Dragoș Bolbose a concurat 
ca un adevărat campion. El a 
luptat cu multă siguranță, coin- 
trolînd și dominând în perma
nență 
adversarii, 
riile lui 
puse sub

disputele 
astfel 

să nu 
semnul

cu toți 
ea vlcto- 
poată fi 

x__  _ îndoielii
nici chiar atunci cînd a cîști- 
gat la hanței. O comportare 
aproape la fel de bună a avut 
și Florin Lascău. După o vic
torie obținută în fața celuilalt 
medaliat cu bronz la ediția 
trecută a C.E., P. Gandolfi (El
veția), Lascău a pierdut în 
partida următoare la unul din
tre cei mai valoroși sportivi ai 
competiției, Oleg Malitșev 
(U.R.S.S.), care, dealtfel, a și 
devenit campionul continental 
al categoriei. Intrînd în recali
ficări, Lascău și-a dominat cu 
autoritate toți ceilalți trei ad
versari întîlniți, dovedindu-se 
un sportiv pe care se poate 
conta. Aproximativ aceleași a- 
precieri se cuvin și în cazul 
fostului său coleg de sală (la 

ADMINISTRAȚIA Dl STAI TOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
ple și variate posibilități de a 
vă fructifica șansele. O garanție 
în acest sens o prezintă largul 
șl bogatul Ivantal de cîștiguri, 
din care nu lipsesc autoturismele 
șl Importantele sume de bani. 
Periodic, sînt lansate în vînzare 
emisiuni speciale cu caracter li
mitat, care atribuie șl cîștiguri 
suplimentare din fondul special 
al sistemului.
• Nu uitați că 

UA ZILE pînă 
EXCEPȚIONALA 
minică, 15 noiembrie. Este rc= 
comandabil a vă juca mai din

cipantului Dumitrescu Spirea 
din Ploiești care primește un 
autoturism Dacia 1300 (70.000 lei), 
lei).

Ă Tragerea săptămînalâ obiș
nuită LOTO de astăzi, vineri, 13 
noiembrie, va avea loc în Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la desfășu
rarea operațiunilor de tragere vor 
fi transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 16,15.

O Lozul în Plic vă oferă, ală
turi de celelalte sisteme, multi-

Subicctc de aciuaiiiaic

* 
j 
l

Competițiile continentale 
intercluburi au căpătat, 
o dată cu trecerea anilor, o 
sistematizare a desfășurării 
lor, devenind un ansamblu 
de întreceri legate funcțio
nal între ele. Mai întîi prin 
faptul că însăși participarea 
la cele trei cupe provine 
din desfășurarea campiona
telor interne ale țărilor eu
ropene. Deci dintr-un crite
riu competițional unic. Iar 
în ultima perioadă de timp 
si prin criteriul prezențelor 
in Cupa U.E.F.A., criteriu 
legat direct de comportarea 
întregului grup de formații 
reprezentînd o federație na
țională pe cele trei scene 
continentale. Se știe foarte 
bine că repartizarea celor 64 
de locuri ale întrecerii, de
numită pe scurt C 3, se face 
prin calcularea, pe ultimele 
cinci ediții, a punctajului 
obținut de cluburile unei 
țări (sistemul de notare, cel 
clasic: 2 puncte victoria, 1 
punct egalitatea, 0 puncte 
înfrîngerea). Prin urmare, 
participarea unei echipe în 
cupele continentale depășește 
importanta evoluției acelei 
formații din punct de vede
re al palmaresului propriu. 
Ea căpătă dimensiuni și mai 
mari prin obligațiile de a 
aduce puncte federației na
ționale respective, puncte 
prețioase privind viitoarele 
participări în Cupa U.E.F.A.

