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PREȘEDINTELE REPUBLICII POPULARE

DEMOCRATE ETIOPIA
Ea Palatul Consiliului de 

Stat au continuat, marți, 17 
noiembrie, convorbirile oficiale 
între « tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc din 
Etiopia, președintele Republicii 
Populare Democrate Etiopia.

în cadrul convorbirilor s-a 
procedat Ia o informare re
ciprocă privind activitatea, și 
preocupările celor două partide 
în domeniul construcției eco
nomice și sociale în cele două 
tari.

Cei doi conducători de partid 
și de stat au efectuat apoi un 
larg schimb de păreri în le
gătură cu principalele probleme 
ale actualității politice inter
naționale, o atenție deosebită 
fiind acordată opririi cursei 
înarmărilor Și trecerii la măsuri 
concrete și eficiente de dezar
mare, în primul rînd de 
dezarmare nucleară, apărării 
păcii și vieții pe pămînt. In 
acest context, a fost salutată 
înțelegerea recentă dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. cu privire la 
acordul pentru eli ninarea ra
chetelor cu rază medie și mai 
mică de acțiune din Europa și 
din Asia. A fost exprimată con
vingerea că semnarea acestui a- 
cord va deschide calea spre 
realizarea de noi înțelegeri in 
vederea eliminării totale a 
armelor nucleare de pe conti
nentul european și din întrea
ga lume.

Abordîndu-se unele probleme 
legate de actualele conflicte și 
stări de tensiune existente în 
diferite regiuni ale lumii s-a 
subliniat că se impune să fie 
intensificate eforturile pentru 
solutionarea lor pe calc politi
că. prin tratative.

In legătură cu situația din 
Africa, a fost exprimat spri
jinul României și Etiopiei față 
de lupta popoarelor de pe acest 
continent pentru lichidarea to
tală a colonialismului și nco- 
colonialismuluî, a politicii ra
siale $1 de apartheid, pentru 
apărarea și consolidarea in
dependenței naționale, pentru 
dezvoltarea lor liberă, de sine 
stătătoare, pe calea progresului 
economic și social. A fost re
afirmată, totodată, solidarita
tea cu lupta poporului nami- 
bian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru dobindirea independen
ței naționale.

In timpul convorbirilor a 
fost relevată necesitatea li
chidării subdezvoltării, a ma
rilor decalaje dintre țările 
sărace și bogate — inclusiv a 
soluționării echitabile S' pro
blemelor datoriilor externe care 
împovărează tot mai greu 
țările în curs de dezvoltare — 
a realizării unei noi or

dini economice internaționale, 
bazată pe egalitate deplină in 
relațiile dintre state, care să 
favorizeze progresul mai rapid 
al tuturor țărilor și în primul 
rînd al celor rămase în urmă.
S-a apreciat că în rezolvarea 

marilor probleme ce confruntă 
omenirea un rol deosebit re
vine țărilor mioi șl mijlocii, 
țărilor în curs de dezvoltare 
si nealiniate. care constituie 
marea majoritate a lumii, fiind 
direct interesate într-o politica 
de largă cooperare și pace.

Convorbirile se 
intr-o atmosferă 
prietenească.

desfășoară 
cordială.

Marți dimineață. tovarășul 
Mengistu Haile Mariam, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc din Etiopia, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Etiopia, celelalte persoane ofi
ciale care îl însoțesc au vizitat 
obiective social-edilitare și car
tiere din Capitală.

Oaspetele a fost însoțit de 
tovarășul Ion Stoian, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. •

Vizita a început la noua linie 
de metrou Pipera — Piața Uni
rii 2, dată recent în exploatare. 
Oaspetele a apreciat calitatea 
lucrărilor și gradul de funcțio
nalitate a acestui modern mij
loc de transport în comun. S-a 
mers apoi în cartierul Crîngasi 
unde s-a luat cunoștință de a- 
menajările complexe ale rîului 
și lacului de acumulare Dîmbo
vița, de dotările de agrement 
din jurul acestuia. In continua
re s-au vizitat bulevardul „Vic
toria Socialismului", alte obiec
tive social-edilitare. Traseul 
prin Capitală a oferit oaspete
lui imaginea unui oraș înflori
tor, în plină dezvoltare și mo
dernizare.

In aceeași zi, președintele 
Republicii Populare Democrate 
Etiopia a vizitat Institutul de 
cercetări pentru cereale și plan
te tehnice Fundulea. Oaspetele 
a fost salutat la sosire de Ti- 
beriu Murcșan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și 
Silvice, care a prezentat preo
cupările cercetătorilor institu
tului pentru obținferea și gene
ralizarea în producție a unor 
soiuri și hibrizi de cereale, plan
te tehnice și furaje cu mare va
loare biologică și potențial pro
ductiv ridicat.

Șeful statului etiopian a apre
ciat activitatea cercetătorilor, a 
tuturor oamenilor muncii din 
institut, gradul înalt de dotare 
al laboratoarelor și a exprimat 
dorința de a se dezvolta cola
borarea dintre Institutul detfer- 
cetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea și unități si
milare din Etiopia.
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Azi, pe stadionul Prater din Viena

FOTBALIȘTII NOȘTRI SUSȚIN MECIUL DECISIV
PENTRU CALIFICAREA LA EURO 88

VTENA, 17 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Există In viața oricărei echipe 
naționale zile de vîrf, cind cei 
aleși iși pun amprenta nu 
doar pe meciul pe care îl 
joacă, ci și pe o întreagă pe
rioadă din activitatea repre
zentativei. Asemenea meciuri 
„la vîrf" au fost nu prea mul
te în ultimii ani. A fost me
ciul de la Lausanne, din 1969. 
care a adus, practic, echipa 
națională in turneul final din 
Mexic 1970. A fost meciul de 
la Leipzig (1973), cînd s-a ra
tat turneul final Weltmeister- 
schaft ’74. A fost apoi partida 
de la Stockholm, care a des
chis drumul „remizei de foc" 
de la Bratislava, care a mar
cat prima participare a echi
pei naționale a României în- 
tr-un turneu final al Campio
natului European — cea din
ții clasare în primele opt ale 
Europei fiind aceea a echipei 
lui Angelo Niculescu, o per
formanță memorabilă, la un 
pas de semifinalele Europei, 
cînd a decis barajul de la 
Belgrad, în minutul 269 I A 
fost și întunecata partidă cu 
Irlanda de Nord...

O întîlnlre cheie este și cea 
care se va juca mline pe sta
dionul din Prater. E un meci 
pe care îl vor urmări cu su
fletul la gură milioanele de
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Partida va fi 
leviziune, de la

transmisă la posturile noastre de 
ora 21 (ora Bucureștiului).

radio și te-

românia
suporteri ai echipei naționale, 
dar și la fel de numeroșii su
porteri ai formației lui Mi
guel Munoz, soarta echipei 
blau-grana (culorile Spaniei) 
depinzlnd tn primul rtnd de 
rezultatul partidei Austria — 
România.

Așadar, un meci în care se 
vor înfrunta nu numai echi
pele din Prater, cl la care 
va participa, Indirect, și e- 
chipa Spaniei. E adevărat. 
Austria nu are o motivație de

clasament, dar asta nu scade 
deloc din temperatura meciu
lui. (Am avut recent • do
vadă majoră în partida Bulga
ria — Scoția, cînd echipa lui 
Gillespie id McKay, neanga
jată in lupta pentru turneul 
final, a determinat calificarea 
In premieră... istorică a Irlan-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO A CIȘTIGAT PRIMUL DERBY CU
Echipele de prim-plan ale 

poloulul nostru, Dinamo Bucu
rești și Crișul Oradea, adică 
actuala șl fosta deținătoare a 
titlului, s-au aflat iert pentru 
întîia oară față în față în a- 
ceastă ediție, partida contînd 
ca restanță din etapa dublă cu 
numărul 7. A fost un „meci al 
campioanelor" cu o desfășurare 
diferită de la repriză la re
priză, cu perioade de aparență 
acalmie și pîndă reciprocă, dar 
și cu altele marcate de acțiuni 
purtate iute, spectaculos, efi
cace. A cîștigat, tn cele din 
urmă, Dinamo : 12—10 (1—3,
5—2, 1—2, 5—3), rezultatele
parțiale oglindind - cu destulă 
fidelitate cele petrecute în apa 
Bazinului Floreasca. Pentru că, 
intr-adevăr, începutul a fost 
favorabil bihorenilor, mai deciși 
— tn speranța menținerii in
vincibilității, mai agresivi în 
apărare și exacți în ofensivă, 
în vreme ce, pentru Crișul, 
Illes, Gordan și Costrăș au con

cretizat fazele din minutele ... 
0,45, 4,13, 6,38, portarul orădean 
Rada s-a văzut învins doar de 
Hagiu, la o situație de superio
ritate numerică (1,44).

In sfertul al doilea, bucurește- 
nii au înotat mai cu folos, au 
...închis altfel poarta lui Si- 
mion și, avînd în Ardelean un 
jucător hotărît, la nevoie, să 
tragă echipa după el, au egalat 
prompt (Hagiu 7,42 și Arde
lean 9,02), au preluat condu
cerea (Hagiu, din 4 m, în min. 
9,48), fără a putea însă să se 
desprindă decisiv. A punctat 
Illes (10,36) — foarte activ ieri 
—, Dan a readus pe Dinamo în 
avantaj (11,10, s.n.) dar același 
Illes a egalat iar (12,23, s.n.j, 
pentru mimai 18 secunde, cite 
au trecut pînă la golul lui Ar-

CRiȘUL LA POLO
delean. Șl următoarea repriză 
scorul a evoluat strîns, Illes 
(15,48, s.n.), S. Popescu (16,42), 
din nou llles (18,26, s.n.) fiind 
autorii punctelor ce au făcut — 
împreună cu ratarea unui pe
nalty de către E. Ionescu (D) 
ca în ultimele șapte minute să 
se intre de la 7—7, rezultatul 
determintnd, se înțelege, o dis
pută tenslonanta. Campioana 
en titre are meritul de a-șl fi 
revenit aproape de potențialul 
real, după spectaculoasele exe
cuții ale Iul Ș. Popescu și Moi- 
ceanu (21,27, respectiv 23,23), 
după aplaudatul gol din centru

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2-3)

CONSTANTA - GAZDĂ A CAMPIONATELOR

Sezonul sporturilor de iarnă se apropie

LA SINAIA, BUNII GOSPODARI AU FĂCUT VARA... SANIE
Toamnă rece. Dinspre cul

mea Muntelui Furnica planea
ză spre văi nori negri, iar vîn- 
tui șfichiuește, anunțând că 
iarna nu este departe. Pe pîr- 
tia de bob și sanie din Sinaia 
gheața si zăpada si-au si făcut 
apariția. Un deget de gheată și 
alte două de zăpadă acoperă 
cei 1500 de metri ai pistei, lă- 
eînd impresia că lipsesc doar 
concurenții și vehiculele pentru 
a se da startul în noul sezon 
De fapt, acel strat superficial 
de gheață-zăpadă era produsul 
unei ploi urmate de citeva zi
le de temperatură sub zero 
grade și de o ușoară fulguialâ. 
In fapt, aceste interferențe at
mosferice au avut un efect ne
dorit de boberi și sănieri, care, 
în zilele respective, nu au mai 
putut efectua coborîri de an
trenament pe boburi și sănii 
cu role, pe betonul care alcă
tuiește structura pîrtiei de pe 
Muntele Furnica.

