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SUCCESE
ALE BASCHETULUI 
NOSTRU JUVENIL

Selecționatele de junioare fi ju
niori ale Capitalei pe locul I in 

turneele de la Budapesta
Selecționatele de junioare și 

juniori la baschet ale Capita
lei (care au cuprins majorita
tea componentelor și compo- 
nenților loturilor naționale 
respective) au participat cu 
succes deplin la tradiționalele 
turnee dotate cu „Cupa orașe
lor", desfășurate în Ungaria, 
in sala Csepel din Budapesta. 
Atît fetele, cit și băieții au 
cucerit locul I. Iată clasamen
tele finale — junioare : 1.
București (102—76 cu Buda
pesta, 111—32 cu Novi Sad, 
103—52 cu Tungsram Budapes
ta), 2. Budapesta, 3. Novi Sad,
4. Tungsram ; juniori : 1. Bucu
rești (95—71 cu Novi Sad. 
90—62 cu Tungsram Budapes
ta. 106—53 cu Budapesta), 2. 
Novi Sad, 3. Tungsram. 4. Bu
dapesta.
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De mîine, în Sala Sporturilor din Constanța

A Vll-a EDIȚIE A CAMPIONATULUI BALCANIC 
FEMININ DE HANDBAL

• Ultima verificare înaintea Turneului de calificare pentru J 0.1988
Campionatul Balcanic de 

handbal al senioarelor (ediția 
a Vll-a), care începe mîine la 
Constanța, reunește patru for
mații, trei dintre acestea, re
prezentativele Iugoslaviei, Bul
gariei și României, aflîndu-se 
la ultima verificare a poten
țialului Intr-o competiție ofi
cială înainte de participarea 
la Turneul de calificare pen
tru J.O. 1988, programat în 
Bulgaria, în luna decembrie. 
Este, deci, de așteptat ca par
tidele din Campionatul Balca
nic să se dispute între forma
ții cu efective definitivate în 
vederea importantului turneu 
din Bulgaria.

în acest context, reprezenta
tiva României va trebui să do
vedească, realmente, un po
tențial ridicat de luptă, că pe 

fiecare post sînt titularizate 
handbalistele cele mai în for
mă. Disputa cu reprezentativa 
Bulgariei este de o mare im
portanță (primul meci în gru
pa de la Burgas va fi Bulga
ria — România) pentru că 
handbalistele din țara vecină 
și-au format un „7“ redutabil. 
Este adevărat că în întîlnlrile 
bilaterale (amicale și oficiale) 
scorul este net favorabil echi
pei noastre. Dar cum două me
ciuri nu seamănă între ele.. 
A patra echipă prezentă la 
Campionatul Balcanic este cea 
a Turciei, handbalistele din a- 
ceastă țară realizînd progrese 
evidente în ultimii ani.

Ion GAVRILESCU
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Triumful școlii românești de 
gimnastică la „mondialele" din 
Olanda și, cu deosebire, spec
taculoasa victorie repurtată de 
tînăra și talentata sportivă 
Aurelia Dobre, cîștigătoarea 
titlului de campioană mondială 
absolută, continuă să fie co
mentat de toți iubitorii de 
sport. De pildă, prin scrisori 
sosite la redacție sau telefonic 
ni s-au cerut, mai ales, amă
nunte despre eroina C.M. din 
Olanda. Dînd curs multelor 
sugestii ale cititorilor, am stat 
de vorbă cu multipla campioa
nă a lumii.

— Te rugăm. Aurelia, să te 
prezinți cititorilor noștri, să ne 
vorbești despre primii tăi pași 
in gimnastică, despre primele 
tale succese.

— M-am născut la 16 noiem
brie 1972, în București. în 1978 
înainte de a fi împlinit vârsta 
de 6 ani, părinții mei, mama — 
muncitoare la întreprinderea 
de produse zaharoase, tatăl — 
șofer la I.T.B., m-au întrebat 
într-o bună zi: ce-ar fi să 
mergi la clubul Dinamo, să 
faci gimnastică? M-am dus. 
Știam cite ceva despre acest 
sport, deoarece le văzusem de 
mai multe ori la televizor pe 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu, Anca Grîgoraș sau 
Mariicna Neacșu. Personal, nu 
făcusem însă pînă atunci nici 
o mișcare, nici un element. To
varășii antrenori Emilia Liță 
și Florin Ștcfănescu m-au pri
mit cu căldură și m-au așezat 
pe o bancă, să văd și eu cum 
lucrează gimnastele... adevăra
te. M-am speriat însă atît de 
tare de bîrnă, încît l-am rugat 
pe tata să mergem cât mai re
pede acasă. Au trebuit să trea
că cîteva zile pînă să-mi în

ving teama și îndoiala, după 
care m-am întors la sală, cu 
hotărirea de a nu o mai pă
răsi niciodată. Tințp de cîțiva 
ani, activitatea mea s-a împăr
țit între școală și sala de pre
gătire de la clubul Dinamo, 
unde am fost ajutată să desci
frez tainele . acestui frumos 
sport care este gimnastica.

— îți amintești de primele 
competiții Ia care ai luat star
tul? Cine ți-au fost primele 
adversare?

— Cum să nu-mi amintesc? 
Era prin anul 1980 cind am

Constantin MACOVEI
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Dupfi un foarte disputat (icrftij la polo

AZI: C.S.Ș. SUCEAVA DINAMO SI CRISUL AU TERMINAT» ’
Clubul Sportiv Școlar Su

ceava are o largă bază de ac
tivitate: sporturi individuale
și ae echipă, sporturi de iarnă 
și de vară, cele 8 discipline 
stînd mărturie în acest sens — 
atletism, lupte greco-romane, 
natație, rugby, volei, handbal, 
fotbal, hochei. Și, după cum 
ne-a spus Gheorghe Macedon, 
directorul adjunct al acestei 
unități sportive școlare, toate 
opt au avut în acest an repre
zentanți în loturile naționale 
de juniori, ca și cinci tehni
cieni chemați să contribuie la 
pregătirea acestor loturi. Ceea 
ce înseamnă, să recunoaștem, 
o reală eficiență a muncii.

Start în Campionatele Mondiale dc judo

RECORD DE PARTICIPARE —

PESTE 700 DE CONCURENȚI
ESSEN, 18 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Mare interes pentru ediția din 
acest an a Campionatelor Mon
diale de judo, găzduite de 
Gruga Hali din localitate. In
teresul amatorilor de judo a 
depășit pînă și așteptările or
ganizatorilor. La ora relatării 
noastre au fost vîndute peste 
8 000 de tichete pentru toate 
reuniunile. Cum sala are 4 500 
locuri, iar în fiecare zi sînt 
programate cite două reuniuni, 
prea multe bilete nu mai ră- 
mîn disponibile. De la centrul 
de presă am aflat că a fost 
bătut recordul de participare: 
503 sportivi din 57 de țări și 
205 sportive din 39 de țâri.

Cei cinci judoka români — 
însoțiți de antrenorul loan 
Petrol — sosiți miercuri di
mineață în localitate, au fă
cut un antrenament ușor în- 
tr-una din sălile special ame
najate. Cu toții se simt bine 
și așteaptă cu firească emoție 
tragerea la sorți.

Gazdele îșl pun speranțe în 
campionul olimpic al catego
riei semimijlocie, Frank Wie- 
neke, în campionul european 
'85 la „open" Alexander von 
der Griibcn și în medaliatul 
cu bronz la C.E. din acest an, 
la categoria ușoară, Steffen 
Stranz. Contrariați de taptul 
că la ediția anterioară, din 
1985, de la Seul, din cele 8

Aceasta eonatitule un corolar 
firesc al schimbării opticii a- 
supra selecției și pregătirii in 
cadrul clubului, în decursul 
actualului ciclu olimpic. Des
pre acest Important aspect al 
activității, despre orientarea 
clubului școlar sucevean, ne-a 
vorbit directorul Grîgore Rusu. 
Astfel, s-a extins aria de se
lecție în întregul județ ; la sec
țiile atletism, lupte, rugby, 
handbal și fotbal, fiecare ele
ment de perspectivă (testat ca 
atare) fiind angrenat intr-un 
regim intensiv de pregătire și 
promovat intr-un sistem com- 
petițional adecvat. Iată trei e- 
xemple, oferite de interlocuto 

titluri, 4 au revenit sud-co- 
reenilor și 3 japonezilor, eu
ropenii speră să se revanșeze. 
Interesantă, in acest sens, de
clarația reputatului judoka 
austriac, Peter Seisenbacher, 
singurul european învingător 
la Seul: „Am făcut un stagiu 
de pregătire în Japonia. Este 
foarte mare diferență între 
sistemul de antrenament japo
nez și cel european. Pentru a-i 
putea învinge pe asiatici trebuie 
să le afli tainele pregătirii. 
Mai mult, eram accidentat la 
un umăr (n.n. — din motive 
lesne de înțeles n-a precizat 
care umăr) și am fost vinde
cat complet in numai trei zile. 
Sper să-mi păstrez titlul". 
Francezii s-au pregătit și ei 
tot în Japonia. Campionii con
tinentali Piere Hansen (super- 
ușoară), Mark Alexander (u- 
șoară) și Roger Vachon (semi
grea) vizează succese și aici. 
Japonezii sînt la Essen de 
două săptămîni, cu două e- 
chipe complete, urmînd ca ti
tularii să fie cunoscuți astă- 
seară (n.r. ieri) Ia tragerea la 
sorți.

Joi sînt programate întrece
rile la categoriile semigrea și 
grea, vineri la scmimijlocie și 
mijlocie, sîmbătă la semiușoa- 
ră și ușoară, iar duminică Ia 
superușoară și open.

Costin CHIRI AC 

rul nostru drept grăitoare : 
Gheorghe PScuraru, născut în 
1974, din comuna Scheia, 1,84 
m și aproape 85 kg, după un 
an șl Jumătate de pregătire cu 
prof. L Tipa, a ajuns în finala 
Concursului Republican de 
lupte greco-romane al cadeți- 
lor, unde a concurat cu dis
pensă de vîrstăl; atleta Car
men Nistor, născută în 1972 la 
Gura Humorului, pregătită de 
M. Axinte pentru 800 m, a 
ajuns tn mai puțin de trei ani 
în lotul național de juniori ; 
Constantin Bucevschi, născut 
în. 1970 în comuna Mitoc, a în
ceput practicarea handbalului 
acum patru ani cu D. Berni cu 
și acum este în lotul reprezen
tativ de juniori.