Să vedem cum se prezintă 
situația echipelor românești, 
la acest capitol, în actuala 
ediție. Punctajul obținut în 
întrecerile aflate în plină 
desfășurare contează pentru 
atribuirea locurilor din edi
ția 1989/1990. știut fiind că 
acel clasament U.E.F.A. ce 
decide repartizarea cotelor 
în C 3 operează cu un an 
înaintea edițiilor de dispu
tare. Pentru ediția 1988/1989, 
de pildă, se știe (forul euro
pean prezentînd de acum si
tuația oficială) că țara noas
tră va fi reprezentată de 
două echipe în Cupa U.E.F.A. 
S-a pierdut un loc din cau
za slabului punctaj din edi
ția 1986/1987, situație sanc
ționată rapid de clasamen
tul uniunii europene. Deci, 
pînă acum, patru dintre cele 
cinci reprezentante ale noas
tre au punctat astfel: Steaua

DE LA F.R. FOTBAL
FEDERAȚIA ROMANA DE 

FOTBAL anunță că parti
dele din campionatele Divi
ziilor B și C din etapa 
programată duminică 15 no
iembrie se vor disputa

LĂUDABIL
T.C.I. Oradea), Nicolae Iosif.

Un sportiv de la care aștep
tam mai mult (încredere jus
tificată, dacă ne gîndim că el 
a obținut medalia de argint la 
ediția trecută a C.E.) a fost 
Stanică Olteanu. Este drept că 
în condițiile desfășurării con
cursului el putea să-și reedite
ze performanța, dar nu este 
mai puțin adevărat că, după 
decizia nedreaptă care l^a scos 
din luptă pentru medalia de 
argint (sau aur), el nu s-a mai 
mobilizat în mod corespunzător, 
ratînd și posibilitatea obținerii 
„bronzului". A câștigat două 
meciuri prin ippon și își do
minase destul de clar și al 
treilea adversar, italianul D. 
Brambilla. Dar, în mod sur
prinzător, arbitrii Roger Jacouty 
(Franța) si olandeza Christine 
Liotard l-au desemnat învingă
tor pe sportivul italian, care îl 
învinsese pe reprezentantul 
Franței... Tot factorul psihologic 
(dar apreciem că nu numai a- 
cesta) a influențat negativ și 
evoluțiile lui Stelian Pătrașcu, 
inegal în comportare de la un 
meci la altul. Despre Marian 
Grozea nu putem face apreci
eri. deoarece recidiva unui ac- 

fondul special
MAI SÎNT DO- 
la TRAGEREA 

LOTO de du- 
re-

Â
I

un moment favora- 
avansare în clasa-

. pai.Cte ; Sportul Studen
țesc 6 puncte ; Victoria 5 
puncte; Universitatea Cra
iova 2 puncte. Total — 19 
puncte care, împărțite la 
cinci. numărul echipelor 
românești prezente în între
ceri, dă coeficientul de 3,80. 
Un coeficient provizoriu, pe 
care îl sperăm îmbunătățit 
prin faptul că mai avem 
două echipe în luptă, Steaua 
și Sportul Studențesc. Cam
pioana a și obținut, de pe 
acum, incă un punct prin 
intrarea în sferturile de fi
nală ; studenții bucureșteni, 
pe care îi dorim în conti
nuare la fel de puternici in 
ambițiile lor, pot augumen- 
ta și ei punctajul cluburilor 
românești, atît prin ceea ce 
vor totaliza din dublul meci 
cu Verona, cit și din spe
rata intrare în „sferturile" 
■ui C 3, recompensată prin- 
tr-un punct suplimentar, 
cum aminteam pentru cazul 
Stelei.

Ar fi 
bil, de 
mentul U.E F.A., privind e- 
diția 1989/1990 ; pentru că, 
pe locurile dinaintea țării 
noastre, în ordinea actuală, 
se află trei federații care nu 
mai au echipe în competiție. 
Să ne explicăm : România 
are punctajul de 21,416, 
fiind precedată (în grupa 
țărilor cu cite două locuri 
în C 3) de Cehoslovacia 
(21,800), Suedia (22,000), Iu
goslavia (25,600), Anglia 
(25,951). Dintre acestea, doar 
Cehoslovacia a mai rămas 
pe scena continentală și 
doar cu o formație ; cele
lalte nu mai au reprezen
tante, iar Anglia este, cum 
se știe, exclusă din compe
tițiile europene pe o peri
oadă nedeterminată, deci nu 
acumulează puncte. Iată de 
ce afirmam că este un moment 
propice de sprint în clasa
ment. Un moment în care 
ne bizuim pe „purtătoarele 
de cuvînt" ale fotbalului 
românesc rămase încă în 
cursă în cupele europene : 
Steaua și Sportul Studen
țesc. Și sub acest aspect, 
deci, evoluțiile lor viitoare 
capătă un plus de greutate, 
de importanță. Să Ie dorim 
mult succes 1

Eftimie IONESCU

miercuri 18 noiembrie, după 
cum urmează : de la ora 14 
— seniorii; de la 12 — ju
niorii Divizia C. Meciurile din 
Campionatul republican de 
juniori I se vor disputa joi, 
19 noiembrie, de la ora 13.

cident suferit la genunchi l-a 
pus în imposibilitate de a con
cura la valoarea sa.