Așadar, era o zi friguroasă 
In care nimeni nu era pe pîr- 
tie. aceasta neînsemnînd însă

că nu era nimeni la pîrtie. Mai 
precis, în cele două ateliere — 
mecanic și tîmplărie — unde 
echipele coordonate de șeful 
bazei, fostul international Ni
colae Neagoe (colegul lui Ion 
Panțuru la Jocurile Olimpice 
de la Grenoble, unde bobul 
purtînd tricolorul a cucerit 
singura medalie românească — 
de bronz — din istoria parti
cipării sportivilor țării noastre 
la întrecerile olimpice de iar
nă). lucrau cu migală Ia ceea 
ce va fi necesar atunci cînd 
vor începe concursurile pe pis
ta acoperită cu gheață. Trebuie 
spus, însă, că pregătirea viitoa
relor concursuri a început încă 
din primăvară. 1a puțină vre
me de la încheierea activității 
competiționale 1986—1987. cînd. 
după ce s-a procedat la inven
tariere, s-a și trecut Ia lucru

Mecanicii Emil Balint, Mihai 
Neagoe și tâmplarii Vasile Pă
durice și Alexandru Drâgan. 
acești anonimi ai bobului și 
săniei, dar muncitori harnici, 
atit de necesari bunului mers

al unor discipline sportive a 
căror activitate este imposibilă 
fără o pîrtie pusă la punct, au 
indurat ploile primăverii, vi
pia lunilor de vară și. mai re
cent, frigul din ce în ce mai 
pătrunzător al toamnei, lucrînd 
zi-lumină pentru ca, atunci 
cînd se va da startul în noul 
sezon, concurenții să aibă con
diții optime de întreceri. Am 
parcurs pas cu pas kilometrul 
și jumătate al jgheabului- beto
nat și am văzut că mantinele
le și copertinele deteriorate au 
fost înlocuite, iar traseul era 
sdivisiit pentru ca prima zăpa
dă de iarnă să aibă aderență 
cit mai bună în vederea înghe
țării ei. Au fost ooborîte vira
jele 5, 6, 7 (cele mari — 8, 11 
și 13 — erau coborîte de anul 
trecut). în scopul respectării 
hotărîrilor F.I.B.T. (Federația 
Internațională de Bob și ' To
bogganing) care urmăresc spo-

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare tn pag 2-3)

BALCANICE DE
Municipiul Constanta își a- 

sumă de mai multe ori în- 
tr-un an organizarea unor 
competiții internaționale. Oa
meni care iubesc sportul, locul 
lor de muncă fiind în cu to
tul alte unități, activiști ai 
mișcării sportive județene și 
municipale — cu toții au do
vedit întotdeauna o ireproșabi
lă ospitalitate, mbtiv pentru 
care au primit numai cuvinte 
de mulțumire. C.J.E.F.S. Con
stanta are din nou ocazia să 
găzduiască o întrecere, de astă 
dată fiind vorba de a Vil a 
ediție a Campionatelor Balca
nice de handbal pentru seni
oare. Și trebuie să spunem că 
și in privința handbalului tra
diția și renumele Constante' 
sînt bine cunoscute, cu doi ani 
în urmă în modernul oraș de 
pe litoralul Mării Negre dispu 
tîndu-se „Trofeul Carpați"

Timp de trei zile, vineri, sîm- 
bătă și duminică în Sala Spor
turilor se vor întilni patru e- 
chipe reprezentative (Bulgaria 
Iugoslavia, Turcia Și România), 
cea a tării noastre aflîndu-se 
intr-un moment de mare im
portanță: participarea, în luna 
decembrie, în Bulgaria, la tur
neul de calificare pentru J.O. 
din 1988. Noul antrenor al ..na-

HANDBAL FEMININ
tionalei" țârii noastre, Ioan 
Bota, și secundul său de la 
conducerea tehnică. Lucian Riș- 
niță (constănțean. care se ocu
pă de pregătirea formației lo
cale. divizionara A Hidrotehni
ca) și-au supus elevele unui 
proces instructiv intensiv. în
tre altele, echipa tării noastre 
a fost prezentă la' un turneu 
international în Franța, unde 
a ocupat primul loc. Desigur, 
nu este rezultatul, cel mai con
cludent, dar este' bine să pre
cizăm — după cum am aflat 
de la antrenorul federal. Pom- 
piliu Simion — că handbaliste
le noastre au un tonus cores
punzător., fiind decise să de
monstreze. în timpul competi
ției de la Constanta, că sînt 
bine pregătite pentru startul 
foarte dificilului turneu din 
Bulgaria. Anca Balea-Căprara. 
revelația portarilor convocați 
în actualul sezon la lotul re-, 
prezentativ. Doina Rodeanu, 
Maria Verigeanu, Mariana Tîr- 
că. Eva Moszi, Liliana Bloju. 
Cristina Tache, Estera Matefi 
si celelalte colege ale lor au 
ocazia, deocamdată la Campio
natele Balcanice, să ofere un 
handbal de calitate.

Ion GAVRII.ESCV



în Divizia A de volei

RAPID A ClȘTIGAT DERBYUL ECHIPELOR BUCUREȘTENE

PRIMII PAȘI PE TREPTEIE CONSACRĂRII... 
fi experiența (cea a elevilor Liceului „Petru 
Rareș“ din Suceava) care poate folosi și altora

In cea de a patra etapă a 
Campionatelor Republicane de 
volei — Divizia A — desfășurată 
marți dună amiază, s-au obtlnut 
următoarele rezultate;

remarcat din echipă gazdă: Co
rina Holbau. Mihaela Marian si 
Anca Gheorghe» iar de la oaspete

(C.S.U.). Au arbitrat: N. Găle- 
șeanu — E. Mendel. (C. ALBU, 
coresp.).

A CIN(

FEMININ

£ Faima sportivă a eleviloi*  
iceului de chimie „Petru Ra-

tinde să o 
înregistrată 
învățămînt. 

care atestă

țgș“ din Suceava 
egaleze pe aceea 
țp procesul de 
Este o realitate 
preocuparea existentă aici pen
tru apropierea tineretului stu
dios de exercițiul fizic, ca o 
modalitate directă de a-i asi
gura o dezvoltare fizică armo
nioasă, un plus de vigoare.

Un obiectiv care este con
cretizat prin intermediul mai 
multor factori. In primul rind, 
prin condițiile materiale asi
gurate lecțiilor de educație fi
zică și activităților sportive. 
O sală de gimnastică și 
„jocuri-*  (30X15 m), terenuri 
pentru handbal, volei, fotbal 
și tenis, sectoare de sărituri și 
aruncări. La acest capitol să 
semnalăm și faptul că liceul 
beneficiază de sprijinul nemij
locit al C.J.E.F.S. Suceava, în 
ceea ce privește folosirea, ori 
de cite ori este .nevoie, a u- 
nor baze sportive din muni
cipiul do reședință al județu
lui. Pe undeva firesc, fapt 
care ar trebui consemnat peste 
tot, de vreme ce tineretul din 
școli șl licee asigură schimbul 
de miine al unor asociații și 
cluburi de performanță.

Condițiilor materiale foarte 
bune trebuie să le asociem
prezența la catedra de specia
litate a doi profesori de edu
cație fizică, cu o îndelungată 
și rodnică activitate pedago
gică : Mihai Moldovan și Emil 
Livanu. Iar lîngă ei, foarte a- 
proape de nevoile, de cerințele 
și exigențele actuale, conduce
rea liceului (directoare, prof. 
Anca Pamfil), foarte mulți pro
fesori diriginți (Catinca Caza- 
cu — biologie, Olguța Mus
tață — limba rusă, ing. Cris
tina Popescu — electroni

Pe acest fond, din care face 
parte șl colaborarea catedrei 
de educație fizică eu organi
zația de tineret) se grefează 
toate reușitele sportive ale e- 
levilor de la Liceul „Petru Ra- 
reș“, cele oarecum anonime, 
dacă ne gîndim la campiona
tul pe asociație sportivă, pe 
clase, inaugurat chiar din pri
mele săptămîni ale noului an 
de învățămînt, dar mai ales 
.eele vizînd prezența sportivi
lor și echipelor de aid în di
verse competiții de anvergură: 
Festivalul ansamblurilor de 
gimnastică ritmică, cu finala 
republicană la Baia Mare, sub 
egida U.T.C. (cu mențiuni pen
tru Lucia Hotnog și Laura Me- 
sinschi, ambele din clasa a 
Xll-a B), precum și campio
natele școlare " ale departa
mentului' chimiei, la atletism 
(și aici sînt de evidențiat e- 
levii Petre Scripă — XIA și 
Cornelia Giurcă — XII A) și 
handbal (Castel Oprea — XIE, 
care se află în vederile lotu
lui național de juniori). Un 
alt fapt notabil : „aproape 50 
de reprezentanți ai liceului 
fac parte din diverse secții 
ale Clubului sportiv școlar sau 
a C.S.M., printre care și vo
leibalista Gabriela Palaghian 
— clasa a Xll-a D, o auten
tică speranță", cum remarcă 
prof. Dragos Macovei, secre
tarul C.J.E.F.S.

De altfel, cum ne-am pu
tut convinge, cei doi profe
sori de specialitate realizează 
în liceu o primă testare a e- 
levilor apți pentru performan
ță. La lecțiile de educație fi
zică, la concursurile și com
petițiile de masă din cadrul 
Daciadei. O experiență și un 
model demne de luat in seamă.