Sigur, acestea sînt speran
țele de mîine. ceea ce nu în
seamnă că azi clubul școlar nu 
are sportivi care au pornii pe 
drumul performanței din a- 
ceastă pepinieră și care-și con
tinuă ascensiunea sub culo
rile altor cluburi, purtînd

Paul SLAVESCU
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Ieri, la Viena, în ultimul ei meci din preliminariile C.E. la fotbal

ECHIPA NOASTRĂ N-A OBTINUT DECÎT UN SCOR EGAL 
Șl A RATAI ASTFEL CALIFICAREA ÎN TURNEUL FINAL

Austria —
VIENA, 18 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru special), in 
urma rezultatului egal rea
lizat, în ultimul său meci din 
grupa preliminară, cu echipa 
Austriei, reprezentativa de 
fotbal a tării noastre a ratat 
calificarea la turneul final al 
C.E. Păcat, deoarece ..unspre- 
zecele" austriac n-a constituit 
un adversar de neînvins. 
Prudența exagerată din pri
mele 45 de minute, cind jucă
torii noștri parcă se temeau 
să atace, a făcut ca în această 
parte a meciului să periclităm 
mai puțin decît ne-am așteptat 
(și ar fi trebuit) poarta apă
rată de Lindenberger. La re
luare. avînd în față doar va
rianta victoriei, „tricolorii" — 
este adevărat — au început cu 
o mai mare tentă ofensivă.

LA EGALITATE: 10-10
A doua ediție a derbyului 

sportului nostru cu mingea pe 
apă a oferit o dispută și mai 
încordată decît aceea de marți, 
cind Dinamo trecea de Crișul 
cu 12—10. Pentru că partida 
de ieri, din Bazinul Floreasca. 
s-a încheiat la egalitate, 10—10 
(2—2, 2—3, 2—3, 4—2). intr-un 
final palpitant, care venea după 
o seamă de răsturnări de si
tuații. de reușite la cele două 
porți, dar și după prea multe 
ratări. Dacă bucureștenii au 
condus la început în trei rîn- 
duri, orădenii s-au desprins în 
repriza a treia la două goluri, 
ba chiar la trei, obligîndu-și 
partenerii ia o anevoioasă 
..cursă de urmărire", concreti
zată în cele din urmă în ega- 
larea obținută cu 20 de secun
de înaintea semnalului de ter
minare a meciului. Un meci 
care a fost unul de uzură, cu 
un număr aproape dublu de e- 
liminări față de acela din ziua 
precedentă, remarcabilă dove- 
dindu-se. din nou, decizia e- 
chipei bihorene, deși aceasta 
joacă, practic, într-o singură 

România 0-0
Atacurile în valuri i-au obli
gat uneori pe jucătorii aus
trieci la o defensivă perma
nentă. ei făcînd totul pentru 
obținerea remizei care, prac
tic, trimitea Spania la turneul 
final. Și au obținut-o. Nu-i 
mai puțin adevărat că, în ciu
da acestei dominări evidente, 
demonstrată și de datele din 
caseta tehnică, echipa noastră 
nu a avut aplombul și ritmul 
ridicat prin care putea să sur- 
Drin-dă si să străpungă de
fensiva gazdelor ; în care a 
excelat Pezzey. Cu toate aces
tea. în finalul partidei, cu pu
țină șansă. Hagi. Iovan sau 
Bhloni puteau aduce golul atît 
de mult dorit de noi toți. Este 
adevărat că portarul Linden
berger a făcut o partidă de 
iile mari, dar el a ti fost

formulă, efectuînd o schimbare 
sau, numai la nevoie, două. 
Semifinalista C.C.E. a trecut 
astfel prin serioase emoții, ea 
întrebuințîndu-se serios în ul
tima parte spre a nu ieși în
vinsă din apă.

Trecuseră doar 20 de secunde 
cind Ș. Popescu — care avea 
să fie „omul numărul 1“ din 
'formația dinamovistă — des
chidea scorul. A egalat Fejer 
(min. 1,35) și, după ce bucu
reștenii au irosit o situație de 
superioritate numerică, Gordan 
a adus Crișul în avantaj (3,20- 
s.n.). A marcat apoi Hagiu 
(5,08-s.n.), repriza secundă de- 
butînd cu o altă fază de „om 
în plus" irosită de campioni, 
urmată de șutul în bară al lui 
Iiles, scăpat singur, numai cu 
portarul Simion în față. Ș. 
Popescu a mai făcut o dată ca 
Dinamo să se afle la conduce
re (8,48), a... replicat Costraș

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a) 

ajutat în multe situații de șu
turile destul de slabe sau im
precise expediate de iucă- 
torii noștri, care, inexplicabil, 
au irosit o serie de lovituri li
bere. din cele mai bune pozi
ții. Trebuie spus că, cu ex
cepția liniei de fundași (și a 
portarului Lung), celelalte 
compartimente ale formației 
noastre au arătat slăbiciuni se
rioase pe parcursul acestei 
întîlniri decisive.

Fotbaliștii noștri au avut lo
vitura de începere și chiar în 
primul minut Mateuț a șutat 
spre poarta gazdelor. în minu
tul 3, însă, echipă Austriei ob
ține primul corner, rămas fără 
rezultat. Replica echipei noas
tre a venit imediat: Iovan i-a

loan CHIRILĂ
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Ieri s-a desfășurat „manșa" I 
a unor meciuri din cadrul etapei 
a Vl-a a Campionatelor Națio
nale de basebet. Rezultate si u- 
nele amănunte:

Divizia A de baschet la Inc

ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOARE
Reisenbuchler 4, Crlstescu 2, Că- 
pușan 9, Netolițchi S, V. loan 2.

Bun arbitrajul lui L Antonescu 
Si M. Oprea. Azi de la ora 10 are 
loo cea de a doua întîlnire.

STANCULESCUDumitru

0 MIE DE OBRAJI ÎMBUJORAȚI
La Cîmpina, deși iarna își anunță a- 

propiata sosire, prin repetate burnițe și 
zile cu ceață, copiii, elevii ^Școlii nr. 2, 
continuă să >și desfășoare lecțiile de edu
cație fizică, activitățile sportive afară, în 
curte, pe terenurile pe care ei înșiși le-au 
amenajat, la sectoarele de sărituri și a- 
runcări. „Este o plăcere să îi vezi lu- 
crînd, cu ambiție, cu multă dăruire, așa 
cum o fac și în clase. Ia lecții, în labo
ratoare, în atelierele-școală !...“ — ni se des- 
tăinuie, directorul școlii, prof. Alexandru 
Blank, evident, cu satisfacție.

O plăcere este și pentru reporter de a 
constata că marea masă a copiilor, șoimi 
ai patriei și purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor din această școală cîmpineană 
trăiesc din plin bucuria mișcării în aer 
liber și cunosc, implicit, foloasele ei: toți 
au obrajii îmbujorați și, cum ne-au măr
turisit, nici unul nu mai știe, de timp 
îndelungat, ce este un guturai...

Apetitul de exercițiu fizic și sport ex
plică și reușitele acestei unități de învă- 
țămînt — locul I pe județ Ia Telratlonul 
atletic școlar (performer, Cătălin Mihăl- 
cioiu, din clasa a VIII-a), poziții de frun
te în toate concursurile de cros pe oraș. 
De altfel, aici, atletismul este la el acasă, 
de vreme ce în concursurile de alergări, 
sărituri și aruncări participă toată școala, 
chiar și cei mici, din clasele III și IV, 
prezenți la un cerc (deocamdată, experi
mental) condus de profesorul de educație 
fizică Nicolae Necula. Sigur, faptul că a- 
cest cadru didactic are specializarea atle
tism favorizează propășirea primului din
tre sporturile olimpice in școală. Nu-i mai 
puțin adevărat, însă, că prof. Necula este 
un dascăl de sport în toată accepțiunea 
termenului (la fel ca și colega sa de spe
cialitate, Irina Stănescu), un excelent pe
dagog, care a reușit să facă să dispară

IȘI BESTAIMUIE „SECRETELE*
din școală noțiunea de scutit 
orele de sănătate. Mai mult, 
ze, prin activitățile sportive 
Daciadei, participarea tuturor 
campionatele pe școală, cele 
bal și mlnibaschet (fete), care se află în 
plină desfășurare, altele de șah și tenis 
de masă, în curs de organizare și de pro
gramare pînă la finele primului trimestru. 
Pentru că, după aceea, urmează o acti
vitate sportivă la fel de febrilă, în ca
drul clubului de vacanță, organizat, prin 
tradiție, la Școala nr. 2 și a taberei de 
schi de la Predeal pe care, tot prin tra
diție, o-conduce chiar directorul școlii.

Comandanta unității de pionieri pe scoa
lă, eleva Mihaela Victorian, din clasa a 
Vl-a C, șahistă de frunte, a ținut să ne 
asigure că întrecerea inter-școli pe oraș, 
la învățătură și în sport, lansată o dată 
cu noul an de învățămint, este privită 
aici cu toate responsabilitatea. Ne-a oferit și 
exemple : clasa a Vl-a C (diriginte, 
prof. Toma Diaconu, matematică), a VII-a 
A (prof. Maria Tătulescu, limba română), 
a VIII-a B (prof. Carmen Teodorescu, geo- « 
grafie). Sînt clasele-model, exemple pen
tru toate cele 24 existente la Școala nr. 2 
din Cîmpina. „Dar — ține să ne asigure 
prof. Irina Stănescu, comandant instruc- , 
tor al organizației de pionieri si director
adjunct — pînă la finele anului, numărul | 
claselor-model se va dubla și chiar tri- 1
pla, sportul stimulînd copiii la învățătură, |
la desfășurarea unor activități obștești, la ' 
fel ca și la prezentarea, în toate ocaziile, i 
într-o ținută ordonată, disciplinată, care să ' 
fiică cinste purtătorilor cravatei roșii cu 
tricolor...".

Ceea ce, firește, nu poate decît să con- | 
stltuie o frumoasă „carte de vizită" a în- < 
tregului colectiv, aproape 1 000 de copii I ;

Tiberiu STAMA

RAPID BUCUREȘTI — DINA
MO BUCUREȘTI 58—103 (27—51).
Susținătorii feroviarilor au spe- 
rat că favoritii lor vor avea o 
evoluție promițătoare în fața di- 
namoviștilor. Dar. după cîteva 
minute de joc, s-a văzut că bas- 
chetbalistii rapidisti nu ro<t tine 
pasul cu redutabilii lor adver
sari, mai ales că din echipa lor 
lipsea si Andrei Popovici (acci
dentat). unul dintre jucătorii de 
bază. Au marcat: G. Mihai 3, 
Hurmuz 2. Marinache 5. M. Du
mitru 17, Ghiță 7, Gh. Dumitru 2. 
Sipos 9, Suciu 13 pentru Rapid, 
respectiv Vinereanu 12. Hălmăgea- 
nu 4. Sinevici 5, Bărbulescu 10. 
Niculescu 34, Ionescu 2, iacob 16, 
David 13, V. Constantin 7.

Au condus bine, un meci fără 
probleme. I. Olaru si N. Ionescu.

Azi. de la ora 16,30, cea de a 
doua partidă (P. Iv.).

