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însemnări de la întreprinderea Carbochim din Cluj-Napoca
Unitate economică fruntașă 

pe județ și chiar pe plan re
publican, întreprinderea Carbo
chim din municipiul Cluj-Na- 
poca întîmpină Conferința Na
țională a partidului cu noi rea
lizări în producție, care relie
fează nu numai munca avînta- 
tă. entuziastă a colectivului de 
aici, a comuniștilor, ci și o 
înaltă calificare, multe dintre 
produsele întreprinderii înlo- 
cuindu-le pe cele care, altăda
tă, se procurau din import. „în 
această privință, cum ținea să 
sublinieze maistrul Victor Zoi- 
caș, președintele comitetului 
sindicatului, există permanente 
căutări, strădanii, ambiții, la 
nivelul tuturor secțiilor și sec
toarelor, produsele autohtone 
dovedindu-se Ia fel de eficien
te ca și cele pe care le impor
tam..."

Așadar, calitatea muncii, spi
ritul de inițiativă și de creație 
— iată ce este definitoriu 
marca familie a celor de 
Carbochim, formată cu precă
dere din oameni tineri, recep-

în 
la

La încheierea sezonului intern de scrima

DE CE NUMAI FLORETISTELE ?

întreceri, o sin- 
de proporții : flo- 
aducînd pe plan- 
mai bun această 
actuală, începînd

Consecuția competițională a 
lunii noiembrie a încheiat se
zonul intern de scrimă, la 
București semnînd ultimul act 
seniorii — în întrecerea indi
viduală dotată cu Cupa Româ
niei și în etapa decisivă a Di
viziei Naționale, iar la Brașov 
— juniorii I, care și-au desem
nat noii campioni, âtît în proba 
individuală, cît și în cea pe 
echipe.

Din sutele de asalturi dispu
tate în Sala de scrimă Floreas- 
ca din Capitală, de-a lungul a 
nouă zile de * 
gură surpriză 
reta feminină, 
șe tot ce are 
armă la ora 
eu selecționabilele care s-au im
pus la „mondialele" din acest 
an (în frunte cu campioana 
lumii. Elisabcta Tufan, de la 
Steaua), și terminînd cu juni
oarele mici, a dat cîștlg de 
cauză în Cupa României unei 
junioare, Laura Badea (C.S.Ș. 1 
București). Sigur, coeficientul 
surprizelor este mal mare în 
Cupa României, definită, nu 
înrimplător, In toate sporturile, 
drept o întrecere K.O., cel cu 
șansa a doua mobilizîndu-se la 
cea mai înaltă cotă pentru a

MULTE MECIURI AȘTEPTATE CU INTERES
In penultima ETAPA DIVIZIONARĂ LA JUDO

’ Simbătă și duminică, la Bucu
rești, Oradea și Brașov se vor 
desfășura întrecerile penulti
mei etape, a IlI-a, a Diviziei 
A de judo. în toate cele trei 
grupe sînt programate meciuri 
deosebit de interesante. în Ca
pitală (Sala Rapid) își vor 
disputa întîietatea, printre al
tele. două dintre fruntașele cla
samentului, Steaua și Rapid 
Sinteza Oradea, care în toate 
cele 10 partide susținute pînă 
acum n-au cunoscut înfrînge- 
rea. Steaua are . și de astă 
dată un culoar favorabil, cele 
mai dificile meciuri fiind cele 
cu Independența Sibiu, Con
structorul Alba Iulia și cu Ra
pid București, în care forma-
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nu 
cu 
si- 
re-

tivi la nou, la tot ce poate să 
fie în folosul colectivului, pen
tru propășirea lui. „Calitatea se 
află și în atenția muncitorilor 
și tehnicienilor care, în orele 
lor libere, practică exercițiul 
fizic, o disciplină sau alta , a- 
firmă economistul George Cos- 
ma, președintele asociației spor
tive. Dacă doriți să vă convin
geți..."

Șî, pentru a ne convinge, 
ne-am limitat la dosarele 
fol și fișe de concurs, cu 
tuații statistice (din care
zultă că mai bine de două tre
imi dintre oamenii muncii de 
aici sînt cuprinși în cel puțin o 
activitate sportivă de masă), ci 
ne-am deplasat în vecinătatea 
întreprinderii, la complexul ce
lor de la „Clujana", pe care cei 
de la Carbochim îl folosesc în 
comun. Dar, cum ni s-a arătat 
(tot negru pe alb), îl și între
țin prin eforturi comune. Se 
realizează astfel două lucruri 
importante: ambele unități e- 
conomice din orașul de sub Fe- 
leac au posibilitatea de a-și

se impune în fața favoriților, 
pe baza sistemului eliminatoriu. 
La această ediție, însă, Cupa 
României la scrimă s-a desfă
șurat într-o formulă inedită, 
tabelul de 16 al eliminărilor 
nemaiprevăzînd, ca pînă acum, 
și posibilitatea recalificării în 
urma primului eșec, astfel In
cit înfrîngerea însemna șl în
cetarea cursei. O formulă, deci, 
„care pe care", orice ezitare 
sau eclipsă de moment puțind 
să însemne eliminarea. Nu pu
tem ști dacă Elisabeta Tufan 
n-ar fl ajuns totuși în finala 
de opt, ulterior eșecului suferit 
la Iudith Gyurkan (CSM Cluj- 
Napoca), pe baza sistemului 
clasic, al eliminărilor directe 
și recalificărilor, ca și Reka 
Lazăr (Tractorul Brașov) în po
fida înfrîngerii la Laura Badea, 
ca să ne referim doar la pri
mele două floretiste românce 
ale anului.

Dar, la fel de tentantă este 
și ipoteza că această armă, flo
reta feminină, a ajuns să fie 
în ultima vreme purtătoarea de 
cuvînt a scrimei românești în 
marea performanță tocmai po 
baza emulației existente între 
un apreciabil număr de talen
te. consacrate sau care bat Ia

ția din Ghenceaeste, după cal
culul hîrtiei, favorită. în schimb 
echipa orădeană va fi pusă la 
grele încercări și nu știm dacă 
va reuși să-și păstreze poziția 
a treia în clasament, mai ales 
după întîlnirile cu Constructo
rul Alba Iulia șl, îndeosebi, cu 
formația gazdă, Rapid Bucu
rești, care a pierdut doar în 
fața multiplei campioane a 

' țării, Dinamp București. Tot în 
această grupă vor mai evolua 
A.S.A. Tg. Mureș și Univer
sitatea C.F.R. Cluj-Napoca.