Revenind la bilanțul general 
obținut de delegația noastră,, 
care cu cele trei medalii cu
cerite s-a situat pe locul 3 în 
clasamentul pe națiuni, tre
buie să spunem că el este lău
dabil, generator de speranțe și, 
în același timp, mobilizator în 
pregătirea viitoare.

Pentru că am amintit de 
clasamentul pe medalii, tre
buie să spunem că' în el fi
gurează 13 țări, acces la pri
ma treaptă a podiumului de 
premiere ' avînd numai 
U.R.S.S., Franța, România, Po
lonia și R.F. Germania, cla
sate în această ordine.

)

ANUNȚ
O.J.T. Brașov — Pre

deal organizează în ziua 
de 22 noiembrie a.c., ora 
10, examenul de prese- 
lecție a ghizilor monitori 
de schi la cabana Clăbu- 
cet — sosire. Informații 
suplimentare la telefo
nul 5.65.01 — interior 115.

!
*
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timp numerele favorite, penttu 
a evita aglomerația explicabilă 
din ultimele zile.

I
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• In atenția participanților J 
la PRONOSPORT I

Concursul Pronosport de . 
duminică, 15 noiembrie a.c., I 
se ANULEAZA. Partici pan- I 
ților care au depus dej a bu- ! 
letinele, urmează a li se | 
restitui sumele de către a- »■ 
gențiile la care au pârtiei- | 
pat. ;



Ieri, pe arena de popice Olimpia, din Capitală
*

DIN NOU EGALITATE IN DUBLA ÎNTlLNIRE ROMANIA- UNGARIA
S PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT ©

Aflate în plină pregătire pen
tru Campionatele Mondiale de 
popice din luna mai 1988, de 
la Budapesta, reprezentativele 
țării noastre și cele ale Unga
riei, acestea din- urmă dețină
toarele titlurilor supreme atît 
la fete, cît și la băieți, au sus
ținut ieri, pe arena Olimpia 
din Capitală, o nouă dublă în- 
tîlnire. Ca și în reuniunea de 
miercuri după-amiază, rezul-

de pe urma eforturilor depuse 
în ajun, dînd un randament 
mai scăzut, întrecerile au fost 
totuși interesante, cu schimbări 
de situații de la o manșă la 
alta. Reprezentanții noștri ar 
fi putut cîștiga ambele meciuri, 
dar, din păcate, Elena Bîrnaz 
și Octavia Ciocîrlan, care ne 
obișnuiseră cu cifre remarca
bile, ieri și-au regăsit cu greu 
ritmul, avînd o comportare ine-

Troian IOANIȚESCU

Au intrat pe piste primele schimburi. In plin efort, jucătorul 
nostru L. Popp, încadrat de campionul mondial B. Csanyi (stin
gă) si M. Makkai Foto: Aurel D. Neagu

dus cu competentă formațiile : 
FEMININ : Liliana Băjenaru — 
Pocsaine Molnar 428—415, Elena 
Bîrnaz — Szuzsana Szoke 
380—398, Florica Lucan — Ist- 
vanne Nemeth 411—406, Maria 
Zslzsik — Agota Kovacsnei 
410—430, Octavia Ciocîrlan — 
Ferencne Hudomlet 403—411, 
Doina Țăgean — Gyorgyne Vi- 
dacs 435—416. Scor final: 
2 467—2 476 (3—3); MASCULIN: 
V. Donos — B. Csanyi 
863—880, L. Popp — M. Makkal 
866—909, E. Gergely — C. Mol
nar 880—840, M. Andrei — P. 
Madak 877—847, Gh. Silvestru 
— J. Meszaros 845—893, S. Bo- 
ariu — L. Pete 922—810. Scor 
final : 5 253—5.179 (3—3).