I.C.E.D. — STEAUA 90—109 
(47—57). Repriza I a avut un 
plus de atractivitate prin evoluția 
scorului din care am extras 
cîteva secvențe, Steaua —
1. C.E.D. : 10—10 în min. 3, 16—16 
în min. 7, 20—21 în min. 9, 42—42 
în min. 16. De la acest scor, cu 
Brănișteanu, energic conducător 
de joc. cu Ermurache și Ceraat 
în vervă deosebită și cu Opșitaru 
imbatabil sub panouri. Steaua 
s-a desprins treptat, deși parte
nerii au făcut eforturi deosebite 
pentru a reechilibra partida, în 
primul rînd printr-o apărare a- 
gresivă ’ 
atentă), acțiunile ofensive nu au 
avut însă eficienta necesară. 
Marcatori: Mădîrjac 20, Păsărică 
19, Pogonaru 13. Pintea 6 Popa 
7, C. loan 11, Costin 12, Ciocan
2, pentru I.C.E.D., respectiv Er
murache 28, Cernat 24. Opșitaru 
15, Brănișteanu 11, Ardelean 9.

(dar nu Si suficient de
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REVELION
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE 

BUCUREȘTI

va invită să petreceți revelionul 38 în cele mai frumoase 
stațiuni și localități din țară :

Olânești (vile confort I și II) 
Suceava (hotel „Bucovina") 
Cluj-Napoca (hotel „Napoca") 
Covasna (hotel „Cerbul") 
Albești (hanul „Căpșunica") 
Govora (hotel U.G.S.R.) 
Gheorgheni (hotel „Mureș") 
Deva (hotei „Deva") 
Mamaia (hotel „Parc") 
Mangalia (hotel „Mangalia") 
Călimănești
Cabana Mălăiești
Cabana Piatra Mare
Cabana Negoiu

Se
de 30 decembrie 1987, înapoierea în Capitala fâcîndu-se 
în ziua de 3 ianuarie 1988.

pleacă din București cu trenul sau autocarul în data

înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale 
I.T.H.R. București.

FEMININ, GRUPA 1-6

5 BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI

RAPID C.S.Ș. 
OLIMPIA 
(29—36). A fost o partidă 
sântă. în care rapidistele 
cercat, pe cît le-a stat In __
să tină pasul cu adversarele lor. 
în min. 10 Olimpia conducea cu 
16—14, ' * - —
lăsînd Impresia eă meciul 
iucat. 
minute. ____________ __ .___
nu au mai înscris nimic, în timp 
ce elevele lui Victor Bulancea, 
încurajate de public, au marcat 
5 coșuri consecutiv, ajungînd la 
doar 3 puncte de adversare. E- 
fortul depus si-a spus cuvîntul 
si rapidistele au redus apoi mo
toarele, în timp ce oaspetele, cu 
un lot mult mai omogen, s-au 
distanțat din nou pe tabela de 
soor datorită evoluției constant 
bună a jucătoarelor R. Cristea. 
E. Stingă. M. Marinache și, în 
final. M. Bădinici. Feroviarele au 
mai avut o zvîcnire cînd s-au 
apropiat, din nou la trei puncte 
(52—55 în min. 37). Au Înscris: 
Pona 19. Pîrvan 8. Biduiann 4, 
Lefter 18. Alixandru 6. respectiv 
Cristea 10 Stingă 12, Bîră 4, Ma
rinache 11. Bădinici 10, Simioană 
t. Sipoș 1, Stoichiță 3, D. Popa 6. 
Au arbitrat bine Z. Raduly si 
B. Bădilă. Azi. în aceeași sală. 
Ie ia ora 15, cea de a doua par
tidă.

55—61 
intere- 
au în- 
Duteri,

iar in min. 13 cu 27—17, 
este

Dar, în următoarele trei 
baschetbalistele oaspete

Paul IOVAN

GRUPA 7-12

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. V1L- 
CFA — UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 65—62 (37—34).

COMERȚUL C.S.Ș. TG. MURES 
— VOINȚA 1—1: 75—77 (36—45)
Si 80—71 (45—44).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
PREDEAL. Cea de-a patra 

rundă a Campionatelor Naționale 
a fost marcată de victoria ob
ținută de M. Tratatovid la ma
rele maestru M. Șubă (în 31 mu
tări, într-o Apărare Sicilians). 
Alte rezultate: Birlescu — Gheor
ghiu remiză, Foișor — Dumitra- 
che 1—0, Ciolan — Pavlov remi
ză, Stoica — ștefanov remiză. 
Nicolalde — Armaș 0—1 (prima 
victorie cu negrele din compe
tiție), Ionescu — Ghițescu remi
ză și Ghindă — Grunberg în
treruptă.

Pe primul loc în clasament a 
trecut Armaș cu 3 p, 2—4. Pa
vlov, Gheorghiu, Foișor 2,5 p, 5—8. 
Ghițescu, Ștefanov, Tratatovici, 
Stoica 2 p, 9—15 Șubă, Ionescu, 
Grunberg, Ghindă, ~ 
Birieseu, Ciolan 1,5 
Nicolaide. Marian 1

Dumitrache.
p, 16—17. 

P*
, în runda a 
feminine, 

i în

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
(Urmare din pag. 1)

chiar, unii dintre ei, și tricoul 
national. în ultimii cinci ani. 
au întărit diverse loturi divi
zionare și republicane foș
tii elevi ai C.S.Ș. Suceava. Le- 
nu(a Rată (Olimpia București) 
și Violeta Beclea (C.S.M. Su
ceava) — atletism ; Ilie Matei 
(C.S.M. Suceava), I. Irimiciuc 
și I. Grigoraș (Dinamo). C. 
Coșovan (Steaua) — lupte ; G. 
Ignat (Steaua), plus o... echi
pă la C.S.M. Suceava — rus- 
by ; Speranța Găman și Cris
tina Buzilă (C.S.U. Galati). 
Carmen Titiliuc (Universitatea 
------- ------  C.

o...
C.F.R. Craiova) — volei ; 
Pentelescu (Steaua), plus 
echipă la C.S.M. Suceava 
hochei ; Constantin Bucătaru 
(Știința Bacău) — handbal.

Făcînd această retrospec
tivă precum și referirile la 
prezent, cele două cadre didac
tice sucevene ne-au vorbit, 
totodată, și despre planul de 
perspectivă pînă în anul 1991. 
Nu este vorba pur și simplu 
despre niște indicatori (mai 
mult sau mai puțin realiști), 
ei despre o detaliere pe fiecare 
secție, pornind de Ia sportivii 
pe care se contează în acest 
interval de timp și fixînclu-le. 
etapizat, progresul în perfor
manță, pînă la absolvire, tre- 
cînd prin categorii superioare 
de clasificare și ajungînd (u- 
nii) în loturile reprezentative.

„Ce ne interesează de fapt — 
ne-a spus directorul C.S.S., 
Grigore Rusu — este ELE
MENTUL VALORIC. asigurat 
nu printr-un nume sau altul, 
ei printr-o ștafetă a catego
riilor de vîrstă, din care nu 
se poate să nu apară, printr-o 
muncă organizată și devotată, 
un adevărat performer".

Muncă organizată și devota
tă. Este Însăși amprenta între
gii activități a acestui club 
sportiv școlar din străvechiul 
ținut românesc al Sucevei, en
tuziasmul tineresc al celor 
22 de cadre (din care 18 pro
fesori) vădindu-se și 
hărnicia cu care aspiră la gra
dele superioare didactice, 
sau prin pasiunea cu care păs
trează legătura cu loturile re
prezentative pentru a ti la cu
rent cu noutățile în pregătirea 
tinerelor talente din Tara de 
Sus.

BUCUREȘTI. Ieri, 
doua a finalei feminine, trei 
partide au decurs în favoarea 
jucătoarelor cu negrele : Ganț — 
Jicman 0—1, Boi cu — Duminică 
0—1, Popescu — Mureșan 0—1.
Cu albele, Baumstark a cîștigat 
la Ghindă. Remiză au fost parti
dele Radulescu — Caravan, Kun — 
Kozma și Stroe — Stanca. Din 
runda anterioară, după întreru
pere, Mureșan — Boicu 1—0. In 
clasament conduce Mariana Ca
ravan cu 3 p, urmată de Marga
reta Mureșan 2,5 p, Liigia Jic- 
man Cristina Bădulescu, Gertru
de Baumstark și Edit Kozma cu 
cîte 2 p.
• A.S. Vulcan, în colaborare 

cu Comisia municipală de șah 
București, organizează în perioa
da 20—30 noiembrie un Festival 
de șah, deschis tuturor catego
riilor de jucători, inclusiv cel 
necalificați. înscrieri se primesc 
la sala Calculator din str. 13 
Decembrie nr. 21 (tel. 16.702).
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ADMINISTRAȚIA DI STAT 1010 PHOWSPOIH INfORMAlA
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA FRONOEXPRES DIN 

18 NOIEMBRIE 1987
EXTRAGEREA 1 : 11 34 19 43 25 20
EXTRAGEREA a II-a : 29 8 42 16 18 22
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 673.217 lei, din care 85.941 lei, 

report la categoria 1

numai pentru 2 numere cîștigă- 
toare. La aceasta se adaugă și 
largul evantai de cîștiguri, cu 
mari sume de bani și autoturis
me „Dacia 1300“.

prin INTERVIU CU AURELIA Dl
(Urmare din pag. 1)

ANUL
TURISTIC

1988

• Desigur că a intrat în de
prinderea partlcipanților de a-și 
procura din timp bilete la tra
gerile obișnuite 3<e sistemelor, 
tocmai pentru a-și putea asigura 
participarea ev numerele favori
te la acțiunile respective. Rea
mintim. totuși, pentru cei inte
resați că mîine, vineri, are loc 
tragerea obișnuită LOTO.

• După cum am mal anunțat, 
la sfîrșitul săptămînli, mai pre
cis duminică, 22 noiembrie, va 
avea loc o nouă TRAGERE 
LOTO 2, ultima a sezonului de 
toamnă. Participanții vor avea, 
astfel, Iarăși posibilitatea de a 
fructifica marele avantaj ce 11 
prezintă această acțiune, prin 
faptul că se atribuie cîștiguri și

• Pentru iubitorii PRONO
SPORT, reamintim partidele ca
re alcătuiesc concursul de du
minică, 22 noiembrie : 1. Ascoli 
— Pisa ; 2. Como — Empoli ; 3. 
Fiorentina — Sampdoria ; 4. Na
poli — Torino ; 5. Roma — In
ter ; 6 Atalanta — Padova ; 7. 
Barletta — Lazio ; 8. Genoa —
Brescia ; 9. Piacenza — Lecce ; 
10. Tarantc — Messina , 11. F.C. 
Constanța — Politehnica Iași; 12. 
C S. Tîrgoviște — Inter Sibiu ; 
13. C.S.M. Reșița — F.C. Mara
mureș

9.

Începînd cu data de 
16 noiembrie 1987, 
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 
pus spre valorificare bi
letele la odihnă-tmta- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula- 
ne, So vata și Felix. 
Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete 
numai pentru trimestrul 
I 1988.