La Oradea este de departe 
favorită valoroasa echipă Di
namo București, al cărei prin
cipal obiectiv va fi obținerea 
victoriilor la scoruri cit mai
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desfășura, în condiții optime, 
toate competițiile sportive de 
masă și în același timp se și 
pot confrunta (sportiv, se în
țelege) și realiza un schimb- de 
experiență permanent. „De bu
nă seamă, tot in sprijinul cali
tății activității sportive", cum

Tiberiu STAMA

(Continuare tn oa<? 2-3)

Marginalii la Campionatul Balcanic de handbal feminin

UN EXAMEN TRECUT CU BINE, DAR
URMEAZA UN ALTUL, MAI DIFICIL, ÎN DECEMBRIE

de 
cîș-

feminină
noastre a
— cea de a 

Campionatului

Reprezentativa 
handbal a țării 
tigat — se știe 
șaptea ediție a 
Balcanic. O performanță nota
bilă, desigur, întrucît echipa a 
căpătat mai multă încredere în 

porțile afirmării, aparținind 
unor promoții diferite, toate 
însă reprezentînd tînăra gene
rație. Este edificator faptul că. 
pe tabloul eliminărilor de 16

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag 2-3)

DINAMO BUCUREȘTI: TINEREȚEA

deAPARENT AR FI VORBA 
două noțiuni total diferite; nu
mai aparent, pentru că zăbo
vind vreme de cîteva ore în 
intimitatea acestui veritabil la
borator al marii 
ne-am convins 
timpului prezent poate 
sta de minune cu zecile 
(mai exact aproape 40) 
torie sportivă. Care 

performanțe 
că tinerețea 

coexi- 
de ani 
de is- 
istorie, 

vom vedea îndată, se suprapu
ne în multe momente ale sale 
eu cea a sportului românesc

w

pentru a-și menține pune-mari 
taverajul net superior față de 
al Stelei, principala sa adver
sară în această ediție, cu care 
se va întîlni în ultima etapă. 
La Oradea vor mai concura 
Constructorul Miercurea Ciuc, 
C.S.M. Borzești, Rulmentul 
Bîrlad, Petrochimistul Pitești, 
Danubiana București și T.C.I. 
Oradea, ale căror confruntări 
rămîn deschise oricăror rezul
tate.

Celelalte 7 divizionare se vor 
întîlni la Brașov; Nitramonia 
Făgăraș, Politehnica Iași, Car- 
pați Mîrșa, Oțelul Tîrgoviște, 
Strungul Arad, Minerul Cîrnpu- 
Iung Muscel și Dinamo Brașov.

...Un ciclu de 3 ani s-a încheiat, 
un altul a început. Iată că, după 
ce Bucureștiul (1934), Cluj-Napoca 
(1985) și lașul (1986) au găzduit 
primele 3 ediții .le „triunghiula
rului* facultăților de Istorle-FUo- 
zofie, mareînd primul ciclu al 
acestei extrem de atractive între
ceri sportive studențești. Capita
lei i-a revenit din nou sarcina și 
onoarea de a inaugura un nou 
ciclu de trei ani. Și nu se poate 
spune că bucureștenii nu au res
pectat tradiția și renumele de 
buni organizatori și de gaze pri
mitoare cu cate ne obișnuisem. 
Dimpotrivă, totul a fost la înălți
me, lăudabilele eforturi ale bucu- 
reștenllor fiind încununate cu cel 
mai prețios trofeu : acela al os
pitalității...

Cîteva cuvinte despre sistemul 
de desfășurare a acestui concurs. 
„Cupa facultăților de tstorie-Fi- 
lozofie" se constituie Intr-o în
trecere care înglobează trei do
menii : profesional (comunicări 
științifice). cultural și sportiv. In 
ceea ce privește concursul spor
tiv, acesta se organizează la 4 
discipline obligatorii (atletism — 
băieți și fete : baschet — fete ; 
fotbal ; șah — întrecere pe echi
pe, fiecare delegație aliniind la 
start cite doi băieți și două fete) 
și una la alegere (badminton, te
nis de cîmp sau, cum a fost ca
zul la actuala ediție, tenis de 
masă), tn acest an, întrecerile 
sportive s-au disputat pe baze 
sportive aflate in diferite părți 
ale Bucureștiuh l (Baza sportivă 
de la Drept, cea de la Panduri, 
Stadionul Tineretului).

Ca o privire de ansamblu, con

forțele proprii, are un bun to
nus înaintea apropiatului start 
pentru C.M. grupa B din Bul
garia (9—20 decembrie), care 
asigură învingătoarei califica
rea la Jocurile Olimpice din 
1988. Trebuie, însă, să preci
zăm — fără a minimaliza vic
toriile handbalistelor noastre — 
că formația Bulgariei a evo
luat la Constanța cu o altă gar
nitură, inferioară ca valoare 
celei pe care o va alinia, în 
decembrie, la Burgas, iar din 
„naționala" Iugoslaviei au lip
sit trei jucătoare de bază.

Antrenorii formației Româ
niei, loan Bota și Lucian Biș
niță — ca și antrenorul federal 
Pompiliu Simion, implicat în a- 
ceeași măsură în pregătirea co
respunzătoare a handbalistelor 
—, după o perioadă de verifi
care (în care Balcaniada a în
semnat un important criteriu) 
a mai multor jucătoare, au de
finitivat lotul de 15 cu care ur- 

UNUI CLUB DE MARE TRADIȚIE
sa, vicecampioană națională la 
tenis) subliniază cum nu sa 
poate mai bine ideea din titlu. 
• LA LOC DE CINSTE în 
palmaresul anului 1987, de fapt 
pe primul loc în „top", se si
tuează, firește, titlurile mondia
le ale Aureliei Dobre. Noua stea 
a gimnasticii feminine aici, la 
Dinamo, și-a început ucenicia, 
în sala acestui club, sub în
drumarea antrenorilor Florin 
Ștefănescu și Emilia Liță, și-a 
desenat „decolarea" superbului 
zbor de la Rotterdam. Alte 
zeci și zeci de fetițe — le-am 
urmărit venind și plecînd de la 
sală, într-un permanent du-te- 
vino — doresc să-i calce pe 
urme. Pînă atunci, firește, mai 
este, la cei numai 15 ani ai săi 
Aurelia anunțînd o supremație 
abia începută. • O „GHEATA 
DE AUR“ nu e un lucru nou 
aici: primele două le-a obținut 
Dudu Georgescu, Rodion Cămă- 
taru l-a imitat în acest an. A- 
dăusîndu-i șl pe un Ene I și 
II, Frățilă și Dumitrache, ne 
vom întîlni cu încă un punct 
de tradiție — golgeterul cam
pionatului nostru de fotbal a 
fost ades îmbrăcat în tricoul 
alb-rosu ® ACTUALA VICE
PREȘEDINTĂ A CLUBULUI 
este fosta internatională de vo
lei Doina Ivănescu, ani în șir și 
antrenoare a sextetului feminin. 
Spicuim din statisticile pe care 
ni le înfățișează: 14 medalii, la 
Campionatele Mondiale’ ale a- 
cestui an (Aurelia Dobre nu