Tiberiu STAMA

FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI
— RAPID BUCUREȘTI 2—3 (—12, 
—12, 13, 3, —8). Atmosferă de 
mare meci, creată de... galeria 
Rapidului. Care a stimulat și ga
leria adversă, iar de aici un 
meci — o spunem fără rezerve
— frumos, extrem de disputat,
încă din primul set s-a văzut 
că cele 
oferi o 
așteptat 
Rapidul, 
preluare 
Buhlea. 
în formă. _.______ .
a luat două seturi, după oare în 
al treilea au condus cu 12—6. Dar 
gazdele, oare evoluaseră pînă a- 
tunci neomogen, cu multe gre
șeli la preluaire, au renăscut 
parcă șl s-a ajuns la 2—2, la 
seturi. Ultimul, al cincilea, a 
avut desfășurare dramatică. Ra
pidist ele au cîștigat pe merit. în- 
trucît în acest ultim set au fost 
mai lucide, au creat faze fru
moase, au tras bine, s-au apărat 
bine, spre deosebire de adver
sare mult mai marcate de... po
sibilitatea pierderii partidei. în 
afara celor amintite, de la Ra
pid s-au mai remarcat: Cristina 
Anton, Daniela Bumbăcilă. Iar 
de la Flacăra, din cînd în cînd, 
Niculina Bujor, Cornelia Colda. 
Bun arbitrajul brigăzii V. Ran- 
ghel — Gh. Vișan, „coautor" la 
reușita întâlnirii.

două echipe, tinere*  vor 
partidă antrenantă. Ne- 
(Flacăra juca „acasă"), 
cu un blocaj bun. cu 
corectă si cu Dâniela 

alături de Daniela Țaga, 
a condus ostilitățile și

Modesto FERRARINI

PENICILINA IAȘI — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 1—3 
(—8. 13. —5. —91. camrtocmele
au intimpinat o rezistență dîrză 
din partea iesencelor. care au 
reușit să joace In multe mo
mente la nivelul adversarelor lor. 
In seturile 3 si 4 gazdele au con
dus cu 4—0, respectiv 8—2, dar 
experiența craiovencelor n-a... 
permis nimic pe drumul surpri
zei. Evidențiate: Tatiana Popa 
(P). Ioana Cotoranu, Mirela Bo- 
jescu. Monica Șușman (U). Au 
arbitrat E. Ududec — L Stoica. 
(Al. NOUR, coresp.).

&

..........

Cornelia Colda (Fl. R.) a tras 
a fost din nou la post

Anca Mo canu. Au arbitrat: O. 
Fierea — G. Voicu (Narcisa 
FETEANU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — DI
NAMO BUCUREȘTI, amînat.

MASCULIN

puternic, dar blocajul rapidist 
Foto : Eduard ENEA

că).

Indiferent de sportul preferat, elevii Clubului Sportiv Școlar 
din Blaj își încep pregătirea fizică generală eu exerciții de 
gimnastică... Foto : Aurel D. NEAGU

C.S.U. RAPID GALATI — ȘTI
INȚA BAC AU 3—0 (10, 0, 15).
Victorie normală a gazdelor care 
n-au strălucit însă. De reținut 
că în setul 3, cîștigat la 15, gaz
dele au condus cu 12—8! S-au 
remarcat: Violeta Vuc, Alina Mo- 

Ciucureanu 
Săndulescu 
SIRIOPOLș

canu (G). Niculina 
(B). Au arbitrat: V. 
si V. Solea. (T. 
coresp.).

QLTCIT CRAIOVA — CHIMIA 
RM. VILCEA 3—1 (3. 3X —12, 12). 
Meci de bună valoare tehnică, în 
care craiovencețle au cîștigat 
foarte ușor primele două seturi. 
Ultimele două, disputate, au re
venit pe rînd combatantelor, vic
toria eraioveneelor fiind absolut 
meritată. Remarcate: Liliana Her- 
meneanu. Mirela Necțiliță. Marl- 
Iena Buzdugan (O). Camelia Ili
escu. Marîlena Dubinciuc (C). Au 
arbitrat A. Nedelcu — D. Ne
groiu. (V. POPOV ICI, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — DJ- 
NAMO VIITORUL BACÂU 3—1 
(3, 10, —14, 10). A fost o partidă 
fără calități tehnice deosebite, 
însă dîrz disputată. în care e- 
chipa gazdă, vicecampioana tării, 
deși victorioasă, n-a evoluat la 
adevărata ei valoare, dovedân- 
du-se în unele momente ale jo
cului surprinsă de replica cu
rajoasă a nou promova tel echipe 
din Bacău. Oaspeții — avînd 
permanent în sextet pe experi
mentatul coordonator A. Ion. 
bun executant al serviciului din 
săritură (a și realizat multe 
puncte prin acest procedeu pu- 
nînd în dificultate preluarea di- 
namovistâ) pe ex-dinamovistul 
Drăghici și ex-cnaioveanul A. Du
mitru — au luptat cu multă am
biție pentru a limita proporțiile 
scorului. Ba mai mult, ei au reu
șit șă-și și adjudece un set prin- 
tr-un joc combinațiv eficient, a- 
tunci cînd au reușit să elimine 
tracul de la începutul partidei 
(pe oare echipele din provincie 
îl manifestă. în general, cînd 
joacă in sălile din Capitală cu 
echipe avînd „cărți de vizită**).  
S-au remarcat de La învingători: 
Căta-Chițiga, S. Pop. Rotar și 
Dalacu. A arbitrat bine cuplul 
Al. Rafu — L. Drăgan.

Gheorghe DEDIU

ELCOND DINAMO ZALAU — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(3, 3. fi). Mare satisfacție la za
lău. Echipei locale l-au trebuit 
doar 40 de minute pentru a trece 
de tînăra echipă timișoreană. 
S-nu remarcat: Tutovan și Vlai- 
cu de la gazde. IatîL deci, că 
formația studenților bănățeni n-a 
reușit nici în acest al patrulea 
meci din campionat să cîștige... 
cel puțin un set. Au arbitrat: O. 
Manitiu — V. Chioreanu. (N. 
DANCIU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F R. CRA
IOVA — C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 
(«, 6, îl). Meci fără probleme 
pentru studenții craioveni în fața 
îngrijorător de modestei formații 
sucevene. Doar în 
ceva mai echilibrat.
vedea... ceva volei.
Stoian, Schoberl, 
Mărginean. Mindru,
Arbitri: d. Negroiu și A. 
delcu (T. COSTIN, coresp.).

setul trei, 
s-a putut 
Remarcați: 

Iuhasz
Mogoș

STEAUA — EXPLORĂRI 
TORUL. BAIA MARE a 
amînat.

(C),
(S).
Ne
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SPORTIVII ROMANI AU PLECAT LA i

BUNII GOSPODARI AU
(Urmare din pag. 1)

rirea securității boberilor în 
timpul cdborlrilor cu peste 100 
de kilometri pe oră.

Intr-o scurtă discuție purta
tă la fata locului cu maestrul 
sportului Nicolae Neagoe, a- 
cesta ne-a adus următoarele 
completări privitoare la lucră
rile efectuate la pîrtie: „Au 
fost reparate cabina de crono- 
melraj-start 1500 m, cabina dc 
cronometraj inter-tempo 50 m, 
cabina și vestiarul de Ia ple
care 1200 m, iar cabana bob- 
sosirc a fost împrejmuită cu 
gard de sirmă. Arbitrii vor be
neficia de cabine proiectoare, atît 
de necesare cînd mercurul ter
mometrelor coboară spre minus 
29 de grade". Tot la fața locu-

FĂCUT VARA... SANIE
lui am remarcat îmbunătățirile 
aduse mini bazei- de exersare a 
starturilor cu boburi pe role 
din dreptul virajului 11, fap
tul că cei 110 metri ai culoaru
lui betonat au fost acoperiți cu 
coritan șl că a fost amenajată 
(in paralel) o pistă de încălzire, 
la capătul căreia se află acum 
o groapă de sărituri în lungi
me, toate avînd drept scop 
îmbunătățirea condițiilor de 
pregătire pe uscat.

Același țel îl are și constru
irea bobului de o persoană pen
tru antrenamentul piloților. 
Bobul, realizat din inițiativa și 
după concepția fostului inter
național Dragoș Panaitescu 
(acum antrenor secund al Iotu
lui național și antrenor princi
pal la C.S.O. Sinaia) si cu

iii
i 
n

DACIA PITEȘTI — C.S.M. SI
BIU 3--C (7, 10, 13). Din nou o 
victorie a pitestenc.elor. a treia 
în acest campionat, care aduce 
echipa lor pe primuil loc al cla
samentului cu 7 puncte. S-aii

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MURES — C.S.U. SĂNĂTATEA 
ORADEA 3—1 0, «, —8, 5). O
narticlă frumoasă, mai ales In 
primele două seturi cînd gaz
dele au desfășurat un joc bun. 
In disputa oare a durat o oră si 
12 minute s-au remarcat: Măș- 
cășan. Săniuță. Baidoc. Tertjea 
(A.S.A.). Teleagă. Fl. Popescu

Miine, în localitatea vest-ger- 
mană Essen, urmează să înceapă 
Campionatele Mondiale de judo 
(masculin și 
și -<au anunțat 
tivi din 57 de 
România.

Țara noastră 
tă de cinci sportivi : Dragoș Bol- 
bose — proaspătul campion eu-

feminin), la care 
participarea . spor- 
țări, între care și

ropean de ti 
ușoară), Iiie 
ră), Iulian E 
Petre Anițoai 
hai Cioc (ca 
de seniori), 
Concurenței i 
antrenorul Io 
cat marți sț 
șurare a com

DERBY LA
(Urmare din png 1) 2—1) Partid 

mele minute

sprijinul F.R.B.S., a fost con
struit de lucrătorii Atelierului 
mecanic al C.S.O. Sinaia, avind 
sistemul de frînare de karting 
și role pneumatice. „Acest bob, 
ne-a menționat N. Neagoe, are 
avantajul că permite o viteză 
sporită (S0 km/h) față de bobul 
pe role folosit pînă acum (care 
nu depășea 39 km/h). în plus, 
el poate fi transportat mai 
ușor de Ia sosire la start".

După cum se vede, eforturile 
pentru pregătirea optimă a se
zonului competițional sînt re
marcabile. Rămine ca ninsoa
rea și gerul să vină la timpul 
potrivit înghețării pîrtiei și în
ceperii antrenamentelor și con
cursurilor pe gheață, pentru că 
— oricît de bună ar fi pregăti
rea pe uscat — numărul cobo- 
rîrilor pe patine rămine hotă- 
rîtor in obținerea performanțe
lor.

AZI IN CAPITALĂ, TREI 
MECIURI DE BASCHET

Sălile Rapid șl Construcția 
I.C.E.D. găzduiesc azi șl mîine 
trei interesante partide In cadrul 
Campionatelor Naționale de bas
chet. In sala Rapid au loc me
ciurile Rapid — Olimpia (fem.) 
șl Rapid — Dinamo București 
(mase.; reuniunile încep tn fle
care zi la ora 15), iar In sala 
Construcția I.C.E.D. se desfășoa
ră jocurile dintre I.C.E.D. C.S.Ș. 
4 șl Steaua (m.A; azi ta ora 17, 
miine la ora 10).

al lui Gordan (23,56) apărînd, 
în fine, in prim-plan veteranul 
Răducanu, autor a două punc
te trase, parcă, la indigou (șu
turi cu sete, de la distanță) — 
24,56 .și 25,25). La 11—S, vic
toria dinamoviștilor nu mai 
putea fi pusă în cumpănă... Au 
mai înscris Hagiu (27,19), res
pectiv Costrăș (26,56 — 4 m), 
Gordan (27,45, s.n.). Arbitrii
Radu Timoc și Valentin . Me
dian au condus autoritar.