BASCHET • Echipa masculi
nă Jalghițis Kaunas, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a întîl- 
nit formația S.F. Praga. Baschet- 
baliștîl sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 84—72 (40—34).

elvețianului Urs Freuler. De re
marcat că recordul amatorilor în 
această probă este superior ce
lui profesionist, el fiind deținut 
de Nikolai Kovch (U.R.S.S.), cu 
timpul de 26,715.

B.

Asociația W.B.A. l-aBOX « ________ _____  .
desemnat drept cel mai bun pu
gilist al lunii
Wilfredo Vasquez din Costa Ri
ca. tn luna ce a trecut, Wilfredo 
Vasquez a cucerit titlul de cam
pion ăl lumii la categoria cocoș.

CICLISM • .Cursa de șase zi
le™ de la Miinchen s-a încheiat 
cu victoria cuplului Dietrich 
Thurau (R.F. Germania) — Urs 
Freuler (Elveția), eu 526 p. Pe 
locurile următoare s-au situat 
perechile Danny Clark (Austra
lia) — Anthony Doyle (Anglia), 
cu 491 p și Rene Pijnen (Olan
da) — Andreas Kappes (R.F. Ger
mania), cu 230 p. • Francezul 
Philippe Boyer a stabilit, pe pis
ta velodromului acoperit din 
Grenoble, un nou record mon
dial (profesioniști) Ia 500 m lan
sat, cu timpul de 28,281. Vechiul 
record era de 28,486 și aparținea

octombrie pe
ȘAH • La Sevilla, a 12-a par

tidă dintre Garri Kasparov șl 
Anatoli Karpov, pentru titlul 
mondial, s-a încheiat remiză, du
pă 21 de mutări. Scorul rămine 
favorabil campionului: 6,5—5,5
pentru Kasparov.

TENIS • Marea surpriză a re
centului turneu de la Stockholm 
a fost, fără îndoială, eliminarea 
încă din turul n a suedezului 
Mats Wilander de către tînărul 
jucător american Jim Grabb. 
Dar această nescontată înfringe- 
re nu l-a întristat prea mult pe 
campionul suedez, care, în zile
le următoare, a evoluat, de data 
aceasta cu mai mare succes, în 
cadrul unui... concert de muzi
că rock. în vîrstă de 23 de ani, 
cotat al treilea în ierarhia teni
sului mondial, Mats Wilander es
te și un apreciat chitarist și 
ctatăret de muzică ușoară.

Politehnica Timișoara in Cupa Cupelor la handbal

TREI MOMENTE CARE PUTEAU ADUCE CALIFICAREA

țațele finale au stat în cum
pănă pînâ la ultimele schim
buri. De data aceasta, însă, bă
ieții noștri au cîștigat (la o 
diferență de 74 pd). iar fetele 
au pierdut (la numai 9 pd).

S-a jucat la probele clasice 
la 100 bile mixte femei și 200 
bile mixte bărbați, echipele 
fiind alcătuite din 6 jucătoare 
și tot atîția jucători. Deși mulți 
dintre concurenți s-au resimțit

gală de la o zi la alta. Ounos- 
cuții popicari Vasia Donos și 
Gheorghe Silvestru, introduși 
joi în formație, n-au dat sa
tisfacția așteptată. în schimb, 
junioarele Liliana Băjenaru și 
Florica Lucan au jucat de la 
egal la egal cu valoroasele lor 
adversare.

Arbitrul cehoslovac J. Vanek, 
ajutat de B. Fiilop (Ungaria) și 
Fr. Popescu (România), a con-

După victoria obținută acasă, 
cu 23—17, Politehnica Timișoara 
a pierdut în deplasare cu 16—22. 
La scorul general de 39—39 s-a 
calificat pentru cel de al treilea 
tui al „Cupei Cupelor" la hand
bal masculin formația care a 
marcat mal multe goluri în de
plasare (unul !), adică S.C. Leip
zig. „O calificare norocoasă !“, 
exclama bucuros, în titlul cro
nicii sale, un coleg din Leipzig, 
opinie pe care o exprima, cu o 
stare de spirit contrarie, șl an
trenorul Constantin Jude, după