Sorin SATMAR1

boxului 
Ion Mo-

atletismului dinamovist. 
în timp de Mihaela Pe- 
Argentina Menis, hand- 
Covaci, Penu, Samungi,

însăși. Nicolae Linca — singu
rul „aur olimpic" al 
nostru, împreună cu 
nea sau frații Cuțov, Hie Save! 
și Constantin Grecescu — des
chizători de pîrtie în perfor
manta 
urmați 
neș și 
baliștii
Licu, luptătorii Cernea și Mar- 
tinescu, canoistul Leon Rotman 
sau baschetbalistul Gheorghe 
Novac — cu toții au cunoscut 
marea afirmare internațională 
șlefuindu-șl măiestria în renu
mitul parc sportiv din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Iar dacă vom 
adăuga și numele lui Ivan Pat- 
zaichin, deținătorul celei mai 
strălucitoare colecții de meda
lii mondiale și olimpice din 
sportul nostru, vom fi. sperăm, 
îndeajuns de convingători. • 
PRIN CE ESTE REPREZENTA
TA TINEREȚEA? Echipa de 
fotbal, mînjii lui Mircea Lu- 
cescu, ar fi cel mai bun „am
basador" al ideii. Răducioiu. 
Jercălău, Lupescu, Sava. Du- 
mitrașcu, Stelea constituind tot 
atîtea argumente. Ca și Coeuț 
și Zaharia — la handbal. Sine- 
vici, Hălmăgeanu, Constantin 
Viorel sau Mircea Ivanov — la 
baschet. Bogdan Olarn și Mi
hai Zaharia — la polo. Floren
tin Ion — la rugby. După cum 
nume ca Moiceanu (tatăl — fai
mos ciclist, fiul — poloist de 
lot national). Licu (tatăl — cu
noscut internațional, acum an
trenor. fiul — jucător în echi
pa de handbal) ori Samungi 
(fostul campion mondial la 
handbal se mindrește cu fiica 

cursul sportiv a fost dominat de 
reprezentanța facultăților din 
București și Cluj-Napoca, cel care 
și-au disputat de altfel intiletatea, 
studenții ieșeni vrezentindu-se da 
data aceasta (cu excepția șahului, 
pe care-l domină cu autoritate 
de ani de zile) la un plafon valo
ric mai scăzut. Întrecerile de 
atletism, care au cuprins 8 pro
be (100 m săritura tn lungime 
— ambele probe rezervate atit 
băieților, cit șt jetelor ; 500 m 
fete și 1000 m băieți) au fost do
minate de gazde, care și-au ad
judecat 4 din acestea ; lungime 
(f) : Ioana Iancu ; 100 m și lun
gime (b) : Adrian Drăgușanu și 
1000 m: Eugen Prună. La 100 m și 
500 m (f) a cîștigat Monica Tarnu 
(Cluj-Napoca). Competiția 
baschet a fost adjudecată 
gazde (la egalitate de puncte 
celelalte două echipe, dar cu 
coșaveraj mai bun), fotbalul

de 
de 
cu 
un 

......_______ a
fost dominat categoric de repre
zentanții Clujului, șahul, după 
cum spuneam, de ieșeni, tn timp 
ce tenisul de masă a revenit de 
justețe studenților clujeni. Clasa- 
samentul generai : 1. București,
2. Cluj-Napoca, 3. Iași.

O întrecere disputată sub cele 
mai bune auspicii, în care toți 
competitorii au luptat cu ardoare, 
o atmosferă superbă, studențeas
că, o competiție ce merită și 
trebuie a fi continuată, mai ales 
că aceasta este unica posibilitate 
oferită studenților celor trei fa
cultăți ‘ - - - • —-
țară de 
un util

de Istorle-Filozofle din 
a se întllni, de a efectua 
sehimb de experiență.

Paul ZAHARIA

să se deplaseze In Bul-

tndoială. Campionatul

mează 
garia.

Fără 
Balcanic a fost de maximă uti
litate, Anca Balea, Doina Ro- 
dcanu, Ioana Vasilca, Valenti
na Cozma, Filofteia Danilof, 
Estera Matefi, Mariana Tîrcă, 
Eva Mozsi, Edit Tdrok. Cristi
na Tache, Manuela Iile, Elena 
Ciubotaru, Maria Verigeanu, Li
dia Butnărașu, Marinela Doiciu 
acționînd ca o echipă bine o- 
mogenizată. Handbaliste cu un 
număr impresionant de selec
ționări în echipa națională (167 
Verigeanu, 146 Mozsi, 114 Ciu
botaru, 92 Cozma, 86 Tîrcă etc) 
și-au dat seama că singure nu 
pot duce tot greul, acceptîn- 
du-Ie total pe mai tinerele, dar 
foarte talentatele Balea, Matefi, 
Butnărașu, Doiciu.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in nao a 4-a)
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Finalele Datiadei $i ale Campionatului Republican de rachetomodelc machete

ORDINEA A FOST DECISĂ DE PROBELE DE ZBOR
Ultima mare competiție, din 

calendarul F.R. Modelism, pentru 
rachetomodelc, dar și cea mai 
dificilă, s-a desfășurat cu ocazia 
celei de a 5-a ediții a Salonului 
național de modelism, cînd au 
avut loc finalele Daciadei și ale 
Campionatului Republican de ra- 
chetomodele machete și de alti
tudine, la care au fost prezențl 
47 sportivi din șapte cluburi și 
asociații. Numărul mai mic de 
concurenți reflectă gradul ridicat 
de dificultate al celor trei probe 
cuprinse în program, pentru că 
doar sportivi bine pregătiți, cu 
mare experiență In construcția 
cu succes a unor modele de bună 
calitate îșl permit să se înscrie 
la astfel de manifestări. Nu-i mal 
puțin adevărat, însă, că actuala 
participare redusă se datorează 
și faptului că secții cu rezultate 
notabile — precum C.S.T.A. Ba
cău și Voință S blu — au lipsit.

Cu toate acestea. Întrecerea a 
fost deosebit de interesantă, cei 
mai mulți participant! expunînd 
modele îmbunătățite calitativ ca 
documentație și construcție, el 
demonstrînd. totodată, preocupări 
rodnice și concrete de asimilare, 
autodotare și aplicare a progre
sului tehnic. -Cel mai bun exem
plu în acest sens este dat de fap
tul că printre numeroasele mo
dele în concurs — cum ar fi cele 
ale navelor Ariane 01. Saiuz, Sa
turn V la S 7 și Eridan. Inter- 
cosmos. Meteor. Skylark. Sonda 
09, la S 5 C — s-a aflat și ra- 
chetomodelul Patriot.