înscrieri și informații 
la toate agențiile de tu-* 
risna ale întreprinderii 
de Turism, Hoteluri și 
Restaurante București.

fost înscrisă pentru prima oară 
la campionatul național de co
pii, deci la categoria a IV-a 
de clasificare, iar adversare 
mi-au fost Daniela Silivaș, Eu
genia Golea, Augustina Badea, 
colegele de astăzi de la lotul 
olimpic de la Deva. Am cîști- 
gat și eu unele dintre între
ceri, dar parcă de mai multe 
ori pe primul loc s-a clasat 
Daniela. In ianuarie 1983 am 
fost selecționată în lotul de 
junioare al țării și am lucrat 
mai bine de un an la Onești, 
sub conducerea antrenorilor 
Atanasia Albu, Eliza Stoica și 
Florin Ștefănescu. Din toamna 
anului 1984 am trecift la lotul 
olimpic de la Deva, unde pre
gătirea mea a fost suprave
gheată de tovarășii antrenori 
Adrian Goreac, Maria Cosma. 
Octavian Belu, Adrian Stan, și 
unde dispunem de cele mai 
bune condiții de pregătire.

— Ai avut și momente de 
cumpănă in viata ta de spor
tivă, eînd te-ai indoit de ta
lentul, de posibilitățile de a ob
ține cele mai mari perfor
manțe ?

— Știe toată lumea că în 
viața unui sportiv există mul
te momente fericite, dar nu 
lipsesc, din păcate, nici cele
lalte, mai puțin plăcute. Unul 
din acestea a fost pentru mine 
participarea la Campionatele 
Europene de junioare din 1986
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(M. Neagu, R. Ilioi, In spe
cial), care au avut contracan- 
didați doar pe cei de la 
C.S.M. Sibiu (G. Deac, Cris
tina Ciocan, Al. Bozan) șl Di
namo (I. Bucur, Ioana David), 
precum și excepțiile Al. Iavo- 
rovschî (Timiș), V. Bubâu (Tg. 
Mureș) și Fl.' Georgescu (Pe
trolul). în rest: din 11 echi
pe, 4 s-au retras, ultima ter- 
minînd proba cu 142 pi; la 
categoriile ușoară, mijlocie ți 
dificultate progresivă, jumăta
te din concurenți n-au termi
nat cele două manșe ; C.S.M 
Craiova, anul trecut cu 2 
titluri (se pare, acum, obținu
te întimplător) a reintrat In 
vechea-i mediocritate ; la ca
tegoria semigrea — pentru a 
pune virf la toate — nu s-a 
acordat titlul, cîștigătorul, M. 
Neagu, acumulînd un punctaj 
peste baremul acordat, în timp 
ce la „grea“ campionul a în
cheiat cele două parcursuri cu 
16 p, iar ultimul clasat, al 
optulea, R. Ilioi cu 68 p! De 
altfel, am mai scris-o, cam
pionatul nostru se Încheie la 
„înălțimea" unde încep adevă
ratele întreceri de călărie.

Se pune, deci, firesc între
barea : cum s-a ajuns la a- 
ccastă situație ? Răspunsul este 
relativ simplu: munca majori
tății covîrșitoare a antrenori
lor este nesatisfăcătoare (C.S.M. 
Craiova, Olimpia, A.S.A. Cluj- 
Napoca, C.S.M. Iași etc.) și nu 
de ieri de azi, la aceasta adău- 
gindu-se și sprijinul ineficient 
al unor secții (Petrolul Plo
iești). Că se poate și altfel o 
dovedesc cele cîtevă asociații 
tinere amintite care au reușit 
evoluții cu mult mai bune de- 
cît ale celor cu pretenții. A- 
ceastă „lîncezeală" a antreno
rilor este favorizată și de pro
gramul nestimulativ al cam
pionatului, al fiecărei etape 
(cu efecte negative și asupra 
popularității), care sînt greoa
ie, obositoare pentru concu
renți, cu prea multe „portițe" 
pentru... fuga celor care nu 
vor să facă treabă. Din păca
te, de prea multe ori, nici fe
derația nu a acționat prompt, 
dînd dovadă de indulgență, 
acolo unde s-ar fi cuvenit o 
atitudine mai fermă. La rîn- 
dul lor, nici colegiul de an
trenori, nici celelalte comisii 
n-au acționat conform cerințe
lor, ceea ce s-a repercutat ne
gativ asupra întregii activi
tăți

Așadar, din nou s-a intrat 
în vacanță. O vacanță ce se 
anunță, Iarăși, prea lungă, 
pentru că rare sînt în această 
perioadă inițiativele de a or
ganiza concursuri de casă. Tot
odată ea ar trebui să fie și 
una a analizelor serioase la 
nivelul fiecărei secții, dar, mai 
ales, a muncii serioase și res
ponsabile. Singura modalitate 
de a depăși actualele „obsta
cole".

Emanuel FANÎANEANU

SUGESTIA CITITORILOR
f.G. tiv. Să pot, în fond, să iau 
fa- startul la recentele Campiona-

t cu te Mondiale de gimnastică
la de la Rotterdam, din Olanda.

■dut Restul, cred eu. se știe destul
insă de bine.
înță — Ești campioana mondială 

să _ absolută a gimnasticii, eroina
-mi incontestabilă a întrecerilor de
lele la Rotterdam-4987. Cum te
ier- simți în această nouă postură?
?us- — Cum să vă spun, mă simt 
turi absolut firesc, ca oricare din-

de tre colegele de la lot. Merg cu
la .regularitate la școală, la an- 

mai trenamente. în viața mea nu
că s-a schimbat, așadar, nimic,

îuie Nici nu văd de ce ar fi trebuit
ițea să se schimbe ceva. Faptul că
pi- pe viitor numele meu va fi a-

mai sociat și de calitatea de cam-
nea pioană mondială mă mobilizea-
■nsă ză să lucrez mai mult, mai bi-
tufit ne, să pregătesc exerciții și
tre- elemente demne de renumele
cci- școlii românești de gimnastică.
;tu- Mai ales că peste puțină vre-
sub me urmează Jocurile Olimpice
ita- din 1988.
cit — Apropo de viitorul mare 

licii examen competițional: cum
oan vezi șansele echipei noastre?
Au- — Avem capacitate și. deo- 
ora potrivă, obligația de a lupta
ca- pentru a repeta la J.O. succe-
fă- sele din 1987. Echipa noastră
lin- continuă să rămînă puternică,
tile iar în ce mă privește voi lupta
itai să-mi înscriu în palmares și
tea titlul de campioană olimpică
ale absolută. Spre gloria sportului

să românesc, a scumpei noastre
or- patrii.
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STEAUA MIZIL - F.C.
MIZxlj, Io (prin telefon). Der- 

byul etapei în prima serie a co
respuns pe deplin așteptărilor, 
ambel- echipe avînd partea lor 
de merit. In ciuda burniței per
sistente și a terenului alunecos, 
jocul s-a desfășurat intr-un ritm 
susținut, a. fost chiar destul de 
indîriit. dar si de o bună factură tehnic- șl spectaculară. E- 
voluînd în maniera sa ofensivă 
obișnuită pe propriul teren, for
mația locală a dominat in majo
ritatea timpului, și-a presat 
uneori partenera de întrecere în 
propriul oareu mai ales în ul
tima parte a meciului, obtinînd o vie.orie meritată, însă numai 
la limită și in-extremis, Intr-un 
final de mare dramatism. Gazdele 
ar fi putut pune bazele victoriei 
lor încă din prima repriză, cînd 
constănțenii s-au limitat la o re
plică aproape exolusiv defensivă, 
dar au ratat cam ușor ocaziile 
de gol pe care șl le-au creat, 
dintre care cea mai mare a fost 
aceea din min. 11, a lui Galeș.

Cel care au deschis scorul 
au fost, însă, oaspeții, care du
pă pauză au contraatacat eu o 
vigoare sporită șl ou un apre
ciabil grad de periculozitate. 
Era, deci, min. SS cînd Birbora, 
după o frumoasă cursă pe par
tea stingă, a centrat cu precizie

PETROLUL BRĂILA - POLITEHNICA UȘI 1-1 (10)
IAN CA t 18 (prin telefon). Dis

putat pe o ploaie rece și deasă, 
meciul dintre Petrolul Brăila și 
Politehnica Iași nu a ținut insă 
departe de stadion nici un iubi
tor de fotbal din această mică 
localitate. Raportată la scara 
clasamentului, partida avea am
bele echipe aflate In „priză" s 
ieșenii, interesați să-șl mențină 
poziția de lideri în noua lor 
tentativă de revenire pe prima 
scenă, iar brăilenii, animați pu
ternic de dorința de a-șl ameli
ora situația precară in care se 
găsesc. Drept urmare, in po
fida terenului greu, a rezultat 
un joc angajant, cu faze care 
au alternat cu repeziciune.

In prima repriză, atacurile e- 
chlpei Petrolul au dat mal mult 
de lucru portarului Ieșean, In 
min. 40 la un corner executat ex
celent de I. Nlcușor, CIUBO- 
TARIU, de la î m, a reluat, eu 
capul mingea în plasă.

SERIA A ll-a

| C.S.M. PANDURII TG. JIU - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)

ITG. MU, 18 (prin telefon).
Vicmea potrivnică (ploaie mă
runtă si rece) a pus serioase 
probleme de adaptare celor două 

IechiDe. In asemenea condiții di
ficile. cu teren alunecos, jocul 
a fost. în prima repriză, frag
mentat. cu dese faulturi si mul- 

Ite mingi trimise afară, cu pv.țlne 
faze de poartă periculoase (min. 
10 — la un corner, „cap" Cate
na De lingă bară : min. Ml — 

Ișut putemlo al Iul I. Marius, 
respins peste .transversală" de 
Boitor : min, 25 — deschidere 
lungă Paraschiv. reluare Gugu 

Idin careu, in brațele portarului : 
min 33 — centrare Szekely, „cap" 
al lui B. Popescu peste bară).