Azi, de la ora 11, are loc a 
doua partidă, tot la „Florcasca".

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA 6—5 (2—1, 0—2, 2—1,

clujertilcr, i 
final tension 
teanu 2, M 
Marc (V), / 
Duculeț, Ba 
D. Parasclii' 
lele (Mircea

i-.wzw.'.-.
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In Sala Sporturilor „Olimpia" din Timișoara
..  ... .. ......................................... RIH NIIIB I IRIII -I' IMIS——

FIECARE ANOTIMP ESTE POTRIVIT 
VACANȚE LA CABANE
București vă sugerează cîteva
la

PENTRU EXCURSII ȘI
Oficiile județene de turism și I.T.H.R. 

trivite pentru vacanță în aceasta perioadă

Munții Bucegi: cabanele Babele, Bolbocî, 
Cheile Zănoagei, Mălăiești, Padina, Peștera. 
Piatra Arsă, Scropoasa, Vîrful cu Dor.

Munții Făgăraș : cabanele Arpaș, Bîlea 
Cascadă șl Bîlea Lac, Bîrcaciu. Capra, Cum
păna, Negoiu, Podragu, Suru, Urlea, Valea 
SImbetei.

Munții Ceahlău: cabanele Baraj Bicaz.

destinații po-
cabanele montane.

Dochla, Fîntînele, Izvorul
Munții Apuseni: cabanele Arieșeni, Padiș, 

Leșu, Peștera, Vadu Crișului, Valea Drăga- 
nulul.

Munții Retezat : cabanele Balcia, Gura 
Zlata, Pietrele.

Munții Semenic : cabanele Bîrzava, Crivaia, 
Gozna, Nedeia, Semenic,' Trei Ape.

Muntelui.

1
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FINALELE DACIADEI LA GIMNASTICA PENTRU JUNIORI
In Sala Sporturilor „Olimpia" 

din Timișoara se desfășoară, de 
azi șl pînă duminică, finalele 
Daciadei juniorilor I șl n la 
gimnastică, la toate categoriile 
de clasificare, întrecere care, 
prin caracterul selectiv tn care 
și-a desemnat participanții, este 
— se poate afirma fără nici o 
îndoială — cea mai reprezentati
vă competiție a gimnasticii noas
tre tinere. Toate reuniunile pro
gramate în cadrul finalelor de 
la Timișoara se constituie în tot 
atîtea prilejuri pentru gimnaști- 
le șl gimnaștii talentațl, de cer
tă perspectivă, să-și verifice for
țele șl gradul de competitivitate 
atins, de analiză și evaluare a 
perspectivelor, pentru ca viitorii

performeri al gimnasticii noas
tre să facă de pe acum pași si
guri spre desăvîrșirea măiestriei, 
spre obținerea unor certe rezul
tate de nivel internațional.

In primele două zile, miercuri 
și joi, vor evolua fetele, atît în 
concursul general cît și în fi
nalele pe aparate, iar sîmbătă și 
duminică se vor afla în întrece
re gimnaștii, de asemenea la in
dividual compus și în finalele 
pe aparate.

Cu prilejul competiției de la 
Timișoara, tehnicieni și activiști 
ai Federației de gimnastică vor 
prezenta in fața profesorilor și 
antrenorilor prezenți ultimele 
noutăți metodice și tehnice din 
gimnastica mondială.

Ținuta ' 
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kRMA IN SCRIMA

iniei — în care se părea că tradiția 
să pătrundă nici o rază a noului — 

perioadă de reajustări, restructurări 
iernațional. în sălile unde, de-a lungul 
ura peste 12 ore, intrau și, mai ales, 
ți și mai puțini iubitori ai spectaco- 
ul tinde acum — sub egida Federației 
mă — să se comprime, să evite mara- 
eu de urmărit al preliminariilor. Iar 
■ au apărut, tot mai des în ultimii 
vederi ale televiziunii, acestea apro- 

•ele public, facilitînd înțelegerea mo
li, tot pe această linie a popularizării 
ii acestei importante discipline olim- 
lă spectatorului de sport în general, 
ctualei conduceri a forului internațio- 

a încununa întrecerile Cupei Mon- 
pneursuri internaționale de scrimă, 
:ordă puncte în funcție de locul ocu- 
final al Cupei Mondiale) cu un Mas- 

•mă, reunind primii opt scrimeri ai 
ne care, bucurîndu-se de o mare pu- 
lor de vizită ale protagoniștilor, atra- 
; spectatori, ajungînd totodată în multe 
transmisiunilor directe ale TV.

i în preajma unei alte măsuri înnoi- 
tusiuni asupra scrimei : intrarea noii 
nă — în circuitul internațional 
I recomandările forului diriguitor al 
ius în actualitate această armă elec- 
loretei, care o și fac mai accesibilă 

naționale sint acum invitate să-și 
ițele în vederea primului Criteriu 
inine, din anul viitor. Deci, în anul 
ciai pe planșele internaționale noua 
:a aceasta să devină cea de a cincea 
le florete, masculin și feminin, sâ
ntul obișnuit al Campionatelor Mon-

1 consemnat ți pe planul competi- 
tficial al spadei feminine, in Sala 
în cadrul Cupei României 18 spor- 

teptări, doar patru centre avind re
producția Craiovei (reală pepinieră 
nou venită, cu forje proaspete în 
sntre de scrimă din țară, pentru că 
leră un cîmp amplu de angrenare a 
Facă sport, alături de floreta femi- 
>oarc a unei frumoase tradiții pe 
am sugera federației noastre de 
numirii unui antrenor coordonator 

îăsură să impulsioneze depistarea și 
■r'swelor talente capabile să devină 
cu un real bagaj de cunoștințe spe- 

retiste... transferate prin bunăvoin- 
— apte de reprezentare în compe
re au ajuns la ordinea zilei.

Paul SLAVESCU

C.N. DE ȘAH
PREDEAL. După primele 

runde ale finalei masculine, 
primele 
află, în 
maș și 
care, în 
cite 1,5 
£ain*ov,  
Foișor,

Rezultate îmregLstraibe
Șubă — Marin 1—0, Ghehorghiu— 
Tratatovici 1—0, Diumitrache — 
Biriescu remiză, Grunberg — Foi
șor remiză, Pavlov — Ghindă re
miză, Stefanov — Ciolac 1—0, Ar- 
maș — Stoica remiză, Ghițescu— 
NLcolaide remiză. Partidele Cio
lac — Armaș și Nicolaide — Io- 
nescu din runda anterioară s-au 
încheiat remize..

BUCUREȘTI. în runda a 
a campionatului republican femi
nin, Mariana Duminică a cîști- 
gat la Otilia Gamz, Cristina Stanca 
ia Ildiko Kun, Eugenia Ghindă a 
învins-o pe Mădălina Stroe, timțp ce - —-
Gabriela

locuiri în clasament, 
ordine : Gheorghiu, Ar- 

Pavlov cu cite 2 p. fie- 
eontinuare un pluton cu 
p : Șu.bă, Ghițescu, Ște-
Girilnberg, Dumitrache, 
Ghindă și Stoica.

aseară :

In 
partidele Li,»‘a Jicman — 
Olărașu, Iudith Kosma — 

Cristina Bădulescu, Mariana Ca
ravan — Lavlnia Popescu și Iu- 
dlth Chhlcuță — Gertrude 
Baum stark s-au încheiat remiză. 
Tn clasament conduce Mariana 
Duminică — 2 puncte.

Ptfflll PMC! I

feri, In prima partidă

dintre selecționatele de juniori U.E.F.A. *88

ROMANIA - BULGARIA 3-0 (1-0)
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de handbal Știința Bacău — 
campioana tării — au evolu
at, într-un meci La Galați, 
purtând un echipament de
teriorat. La gala de bpx din 
cadrul Campionatului Națio
nal pe echipe, desfășurată in 
aceeași ..............
ploieștean C. ___
un tricou cu un înscris 
peste mări șl țări, Lar gălă- 
țeanul M. Spiridon, în... re
plică purta un tricou de re
clamă pentru o firmă de ra
chete de tenis. Niciunul din
tre oficialii acestor întreceri 
importante nu s-a sesizat, 
nici unul n-a formulat cea 
mâl mică obiecție asupra 
unor — în fond — abateri de 
ta litera regulamentului com- 
petițional. De parcă, șl in
tr-un caz, și In celălalt, to
tul ar fi fost norma!!? Chiar 
să nu se gîndească NIMENI 
Ia respectul datorat 
sportiv organizat Ia 
cu atît mai mult cu 
vorba de unul 
tr-un campionat

localitate, pugilistul 
Pascariu avea 

de

actului 
public, 

. - cit este 
integrat în- 
național?

i Teîcmac SIRIOPOL

I

>

I
I
I
I
I
i
I
I

FOCȘANI, IJ (prin telefon). 
Marți după-aniiază, pe stadionul 
din iocâlitate, s-a desfășurat pri
ma partidă amicală dintre selec
ționatele de juniori U.E.F.A. ’88 
a’e României și Bulgariei. A fost 
o utilă intîlnlre-test pentru am
bele echipe, aflate în plină cam
panie a preliminariilor C.E. In 
ceea ce o privește, reprezentativa 
noastră, pregătită de N. Pantea și 
V. Kraila', a prezentat o formulă 
de echipă cu multe noutăți lată 
de cea aliniată în ultimul meci 
oficial, cel cu Austria, ceea, ce a 
influențat evident exprimarea el 
tn joc pe parcursul primei jumă
tăți de oră. No<u venitli au făcut 
eforturi să prindă cadența și, pînă 
la urmă, se poate spune că ei 
au contribuit la realizarea unei 
frumoase victorii, 3—0 (1—0).
încă din start, „tricolorii" ocupă 
poziții avansate. obllgîndu-și 
partenerii să se cantoneze In 
zona propriului careu, ei ieșind 
rareori pe contraatac. Insă su
perioritatea teritorială a selecțio
natei noastre nu a avut șl aștep
tatul corespondent tn ealitatea 
și consistența acțiunilor ofensi
ve. Un șut Înșelător al lui Han- 
ganu este deviat în corner de 
portar, in mln. 5. apoi, In min. 
12, centrarea lui Răduciolu este 
slab reluată, de la 8 m, de I. 
Nicolae. In mln. 28, Răduciolu 
scapă singur, pătrunde decis tn 
careu, dar pasa sa este negli
jentă. Abia tn mln. 38 asistăm 
la deschiderea scorului: „un-dol" 
Moldovan — Răducioiu, primul 
șutează puternic, portarul res
pinge cu piciorul și RĂDUCIOIU, 
pe Cază, atent, reia mingea aus, 
la colț.