Disputele cele mai spectaculoa
se au avut loc la două clase de 
concurs, ordinea finală fiind de
cisă de probele de zbor, standul 
adueînd doar în prim-plan pe cel 
mai valoroși rachetomodeliștl 
Astfel au stat lucrurile la ma 
cheta de altitudine cu motor în
tre 5,1 și 10 N/s (S 5 C), unde, 
după prima parte a competiției 
prin punctajul acordat de juriu 
la proba de stand — pentru exe 
cutarea cît mai exactă a dimen
siunilor la scară respectarea da

telor și a complexității construc
ției, vopsirii și înmatriculării, în 
tocmirii dosarului de documen
tație tehnică — și-au depus can
didatura pentru un loc pe podiu
mul de premiere Lucian șercăia- 
nu (Chimia Buzău) cu 590 p, Ma
riana Guzu (A.S.A. București) 
571 p, Clprian Radu (Chimia) 
558 p, Gabriel Constantinescu 
55C p și Adrian Vioreanu 549 p 
(ambii de la Politehnica Bucu
rești), Iosi Kokossy 535 p, Imre 
David 526 p șl Petru Malei 519 p 
(toți de la Explorări Deva). In 
proba de zbor, Kokossy și Malei 
mai primesc 569 p, respectiv 405 
p, astfel că primul devine cîștl- 
gător cu un total de 1104 p, în 
timp ce adversarul, cu 924 p,
ocupă locul doi. Ceilalți, fie că 
au ratat startul sau zborul, fie 
că din cauza timpului nefavo
rabil (plafon de nori sub 400 m). 
teodolitele nu le-au depistat mo
delele. au fost nevoiți să se mul
țumească cu punctajele de la 
stand. Cum notam mai sus, la 
clasa S 7 — machetă la scară eu 
motor între 0 și 80 N/s — situa
ția s-a repetat, de astă dată însă 
în favoarea a doi dintre concu- 
renții care la S 5 C nu s-au nu
mărat printre laureați. Este vor
ba de L. Șercălanu și I. David, 
care realizează la proba de zbor 
cele mal bune rezultate (135 s 
media a trei lansări buzoianul și 
74 s sportivul de la Deva), ast- 
fe1 că el ocupă primele două 
trepte ale podiumului.

Prezent la finale, secretarul 
F.R. modelism, prof. Mihail Zan- 
ciu ne-a declarat : „Precizia exe

cuției machetelor și documentația 
au evidențiat o bună cunoaștere 
a rachetelor, a vectorilor șl a 
transportoarelor cosmice. De re
marcat motoarele rachetomodele- 
lor, realizate după concepții pro
prii șl care au jjermis afirmarea 
României la „mondialele" din 
Iugoslavia, motoare construite la 
C.S.T.A. Suceava și Metalul Tîr- 
goviște șl care corespund celor 
mai exigente cerințe. Totodată, 
rachetomodellștii au demonstrat 
că sint foarte buni artificieri, 
stăpinesc tehnica rachetomodele- 
lor, lansarea, zborul, controlul 
acestuia și întoarcerea pe pă- 
mînt a modelului. Ei cunosc bine 
micromotoarele cu pulberi, Uti
lele, inițierea de la distanță, tem
porizarea pirotehnică, combusti
bilii moderni".

CLASAMENT, S 1 A (racheto- 
model de altitudine cu motor în
tre 0 și 5 N/s), seniori, indivi
dual : 1, Petre Nicolae (Metalul 
Tîrgoviște) 596 p, 2. G. Constanti
nescu 529 p, 3. Horațlu Donia 
505 p (ambii de la Politehnica 
București) ; echipe : 1. Politeh
nica 1489 p, 2. Metalul 1087 p, 3. 
Chimia 946 p ; S 5 C, seniori, 
individual : 1. I. Kokossy, 2. P. 
Malei, 3. Mariana Guzu ; echipe : 
1. Explorări 2028 p, 2. A.S.A. 
București 1050 p ; S 7, seniori in
dividual : 1. L. Șercăianu, 2. I. 
David, 3. Gheorghe Țuțulea (Me
talul Tîrgoviște) ; echipe : 1. Ex
plorări 1280 p, 2. Chimia 728 p.

loan NOVAC

„CUPA VOINȚA*' LA CROS
Clubul bucureștean Voința or

ganizează duminică, în Capita
lă, o competiție de cros do
tată CU „Cupa Voința". între
cerile sînt deschise tuturor ca

tegoriilor de concurenți. Ele vor 
avea loc, de la ora 10, pe un 
traseu amenajat pe str. Maior 
Coravu.

FINALELE
CAMPIONATELOR 

DE ȘAH
PREDEAL, Puține schimbări 

in ordinea fruntașilor clasa
mentului, în finala Campiona
tului Național masculin, după 
a 10-a rundă. Remize au fost 
partidele Ionescu — Gheorghiu, 
Ghindă — Biriescu, Armaș — 
Griinberg, Ștefanov — Pavlov. 
Nicolaide — Șubă și Ciolac — 
Tratatovici. Două partide de
cise, în care la prima victorie 
s-au aflat Ghițescu (învingător 
asupra lui Dumitrache) și Ma
rin (cîștigă, cu negrele, la Stoi
ca). Foișor a fost liber. în cla
sament conduce Florin Gheor
ghiu, cu 6,5 p. urmat de S. 
Griinberg și M. Ghindă — 6 p, 
M. Șubă, O. Foișor (cîte o par
tidă mai puțin), M. Pavlov — 
5,5 p.

BUCUREȘTI. în runda a X-a 
a finalei feminine, toate parti
dele au fost decise și lidera 
învinsă : Stanciu — Baumstark 
1—0 ! în celelalte întîlniri s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Mureșan — Kozma 1—0, 
Chiricuță — Caravan 1—0, Du
minică — Stanca 1—0, Jicman 
— Ghindă 0—1, Bolcu — Kun 
Minescu 1—0, Popescu — Bă- 
dulescu 0—1, Ganț — Stroe 0—1. 
Acum, în fruntea clasamentu
lui sînt trei jucătoare, Ga
briela Stanciu, Eugenia Ghin
dă, și Margareta Mureșan 
acumulînd cîte 7 puncte. 
Pe următoarele locuri se află 
Gertrude Baumstark 6,5 p, Li- 
gia Jicman 6 P, Cristina Bădu- 
leseu și Mariana Duminică 5,5 
p, Mădălina Stroe 5 p.

Azi se dispută runda a Xl-a.