Înotătoarele românce iN topurile internaționale
berlin, 12 (Agerpres). Intr-o 

retrospectivă privind performan
tele înregistrate la natație în 
anul 1987, ziarul .Deutsches 
Sportecho" din R.D. Germană 
relevă progresul constant al îno
tătoarelor românce, prezente în 
mai toate topurile mondiale ale 
diferitelor probe. Campioana 
mondială sî europeană a probei 
sprintului pur, cea de 50 m li
ber, Tamara Costache, a domi
nat și în acest an cursa, aflîn- 
du-se în frunte cu timpul de 
25,50, pe locul 6 în acest clasa-

ment situîndu-se șl junioara ro
mâncă Livla Copariu — 25,93.
Tamara Costache este, de ase
menea, a treia la 100 m liber, 
tn ierarhia celor mai valoroase 
rezultate ale anului, una dintre 
cele mai bune sportive este ro
mânca Noemî Lung (campioană

luropeană in 1987), aflată pe pri
mul loc în două, curse: 200 m 
mixt, cu timpul de 2:14,72 (pe 
pozițiile următoare se situează 
Cornelia Sirch și Kathleen Nord, ---- _ ....... m 

mai
cu 

două

TENIS: DE LA UN GHEM LA ALTUL
• După cum se știe, anul acesta finala Cupei Davis 

se va desfășura, în decembrie, între echipele Suediei și 
Indiei, aceasta din urmă calificată în uirma unei surprin
zătoare victorii asupra formației Australiei. Pînă în 1965, 
datorită formulei de disputare a competiției, finalele, cu 
puține excepții (Franța și Anglia), se desfășurau doar 
între echipele Statelor Unite și Australiei, marile forțe 
ale tenisului mondial. După renunțarea la chalange round, 
Cupa Davis n-a mai fost competiția închisă, conservatoare, 
de pînâ atunci, începînd o viață nouă, astfel că și echipe 
„mlci“ au putut ajunge să-și dispute întîietatea în finală.

Chiar in 1966 în finală au evoluat echipele Indiei si 
Australie» (1—4), apoi au mai avut această satisfacție te- 
nismanl din Mexic, R.F. Germania, Chile, Italia. Suedia, 
Cehoslovacia j.a.

Dar, apropo de India, în 1966 în formația finalistă a 
evoluat și Ramanathan Krishnan, cairo nu este altul declt 
tatăl lud Ramesh, liderul actual al formației finaliste. 
Vorbind despre India, trebuie să arătăm că și în 1974 ea 
s-a aflat în finala Cupei Davis, cu Africa de Sud, dar a 
refuzat să întâlnească reprezentativa unei țări în care apart
heidul constituie politică de stat.

• între marile 
competiții ale te
nisului internațio-

din R.D. Germană) șl 400 
mixt, unde a obținut cea 
bună performanță a anului. 
4:39,01, urmată la peste 
secunde de Janet Evans (S.U.A.) 
— 4:41,74. De asemenea, Noemi 
Lung figurează și în clasamen
tele celor mai bune 10 înotătoare 
la 200 m liber (locul 6) și 400 m 
liber (6).

Alte înotătoare românce figu
rează în clasamentele publicate 
de „Deutsches Sporteeho”: Stela 
Pura — locul 3 la 200 m flutu
re, locul 5 la 200 m liber și 400 
m liber și locul 6 la 200 m mixt, 
Luminița Dobrescu — poziția a 
8-a la 200 m liber și Anca Pă- 
trăscolu — a treia la 200 m 
spate și a 9-a la 100 m spate. 
Totodată, echipa de ștafetă a 
României la 4X200 m liber- ocu
pă locul trei în ierarhia anului 
1987. Iar cea de 4X100 m liber — 
locul 6.

meei, cînd ne spunea, scurt: 
„Ai mei s-au bătut singuri !“. 
Sîntem de acord și am opina 
că partidele de la Timișoara și 
Leipzig au fost aproape identice, 
cu mici diferenț? care au decis 
scorurile și calificarea. Ambele 
formații au avui perioade bune 
și slabe, studenții jucînd bine la 
început și spre sfîrșit, greșind 
pase și aruncări la poartă deci
sive, de care ne-am temut în 
avancronica meciului al doilea, 
șl care au costat.