Gazdele au început In forță re- 
I priza secundă. Și, firesc, au ve- 
I nit ocaziile, una mal mare de

cît alta. Andronache sutează 
I chiar în min. 46. dintr-o bună

Dozitie. pe lingă bară : GasDar. 
ajuns „virf". trimite, eu capul, 
din careul de 6 m. în afara ca- 

. drului porții (min. 59) ; Frimu 
plasează de la 8 m. un „cap" la 
vinclu. dar Boitor a „scos" ul-
mitor (min. 62). In min. 71,

SPORTUL „30 DECEMBRIE" - ELECTROPUTERE CRAIOVA 1-0 (1-0)
I „Echipa-revelație** a sezonului, 

nou promovata Sportul „30 
Decembrie**, și cea a lui So-rin 

ICîrțu, Electro putere Craiova,
una din cele mai bune compe
titoare ale seriei a II-a, au fur
nizat o partidă de mare anga- 

Ijament, atractivă. Golul, unicul 
gol a’ partidei, a venit destul 
de repede în min. 9. Atunci, 
la un atac prelungit al forma- 

Iției amVrenată de N. Tănăsescu, 
o nesincronizare dintre porta
rul Boldici și fundașii craio- 
veni îi dă posibilitatea Iui VI- 

I. ȘINOIU (foarte activ pe toată 
durata jocului) să înscrie pla
sat, de la aproximativ 10 m. 
încurajați de deschiderea sco- 

Irului, „alb-negrii“ conduc jocul, 
realizează o suită de acțiuni 
spectaculoase (Tănase este pes- 

Ite tot) și Boldici e pus la grea 
încercare de șuturile lui Iones- 
cu și Dumitru. Dar și replica 
oaspeților s-a dovedit foarte p-e- 

Iriculoasă, mai ales în finalul 
reprizei, cînd, in min. 40 și 41, 
Luță și, respectiv. Petrișor au 
fost pe punctul de a egala (la 

■ cea de-a doua situație Zariosu 

1 AUTOBUZUL BUCUREȘTI -
Cele cîteva sute de spectatori au 

■ asistat, în primele 45 de minute, 
la un joc echilibrat, cu frumoa- 

Ise combinații la mijlocul tere
nului, însă cu puține faze „fier- 
binți“ la ambele porți. Doar în 
minutul 27. Iordache a fost la 

Iun pas de a deschide scorul, la 
capătul unei curse pe partea 
stingă, dar balonul, expediat din 
careu, a trecut de puțin pe lîn- 

Igă poarta lui Dîrjan. După pau
ză, antrenorul Al. Moldovan a 
făcut o schimbare inspirată, in

CONSTANTA 2-1 (0-0)
și FUNDA, venit prompt la în- 
tilnirea cu balonul, l-a expediat, 
cu capul, în pla.ă. Egalarea a 
survenit repede, în min. SO, cind 
ENE a reluat plasat, cu capul, 
mingea venită dir corn-arul exe
cutat de Greaca. Cei din Mizil au 
ratat apoi două mari situații de 
gol. prin Ene (min. 64) și Gri- 
gore (min. 77).

Se părea că scorul va rămîne 
egal, mal ales că oaspeții se apă
rau cu multă Strășnicie, dar in 
ultimul minut de joc (mai exact 
spus, tntr-unul din minutele de 
prelungire, justificat acordate de 
arbitru) atacul Inițiat de C. La- 
zăr a fost finalizat de același 
A. ENE, printr-o imparabilă lo
vitură de cap.

Arbitrul R. Petrescu (Brasov) 
a condus foarte bine formațiile: 

STEAUA MIZIL : Mîrzea — 
Costin, Mlhalache. L. STANCIU, 
N. Lazăr (min. S3 C. Lazăr) — 
GOIA, Cosma, Galeș (min. 79 
Radu) — GREACA, A. ENE, GBI- 
GORE.

F.C. CONSTANTA : Gîrjoabă 
— Băjenaru, Dinu. Popovld, CA- 
MUI — Petcu (min. 46 BIRBO- 
RA). ZAHTU. Nedelcearu — 
Roșu, POPA (min. 89 lovănescu), 
FUNDA.

Constantin FIRANESCU

După pauză, formația brăi- 
leană a apărut mal obosită, 
partenera nu s-a lăsat prea 
mult Invitată șl a preluat Ini
țiativa. Trecînd peste ratările 
Iul Dlaconescu, Burdujan șl 
Croltoru, portarul petroliștilor, 
Frangu, s-a opus eu talent ega- 
Iărll, pînă in min. 80, cind noul 
Introdus in teren, P1RV, scăpat 
singur, a egalat : 1—1, rezultat 
cu care s-a încheiat partida.

Arbitrul M. Niculescu (Bucu
rești) a condus bine formațiile :

PETROLUL : FRANGU — Gro- 
zea, NEICU, MOROIANU, S1M- 
șan, — Oale, I. NICUȘOR, Tran- 
dafirescu (min. 54 Șontlcă), Jl- 
ca — Roșioru, CIUBOTARIU.

POLITEHNICA IAȘI : Cim-
peanu — Dușmanu (min. 50 
PÎRV), Gheorghiu. Baicea, FRÎN- 
CU — Constantin, FLOREAN. 
Burdujan — Croltoru, Pavelluc 
(min. 75 Tănase), DIACONESCU.

Traian IOANIȚESCU

Paraschiv reia numai de la 7 
m peste „transversală*. Minute 
în sir. oaspeții resping, resping 
mereu, reapar cartonașele gal
bene (Iarăși de ambele părți). 
Va fi 6—6 7 Nu. Pentru că, în 
min. 29. la o mare aglomerare 
în careul mie. Boitor e faultat 
si • nevoit să părăsească tere
nul. Cum cele două înlocuiri fu
seseră efectuate. Jiul 11 trimite 
pe B. Popescu în poartă. Vine 
si ultimul atac în min. *0 : sut 
Andronache intr-un apărător ai 
PARASCHIV reia tn gol.

Arbitrul Al. Mustătea (Pitești) 
a condus bine formațiile 4

PANDURH I Porojnlcu — Bu- 
runtla. CAT ANA GASPAR. So
lea (min. 69 Mutu) — PARAS
CHIV. ANDRONACHE. MihUt — 
I. MARIUS. Frimu (min. 69 Crol
toru). GUGU.

JIUL : BOITOR — Dianu. SE- 
DECARU. V. POPA. Stana — 
Szekely, Florescu (min. 84 Pău
na). Clintea. Timofte — B. PO
PESCU. Lascond (min. 88. Stoi- 
ttescu)

George ROTARU

și-a salvat poarta cu un re
flex extraordinar).

După reluare, în min. 54 și 56, 
notăm două bune ocazii ale e- 
chipei Sportul „30 Decembrie0, 
ratate însă de Prodan și, res
pectiv. Dumitru. Linia de mij
loc craioveană va stăpîni mai 
bine „zona de construcție**, dar 
defensiva echipei locale a fost 
mereu la post. Doar în min. 70 
s-a lăsat descoperită, la acțiu
nea lui Cirțu dar acesta a tri
mis afară de la numai 9 m !

Arbitrul V. Curt (Constanța) 
a condus foarte bine formațiile:

SPOUTUL „30 DECEMRIE“ • 
zariosu — Barbu. Lazăr, CIO- 
BANU. IONESCU — MÂRGE.- 
LATU (min 87 Neagu), TĂNA
SE, Niță — VIȘINOIU, Dumitru 
(min. 77 Covaciv), Prodan.

ELECTROPUTERE î Boldici
(min. 46 Preduț) — Bărbuceanu, 
Orbuleț, OLARU DRlNCEANU 
— LUȚA Petrișor (min. 59 
Bucur), Calafeteanu — Dogaru, 
Biță, Cîrțu.

Stelîan TPANDAFIRESCU 

.S. TlRGOVIȘTE 1-0 (0-0) 
trodiieinda-J în teren pe Glonț, 
care a înviora atacul, făcindu-1, 
totodată, mai periculos. După ce. 
in min. 57, Dîrjan s-a remarcat 
intervenind în ultimul moment 
la șutul lui Pîrvu. în min. 59 
apărarea oaspeților a cedat ; 
bucureștenii au beneficiat de 
două lovituri de colț, după ulti
ma Țone a expediat balonul în 
bară, apoi Pirvu l-a prelungit 
lui GLONȚ, care l-a reluat în 
plasă: 1—o pentru Autobuzul. în 
continuare. Autobuzul a avut o

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI—F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 1-1 (0-0)
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 

După o partidă pe care o do
minase în mare măsură, forma
ția locală a trebuit să se mul
țumească finalmente cu un re
zultat de egalitate. Asta numai 
pentru că. din cascada de oca
zii de gol la buturile brăileni- 
lor, Prahova n-a izbutit să fruc
tifice decît una. în momentul în 
care tabela de marcaj surîdea 
oaspeților. Vlad a fost un cam
pion al ratărilor în prima par
te (min. 5. 8, 19 și 40), iml-
tîndu-1 Duma (min. 20) șl Llbiu 
(min. 26). Șl așa cum se în- 
tîmnlă adesea tn fotbal, ocaziile 
irosite se răzbună : în min. 56, 
Petrache profită de indecizia iui 
V. Constantin, pătrunde in te
renul advers, pasează Iul A. MA
RIN (aflat Insă tntr-o flagrantă 
poziție de ofsaid, nesemnalizată 
de tusierul sătmărean L. Gyure), 
care continuă cursa nestinghehrlt 
și înscrie pe lingă portar. Dim a- 
cest moment precipitarea gazdelor 
la construcție și finalizare este e- 
videntă. Totuși. eforturile lor

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — GLORIA BUZĂU 1—1 
(0—0): lord ache (min. 83), res
pectiv Profir (min. 53).

METALUL PLOPENI — CEA
HLĂUL PIATRA NEAMȚ 1—0 
(1—0): Luncă (min. 38).

UNIREA SLOBOZIA — FEPA 
■74 BlRLAD 3—3 (1—0) : Mustacă 
(min. 34), Vintilă (min. 74), 
Gostin (min. 83), respectiv Mur- 
geanu (min. 60) Clucă (min. 72). 
Dumitru (min. 86 — din penalty).

INTER VASLUI — ȘIRETUL 
PAȘCANI 2—1 (2—0) : Ctocu
(min. 16), Lupu (min. 31), res
pectiv Preda (min. 54).

OLIMPIA RM. SARAT — C.S. 
BOTOȘANI 2—0 (0—0) S Nlculcio- 
îu (min. 65) și Stancln (min. 96).

C.F.R. PAȘCANI — UNIREA 
FOCȘANI 5—1 <1—1): Irimia
(min. 6), Kereszi (min. 46 — din 
n m), lancu (min. 53), Luca 
(min. 78), Andrei (min. 86), res
pectiv Hegheduș (min. 31).

ETAPA VHTOARE (duminică 22 noiembrie) : Șiretul Pașcani — 
Petrolul Brăila, Ceahlăul P. Neamț — Inter Vaslui, Gloria Buzău — 
Metalul Plopeni, C.S. Botoșani — F.C.M. Delta Dinamo Tulcea» 
FEPA ’74 Bîrlad — Olimpia Rm. sărat, Unirea Focșani — Unirea 
Slobozia, F.C.M. Progresul Brăila — C.F.R. Pașcani, Steaua MfctH 
— prahova C.S.U. Ploiești, F.C. Constanța — Politehnica DașL

perioadă de dominare, a obținut 
cîteva lovituri de colț, care au 
rămas fără rezultat pe tabela de 
marcaj. în min. 71, portarul Dlr- 
jan a avut din nou emoții, cînd 
Ursu, de circa 25 metri, a șutat 
puternic și balonul a lovit „trans
versala", de unde a ieșit în afa
ra terenului de joo. In ultima 
parte a meciului, tlrgoviștenii 
s-au apropiat de cîteva ori de 
poarta Iul Ene, Insă acesta a re
zolvat eu brio situațiile critice.

Arbitrul L Vîrlan (Gh. Gheor-

A.S. DBOBETA TE. SEVERIN
— MECANICA FINA BUCUREȘTI 
a—0 (2—0): Tiță (min. 3 *1 39), 
Udrea (min. 86 — din 11 m).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — Sportul muncito
resc SLATINA 1—1 (1-6): Po
pa (min. 44), respectiv Fețu 
(min. 69).