REZULTATE D
• BASCHET

Rezultate din Divizia B de ti
neret la baschet — MASCULIN, 
seria I : Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîl
cea — I.C.E.D. II A.C.M. 6 Car- 
păți București 71—74 (34—38),
C.S.U. Oțelul Galați — Politeh
nica Mine-Energle București 
85—73 (49—41) Sodistul Rm. Vîl
cea — URBIS București 74—82 
(40 -42), Sodistul Rm. Vîlcea — 
Politehnica București 83—88 (46— 
47). Oțel Inox Tîrgoviște — C.S.U. 
Oțelul Galați 98—87 (47—44); s-a
ria a II-a : Mecanica C.S.Ș. Me
dias — Automatica București 
87—79 (51—37), Automatica Bucu
rești — Universitatea Metalul 
Roșu C.S.Ș. Cluj-Napoca 102—95 
(52—52), Gloria Pandurii C.S.Ș. 
Tg. Jiu — Metalotehnica C.S.ș. 
Tg. Mureș 87—96 (47—53). Meta
lotehnica Tg. Mureș — Mecanica 
Mediaș 90—63 (51—35), Olimpia
C.S.ș. Arad — Automatica Bucu
rești 50—76 (31—39), Pandurii Tg. 
Jim — Universitatea Cluj-Napoca 
94—86 (45—40) ; FEMININ, seria
I : Rapid II C S.Ș. 5 București 
— Robotul C.S.Ș. Bacău 77—87 
(43—40), Voința C.S.ș. Uni-ea 
Iași — Autobuzul C.S.Ș. Focșani 
51—38 (37—25), C.S.Ș. 1 CONPREF 
Constanța — Robotul Bacău 84— 
53 (33—23) 5 seria a II-a : Mobila

DE CE NUMAI
(Urmare din pag I)

NOI ÎMPLINIRI ÎN SPORT
(Urinare am pag |;

revine la această idee econo
mistul George Cosma.

Sigur, calitatea în activitatea 
sportivă vrea să însemne și 
perspective în performanță. Pe 
noi, însă, ne-a interesat doar 
sportul pentru toți, felul cum 
oamenii muncii de aici iau par
te la întrecerile cuprinse în 
programul competitions], pe 
secții, pe ateliere, pe sectoare. 
Și este deosebit de încurajator 
că, începînd cu șahul, care be
neficiază de un animator neîn
trecut. în persoana tînărului 
ing. Dan Gafencu, și încheind 
cu sportul cel mai îndrăgit

„care a fost și răniine fotba
lul" (o spune cu toată inima 
maistrul Zoicaș, nelipsit de la 
meciurile de casă, cu 6 echipe 
și cu „Coridonul" în prim- 
plan). activitatea sportivă de 
masă angrenează sute de tineri 
și tinere, printre care jucători 
de popice (în frunte cu mun
citorul Vasile Sălăjan și tova
rășii săi de la Electrozi), volei
baliști (tehnicianul Iosif Sekeli 
oferă un buh exemplu pentru 
toți, ca sportiv, dar și ca in
structor!), amatori de drumeție 
și excursii (informaticiana Ma
ria Farcaș are grijă ca la ac
țiunile din Apuseni și Carpații 
Orientali să ia parte reprezen

tanții tuturor compartimentelor 
de producție), jucători de tenis 
de masă și, desigur, amatori de 
pugilat (am văzut un ring 
regulamentar instalat pe scena 
sălii de festivități, pe care aș
teptau să urce numeroase pe
rechi) nu numai pentru că a- 
cest sport face parte dintre pre
ferințele ing. Ion Negrea, di
rectorul Carbochim-ului, ci, 
cum ne-am putut da lesne sea
ma, fiindcă această disciplină 
bărbătească și-a format adepți 
adevărați și statornici.

Să revenim puțin asupra pa
siunii pentru sport a informa- 
ticienei Maria Farcaș și să a- 
mintim că, în afară de turismul 
de masă pe care caută să-l si
tueze pe locul I în sportul 
pentru toți (și arc toate șanse
le!). ea colaborează direct cu

comitetul sindicatului în orga
nizarea gimnasticii de întreți
nere (la care înscrierile nu 
mai contenesc) și — o nouă ini
țiativă a fetelor de aici — în 
crearea unui cerc de gimnastică 
aerobică. Ar fi printre primele 
din unitățile economice clujene, 
alăturindu-se celor create în 
rîndurile studentelor.

Competițiile inițiate și orga
nizate în întîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului 
sînt, acum, la ordinea zilei, 
mareînd și aici, ca peste tot în 
țară, o participare entuziastă. 
A celor care de ani de zile se 
află printre fervenții practicanți 
ai exercițiului fizic, în mod 
sistematic, organizat, dar și a 
altora aflati mai de curfnd în 
familia iubitorilor de mișcare 
în aer liber.

sportive, cea mai vîrstnică era 
sătmăreanca Kozalia Husti (24 
ani 1), vicecampioană olimpică 
și mondială cu echipa Româ
niei, iar mezinele au fost Mi
oara David (Tractorul Brașov) 
și Laura Badea (ambele de 17 
ani), aceasta din urmă anun- 
țîndu-se de mare perspectivă, 
nu numai pentru că a terminat 
învingătoare în acest sezon in 
Cupa României și în Campio
natul Național al junioarelor.

Venind vorba de junioare, să 
menționăm că și în acest an, 
spre bucuria noastră, a conti
nuat fluxul afirmării pe plan
șele interne a unor talente. 
Iată. finala Cupei României 
și-au disputat-o Laura Badea 
și Emoke Musznay (C.S.Ș. Satu 
Mare), iar pe locul trei o altă 
colegă de generație, Carmen 
Leahu (Dinamo), toate, după

lor echipe 
făcînd ca

puncbul la categoria 100 kg, 
scorul să devină 9—1. (M. Tr.).

APROPIATUL SEZON este în- 
la A.S. Construcția I.A.C.E.D. 
cu pregătiri febrile. Nu ne refe- 
la antrenamentele pe uscat ale

I BASCHET. „FA1R-PLAY deplin la dublul 
meci feminin Chimistul C.S.ș. Rm. Vîlcea 
—- Universitatea C.S.Ș. Cluj-Napoca", ne-au 
declarat la unison arbitrii C. Dumitrache și 
I. Breza. Respectivii „cavaleri ai fluierului" 
au ținut să menționeze atașamentul publi
cului față de echipa vîlcea nă. pe care a 
susținut-o cu frenezie, în mod sportiv și 
fără nedoritele „completări" (huiduieli a- 
dresate formației adverse și arbitrilor) în- 
tîlnite, în mod regretabil, prin alte părți. 
• DIN IAȘI, corespondentul nostru Al. 
Nour ne-a relatat un episod nedorit din 
cursul meciului (de duminică) Politehnica 
C.S.ș. Unirea — RAMIRA Baia Mare. La 
un moment dat, antrenorul băimărean An
drei Molnar, nemulțumit de o decizie a 
arbitrilor, pe lîngă faptul că a protestat 
vehement, a aruncat în teren cheile de la 
vestiar, ceea ce i-a atras sancționarea cu 
fault tehnic și invitația de a părăsi sala. 
Adică, ce i se cuvenea... (D. St.)