Repriza secundă avea să fie 
mult mal spectaculoasă, replica 
oaspeților fiind mult mal dirză 
șl cu prezente frecvente în atac. 
In mln. 66, Nikolov trece pe lin
gă minge șl... egalare. Peste 
două minute, Nakov șutează Im
precis de la 16 m, Iar in mln. 
73 I. Nicolae îl deposedează in 
extremis pe același Nakov. Za- 
firis beneficiază de o bună si
tuație, in min. 81, însă șutează 
imprecis. Echipa noastră are un 
fina] debordant, reușind să în
scrie de două ori, prin ZAFIRIS 
(min. 85 — reluare cu capul la 
centrarea lui Aprodu) și HAN- 
GANU (min. 87 — „cap“ la cen
trarea Iui Stancu). O victorie 
clară, conformă cu ^desfășurarea 
de ansamblu a paradei, datele 
tehnice întărind și ele afirmația, 
19—8 (9—3 pe poartă), raportul 
șuturilor, 9—2 cel al cornerelor 
pentru selecționata noastră, care 
a fost „vioara întîi* 4.

Arbitrul Cr. Teodorescu a con- . 
dus foarte bine formațiile:

ROMANIA: Istode — Panait
(min. 58 Stancu), Bodea (mln. 
85 Selimesi), BUCUR, Dlma — 
Moldovan (min. 75 Danclu), I. 
NICOLAE, ștefănică (mln. 80 
Aprodu), HANGANU — RADU- 
CIOIU, ZAFIRIS.

(min.

BULGARIA: Trifonov — Denev, 
. PETKOV Penev (min. 49 D.

Ivanov), Dvetanov — R. MIHAI
LOV (min. 74 M. Ivanov), NA
KOV, Paskov, Nikolov — niev, 
I. Mihailov (mln. Șl Konov).

Joi, la Rm. Sărat, va avea loc 
partida revanșă.

Adrian VASILESCU

MECIUL DECISIV
(Urmare din pag. 1)

dei într-un turneu final al 
Campionatului! European.) .

Meciul din Prater, stadionul 
atîtor partide celebre, oferă e- 
chipei României mai multe 
puncte pozitive în evaluarea 
pronosticului. E adevărat, cal
culul drumurilor paralele par
curse și al situațiilor ratate 
nu are importanță decisivă, 
chiar dacă ne amintim că 
România a jucat mai bine de
ci t Spania la Sevilla și a sur
clasat Austria la București de 
o manieră care nu a surîs 
echipei spaniole. Eliminînd 
jocurile cu Albania, care au 
adus punctaj maxim adversa
rilor acesteia (mai puternici), 
ne apropiem de ceea ce ar 
putea fi un pronostic. Dar să ne 
amintim de partida Austria — 
■Spânia de la Viena. A fost o 
victorie cu o anume șansă — 
golul a fost marcat de Carras
co, în ultimul minut, pe un

I 
I 
I 
I
I 
I
(

I 
I
I
I 
I
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Astăzi, etapa a 12-a in Divizia B

LA MIZIL Șl TG JIU,

DOUA DERBYURI
Urmărit cu un justificat inte

res, campionatul Diviziei B se 
află In plină desfășurare. As
tăzi divizionarele 13 iau parte la 
jocurile din cadrul etapei a 12-a. 
Plusul de interes se datorează și 
frumoasei întreceri ce se dă pen
tru ocuparea locurilor fruntașe 
(sigur, in principal, pentru pro
movare) In primele două serii, 
unde, după 11 etape, nimeni nu 
a reușit să se desprindă, ca și 
de cursa soliu -ă șl spectacu
loasă a lui F.C. Bihor, tocmai 
intr-o serie (a ni-a), care părea 
cea mal echilibrată și mal greu 
de cîștlgat, dacă amintim doar 
numele unora dintre pretenden
tele la promovare, precum Glo
ria Bistrița, F.C. Maramureș Ba
la Mare, U.T.A., C.S.M. Reșița 
sau Olimpia Satu Mare, majori
tatea foste divizionare A. Dar 
cum campionatul se joacă plnă 
în etapa a 34-a, să sperăm ' 
replica lor nu va întlrzla și 
F.C. Bihor nu va face doar 
cursă solitară.

In schimb, cum spuneam, 
celelalte serii, „lupta rămlne des
chisă". In seria I, Politehnica 
Iași și această revelație. Unirea 
Focșani, sint In frunte, cu câte 
15 puncte. Le urmează F.C. Con
stanta șl F.C.M. Progresul Bră. 
11a, cu dte 14 puncte, după 
care, doar la un punct distanță, 
se află Steaua Mizil șl nou pro
movata, Șiretul Pașcani. Iar In 
seria a Il-a grupul fruntaș e șl 
mai numeros, distanțele, în punc-

că 
cfi 
o

tn

te, sînt șl mal strînse: trei e- 
chlpe cu cite 15 puncte — Pan
durii, Jiul șl Inter, după care 
urmează patru echipe, două cu 
14 puncte șl alte două cu U 
puncte. Luptă extrem de strln- 
să, tn care flecare punct șl, 
mal ales, victorie înseamnă un 
pas important In menținerea 
șanselor. Depinde de nivelul pre
gătirilor, de valoarea loturilor d 
de constanta în comportare 
(acest din urmă element suferind 
parcă la majoritatea echipelor) 
pentru ca obiectivul propus să 
fie realizat. Dar, mal mult ca 
sigur, întrecerea, cel puțin In 
această jumătate de campionat, 
se va da între formațiile amin
tite.

Cit privește etapa de azi, ale 
cărei meciuri se vor disputa da 
la ora 14, ea programează o se
rie de jocuri importante, de 
mare Implicație asupra configu
rației clasamentelor. Ne glndlm 
la inthnirile C.F.R. Pașcani — 
Unirea Focșani, Prahova C.S.U, 
Ploiești — F.C.M. Progresul Bră
ila, Steaua Mizil — F.C. Con
stanța (derbyul seriei I), Gloria 
Pandurii — Jiul (alt derby!!). 
Inter Sibiu — Gaz Metan, Spor
tul „30 Decembrie**  — Electropu- 
tere (tn seria a II-s), Sticla Arie- 
șul Turda — F.C. Bihor, F. C. 
Maramureș — Strungul Arad, 
U.T.A. — Gloria Reșița aau 
C.SJW. Reșița — A. S. Paroșenl 
Vulcan (In seria a UI-a).

PENTRU CALIFICAREA LA EURO 88
contraatac în fața unei apă
rări descoperite pe fondul o- 
fensivei sale — dar acum, în 
faza „ultimului act", șansa de
vine secundară. Pentru a in- 
vingo la Viena, „tricolorii" tre
buie să joace cu mult mai 
multă hotărire dccît la Sevilla 
și, în orice caz, mult mai bine 
decît în meciul „de tranziție" 
dc la VIora.

Să pătrundem puțin în ar
gumentele 
Ea susține ultimul meci sub 
conducerea antrenorului iugo
slav Elsner. In echipa Austriei 
joacă două vîrfuri (Schachner 
și Polster) cu o cotă ridicată 
în fotbalul italian (mult pes
te Van Basten și Ian Rush). 
Echipa- Austriei, care a cunos
cut momentele sale de vîrf în 
perioada lui Krankl (în mod 
special în Argentina ’78), do
rește, desigur, să afirme noua 
sa formulă. Să mai adăugăm 
și despovărarea ei de miza jo
cului, ceea ce poate fi un ar
gument pro, dar și contra.

• Partida de astăzi, de la Viena, este
a 399-a din *'  ’ - --
țio.nale. In 
pînă acum

393
Deci, 163 

tnfrîngeri, 
primite.

q Intîlnirea 
este a șaptea 
nllor — le-au 
României și Austriei Rezultatele celor șase 
meciuri de pînă acum sînt următoarele: 
20 mai 1924 (Viena) : 1—4 ; 8 mai 1932
(București).: 4—1 ; 16 octombrie 1932 (Linz): 
1—o ; 1 mal 1068 (Linz) : 1—1 ; 3 septem
brie 1972 (Craiova) : 1—1 : 10 septembrie 
1986 (București) ; 4—0. Cu excepția parti
delor din anul 1932 (disputate in cadrul 
Cupei Europei Centrale) si a celei de anul 
trecut (de la Buoureștl, din preliminariile 
C.E.), celelalte au fost Jocuri amicale. Prin 
urmare, din cele șase partide, în trei vic
toria a revenit fotbaliștilor noștri, una a 
fost cîștigată de cel austrieci, iar două 
jocuri s-au încheiat la egalitate. Golave
rajul general al meciurilor România — 
Austria : 12—7.
• .Iată și lista selecționaților noștri 

pentru Intîlnirea de astăzi, cluburile căro-

palmaresul echipei noastre na
cele 398 de întîLniri susținute 

s-a înregistrat următorul bilanț: 
163 101
de victorii.

663

134 663—606
. 101 egalități, 131

goluri marcate, 606 goluri

de pe stadionul din Prater 
pe care — în decursul a- 

susținut reprezentativele

DE LA
Tn ziua de 23 noiembrie 1987, 

orele 10, vinde prin licitație pu
blică autoturisme diferite mărci, 
disponibllizate prin Decretul nr. 
277/1979.

Licitația se tine în sala I.D.M.S. 
clin București Bd. Magheru nr. 
6—8, etaj V. camera 17, sector 1.

La licitație poate participa 
orice persoană care consemnează 
Ia C.E.C. o garanție de 10% din 
prețul de începere a licitației 
autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata 
integrală.

Dosarele de stare tehnică a 
autoturismelor pot fi consultate 
Ta întreprinderea deținătoare.

Listele cu caracteristicile, pre
turile de începere a licitației, 
precum șl adresele unde pot fi 
văzute autoturismele, sînt afișa
te la următoarele magazine auto

echipei austriece.

„Tricolorii**  noștri »înt eon- 
știenți de miza partidei. E a- 
ceea a Iul a fi sau a na fi 
tn elita fotbalului european, a- 
dică unde au ajuns tn seara 
de 30 noiembrie 1983, la Bra
tislava. Acum au apărut și 
Italia, și Anglia, șl U.R.S.S. în 
turneul' final, cu . excepția 
Franței — campioana Europei 
în declin — se află „toată 
floarea cea vestită'*.  Inclusiv 
Danemarca. Probabil șl Olan
da, care poate lua locul Bel
giei. Meciul din Prater e un 
derby indirect 
foste finaliste.