METALUL BUCUREȘTI — 
PROGRESUL VULCAN RUCU- 
REȘTI 1—1 (1—1): Dumitrașcu
(min. 24), respectiv Stroe (min. 
31).

INTER SIBIU — GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—1 (2—6): Glngu (min. 
20), Boar (min. 37), Tenghea 
(min. 67), respectiv Potor (min. 
62).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— TRACTORUL BRAȘOV 4—6 
(1—0): Basno (min. 17 și 52), Gal 
(min. 57 șl 74).

I.C.I.M. BRAȘOV — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 1—2 (1—2): Roșu
(min. 4 — din 11 m). respectiv

ETAPA VIITOARE (duminică 22 noiembrie) : Mecanică Fină
București — Autobuzul București, Progresul Vulcan București — 
A.S. Drobeta Tr. Severin, Electroputere Craiova — Metalul Bucu
rești, Sportul Muncitoresc Slatina — Sportul „30 Decembrie", Chi
mia Rm. Vîlcea — Sportul Muncitoresc Caracal. Tractorul Brașov 
— I.C.I.M. Brașov, Jiul Petroșani — Electromureș Tg. Mureș, Gaz 
Metan Mediaș — C.S.M. Pandurii Tg. Jiu, C.S. Tîrgoviște — Inter 
Sibiu.

SERIA a lll-a - ------------------
C.S.M. REȘIȚA — A.S. PARO

ȘENI VULCAN 1—0 (0—0) : Măr- 
gineanțu (min. 73).

ARMĂTURA ZALĂU — CHI
MICA TÎRNAVENI 1—1 (î—i):
Marta (min. 9), respectiv Mărgi
nean (min. 25).

GLORIA BISTRIȚA — VICTO
RIA F.I.U.T. CĂREI 4-0 (2—0): 
Hurloi (min. 5), Tătăran (min. 
41), Florea (min. 54 și min. 68
— din 11 m).

U.T. ARAD — GLORA REȘIȚA 
2—0 (0—0): Hirmler (min. 57), 
Șerbănică (min. 89 — din 11 m).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — MINERUL BAIA SPRIE 
6—0 (3—0); Ștefănescu (min. 12
și 38), Ciută (min. 41 șl 46), Mi- 
hai (min. 54) și T. Nieolae (min. 
77).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
SIGHET 0—0.

DACIA MECANICA
— METALUL BOCȘA 
Hațegan (min. 68).

F.C. MARAMUREȘ 
RE ------------------ ‘

ETAPA VIITOARE
— A.S.A. Progresul
rieșul Turda. C.I.L 
limpia I.U.M. Satu 
Orăștie, Strurgul 
F.C. II___  ‘
Minerul Baia Sprie 

Meciul STICLA ARIEȘUL TUR
DA — F.C. BIHOR a fost amtnat.

Relatări de la: P. Fuchs, N. 
Danclu. I. Toma. Mornăilă.
C. Crețu, S. Vida, Siminie șl 
A. Crișan.
noiembrie) : F.C. Bihor Oradea 

---------- - ’ Sticla A- 
Sighet — Gloria Bistrița, Metalul Bocșa — O- 
Mare, Chimică Tîrnăveni — Dacia Mecanica 

____ Arad — Armătura Zalău, C.S.M. Reșița — 
Maramureș Baia Mare, A.S. paroșeni Vulcan — Gloria Reșița, 

U.T. Arad.

C.I.L.
ORAȘTIE

1—0 (0—0):

BAIA MA-
STRUNGUL ARAD 0—0.

(duminică 22
Timișoara. Victoria F.I.U.T. Cărei

pentru restabilirea egalității sînt 
încununate de succes si asta 
cînd efectivul lor era diminuat, 
în urma eliminării lui loniță 
(min. 69) pentru joc periculos : 
in min. 78. inimosul fundaș 
NITA. aflat in atac, preia pe 
piept in coltul careului de 16 me
tri Și înscrie plasat. Pînă in fi
nal am mai notat situațiile Iul 
Clsmaru (min. 80). Llbiu (min. 
88), dar tabela de marcaj avea 
să rămină neschimbată in duda 
strădaniilor ploleștenilor.

Arbitrul I. Tărcan (Tg. Mureș) 
a condus cu greșeli formațiile :

PRAHOVA CSU : Catană — 
Roșu, V. Constantin, Baroianu 
(min. 65 Clsmaru), NITA — FI. 
Nlcolae (min. 65 Dragomlr), Gă- 
lăteanu. Ionită — DUMA. Llbiu. 
VLAD.

F.C.M. PROGRESUL s DINU — 
Oprea, Coman, DARIE. Chirițâ 
— lonascu. RADULESCU (min. 
77 M. Tudose). Petradhe (min. 
72 Nehoianu). Pascu — A. MA
RIN. Văsîl.

Mihai CIUCA
♦

CLASAMENT
1. POUT. IAȘI 12 7 2 3 24-16 M
2. Steaua Mizil 12 7 1 4 24-13 M
3. Progresul Br. 12 6 3 3 19-10 U
4. Unirea Focșani 12 6 3 3 16-13 M
5. F.C. Constanța
6. Met. Plopeni
7. Șiretul Paș.
8. Unirea Slob.
9. Prahova PI.

10. Gloria Buzău
11. CFR Pașcani
12. Ceahlăul' P.N.
13. FEPA 74
14. C.S. Botoșani
15. Delta Tulcea
16. Inter Vaslui
17. Olimpia Km. S
18. Petrolul Br.

12 6 2 4 22-11 M
12 ( 1 5 12-12 13
12 6 1 5 14-16 12
12 5 2 5 13-14 M
12 4 4 4 11-13 11
12 3 5 4 15-12 11
12 5 1 6 18-16 11
12 5 1 C 16-18 11
12 3 5 4 9-11 11
12 5 1 6 11-17 11
12 4 2 4 12-16 16
12 5 0 7 10-21 M
12 4 1 7 12-20 I
12 2 3 7 11-24 7

Relatări de la: I. Diaconu, V. 
Frincu, I. Matei, M. Florea, T. 
Budescu și C. Enea.

ghiu-Dej) a condus bine forma
țiile :

autobuzul: ENE — Avram, 
ROȘU, Iliescu, DITU — URSU, 
Nieolae, Daniel (min. 46 GLONȚ) 
— Tone, Iordache (min. 78 Aia- 
ghellna), PÎRVU.

C. S. TÎBGOVIȘTE: Dîrjan — 
Niculescu, BADEA, S. Dumitrea- 
cu, Ghergu — Ștefan, Petcu, RA- 
ducanu (min. 66 Nedelcu), D. 
Dumitrescu — CTURIȚA, Chirci 
(min. 58 Bondoc).

Pompiliu VINTILA

CLASAMENT
1. PANDURH
2. Inter Sibiu
3. Jiul
4. Sp. „30 DCC."
5. I.C.I.M.
8. Gaz Metan
7. Electroputere
8. Tractorul
9. Electromures

10. Chimia Rm. V.
11. A. S. Drobeta
12. Sp. Muncit, si.
13. C.S. Tîrgoviște
14. Metalul Buc.
15. Autobuzul
16. Mecanică Fină
17. Sp. M. Caracal
18. Progr. Vulcan

12 7 3 2 20-16 R 
12 8 1 3 15- 9 XI 
12 7 1 4 18-12 H 
a 8 t 4 14-10 M 
12 8 4 3 12- 8 M 
12 7 8 8 18-21 M 
12 8 1 8 *«-12 18 
12 8 1 8 13-15 U 
12 8 8 4 14-18 U 
12 5 2 5 20-15 12 
12 8 2 8 »-20 12 
12 4 3 3 U-M n 
12 4 2 8 18-15 »
12 3 3 6 14-14 8 
12 8 8 8 8-18 8 
12 4 1 7 H-2S 8 
12 8 3 8 8-20 8 
12 1 3 8 8-N 8

Mangalagiu (min. 32), Tresehip 
(min. 40).

Relatări de la: M. Focșanu, 
Gh. Donciu, N. Ștefan, I. Boțo- 
căn, G. Botezau 'și C. Gruia.

CLASAMENT
1. F. C. BIHOR 11 8 3 0 27- 5 19
2. Gloria B-ța 12 6 3 3 26-12 15
3. U.T.A. 12 6 3 3 24-11 15
4. C.S.M. Reșița 12 7 1 4 11-12 15
5. F.C. Maramureș 12 5 4 3 13-13 14
6. Metalul Bocșa 12 4 5 3 15- 9 13
7. Armăt. Zalău 12 4 5 3 12-12 13
8. Olimpia S. M. 12 3 5 4 18-13 11
9. Dacia Orăștie 12 5 1 6 17-15 11

10. A. S. Paroșeni 12 4 3 5 16-14 11
11. Strungul Arad 12 4 3 5 13-16 11
12. C.I.L. Sighet 12 3 4 5 11-15 10
13. Vict. Cărei 12 5 0 7 13-19 10
14. Progr. Timiș. 12 3 4 5 14-20 10
15. Chimica Tîrn. 12 4 2 6 15-24 10
16. Gloria Reșița 12 3 3 4 10-21 9
17. Min. B. Sprie 12 3 3 4 9-21 9
18. Sticla Turda 11 4 6 7 13-25 4



ÎNTRECERI PENTRU CUPE MONDIALE
HANDBAL

PREGĂTIRI ALE BOBERILOR
PENTRU

HOCHEIȘTI ROMANI PESTE NOTARE

Pe pîrtia 
avut loc un

WINTERBERG. 
din localitate a 
concurs internațional de bob 2 
persoane. întrecerile au con
stituit o bună verificare în 
perspectiva Jocurilor Olimpice 
de la Calgary.

După două manșe pe pri
mele locuri ale clasamentului 
competiției se află : 1. R.F.G. I 
(pilot Fischer), 2. Austria II 
(Appelt), 3. R.D.G. I (Hoppe), 
4. Austria I (Kienast), 5. El
veția I (Hiltebrand), 6. R.D.G. 
II (Lehmann).

2.

în turneul de hochei dotat 
cu „Cupa Otecestven Front44, 
de la Sofia, selecționata Româ
niei a ocupat locul al Iil-lea, 
după Dizelist Penza (din prima 
ligă a U.R.S.S.) și o reprezen
tativă a R. D. Germane Pe 
locurile următoare : Ungaria, 
Bulgaria A și Bulgaria B.

Hocheiștii noștri au învins 
cu 9—2 selecționata Bulgaria 
B și cu 6—4 reprezentativa 
Ungariei, pierzînd cu 2—7 la 
cîștigătoarea turneului.

Gheorghe Huțanu a fost de
clarat cel mai bun portar. 
S-au mai evidențiat înaintașii 
Hălăucă, Dragomir, K. Antal 
și Giiga, precum și fundașii

Horvath, 
Herlea.