CĂLĂRIE, 
referate și 
cercetărilor 
loc, de curînd la Tg. Mureș, prilej cu care 
dr. Barna Elek, șeful Complexului de ar
măsari Tg Mureș, a prezentat comunicarea 
„Pregătirea pentru sport a calului remont", 
singura de altfel din domeniul echitației. 
Reținem preocuparea tot mai activă a mu
reșenilor pentru dezvoltarea acestui sport, 
ei minîndu-și candidatura și pentru organi
zarea Campionatelor Balcanice din 1939. 
(Em F.)

O INTERESANTA Sesiune de 
comunicări tehnico-științifice a 
din sectorul zootehnic a avut

HANDBAL, la recenta balcania
da de handbal pentru senioare, de la Con
stanța Cristina Tache a primit — prin vo
tul sportivelor și al antrenorilor — invi
diatul trofeu de ,,Miss Balcaniadă". Felici
tări ! • FELICITĂRI și antrenorului Lucian 
Rîșniță, căruia soția sa, Vasilica (fostă 
campioană națională la gimnastică ritmică) 
i-a dăruit un fiu. Robert. (I. Gv.).

JUDO. IN RÎNDURILE oficialilor pre- 
zenți la Campionatele Europene de tineret 
de la Wroclaw a fost prezent și arbitrul 
român Ilie Papa» Participant pentru prima- IVII

oară la o competiție de acest nivel, 
Papa s-a bucurat de aprecieri favorabile 
din partea Comisiei de arbitri a forului 
european, încredințîndu-i-se să arbitreze, la 
centru, cîteva meciuri din etapele superi
oare ale competiției. (M. Tr.).
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Consiliul Municipal Bucu
rești pentru Educație Fizică și 
Sport, împreună eu Cabinetul 
municipal pentru activitatea 
ideologică și politlco-educati- 
vă, organizează astăzi, 27 no
iembrie a.c., în cadrul progra
mului de pregătire politico- 
ideologică lunară a cadrelor 
din. asociațiile sportive, din 
cluburi și consiliile sportive 
locale, dezbaterea pe tema :

„Concepția P.C.R., a secre
tarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
creșterea eficienței activității 
Ideologice în vederea formării 
omului nou, constructor al 
societății socialiste și comu
niste în România. Rolul con
științei socialiste în procesul 
edificării noii orinduiri so
ciale".

In cadrul dezbaterii, care se 
va desfășura la sediul Cabi
netului municipal de partid, 
din str. Povernei nr. 6, ince- 
pînd de la orele 12, vor fi 
subliniate sarcinile activului 
mișcării sportive din Capitală 
in lumina programului ideo
logic al partidului, a hotări- 
rilor Congresului al III-lea al 
educației politice și culturii 
socialiste.
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SANIE.
tîmpimat 
București 
rim doar 
elevilor și elevelor prof. Florin Țicu, ci 
și la rezolvarea problemei săniilor de con
curs, la care își dă permanent sprijinul, 
în mod voluntar, maistrul de prelucrare 
în așchiere Mircea Chifu (de la întreprin
derea de Mecanică Fină), în colaborare cu 
specialiștii atelierului I.E.A.B.S. „23 August" 
(responsabil : Ion Dinicu). Datorită price
perii și hărniciei tehnicienilor respectivi, 
precum și sprijinului primit din partea con
ducerii I.A.C.E.D. și 
sportivii secției au 
zile patru noi sănii 
iernii vor beneficia 
tine. Iată inițiative 
a fi consemnate. (D.

I
CUPLU de antrenori 
Cornel Rusu — Paul 

ÎNMULȚIT protestele, 
ale celor de pe băn-

POLO. UN NOU 
la echipa națională : 
Niculescu. _ ~ 
atitudinile nesportive__ _____ _
cile diferitelor formații divizionare. Astfel, 
la derbyul de sîmbătă, tinerii antrenori 
V. Rus și L. Pleșca au dat frîu liber ner
vilor în multe rînduri, primul dintre ei 
făcînd chiar gesturi vulgare după ce elevii 
săi reușeau cîte un gol. Or, e de așteptat 
cu totul altceva de la un tehnician aflat 
la începuturile profesiei — aproape de re- 
numele pe care l-a avut ca jucător... Să 
subliniem că intervenția oficialilor înaintea 
partidei de duminică a mai temperat spi
ritele. • PROBLEMA ARBITRAJULUI se 
cere din nou — mai mult ca oricînd — a- 
nalizată temeinic de factorii responsabili. 
Cert e un lucru : potoul nostru nu dispune 
la această oră de un număr corespunzător 
de „cavaleri ai fluierului" (a căror misiâne, 
s-o spunem deschis, nu este din cele mai 
simple, mai ales în cazul partidelor cu 
miză). (G. R.).

• S-AU a asociației respective, 
la dispoziție în aceste 
cu role, iar în timpul 
de șase sănii cu pa- 
frumoase, care merită 
St.).

PENTRU fetele de la 
și pentru antrenorul 

noua victorie în cam-

LUPTE. IN ULTIMA ETAPĂ a Diviziei 
de ,,greco-romane“), la reuniunea organizată 
de Dinamo, au participat echipele Crișul 

• Oradea și Electroputere Craiova, formații 
aflate pe ultimele locuri ale clasamentului. 
Deși adversarii nu le ridicau probleme, an
trenorii dinamoviști Ion Cernea și Nicolae 
Martinescu au alcătuit o formație reduta
bilă, din care au făcut parte majoritatea 
titularilor. în rîndul lor, și Ion Irimiciuc, 
la categoria 100 kg, numai .că acesta era 
solicitat la lotul național. Conform regula
mentului, antrenorii aveau dreptul să ami
ne disputarea meciurilor lui Irimiciuc și, 
firește, fostul campion european de juniori 
avea toate șansele să cîștige ambele dispute, 
iar Dinamo să obțină în ambele partide 
scorul maxim (10—0). Totuși, antrenorii di
namoviști, dovedind ospitalitatea lor de 
gazde, au cedat (prin neprezentare) ambe-

TENIS DE MASĂ.
Juventus M.I.L.M.C. 
lor, V. Dumitrescu, 
pionat a însemnat un prilej de bucurie in 
plus : era al 50-lea titlu înscris în palma
res în cei șase ani de la înființare. O co
lecție demnă de toată lauda, pentru care 
întreaga secție merită felicitări. & INGI
NERUL mureșan Deneș Paal, unul din 
componenții de bază ai echipei vicecam- 
pioane, este acum student și la A.S.E., pen
tru că. cum spune el însuși „vreau să 
fiu cu adevărat un specialist de valoare. 
iar sportul îmi creează acel cadru fizic și 
psihic necesar și în producție, dar și în 
pregătirea examenelor". Succes ! e AVÎND 
în vedere solicitările meciurilor etapei, an
trenorii de la Constructorul I.J.G.C.L. au 
hotărît ca luni să fie „zi liberă". N-a fost 
...de acord jucătorul Sever Naidin, care a 
solicitat să efectueze antrenamente și în 
această zi „pentru că la finalele indivi
duale vreau să mă număr printre fruntași". 
• DOI SUPORTERI înfocați ai tenisului 
de masă, Vasile Hîrșan și Gore Mileșan, și' 
o singură opinie : „Pasul pe treapta se
cundă a podumului sperăm să fie urmat 
de un altul și mai... mare la finalele indi
vidualelor, iar noi, mureșenii, să ne ară
tăm încă o dată că sîntem gazde ospita
liere". • SPECTATORI dornici de a învăța 
cît mai mult au fost componenții secțiilor 
de copil, care n-au lipsit de la nici o reu
niune, lecțiile oferite de campionii noștri 
europeni fiindu-le de mare folos. (Em. F.).