între două 
România și 

Spania, egale (1—1), Ia Saint 
Etienne, acum patru ani.

„Arbitrul" acestui veritabil 
baraj este Austria iugoslavului 
Elsner. Luni, în ziarul „Ku- 
rier“, Elsner mărturisea că ti 
este rușine de rezultatele e- 
chlpel sale din ultimii ani. A 
urmat intervenția lui Polster, 
care afirma că nu el, Elsner, 
ci ei, jucătorii sînț principa
lii vinovați. Seara tîrziu, T.V.-

ul vlenez a prezentat un re
portaj filmat din ambele ta
bere. Au participat Jenei și 
Cămătaru, acesta din urmă 
fiind — între altele — Invitat 
să pozeze, la aeroport, Intre 
doi imenși baschetbaliști de 
la celebrul Harlem, a căror 
sosire a coincis cu a lotului 
„tricolorilor**.  Atît Jenei, cît șl 
Cămătaru au subliniat dificul
tatea partidei. Klein, tăcut ca 
întotdeauna, zîmbea: .Acum
vremea vorbelor a trecut. E 
vremea faptelor".

Acum e, într-adevăr, vremea 
faptelor. Se înfruntă o echipă. 
România (care a înregistrat un 
3—2 general cu Spania, un 4—0 
parțial cu Austria și un 6—1 
C‘l Albania) șl Austria (care 
e animată de orgoliul vestitu
lui Wunderteam șl care nu 
poate uita, cum spunea Polster 
la TV, că a fost învinsă cate
goric la București). Rezultatul 
acestei confruntări ? Să spe
răm că formația noastră lșl 
va Impune valoarea de echipă 
constituită, In dauna uneia 
care se află în formare.

ra le aparțin, vî.rsta șd numărul de meciuri 
in echipa reprezentativă : Lung (Universi
tatea Craiova) 31 de ani, 47 de meciuri in 
echipa A ; Liliac (Steaua) 28 — 1 A ; Io- 
van (Steaua) 27 — 20 A ; Rednic (Dinamo 
București) 25 ■— 57 A ; Bumb eseu (Steaua) 
27 — 9 A ; Andone (Dinamo București) 27 
— 31 A ; Belodedici (Steaua) 23 — 13 A ;

MECIUL Nr. 399

Ungureanu (Steaua) 31 — 53 A ; T. Stoica
33 — 14 A ; Mateuț (blnamo București) 
22 — 27 A ; Bdliini (Steaua) 34 — 102 A :

■ ■ ■ — 60 A ; Balint (Stea'-
Rotariu (Steaua) 25 — 
(Steaua) 23 — 22 A : 
București) 29 — 59 A;
- 12. A ; Hagi (Steaua) 
dă 12 componențl lotu-

22 — 27 A ; Boloni 
Klein (Corvinul) 28 
ua) 24 - 18 A ;
debutant ; Lăcătuș 
Cămătaru (Dinamo 
Pițurcă (Steaua) 31 
22 — 40 A. Steaua 
lui reprezentativ, Dinamo București 4, iar 
Universitatea Craiova și Corvinul cite unul.
• Clasamentul „la zi“ al grupei I din 

calificările C.E. :

I. D. M. S.
— moto — velo 
i.d.m.s. din:

sport ale

• Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. 
P.16, sector 2 ;

• Șos. Pantellmon nr. 
sector 2;

312,

e
tor

$os. Colentina, Bl. 64, sec- 
2 ;
Bd. Magheru nr. 22, sector 1;

• Mag. Sport — turism, str. 
Socului nr. 53, sector 2 ;

țș Bd. Nicolae Băicescu 
sector 1 ;

@ Mag. auto din str. 
Cascadelor nr. 24, sector

Informații suplimentare 
letonul 11.39.30 — int. 193.

nr. 36,

Valea
6.
la te-

1. ROMANIA 5 4 8 1 13— 3 8
2. Spania 5 4 0 1 9—8 8
3. Austria 5 2 0 3 8—9 4
4. Albania 5 0 0 5 2—12 0

Criteriile de clasificare : 
puncte șl golaverajul. In caz 
operează golaverajuii direet dintre echipele 
ou același număr de puncte șt cu a relaș 
golaveraj general.
• Tot astăzi are Loc și meciul Spania — 

Albania, programat de U.E.F.A. 
oră cu Intîlnirea d» la 
Spania și Austria! ora
• Iată componența 

PORTARI : Lbidenberger
— 13 selecții în echipa A 
trla) 23 — 1 A. ; FUNDAȘI : Pezzey (Tirol) 
32 — 81 A ; PecI (Rapid) 22 — 1 A „• Frind 
(Austria) 24 — ? A ; Brauneder (Rapid) 
27 — 2 A ; Artener (Admira) 22 — deb. ; 
MIJLOCAȘI : Zsak (Admira) 23 — 7 A : 
Baumelster (Admira) 30 — 33 A ; Wilfurth 
(Rapid) 25 — 15 A ; Llnzmeler (Tirol) 25
— 9 A ț Werner (Voest Linz) 2« — 8 A ț 
ATACANȚI : Schachner (Avellino) >0 — 
61 A ; Polster (Torino) 23 — 19 A ; A. 
Ogris (Austria) 23 — 7 A : Rodax (Admira) 
22 — 1 A.

numărul de 
de egalitate,

la aceeași 
ora 20 (în 
României.
Austriei':

Viena :
21, ora
lotului
(LASK), 30 de ani 
; Wohlfahrt (Aus-

1 
i

f

I I J iI I 
!
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• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 18 
noiembrie, va avea loc in Bucu
rești, în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, incepînd de la 
ora 15,50. Aspecte de la efectu
area operațiunilor de tragere vor 
fi radiodifuzate la ora 16,45 pe 
programul I și, în reluare, pe 
același program, la ora 23,05 și 
mîine, joi, 19 noiembrie, la ora 
8,55. Tragerea fiind publică slnt 
invitați 
teresați.
• Vă

gramul 
SPORT_____________ r_ ...
brie. Vă reamintim că interesul" 
față de această etapă a con
cursului este cu atît mai mare, 
cu cît fondul de cîștiguri va be
neficia de un report de aproa
pe 200.000 lei, de la concursul

să participe toți cel in-
prezentăm mal jos pre- 

concursului PRONO- 
de duminică, 22 noiem-

din 9 noiembrie. Iată partidele 
înscrise la acest concurs: 1. As- 
coli — Pisa: 2. Como — Empoli; 
3. Florentina — Sampdoria; 4. 
Napoli — Torino; 5. Roma — 
Inter; 6. A tal anta — Padova; 7. 
Barletta — Lazio; 8. Genoa — 
Brescia; 9. Piacenza — Lecce; 
10. Taranto — Messina; 11. F.C. 
Constanta — Politehnica Iași; 12. 
C.S. Tirgoviște — Inter Sibiu; 13. 
C.S.M. Reșița — F.C. Maramureș.

O Lozul in Plic continuă să 
ofere mari cîștiguri în autoturis
me șl bani. Pe lîngă lozurile o- 
bișnulte, periodic sînt lansate tn 
vînzare și emisiuni speciale li
mitate, care ■ atribuie cîștiguri 
din fondul special al sistemului, 
ceea ce Înseamnă posibilități su
plimentare de valorificare a șan
selor de către participant!.



CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII JUNIORI 
IN „STROC" RIDICAT SEZONUL

Sezonul de calac-canoe s-a 
Încheiat cu o frumoasă rega
tă internațională tradițională : 
România — Bulgaria (juniori), 
întrecerea, care a avut loc pe 
Lacul Bascov de lingă Pitești, 
a fost dominată de sportivii 
noștri. învingători în 11 din 
cele 13 probe disputate.

Victorie categorică, deci. Dar 
nu izbînda în sine însenina 
fețele aspre ale „bătrîniior" 
antrenori aflați, ca de obicei 
tn astfel de ocazii, în jurul 
Turnului de sosire. Ci felul 
cum aceste succese fuseseră 
realizate. Se vîslea puternic, 
în forță, degajat totuși, cu si
guranța care ți-o dă buna pre
gătire. „Schimbul de mîine“ al 
caiacului și eanoel noastre a- 
vea ținută, competitivitate, ur
zeala și bătătura din care se 
țese marea performanță. In 
vară, aceste echipaje cuminți, 
modeste șl silitoare urcaseră 
de mal multe ori pe podiu
mul de premiere al Campio
natelor Mondiale de juniori de 
la Belgrad. Acum, evoluau in 
nota lor obișnuită, adică la 
înălțime: cu simplitatea ace
lui as al pagael, Ivan Patzai- 
chin, ce-ți dădea impresia că 
vîslește fără pic de efort, cu 
acuratețea lui Vasile Dîba, 
fără îndoială cel mai tehnic 
caiacist al anilor trecuți.

Așadar, 11—2 pentru junio
rii noștri caiaciști și canoiști, 
Intr-o regată de mare ambi

Ai învins, continua i ai picraui, coniinnai

MARATONUL VIEȚII
A fost, mal întil, doar unul 

dintre cel peste 80 000 de so
licitatori în scris pentru a fi 
admis la Maratonul de la
New York — ediția 1987. I-a

| trebuit, pentru acest act, un
curaj teribil, dacă a prezen- 

t tat computerului, desemnat
să-i aleagă pe cel mal meri
tuoși 22 509 de alergători se
lecționați ptnă ta final, un
dosar extrem de ciudat: ta
dreptul numelui (Severino 
Palluca. Italian, originar din
Perugia) nu putea trece nici 
un timp, de vreme ce nu mal 
alergase, niciodată ta viața 

i lui. un maraton: mal grav
e că declara, în același do-

, sar, că este cardiac, că de
fapt ta pieptul lui nu bătea 

I o inimă proprie, ca la orice 
om obișnuit, ci una grefată 

| cu ceva mai mult de un an 
și jumătate mai înainte! Că 
era trecut de 45 de ani, trea- 

: I că-meargă: urmau să se ali- 
i nieze la start șl patru octo

genari. deci vîrsta nu con- 
I stituia un obstacol. Șl mal 

era un fapt, să-l zicem liniș- 
1 titor si anume că medicul în

soțitor (căci a existat șl un 
asemenea personaj în poves
tea noastră) fixase un grafic 
de narours mult prea lejer 
față de al celorlalți alergă
tori: pacientul ar fi urmat 
să parcurgă fiecare decadă 
kilometrică ta aproximativ o 
oră și jumătate... Apoi, s-a 
mai aflat ceva, un „amănunt" 
care i-a zguduit tasă pe 
multi dintre cei două milioa-