Dimache, Oaia și

★
campioană, Steaua, a 
Saint Gervais, unde

Echipa 
plecat la 
va susține mîine primul meci 
din turneul semifinal al Cu
pei Europei, cu Liiga Tapara 
(Finlanda). Vor urma, la Me- 
geve, jocurile cu KS Podhale 
(Polonia) și HC Mont Blanc 
(Franța).

MtîNCHEN. 18 (Agerpres). Iată 
rezultatele înregistrate în prima 
zi „Supercupei Mondiale4* la 
handbal masculin, competiție ce 
se desfășoară în mai multe o- 
rase din R.F Germania : 
U.R.S.S. — România 28—20 (16—
11) ; Ungaria — Suedia 22—21 ; 
R.D. Germană — Iugoslavia 26— 
17 ; R.F.G. — Cehoslovacia 17—15.

pentru a opta oară consecutiv 
trofeul.

Sportivii sovietici au întrecut 
cu a'celași scor, 9—1, formațiile 
Cubei, Japoniei, Scandinavici și 

S.U.A.

LUPTE

SCRIMÂ
18 (Agerpres). Cupa 

la scrimă pen- 
în 
un 
re- 

vest-germane 
în

SUCCESE ALE BASCHETULUI NOSTRU JUVENIL
(Urmare lin pag 1}

Despre evoluția echipei de 
junioare, antrenoarea Georgeta 
O ni sie ne-a relatat următoare
le : „De data aceasta, 
deosebire de alte turnee,
niația noastră nu a fost han- 
dicapată în lupta sub panouri, 
dimpotrivă, ea dominînd dato- 
rită în special jucătoarelor 
Laura Nițulescu și Cecilia 
Laszlo, prima remareîndu-se și 
prin eficiență, prin locul 3 o- 
cupat în clasamentul coșgcto-

CAMPIONATUL
FEMININ DE HANDBAL

(Urmare din pag 1)

In palmaresul competiției 
balcanice reprezentativa de 
senioare a țării noastre figu
rează cu două titluri cîștigate 
(Tg. Mureș, 1980 și Sofia, 1982) 
și cu un Ioc secund (Belgrad, 
1985), în timp ce Iugoslavia a 
cîștigat titlul de trei ori (1979, 
1981 și 1985).

De la C.J.E.F.S. Constanța 
aflăm că pregătirile sînt înche
iate, Sala Sporturilor aștep- 
tîndu-.și oaspeții, ca de altfel și 
hotelul „Parc“ din Man.aia. 
Programul Întrecerilor, vi
neri : Bulgaria — Iugoslavia 
(ora 17) și România — Turcia
(18.30) , precedate de festivita
tea de deschidere (ora 16,30); 
sîmbătă : Iugoslavia — Turcia, 
România — Bulgaria (18,30) ; 
duminică : Bulgaria — Turcia 
(10), România — Iugoslavia
(11.30) . Cuplurile de arbitri. 
Vaclav Formanek — Frantisek 
Brabek (Cehoslovacia), Cassian 
Drăgan — Dumitru Gherghișan 
și Traian Ene — Romeo Ia- 
inandi (România).

re lor, cu 41 p înscrise. Pri
mele două locuri au revenit 
tot unor baschetbaliste din se
lecționata Bucureștiului: 1.
Magdalena Manea 73 p, 2. Mar
gareta Veres 55 p. S-au mai 
evidențiat Ioana Cocîrlan și 
mai tinerele Florica Iancu, De- 
nisa Bucur, Simona Morar, su
rorile Gabriela și Edith Szoke“.

Prestația selecționatei de 
juniori a fost caracterizată de 
antrenorul Liviu Călin astfel : 
„Lotul român a avut o com
portare în general bună, cel 
mai îmbucurător fiind faptul că 
a jucat sub panouri de la egal 
Ia egal cu celelalte echipe, 
chiar și în fața unei selecțio
nate avînd șase baschetbaliști 
peste 2 m, cum a fost cea a 
orașului Novi Sad. Cei mai 
buni : Constantin Popa (cosge- 
ter al turneului, cu 56 p mar
cate), Mihai Sinevici, Mircea 
Ivanov și recent promovații 
Bruno Roschnafski și Horia 
Păun. Au mai fost folosiți : 
Mihai Jacob, Bogdan Holt, Mi
hai Hălmăgeanu, Zoltan Bo- 
brovschi, Silviu Lazăr și A- 
drian Gherasim". (D. STAN- 
CULESCU).

DFN JOHNSON VA PRIMI
„PANTOFUL DE ALP

ROMA, 
noscutul 
Johnson, 
luni, la 
de atletism de la Roma, 
bilit un nou record mondial în 
proba de 100 m cu timpul de 
9,83, se află ta aceste zile din 
nou in Italia.

Cu prilejul unei festivități, ce 
a avea loc în orașul Vigevano, 

Ben Johnson va primi trofeul 
„Pantoful d aur**, după care 
va participa la un simpozion cu 
tinerii sportiv* italieni șl se va 
întîlnl, la Milano, cu „stelele** 
sportului italian

18 (Agerpres) 
sprinter canadian Ben 
care în urmă ou două 
Campionatele Mondiale 

a sta

AUSTRIA
(Urmare din pag. I)

NEW YORK. 18 (Agerpres). In 
cadrul „Cupei Mondiale** la lupte 
greco-romane s-a încheiat la 
Albany (S.U.A.) cu victoria e- 
chipei U.R.S.S.. care cucerește

PAiU 
Mondială' 
tru. junioare a programat 
localitatea franceză Etampes 
concurs, în care victoria a 
venit tloreti-tei 
Anja Ficntel, care a dispus, 
finală cu 8—" d» coechipiera sa 
Sabine Bau.

In clasamentul general, după 
cinci probe conduce Sabine Bau 
38 puncte, . urmată de Diana 
Bianchedl (Italia) 31 puncte.

ROMANIA 0-0
pasat lui Hagi, preluare fru
moasă, pătrundere, dar șutul a 
fost imprecis. In min. 13, ac
țiune periculoasă a lui Rodax, 
dar Belodedici a deposedat ex
celent, după care, în minutul 
următor, jucătorii noștri obțin 
un corner, insă situația nu e 
fructificată. Așa va fi și în 
min. 17: lovitură liberă de la 
17 metri, din poziție centrală, 
dar Hagi șutează imprecis. 
Prima mare ocazie o va avea 
Klein, in min. 20, cînd, intrat 
în careu, pe stingă, din pozi-

CLASAMENT FINAL

1. Spania
2. România
3. Austria
4. Albania

6
6
6
6

5
4
2
0

0
1
1
0

1
1
3
6

14- 6
13- 3
6- 9
2-17

10
9
5
0

și 
a 
a 
a 

în 
la

ție excelentă, întîrzie șutul 
e blocat. Peste trei minute 
centrat Lăcătuș, Cămătaru 
reluat cu capui șl portarul 
scos cu mare dificultate 
corner. In minutul următor,
poarta lui Lung, a centrat 
Wilfurth, însă Polster și Scha- 
chner au scăpat o rară ocazie. 
După o periculoasă centrare a 
lui Hagi, cînd Lindenberger a 
reținut de pe linia porții sale 
(min. 30), gazdele se apropie 
periculos de buturile noastre, 
dar Lung respinge șutul lui 
Polster (min. 33) și în faza ur
mătoare se remarcă la șutul

SF1RȘITURI PREMATURE
Dintr-un anume punct 

vedere, n-ar fi exclus 
1 însemne 

pentru lumea ciclismului cam 
ceea ce a însemnat Bjorn 
Borg pentru cea a 'tenisului... 
Se pot face unele paralele 
chiar intre viețile lor de per
formeri, ambii reușind 
ciștige, fiecare la 
lui trofee care, 
sporturilor lor, sînt 
ca adevărate culmi ale 
ei și ale perfecțiunii, 
și-a însciis numele de 
pe lista cîștigătorilor 
bledonului. Iar Fignon

Laurent Flgnon să£ ...... .. ......

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. I)

(9,13-s.n.), iar atunci cînd Ră
ducanu trimitea o minge greu 
de oprit (10,28-s.n.) formația 
pregătită de I. Capșa se vedea 
ultima oară în avantaj. 4—3. 
Pentru că. în timp ce aceasta 
pierdea prea ușor balonul, oră- 
denii înscriau patru goluri la 
rînd: Garofeanu (10,45), Cos
trăș (13-s.n.), Gordan (16,23 s.n.), 
Fejer (18,13), ultimul meri tind 
un premiu de frumusețe- Deci, 
4—7 ! Handicap sever pentru un 
derby, redus de Răducanu 
(18,44) și Ș. Popescu (19,22). am
bele din superiorități, dar Gor
dan a fost scăpat pe contraatac 
(20,59) și Crișul a abordat sfer
tul hotărîtor cu 8—6. Egalitatea 
a survenit repede, Zaharia și 
Cr. Dan fructifidnd. inspirați, 
două situații de s.n. (21,42. res
pectiv 22,34), dintr-una similară 
punctînd și Gordan (23.06). după 
ce E. Ionescu șutase în bară. 
Dar egal în min. 24,24, la mă
iastră execuție din centru a lui 
Ș. Popescu, după care Dinamo 
a avut superioritate, irosită în
să. marcînd în schimb, din pe
nalty, Costrăș (26,21). 10—9
pentru oaspeți. într-un final de 
reală tensiune, cînd orice pă
rea posibil. Moîceanu a găsit 
(27.38) calea spre un gol pre
țios pentru echipa sa: 10—10.

Au jucat: DINAMO: Simion 
(Diaconu) — E. Ionescu, Arde
lean. Hagiu, Răducanu, Moi-

ceanu, S. Popescu, Dan, Olaru, 
Zaharia, Găvruș; CRIȘUL: Ra
da — Illes, Fejer, Pantea, Gor
dan, Kiss, Costrăș, Garofeanu, 
Rat. Au condus un meci difi
cil V. Median și R. Timoc, pri
mul dictînd 16 din cele 22 de
cizii majore (fiecare echipă a 
primit cite 9 eliminări), avînd 
însă un arbitraj inegal în a- 
precierea fazelor identice.

VOINȚA — STEAUA 4—11 
(1—3> 0—2, 0—1, 3—5). Bucu- 
reștenli au evoluat mult mai 
bine ca marți. în vreme ce clu
jenii, care cîștigaseră prima 
partidă cu 6—5, au făcut un joc 
submediocru. Ei au marcat de 
altfel primul gol din acțiune 
în min. 21,46! Au înscris Sabău 
2, Sebok, Colceriu (V). Ange- 
lescu 4, Chețan 2, Balanov 2. 
Duculeț, Vamoș, Nuțu. Au ar
bitrat D. Paraschivescu — G. 
Chirculete. (M. RADU, coresp.).
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ATLETISM > Concursul de 
maraton rezervat veteranilor, 
desfășurat la Kuantam (Malaye- 
zia), a fost cîștigat de atletul 
olandez Thomas Kusters. înre
gistrat cu timpul de 2.54:11

BASCHET o în finala turneu
lui masculin de la Ostrava. e- 
chipa locală NGKG a întrecut cu 
scoru de 77—75 (42—38) forma
ția Jalghlris Kaunas.