I
I

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea spor
tivă, Centru. de cercetări, îm
preună ou Consiliul munici
pal pentru educație fizică și 
sport București, sub auspi
ciile Universității cultuiral-ști- 
ințifice organizează luni 30 
noiembr c . 1987, orele 12,30, 
in sala Dalles o conferință 
cu tema : „Perspective ale 
utilizării simulatoarelor în 
programarea antrenamentu
lui". Prezintă tovarășii Pierre 
de Hillerin Emil Popa șl Vla- 

■- --'-or

ADMINISTRAȚIA de
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 20 NOIEMBRIE 
1987. Categoria 1 : 3 variante 
25% — autoturism Dacia 1300 ; 
categoria 2 : 2 variante 100% a 
12.450 lei și 13 variante 25% 
a 3.113 lei ; categoria 3 : 16,75 
variante a 3.902 lei ; categoria 
4 : 48,75 variante a 1.341 lei; 
categoria 5 : 194,25 variante a 
336 lei ; categoria 6 : 327 va
riante a 200 lei ; categoria X : 
1.848,75 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 35.508 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ 
au revenit participanților : 
Lunkuly Zoltan din Oradea,
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tuie într-o
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o-ria a' IV-a U” Electronica
Cluj-Napoca — G.I.G.C.L. Brașov 
1—3, Voința Zalău — ,Poli“ Ti
mișoara 3—2, explormin Ca
ransebeș — MARATEX Baia 
Mare 1—3

NETA DIFERENȚA DE VALOARE

o.
p. 
N.

giu.

vo- 
I-a, 
re»

ura 
Tg.

5.U. 
nța

■3 î
•tac 
ItO- 
eu- 
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MASCULIN - seria 1 : C.S.M. 
Delta Tulcea — C.S.U.I.M.N. Ga
lați 3—u ; Metalu Tîrgoviște — 
SARO Tîrgoviște 0—3, PECO Plo
iești — Gloria Tulcea 3—0 ; seria 
a Il-a : I.M.G. București — Cal
culatorul București 1—3, Rapid 
București — Prahova I.P.G. Plo
iești 3—0, Electra București — 
I.O.R. Bucuros 3—1 ; seria a 
IlI-a : Oltu Rm. Vîlcea — 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești 0—3, Oțe
lul oraș Dr Petru Groza — 
C.S.M. Caransebeș 3—0, Metalul 
Hunedoara — C.F.R. Arad 1—3 ; 
seria a IV-a • Explorări Motorul 
II Baia Mare — Chimia Victoria 
Zalău 3—1, A.S.A. Electromureș 
XI Tg. Mureș — Voința Alba 
Iulda 3—0, Silvania Șimleu Silva- 
niei — Electrotehnica Bistrița 
3—0.

Corespondenți: N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, I Guțu, N. Tokacek, 
* - - - — ------------ O.

N. 
C.

M. 
FI.

I. corduban, FI. Dumitru, 
Bălteanu, Gh G)idenherg, 
Magda, N Danclu, I. Pocol 
Albu, V. Sabău N. Costache, 
Ștefan., I. Plaștin M. Avanu, 
Boangiu, A Crisan și C, Barta
les.
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Dupâ meciul tur susținut de sportul Studențesc Id Verona

CALIFICAREA SE JOACĂ, FIIND
POSIBILA REEDITAREA EVOLUflEI

DIN PARTIDA
I VERONA 26 (prin telefon, de 

la trimisu. nostru special). Așa 
cum se anticipa, misiunea echipei

CU BRONDBY

INTRE CELE DOUA ECHIPE

I
I
I
I

terca cu exigență și responsa
bilitate a tinerilor sportivi se- 
lecționabili are prioritate dincolo 
de interesele mărunte de club.

Sabrerij de la Centrul de* ti
neret Tractorul Brașov și spa
dasinii de la Albatros Mamaia 
au dominat clar (individual și 
echipe) întrecerile juniorilor, 
revenindu-le și titlurile de 
campioni. Nici unul dintre ei, 
însă, nu s-a aflat și printre 
protagoniștii Cupei României, 
ceea ce înseamnă că sînt încă 
departe de o reală competitivi
tate, mai ales pentru planșele 
internaționale. Or, aceasta con
stituie o sarcină esențială a 
secțiilor și mai ales a celei de 
la Brașov, care a și fost înfi
ințată în vederea atingerii a- 
cestui obiectiv.

în Divizia A, echipele clubu
lui Steaua s-au impus la toate 
armele, cu punctajul maxim. 
Dar, în timp ce la sabie a 
pierdut doar 11 asalturi din 
cele 45 disputate, la spadă a 
cedat în 27, cîștigînd în fața 
formației I.E.F.S. doar la tușa- 
veraj. Oricum, însă, această 
nouă performanță a scrimerilor 
clubului Steaua — multiplu 
campion național de decenii — 
îi obligă pe sportivii și antre
norii militari Ia atingerea unei 
noi cote, superioare, pe plan
șele internaționale, după exem
plul floretistelor.