.ne și jumătate de spectatori 
înșirați de-a lungul Traseului:

0 PE SCURT e PE SCURT 0 PE SCURT 0
BOB • Concursul de două 

persoane de la Winterberg (R.F. 
Germania) a revenit echipaj ului
R. D. Germane (Wolfgang Hoppe 
— Dletmar Schauerhammer). • 
Proba de 4 persoane din 
cadru concursu.ui de Ia Al
tenberg a fost cîștigată de 
echipajul R.D. Germană I (pilot: 
W, Hoppe) cu 3:52,02, urmat de:
2. Austria II (I. Appelt) 3:52,16,
3. R.D. Germană H (B. Lehmann) 
3:52,53. La întreceri s-au înscris 
25 de echipaje din 16 țări (din 
Europa. America de Nord și 
Australia), printre care și cei al 
României (C. Nagy — Fi. Oltea- 
nu, L. Budur. C. Petrariu). cla
sat pe locul 11 cu 3:56,49. Patru 
echipaje au abandonat deoarece 
s-au răsturnat pe parcursul unor 
manșe (Elveția I — pilot S. 
Globellina. deținător al titlului 
european tri 1987, Austria I — A. 
Di Piazza, S.U.A, I — B. Rush- 
lan șt Canada rr — D. Marineau, 
iar echipajul sovietic pilo
tat de J. Kipurs (locul secund 
la bob-2) nu s-a mal Înscris, ta 
concurs, deoarece s-a răsturnat 
la o cobortre de antrenament. 
Printre echipajele clasate tn ur
ma boberilor români se află
S. U.A. n (pilot: M. Roy). Ca
nada I (G. Haydenluck) sl Ma
rea Britanie II (S, Mead).

BOX • In turneul desfășurat 
Ia Varșovia, la cat. semimuscă 
pe locul tatii s-a clasat cubane
zul Marcelo, Iar la cat. super- 
grea a cîștigat canadianul Lewis, 
învingător win k.o. cu polo
nezul Klepka. Alți cîstigători: 
muscă: Skriabln (U.R.S.S.), pa
nă: Jablonski (Polonia), cat. u- 
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ție, în care sportivii oaspeți au 
fost la fel de dornici de a 
realiza victorii. Interesant este 
faptul că mulți dintre „trico- 
lori“ evoluau pe pista de la 
Bascov după o zi grea, după 
Concursul Republican de ma
re fond de la Călimănești. 
Vrem să spunem că, de pildă. 
Valentin Simion și Vasile Za
har luau stai tul în această re
gată după 20 000 de metri vîs- 
Uți în ajun, pe apa Oltului, 
cursă dificilă, în compania se
niorilor, și totuși'locul secund 
la canoe dublu ! Se pare, însă, 
că tinerețea n-are nevoie de 
prea mult timp pentru refa
cere, o noapte de somn fără 
vise și a doua zi — locul I 
la canoe dublu 500 și 1 000 m. 
La fel, caiaciștii Florin Scoi
că. Ștefan Nagy șl Ladislau 
Horvath. Florin Scoică, bună
oară, după Concursul Republi
can de mare fond a mai ju
cat ți O partidă de fotbal (ca- 
iaciștil Împotriva canoiștilor), 
dar aceasta nu l-a împiedicat, 
a doua zi, să iasă pe primul 
loc tn trei probe, Da, am avut 
ți avem tineri caiaciști și ca
noiști talentați, harnici, va
loroși I

Rezultate : 300 m (fete) : caiac 
Simplu — 1. Cristina Feșteu
3:15,66, 2. Anlșoara Brezuică
2:16,86, 3. Galea Ghcorghieva
(Bulgaria) 2:17,62 : caiac dublu : 
Mariana Frătică. Gabriela MilA- 
șescu 2:01,23, 2. Nico'.eta Simion, 

că talma găzduită ta pieptul 
acestui maratonist fenomenal 
nu mai posedă nici o termi
nație nervoasă (suturile ner
vilor cardiaci fiind, deocam
dată, Imposibilei) și că, așa 
sttad lucrurile, nu mal este 
ta stare să semnalizeze cre
ierului eventuala instalare a 
unei oboseli extreme care 
devine astfel fatală... Șl-a- 
tund? Ce-I face pe acest om 
să-șl riște o viață atît de no
rocos regăsită? Imortalizarea 
ta Cartea recordurilor ? Să 
devină subiect de meditație 
filozofică asupra condiției u- 
mane? Sau motiv de studiu 
sociologia privind formidabila 
forță de recuperare a medi
cine! actuale? Nimic din toa
te acestea. Pentru că atunci 
otad linia de sosire a fost 
trecută de toți particlpanțll, 
ultimul fiind chiar personajul 
nostru, el a declarat : ' „Nu 
gloria unul maraton m-a in. 
teresat, d terminarea unei 
curse care Înseamnă viață. O 
curs* * care trebuie să demon
streze milioanelor de bolnavi 
de inimă din lumea întrea
gă, îngroziți de Infirmitatea 
lor, că trebuie să spere, să 
lupte șl să spere, tn sănăta
tea lor, că in viață aiu e 
niciodată nimic pierdut pină 
la capăt".

CAMPIONATE
U.R.S.S. (et. 30 — ultima). Du

minică s-au disputat două parti
de: Dinamo Moscova — Zenit 
Leningrad S—1;_ Torpedo Mosco
va — Ararat Erevan 3—1. tn 
clasament conduce Spartak Mos
cova cu 41 p și este campioa
nă, fiind urmată de Dnepr —

OLANDA (et. 14). Lidera cla
samentului, P.S.V. Eindhoven, a 
Învins ta deplasare cu 4—0 for
mația Alkmaar. Alte rezultate: 
Roda Kerkrade — Dordrecht 4—1; 
Groningen — Twente Enschede 
0—0j Haarlem — F.C. Utrecht 
0—1; Tilburg — Ajax Amsterdam 
0—1; Feyenoord Rotterdam — 
Fortuna Sittard 2—1; F.C. Den 
Bosch — Sparta Rotterdam 0—0. 
Venlo — Volendam 1—1. Clasa
ment: 1. P.S.V. Eindhoven — 24 
p; 2. Ajax Amsterdam - II p;
3. Feyenoord Rotterdam — 17 p.

FRANȚA (et. 19). tn ultima e- 
tap* a turului: Auxerre — Mo
naco 0—0, Racing Matra Paris — 
Lille 3—#, Nice — Bordeaux 0—1, 
St. Etienne — Brest 4—0, Nantes 
— Toulon 1—1, Metz — Cannes 
2—3, Marseille — Montpellier 1—1, 
Lens — Paris St. Germain 0—0, 
Le Havre — Toulouse 0—1, La
val — Nlort 2—0. tn fruntea cla
samentului: Monaco 28 p, Bor
deaux 25 p, Racing Matra Pa
ris 23 p.
(0—0).

ALTE REZULTATE, .* 
ȘTIRI

• La Skoplje s-a disputat me
ciul amical dintre echipa locală 
Vardar șl Slavia Sofia. Partida 
s-a încheiat la egalitate : 1—1
• tn turneul de la Kuala Lum

pur (Malayezia), la care parti
cipă echipe de club din Asia, 
formația japoneză Yomiurl a în
trecut cu 2—0 (0—0) selecționata 
orașului Beijing. Golurile au fost 
marcate de Milton Decruz (min. 
53) și Yasuo Ejlma (min. 72).
• Aflat ta Brazilia, președin

tele Federației Internationale de 
Fotbal (F.I.F.A.), Joao HaVelange, 
a declarat că o decizie privind 
atribuirea organizării turneului 
final al campionatului mondial 
de fotbal din 1994 va fl luată 
abia anul viitor, la 30 iulie. După 
cum se știe, pentru ediția din 
1994 a „Cupei Mondiale", candi
dează Brazilia, S.U.A., Chile șl 
Maroc. Președintele F.I.F.A. a 
precizat că, ta ce privește Bra

STOCKERAU, 17 (prin te
lefon, de Ia trimisul nostru spe
cial). Cu un an în urmă, re
prezentativa noastră de ti
neret debuta în preliminariile 
C.E. cu o victorie la limită in 
fața echipei similare a Aus
triei : 1—0. la Ploiești. Acum, 
însă, pe stadionul din locali
tate, ea n-a reușit să realizeze 
ce și-a propus, de a încheia 
frumos campania prelimina
riilor, fiind întrecută de 
echipa de tineret a Austriei cu 
scorul de 2—1 (0—1).

Prima repriză a avut o pe
rioadă destul de lungă de ta
tonare. Echipa noastră a făcut 
un bun joc de marcaj, dar ac
țiunile ei ofensive au fost des
tul de rare. Abia după minu
tul 30 ieșim ceva mai curajos 
în atac, Badea dovedindu-se 
cel mai activ jucător al echi
pei române. După trei cornere 
consecutive (min. 34 și 35), 
deschidem scorul < BADEA 
* executat o lovituri liberă,

Un mesaj cit se poate de 
simplu, cit se poate de ușor 
de înțeles, emis într-un lim
baj, limbajul sportului, des- 
olfrat de oricine, indiferent 
de tara șl de limba pe care 
o vorbește.

Radu TIMOFTE

șoară: Todd (S.U.A.), cat. mij
locie: Egerton (Canada).

HANDBAL • Competiția fe
minină „Cupa Polară" s-a înche
iat în orașul norvegian Trond
heim cu succesul selecționatei 
Norvegiei — 10 p, urmată de 
U.R.S.S. — 8 p.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
individuală feminină de la Za
greb sT fost cîștigată de sporti
va americană Campbell, urmată 
de Charlene Hong (Canada) șt 
Katrien Pauwels (Belgia).

RUGBY • In grupa B a cam
pionatului european „Cupa 
F.I.R.A.", Belgia a învins în de
plasare cu 24—21 (6—18) forma
ția R. F. Germania.

SCRIMA • Proba de spadă 
de la Sofia a fost cîștigată de 
echipa U.R.S.S., care a întrecut 
ta finală cu 8^4 formația Bulga- 
lel. Pentru locurile 3—4, Polo

nia a dispus cu 9—1 de selec
ționata secundă a Bulgariei.

TENIS • tn finala turneului 
feminin de la Chicago, Navrati
lova a dispus eu 6—1, 6—2 de 
Zvereva.

TENIS DE MASA • Proba de 
simplu masculin, de la Buda
pesta, * fost cîștigată de suede
zul Erik Llndh, învingător cu 
2—4 la Kim Sok Hui (R.P.D. 
Coreeană), tn finala feminină, 
olandeză Vrlesekoop a dispus cu 
1—1 de Urban (Ungaria).