Dacă într-o săptămînă, timp 
în care s-<a inclus și deplasa
rea la Leipzig nu s-au putut 
corecta lipsuri mai vechi ale 
handbaliștilor timișoreni, între 
care pripeala ta momentele fier
binți și necunoașterea jocului 
contra apărării „om la om", 
n-am înțeles de ce nu s-a luat 
elementara măsură de anihilare 
a celui mal eficace jucător 
advers, FUhrig, care a marcat 
12 goluri. Antrenorii iul S.C. 
Leipzig au făcut-o în cazul lui 
Alexandru Folker. Scădețl un gol 
■Un duzina lui Fuhrig, sau a- 
dâugați unul la Dobrescu sau 
Dan Petru, care au ratat cîte 
o aruncare de la 7 metri, și veți 
vedea că „Poli“ se putea cali
fica. Simpllficînd lucrurile, aici 
a fost cheia necalificării. Dar 
chiar în aceste condiții se putea 
cîștiga, folosind trei momente — 
cum se spune — psihologice. 
Scorul a oscilat de la 2—0 pen
tru ai noștri la 3—3 șl 4—4 (min. 
15), ca în finalul primei repri
ze, după numeroase inexactități 
ale Politehnicii, amintite 
sus, gazdele să conducă 
12—6, anulînd handicapul 
prima partidă, tn min. 38. gaz
dele luaseră un avans de 3 go
luri per total general, ca și în 
mln. 42 (17—8 pentru S.C. Leip
zig). Un efort timișorean ș! se 
revine la scor general egal

33—33) în min. 45. In min. 50 
era 15—18, deci 37—34 scor gene
ral pentru Politehnica Timișoa
ra 1 Și atunci antrenorii gazde
lor au cerut apărare „om la 

pe tot terenul, chiar în su- 
ceea

mai 
cu 

din

lor 
om* . .. ______ ,
perioritate numerică, ceea ce 
disciplinații lor elevi au execu
tat întocmai. Tactica n-ar fi tre
buit să surprindă, ea fiind apli
cată citeva minute bune și la 
Timișoara. Rezultatul: iar scor 
general total de egalitate (38—38) 
ta min. 58, egalitate la care gaz- 
lele se calificau grație golului 
în plus, înscris tn prima parti
dă. Aici a intervenit al doilea 
moment, cînd timișorenii puteau 
cîștiga: în inferioritate numeri
că, contraatac rapid prin vasi- 
lache, dar, tn loc să paseze Iui 
FOlker (dreapta' sau Matei 
(stingă) ambii nemarcați în a- 
propierea porții adverse, vasila- 
che — incredibil — aruncă de Ia 
jumătatea terenului, unui portar 
greu de bătut și de pe semi
cerc.

Pericol la poarta lui Buligan 
(mln. 59), dar acesta salvează 
cum n-a făcut-o în alte situații 
în acest al doilea meci și min
gea din nou la timișoreni. Dar 
jucătorii Iul „Poli" nu știu să 
profite de spaima gazdelor, a că
ror apărare nu mai e ermetică 
și, in loc să arunce la poartă, 
caută cu luminarea timp de... 57 
de secunde o aruncare de la 7 
metri, variantă sortită eșecului, 
știut fiind că, în condițiile date, 
probabil că nici un arbitru n-ar 
fi acordat-o !

Iată. în sinteză, istoricul unei 
necalificărl la limită, datorată 
unor carențe evi lente — îndrăz
nim să afirmăm — nu numai în 
cazul echipei Politehnica Timi
șoara, ci șl al altora, motiv 
pentru care ne-am propus s-o 
descriem.

Mircea COSTEA

Fetbal meridiane
5 ECHIPE CALIFICATE i <

Înisunui internațio
nal este și Mas- 

<; tors-ul rezervat 
', jucătorilor sub 21 
!' de ani. Vest-ger- 

mânui Boris Bec
ii ker a cîștigat de 
1 i trei ori acest tur- 
? rieu al tinerilor, 
i | avînd, de fiecare 
J i dată, oa adversar

cîte un tenisman 
suedez: Edberg,
Wilander și Sven
sson.
a competiției 
va 
R.F. 
între 
aflîndu-se din nou 
Becker. își va re
edita 
și în

oilor săi suporteri? 
Scriind despre a- 
ceastă competiție, 
ziarul parizian 
„l’Equipe“ se în
treabă dacă vi
itorul adversar al