CĂLĂRIE • Concursul inter
național d? ta Hanovra s-a în-

$

să 
vremea 

în lumea 
înțelese 

glorl- 
Borg 

5 ori 
Wim- 
a 

vut de două ori satisfacția de 
a fi cîștigat Turul Franței, 
care va rămîne mereu cel 
mai plăcut dintre visurile 
lumii pedalelor. Se pare în
să că și sfirșiturile de carie
ră ale celor doi au ceva co
mun. Căci dacă suedezul a 
renunțat, la doar 26 de ani, 
la viața de competiție, anun- 
țînd, primul, că tenisul la 
cel mai înalt 
sursă 
un și 
stress, 
să fie 
strează 
să-și devoreze propriii 
pioni. Deși neplăcut, 
mentul trebuie consemnat ca 
atare

La recent disputatul pre
miu al Națiunilor, competiție 
de vîrf o ciclismului profe
sionist, desfășurat la Cannes, 
dublul învingător al Marii 
Bucle n-a sosit decît pe lo
cul 17, la mai mult de 12 
minute de învingător, Char
lie Mottet, pe o distanță de 
numai 89 de kilometri in
succesul săi’ nu este nici

a-

că tenisul 
nivel este și 

de satisfacții, dar
mat mare izvor de 
Laurent Flgnon pare 
primul care demon- 
că șt ciclismul începe 

cam- 
event-

lui Artener. în minutul 34, Lă
cătuș va rata o mare ocazie 
de la numai 8 metri, pentru 
ca centrarea lui Cămătaru, din 
min. 44, 
tificată.

După 
tri s-au 
atac. Ei 
acțiuni încheiate 
de cap a Tui Belodedici și cu 
trei cornere consecutive. însă 
nefructificate. așa cum se va 
întîmpla și la multele lovituri 
libere din preajma careului 
formației gazdă, cînd șuturile 
lui Hagi și Boloni nu și-au a- 
tins ținta. în min. 65, după 
o caracteristică pătrundere în 
diagonală, Ungureanu a șutat 
periculos, pe lîngă bară ; 
apoi a șutat Iovan în por
tar, și acesta a reținut, 
în min, 81. la șutul lui Hagi. 
Pițurcă a deviat 
lîngă stîlpul stîng 
Finalul de partidă 
ratarea unor mari 
— șut violent.

să nu fie nici ea fruc-

reluare, jucătorii noș- 
aflat mai mereu în 
au început cu cîteva 

cu lovitura

Stadion 
bun ; 
circa 
poartă : 4—7) '

AUSTRIA î
— Frind. Ped. 
neder — Vilfurth 
(min. 78 Werner) ______
Schachner (min. 79 Ogris) Pol
ster, RODAX.

ROMANIA :
Bumbescu, 
REANU — 
Stoica). Boldn 
Lăcătuș. Cămăta u 
țurcă).

A arbitra* bine 
Bello (Italia).

Cartonașe galbene 
UNGUREANU “ —

Cartonașe roșii : BELODEDICI.

Prater • teren foarte 
timp rece : spectatori — 
6000 : Șuturi ; 8—19 (pe

Cornere : 4—8.
LINDENBERGER 
PEZZEY, Brau- 

Braumeister 
Artener —

Ling — IOVAN, 
BELODEDICI, UNGU- 
Mateuț (min. 77 
—Hogi Kleih 

(min. 65
T.

Pi-

©

Rosario LO

: LĂCĂTUȘ, 
BELODEDICI.

balonul pe 
al porții, 

a coincis cu 
ocazii : Hagi 

pe linsă 
bară (min. 85) ; la rîndul său. 
Rodax, după un un-doi a 
rămas singur în careu și a,, șu
tat pe lîngă poartă, de la 9—10 
metri (min. 87), după care. în 
ultimele două minute. Iovan 
a trimis, cu capul, peste poartă 
o minge de la 7—8 metri, iar 
Boloni, la centrarea lui Iovan. 
a reluat din voleu, însă porta
rul Lindenberger a reținut 
spectaculos. După această fază 
arbitrul a fluierat sfîrșitul par
tidei, încheiată cu acest scor 
alb. care deschide drumul ca-

lificării echipei Spaniei la tur
neul final Euro '88.

în acest meci decisiv echipa 
noastră a fost departe de ade
vărata ei valoare, ratînd 
tivul avut și văzîndu-și 
năruite munca și bunele 
tate de oină acum.

9 La Sevilla, ta cadrul 
minariilor C.E. grupa 
— Albania 5—0 (3—0). 
cat : Bakuero (min. 5. 
nichel (min 35 
Llorente (min 70,

obi-ec- 
astfel 

rezul-

preli-
I Spania 
Au mar- 
31 și 77),
II m) și

singular, nici cel mai neplă
cut din ultimul sezon, peri
oadă in care a alergat, ofici
al, nici mai mult nici mai 
puțin decît 140 de zile ! A 
cîștigat, e adevărat, unele e- 
tape in unele curse, dar la 
această oră de bilanț, cîntă- 
rește parcă mai greu ca ori
ce faptul că negăsindu-și 
altfel forțele de odinioară, 
Laurent pare a fi cochetat și 
cu dopingul... Presa de spe
cialitate, în 
Franța, n-a 
de a face
Fignon, declarațiile fostei ve
dete văzînd astfel lumina ti
parului : „De un an întreg 
n-am mai avut vacanță. N-a 
existat zi fără să pedalez. 
Sînt suprasaturat, gol. Nu 
am decît o unică dorință*: să 
mă odihnesc, să uit. Vreau 
să pun bicicleta într-un colț 
și să nu mă mai oblige nimeni 
s-o ating... „Chiar dacă nu 
înseamnă, poate, sfîrșitul, a- 
ceastă declarație e trista, de- 
monstrînd că autorul ei nu 
mai face de mult timp sport 
din plăcere, că nervii săi nu 
mai suportă solicitările ex
treme ale unui efort prelun
git, adesea supraomenesc, 
car se întoarce ca un 
merang împotriva celui 
re-l face la infinit.

Așadar mai Intîi Borg 
tenis, acum Fignon in 
clism. Doi ași ai sportului 
mondial părăsind arena îna
inte de a fi dat totul, îna
inte de a fi putut scrie 
că multe pagini frumoase 
istoriei sportului...

primul rlnd din 
scăpat prilejul 

lumină In caz l

bu- 
ca-

in 
ci-

în- 
ale

Radu TIMOFTE

3
3

i
3

• Frații MaraJona în plină 
activitate... Celebrul Diego Ma
radona a jucat săptămina tre
cută in Arabia Saudită în for
mația Al Ahli, care a învins pe 
campioana Danemarcei. Brondby, 
cu 5—2 1 Dtego a marcat 2 
puncte și a fost coautor la ce
lelalte 3 . Apoi profitînd de 
pauza din campionatul Italiei, 
jucătorul de la Napoli a evo
luat în Spania, în formația din 
liga secundă Granada. Aceasta 
a întilnit cunoscuta echipă sue
deză Malmo F.F., pe care a în
vins-o cu 3—2. Numai că aici 
n-a jucat doa- Diego Maradona, 
ci și frații să Hugo (de la As- 
coli) și Lalo (dr- la Granada). 
Două din cele 3 goluri ale în
vingătorilor a-u fost înscrise de 
Diego și Lalo Q Meciuri tur din 
Cupa Spaniei : Sestao — Real 
Madrid 0—0 !, Linares — Athle
tic Bilbao 0—2. F.c. Barcelona
— Murcia 2—0, Huelva — Cadiz
1—3, Celta Vigo — Zaragoza 
1—0, Castellon — Santander
1—0, Valladolid - Osasuna 0—0, 
Valencia — Sevilla 0—0. Alican
te — Espanol 2—3, Figueras — 
Sabadell 1—0. 1 dense — Betis
Sevilla 0—0. o Puține echipe 
europene sînt neînvinse în acest 
sezon în campionatele naționale. 
Printre ele se află Steaua Bucu
rești, Rapid Viena, Eindhoven, 
Liverpool, F.C. Porto, Sparta 
Praga. Aceasta din urmă a în
vins în etapa a 2-a cu 5—0 ! pe 
Bohemians Praga. Alte rezulta
te : Inter Bratislava — Banska 
Bystrica 3—0 Olomouc — Sla
via Praga 4—1 Vitkovice — Zi- 
lina 6—1. Spartak Hradec Kra- 
love — Preșov 4—1, Trnava — 
Cheb 0—0, Nitra — Dunajska 
Streda 0—0, Dukh Praga — Os
trava 2—2 în clasament condu-" 
ce Sparta Praga cu 21 p, urma
tă de Dunajska Streda 16 p, 
Olomouc și Cheb cu cîte 15 p.
• In C.E. de tineret : Spania

— Albania 3—o (2—0). Echipa 
Spaniei s-a calificat în sferturile 
de finală ale competiției.
• La Besancon, în cadrul ace

leiași competiții, echipele Fran
ței și R. D. Germana au termi
nat la egalitate : 2—2 (1—0).
• Aseară. în meci amical la 

Budapesta : Ungaria — R F. 
Germania 0—0.

SCURT © PE SCURT © PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT 9

cheiat cu o probă de obstacole, 
în oare victoria 
tivului austriac 
mann, p calul 
timpul de 33 61 
nalizare. Vest-^ermanul 
Beerbaum („Castor**' s-a 
p*3 locul doi cu 36,68, î 
ce eampic/iul englez 
Broome („Countryman 
pat locul trei în 42,36

HOCHEI PE IARBA
Nairobi s-" disputat

a revenit spor- 
Thomas Fruh ■ 

.Grandeur**, cu 
și 0 puncte pe- 

Ludg'er 
situat 

în timp 
David 

a ocu-

A La 
întîlnlrea

amicală dintre echipele masculi
ne ale Asiei și Africii. Selecțio
nata Astei a obținut victoria 
cu scorul de 5—1 (3—1).

ÎNOT • In concursul de 
Olomouc. înotătorul 
Milan Kladlva a 
vingător în două 
liber — 53,50 și 
— 58.30. în proba 
100 m spate pe primul loc 
situat Margit 
Germană), cu

Îs 
cehoslovac 

terminat în- 
probe : 100 m 
100 m fluture 
feminină de 

s-a 
Jaskulek (R.D. 
timpul de 1:07,80.

SCRIMA • Concursul de spa
dă de la Varșovia a fost cîștigat 
de scrimerui polonez Robert Fe- 
ltslak care l-a Întrecut ta ” 
lă cu 10—8 pe coechipierul 
Petr Jablkowskl.

TENIS • In „Turneul 
ploanelor** ce se desfășoară la 
New York, Martina Navratilova 
a învins-o ou 6—4, 7—6 pe Cata
rina Lindqvist, lar Manuela 
Maleeva a dispus cu 4—6. 6—4,
6—3 de Claudia Kohde.
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