AU ÎNCHEIAT 
NAUTIC

Elena Irimle 2:03,97, 3, Fănica
Frătilă, Elena Plopeanu 2:04.23.
4. Galea Gheorgnieva, Irena 
Mladenova (Bulgaria) 2:04,95; ca- 
taxi 4 : 1. România (Frătilă, Feș- 
teu, Milășescu, Frătică) 1:48.12,
2. România IT 1:49,76, 3. Bulga
ria 1:51.01 : BĂIEȚI — caiac sim
plu : 1. Florin Scoică (România) 
1:56,52, 2. Tonev Tefodosei (Bul
garia) 1:58,74, 3. Rudev Diniiter 
(Bulgaria) 1:59,20 ; canoe simplu:
1. Stelică Miron (România) 
2:09,07, 2, Draganov Traicev (Bul
garia) 2:10,04 ; caiac dublu : li 
Costcl Jercan. Romică Șerbân 
(România) 1:43,26, 2. Mihai A- 
oostol. Mihai Zamfir (România) 
1 :45,33, 3. Ivan Pavlov, Milko Kă- 
zanov (Eulgaria) 1:47,14 ; canoe 
dublu : 1. Vasile Zahar. Vaier iu 
Simion (România) 1:53,65. 2. N. 
Udilescu. C. Ludu (România) 
1:55,51, 3. D. Traicev, G. Kencev 
(Bulgaria) 1:56,04, caiac 4 — 1. 
România (Șfoică, Nagy. Hor
vath. Niță) ; 1:35,82, 2. Bulgaria 
1:37,50 ; 1 000 m — caiac sim
plu — Rudov Dimiter (Bulgaria) 
4:01,39 ; canoe simplu — Traicev 
Draganov (Bulgaria) 4:35.32 ; ca
noe dublu — C. Jercan. R. Șer- 
ban (România) 3:42,52 ; canoe 
dublu — V. Zahar. V. Simion 
(România) 4:01,47 ; caiac 4 —
România (Scoică. Nagy, Horvath, 
Osțatea) 3 :27,84.

Vasile TOFAN

AUSTRIA - ROMÂNIA

SPORTUL^
CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH

MADRID, 17 (Agerpres). — 
Meciul, pentru titlul mondial 
de șah ce se dispută la Sevilla 
între marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov și Anatoli Kar
pov a continuat cu partida a 
14-a. încheiată remiză la muta
rea 21. Scorul este de 7,5—6,5 
puncte in favoarea Iui Kasparov.

• Turneul internațional des
fășurat la Dresda, cu participa
rea a 12 concurenți din șapte 
țări, s-a încheiat cu victoria 
maestrului sovietic Rustem 
Dautov cu 6,5 p din 11 posibile.

A ÎNCEPUT /TURNEUL

CAMPIOANEI OR ' LA TENIS
NEW YORK, 17 (Agerpres). In 

prima zi a „Turneului campioa
nelor" la tenis oe se desfășoară 
la Madison Square Garden din 
New York, jucătoarea vest-ger- 
mană Sylvia Hanika a furnizat 
o surpriză lnvingind-o cu 6—4, 
6—4 pe americanca Chris Evert, 
cotată printre favoritele concur
sului.

Intr-o altă partidă, Gabriela 
Sabatini (Argentina) a dispus cu 
6—2, 7—6 de Bettlna Bunge (R.F. 
Germania).

zilia, aceasta va trebui să efec
tueze lucrări de modernizare la 
toate stadioanele prevăzute pen
tru a găzdui meciurile turneului 
final.
• Astăzi la Budapesta se 

dispută meciul amical din
tre selecționatele R. F. Ger
mania și Ungariei. In vederea 
acestei partide, antrenorul . for

UN PAS ÎNAINTE
Campionatul Mondial de fotbal 

ani),' a cărui a șasea ediție s-a 
____ T___________ ___Chile. Ptaă să ajungem la subiectul ur

mărit ta această notă, permiteți-ne să vă furnizăm cîteva date 
despre respectiva competiție, adjudecată de reprezentativa Iu
goslaviei, învingătoare (după 11 metri) ta fața celela a R.F. 
Germania. Deținătoarea titlurilor din 1983 (Mexic) și 1985 
(U.R.S.S.), — celelalte ediții au revenit echipelor U.R.S.S. (1977, 
Tunisia), Argentinei (1979, Japonia) și R.F. Germania (1981, 
Australia) — formația Braziliei n-a mai triumfat, pierztad gru-

începe să intre In 
pentru juniori (19 
desfășurat recent în

tradiție

XVUS LLttLbd.; —“ XVLI 11 ci DiflAillCX U-r» meu muiiixar, ^cc.
pa de la Conception. Celelalte grupe s-au jucat la Santiago 
de Chile, Valparaiso șl Antofagasta, turneul angajînd 16 „na- J 

............. — ca o dovadă a tot mal evidentei ex
il — cele din Chile (ta calitate de or- ț

țlonale", între care — ca o dovadă a tot mal evidentei ex- , 
panslunl a fotbalului — cele din Chile (in calitate de or- <, 
ganizatoare), Togo și Bahrein ca debutante pe scena unui > 
CJM. î

Noutatea, asupra căreia vă reținem atenția, a constat In 'i 
faptul că la competiția amintită, dotată cu așa-zisa Cupă , [ 
FJ.F.A. — Coca Cola, sportivitatea n-a mal fost, ca de obl- 
cei, un atribut, un deziderat al meciurilor, ci um criteriu ,i 
pentru clasament. Această nouă dispoziție regulamentară — , [
„Fatr-play en tant que critere", cum scria „F.I.F.A. News" i, 
— se aplica după cum urmează : după turul preliminar (jocu- ,i 
rile din grupă), la număr egal de puncte, aceeași diferență ,J 
de goluri, număr egal de goluri marcate și rezultat egal în 
meciul direot, calificarea ta sferturile de finală avea să fie ,i 
decisă în funcție de numărul de avertismente sau eliminări i [ 
existente ta dreptul echipelor în cauză. Abia ta final, dacă 
departajarea nu se putea realiza, s-ar fl apelat la tragerea 11 
t« sorți.

N-a fost cazul, ta Chile, ca noua prevedere să fie apli- |i 
cată. Dar apariția el, ca atare și, totodată, înaintea tradi- ,[ 
ționalel (dar atlt de criticatei) trageri la sorți, merită a fl \ 
subliniată, nu puțini fiind comentatorii, de marcă, avizați, 
oare au salutat-o ca pe un eveniment, anticlpînd că, mai 
devreme sau mal tîrziu, ponderea el, între celelalte criterii ’ 
de departajare, va crește. Orice măsură, ca șl cea la care ne 
referim, menită să impulsioneze sportivitatea- e bine venită 
tatr-o lume a fotbalului care se confruntă, Inclusiv pe te
renul de joc, ou multe și grave abateri. E șl motivul pentru 
care, scriind pe marginea proaspetei dispoziții a forului , 
mondial, „l’Equipe" o numea „un pas înainte", piedtad pen
tru generalizarea ei și ta alte com poliții de anvergură. (

Ieri, in preliminariile C.E. (tineret)

de la aproximativ 35 tn, pu
ternic, pe jos, și portarul Kna- 
ller a fost învins : 0—1. Era- 
minutul 41. "După alte trei mi
nute, la o nouă lovitură liberă 
executată tot de Badea, Gh. 
Popescu a trimis puternic, cu 
capul, și portarul austriac a 
fost în mare dificultate.

Chiar din primul minut al 
reluării jocului, reprezentati
va României a trecut pe lingă 
majorarea scorului, la ac
țiunea foarte bine concepută 
de Cojocaru, Cadar a trimis in 
bară ! în min. 51, este rîndul 
iul Gh. Popescu să șuteze la 
poartă, dar Schulzer respin
ge ț Cojocaru, pe fază, reia 
spre gol, dar portarul gazde
lor respinge în corner. Repli
ca formației austriece este 
promptă. Pe fondul unei scă
deri fizice a tinerilor noștri 
fotbaliști, notăm acțiunea vi
guroasă a lui Speer (min. 66), 
la șutul acestuia D. Petrescu 
respinglnd de pe linia porții.

• In turneul international 
de la Bogota, după 10 runde se 
menține lider marele maestru 
columbian Alonso Zapata cu B 
puncte, urmat de cubanezul 
Arencibia cu 6 puncte. în run
da a 10-a Zapata a cîștigat la 
Ostos, Henao la Pazos, iar par
tidele Gonzalo — Arencibia. 
Castro — Alzate, Agudelo — 
Garcia s-au încheiat remiză.

COMPUTERUL - ARBITRU I
ROMA, 17 (Agerpres). După 

cum informează agențiile de 
presă, un sistem de compu
tere grafice al televiziunii ita
liene a demonstrat că meda
lia de bronz obținută de atle
tul italian Giovanni Evange
list! în proba de săritură în 
lungime, cu 8,38 m la cam
pionatul mondial de la Roma, 
trebuie să revină de drept 
celui de-al patrulea clasat L. 
Mirryks (S.U.A.) cu 8,33 m. 
în realitate Evangelisti a să
rit 7,80 m, dar arbitrii au „in
terpretat" probabil greșit da
tele oferite de măsurătoarea 
electronică.

mației maghiare, Laszlo Baiint, a 
selecționat, printre alții, pe 
Disztl șl Bodnar — portari. 
Sallai, Garaba, Farkaș — fun
dași, Bognar, Detail — mijlocași. 
Kiprich, Kovacs — ataeanți. Din 
echipa vest-germană vor lipsi 
printre alții VSller, Neubarth și 
Rahm, tn lot a fost cooptat Reu
ter (F.C. Nilrnbnrg).

i

Ovidiu IOANIȚOAIA

2-1 (0-1)
Egalarea se va produce în min. 
68, HERAF șutează de la 25 in 
și mingea poposește în plasă, 
după ce deviase din capul lui 
Dumitrașcu. In min. 74, Hris- 
tea are o intervenție -excep
țională la „bomba" lui Herzog, 
dar el va greși in min. 75, 
cind a fost surprins la golul 
victoriei echipei Austriei, 
marcat de la distantă de SAU- 
SENG.

Arbitrul polonez T. Diakon- 
wiez a condus bine formații
le. AUSTRIA : Knaller (min. 
46 Schulzer) — Sauseng, Speer, 
SCHOTTEL, Poiger - Weber, 
HERZOG, Stoger (min. 46 HA- 
SENUTTL), Slezak — HERAF. 
Janeschitz j ROMANIA : Hris- 
tea — D. Petrescu, GH. PO
PESCU, Zamfir, Dumitrașcu — 
Pistol (min. 70, C. Pană). E. 
Săndoi, Bănuță. BADEA —Ca
dar, Cojocaru (min. 76 Craiu).

Eftimie IONESCU