Noua ediție
" . se

desfășura in 
Germania, 

competitori lui Becker, presu- 
punînd că acesta 
va 
lă, 
un

el succesele 
fața fanati-

accede tn fina- 
va fi din nou 
Jucător suedez?

avea loc între 2 și 7 decembrie.• Mastars-uJ „mare" va avea loc între 2 și 7 decembrie, 
la Madison Square Garden, din New York, cu participarea 
celor mal buni 10 tenismani mondiali. Deocamdată se cu
nosc șase dintre ei- Lendl, Edberg, Wilander, Mecir, Connors, 
Becker, care au totalizat cel puțin cîte 2000 puncte în cla
samentul Marelui Premiu. Ceilalți patru urmează a fi sta
biliți în aceste zile. Candidează: Cash, Gomez, Sanchez, 
Jaite, Noah, Gilbert, Mayotte, Jarryd, Nystrom, Pate. 
McEnroe suportă o suspendare pînă la 27 noiembrie, așa 
că nici vorbă să mal la parte la acest mare turneu. Nervii 
și atitudinile nesportive nu rămîn nesancționate !
• în cadrul ma

relui turneu de la 
Wimbledon, în iu
lie 1985, în primul 
tur al probei mas
culine de dublu 
perechea Jan Gu- 
narsson (Suedia). 
Michael Mortensen

(Danemarca) a dis
pus de cuplul John 
Frawley (Austra
lia), Victor Peccl 
(Paraguay) ou 8—3, 
6—4. 3—6. 7—6. La 
prima vedere, sco
rul este absolut

normal. dar tn el 
este încorporat un 
autentic record 
mondial. în ulti
mul ghem a fost 
înregistrat tie- 
breakul cel ’ mai 
lung din istoria 
tenisului : 26—24!

Rubrică realizată de Romeo VILARA

Meciurile de miercuri din pre
liminariile C.E. au mai desem
nat alte trei formații care vor 
lua parte la „Euro ’88“ din iu
nie, programat în R.F. Germania: 
Anglia, Danemarca și Irlanda. 
Prin urmare, din tabelul celor 
opt participante se cunosc 5 
(alături de cele trei fiind 
U.R.S.S., promovată mal demult, 
și R.F.G., ca țară organizatoare), 
pe celelalte urmînd să le aflăm 
în curînd.

La Belgrad, 
chipa Angliei 
ric, crainicul 
cînd că ea a ____ _ ________
demonstrație de fotbal! tn pri
mele 24 de minute, scorul a 
ajuns Ia... 4—0 în favoarea insu
larilor, prin golurile înscrise de 
Beardsley (min. 4), Barnes (min. 
17). Bobby Robson (min. 20) si 
Tony Adams (mln. 24). Iu
goslavii și-au mol revenit după 
socul puternic, reușind să în
scrie golul de onoare, în mln.
B0, prin Katanec. Se mai impun 
cîteva Drecizări. comentate 
agențiile de presă: englezii 
terminat aceste preliminarii 
brio, pierzînd un singur punct și 
avînd un golaveraj remarcabil : 
19—1 I La Belgrad, datorită ceții 
slabe șl timpului umed, ei s-au 
simțit in... mediul lor ; iugosla
vii au echilibrat jocul după min. 
27, după ce Elsner (care greși
se la primul gol) a fost înlocuit 
cu lankovici. Dar zarurile fuse
seră deja aruncate, spre decep
ția celor 85 000 de spectatori, tn 
aceeași grupă, o întîlnlre între 
outslderi, la Belfast: Irlanda
de Nord a dispus greu de Turcia, 
cu 1—0 (0—0), prin golul marcat 
de MeQuinn (min. 46). obținînd 
astfel prima victorie. Iată cla
samentul, înaintea ultimei parti
de, Turcia — Iugoslavia (16 de
cembrie), fără importanță pentru 
calificare.

în grupa a 4-a, e- 
s-a impus catego- 
lugoslav recunos- - 
făcut o idevărată

de 
au 
CAI

6 5 10 19— 1
5 3 0 2 10— 7
6 114 2—10
1 0 2 3 0—13

surpriză, la Sofia.

11
6
3
2

1. ANGLIA
2. Iugoslavia
3. Irl. Nord
4. Turcia

O altă mare ___
spre dezamăgirea a peste 70 000 
de spectatori. Echipa Bulgariei 
avea nevoie de un singur punct 
pentru a lua drumul turneului 
final, dar selecționata Scoției 
(ieșită din cursă!) a cîștigat cu 
1—0 (0—0), prlntr-un gol înscris 
cînd nimeni nu se mai aștepta, 
tn minutul 88, de MacKay. ȘI 
aici britanicii s-au simțit în lar
gul lor, datorită timpului speci
fic... insular. Astfel, Irlanda a 
obținut calificarea și va 
tru prima oară prezentă 
turneu final al C.E.

O altă întîlnlre pentru 
în clasament: Belgia — 
burg 3—0 (1—0).

fi pen- 
într-un

pozițiile 
Luxem-

1. IRLANDA 8 4 31 10— 5 11
2. Bulgaria 8 4 2 2 12— 6 10
3. Belgia 8 3 3 2 16— 8 9
4. Scoția 7 3 2 2 7—5 8
5. Luxemburg 7 0 0 7 2—23 0

O întilnire cu emoții pentru
danezi... disputată la Praga, în-
tre selecționatele Cehoslovacie*

șl Tării Galilor, in cadrul grupei 
a 6-a. De ce? în cazul în care ar 
fi cîștigat galezll, el s-ar fi ca
lificat! Dar echipa Cehoslovaciei 
a cîștigat, cu 2—0 (1—0), prin 
golurile lui Knoflleek (min. 32) 
și Bilek (min. 90) și... Sepp Pion- 
tek, selecționerul Danemarcei, a 
răsuflat ușurat!
1. DANEMARCA
2. Cehoslovacia
3. Tara Galilor
4. Finlanda

O partidă în 
de prea multă __ „
de prestigiu: Cipru 
0—1 (0-0), pzL. .................„
Lesniak, în mln. 74. Se pune în
să întrebarea: cine va cîștiga 
grupa? Olanda — pasibilă de o 
pedeapsă din partea U.E.F.A. 
(după incidentele de la Rotter
dam, cu Cipru) — sau Grecia, 
cu care se va întllnl pe teren 
propriu Olanda, la 16 decembrie? 
tn prezent, conduce Olanda cu 
12 p. urmată de Grecia cu 9 p.

Un rezultat neașteptat la Porto 
(gr. 2), Portugalia — Elveția 0—01, 
care anulează șansa de califi
care a portughezilor. Principa
lele candidate stat Italia și Sue
dia, care se vor întîlni mîlne, la 
Neapole. Italia are 9 p (din 6 j). 
Suedia 10 p (din 7 j), iar gola
verajul la ora actuală este iden
tic: 11—3, mai rămîne însă de 
disputat, la 5 decembrie. Italia 
— Portugalia.

Clasament final:
6 3 2 1 4— 2 8
6 2 3 17—57
6 2 2 2 7— 5 6 
0 114 4—10 3

grupa a 5-a, lipsită 
importantă, doar

Polonia 
prin golul înscris de

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

LOIU1 AUSTRIH PENTRU MECIUL CU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
Ieri dimineață, a fost alcătuit 

lotul Austriei, care va întîlni. la 
18 noiembrie, la Viena, selecțio
nata României, în cadrul grupei 
1 a preliminariilor C.E. Antre
norul B. Elsner a optat pen
tru: PORTARI : Lindenberger
(L.A.S.K.) și Wohlfahrt (Austria): 
FUNDAȘI: Pezzcy (F. C. Tiro)l, 
Pecl (Rapid Viena), Frind (Aus
tria). Brauneder (Rapid). Artner 
(Admira Wacker); MIJLOCAȘI : 
Zsak (Admira Wacker), Baumei- 
ster (Admira Wacker), VVilfurth

(Rapid), 
Werner 
TAȘI S 
Polster 
ustria).

După 
prinde 
noscuțl. . . __ _________
Artner șl, cu un singur joc in
ternațional, Wohlfahrt, Peel ș! 
Rodax. Federația de specialitate 
din Austria ne-a comunicat că 
meciul va începe la ora 20 (21 
ora României).

Llnzmeier (F.C. Tirol), 
(Voest Linz); INAIN- 
Schachner (Avellino), 

(Torino), A. Ogris (A- 
Rodax (Admira). 
cum se vede, lotul cu- 
o serie de jucători cu- 
Excepțle fac debutantul
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