I
I
I
I
I
I
I
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I
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UNUI CLUB I
înceapă, cit mai grabnic, revi
rimentul. Este principala expli
cație a infuziei de tinerețe pe 
care oricine o poate observa la 
echipele noastre." e CĂ MAREA 
PERFORMANȚA nu acceptă 
nici un fel de rabat în pregă
tire ne-a dovedit-o și modul în 
care se lucra la cele cîteva șe
dințe de antrenament la care 
am poposit. Fie ‘că a fost vor
ba de voleibaliști sau baschet- 
baliști, de judoka sau luptători. 
Pe halterofili i-am aflat intrați 
în linia dreaptă a pregătirilor 
pentru finalele „naționalelor", 
dornici să îmbogățească, chiar 
in această săptămînă, lista 
titlurilor de campioni. Intr-o 
sală învecinată îl intilnim pe 
deținătorul carnetului cu nr. 2 
de maestru al sportului la hal
tere. Alexandru Cosma; acum 
un destoinic antrenor de cultu
rism și, mai ales, un vestit meș
ter al recuperărilor după trau
matismele la care, uneori te 
expune competiția. Pe terenuri
le de tenis. schimburile de 
mingi au continuat. înverșunat, 
pînă la căderea serii. 22 de sec
ții de înaltă performanță, zeci 
și zeci de valori ale sportului 
dinamovist. ale sportului ro
mânesc. nu vor să cunoască ce 
este acela răgazul.
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interesantă și avantajoasă, sol- 
dîndu-se cu mari și numeroase 
ciștiguri. Desigur că. nici de data 
aceasta, așteptările celor care-și 
vor procura bilete nu vor ii 
dezmințite. Nu uitați, însă, că 
ASTĂZI și MÎINE sînt ULTIME
LE ZILE pentru jucarea numere
lor orefera*p
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Sportul Studențesc în prima 
manșă din .‘ac'rul .optimilor" 
Cupe U.E.F.A., in compania re
dutabilei Hellas Verona, a fost 
dificilă. Pe de i parte datorită 
cărții de vizită care recomanda 
„unsprezeoele" din Verona, în 
componența că.-uia se află cîțiva 
jucători de talie internațională 
(Elkjaer Larsen, Di Gcnnairo și 
Pacionej precum și formei de 
momen’ a echipei pregătite de 
O. Bagnoli, redutabilă în cam- 
pionatu italian. Aceste atuuri 
ale gazdelor au impietat vizibil 
asupra randamentului de start 
al bucureștenilor marcațl peste 
măsură în intențiile de a rupe 
elanul cunoicut al fotbaliștilor 
italieni in condițiile jocului pe 
teren propriu Teama a fost evi
dentă, deși la cabine, înaintea 
partidei, euvîntul de ordine era 
unul de îmbărbătare spre a se 
depăși momentul inerentului trac, 
mai ales că echipa noastră nu 
putea alinia cea mal bună for
mulă a sa Ceea ce a condus la 
o cantonare în propria jumătate 
de teren, licitîndu-se aproape 
permanent pe ca1'ea defensivei. 
Iar atacurile italiene se succe
dau. fără ca angrenajul nostru 
să poată schimba maneta, linia 
mediană cedînd pas cu pas din 
teren, compartiment care multe 
minute nu a reușit să canalizeze 
jocul și spre por.rta lui Giuliani. 
A încercat ceva Țicleanu, dar 
fără efect de vreme ce Tiriea 
e.*a izolat, celălalt „vîrf", Coraș, 
retrăgîndu-se deliberat în linia 
a doina. Insistența jucătorilor 
italieni creștea în intensitate iar 
„urcările" fundașilor nu au fost 
sesizate la timp, ele conducted 
implicit la deschiderea scorului, 
contribuția hotăr toare avînd-o 
fundașii Volpecina — prin impe
tuoasa sa pătrundere — și Fon- 
tolan autorul golului, care a 
beneficiat de un culoar liber. 
Moment greu pentru fotbaliștii 
bucureșten1. descumpăniți, după 
care al doUea gol a vendt firesc, 
am spune, pentru— că greșelile 
de marcaj au persistat.

O cu totul altă „haină‘.‘ a avut 
Sportul Studențesc după pauză. 
O manieră mult mai curajoasă, 
jocul bucureștenilor începînd să 
se lege, creînd mari probleme 
defensivei adverse. Deci, se pu
tea 1 Păcat că fotbaliștii noștri 
nu s-au convins de acest lucru 
mult mal devreme, lăsînd ou 45 
de minute îr. urmă tracul la ca
bine. Partea a doua a întrece
rii a avut un pronunțat echili
bru, cu unele momente în care 
Sportul Student- s-a aflat în 
prim-plan cu o evoluție remar
cabilă ea depășindu-și mult eon-

diția din campiona . nost.'u, a- 
tingind chiar „cota" din meciul 
cu Brondbv de la București. 
Așa cum a jucat după pauză, e- 
chipa din „Regie" putea spera 
îndreptățit la un rezultat egal. 
Nu exagerăm cu nimic. Cum n,u 
am exagerat nici în cazul penal- 
tyulul, oferit cadou gazdelor de 
arbitrul elvețian L. Sandoz, in
tr-un final care .era trăit ou 
mari emoții de tribune.

Echipa noastră va aborda par
tida retur ou handicapul celor 
două goluri un handicap — re
petăm — recuperabil, pentru că 
jucătorii bucureȘteni sînt ferm 
hotărîți să pornească cursa ca
lificări cu „motoarele în plin", 
su o turație superioa.-ă, cu o 
mobilizare exemplară, conștienți 
de replica partenerei, care știe 
foarte bine „lecția" jocului în 
deplasare întărită fiind la 9 de
cembrie și cu fundașul vest-ger- 
man Bertholc’ Dar șl în tabăra 
noastră vor int-a titulari oare la 
Verona nu ai evoluat. Deci, ca
lificarea se joacă.

Gheorghe NERTEA

Multe, toarte multe asemănări 
între cele două meciuri susți
nute de juniorii noștri in pre
liminariile Campionatului Euro
pean B. Mal întîl de toate, ace
eași diferență de scor. La San 
Marino, pe gazonul stadl mului 
Serravalle. a fost 6—2 pentru e- 
chipa noastră. La Arad, pe sta
dionul Strungul (într-o organiza
re ireproșabilă, asigurată de a- 
sociația marii uzine din orașul 
de pe Mureș) a fost 5—1. Deci 
tot patru goluri, si In partida 
tur, și în cea de_ miercuri, echi
pa noastră a avut starturi de re
priză explozive atadnd în forță, 
dar nu oricum, ci ou liclditate. 
combinînd în viteză. did pe 
stingă. cînd pe dreapta, pătrun
derile iucătorilor din toate com
partimentele fiind urmate de 
centrări Ideale sau încheiate cu 
suturi la poarta lui Selva. Si 
tot ea un numitor comun al ce
lor două meciuri : frumusețea ce
lor 11 goluri marcate, nici unul 
dintre ele nefiind rodul întîm- 
Plării. al hazardului. Dar din
colo de goluri, de ocaziile Imen
se irosite, de condițiile concrete 
în care s-au desfășurat meciurile 
(cele 160 de minute ale dublei 
confruntări s-au disputat numai 
Pe o ploaie deasă), a existat, in
discutabil. O MARE DIFERENȚA 
DB VALOARE între cele două e- 
chipe. Deși are în rîndurile ei 
cîteva talente autentice (Bene- 
dettini. Mularoni. Zucchi). debu
tanta selecționată sanmarineză 
n-a reușit decît rareori să echi-

La Arad, pe stadionul U. T. A

libreze disputa și a-ceasta pe fon
dul micșorării temooului de că
tre echipa noastră, după asigu
rarea unui avantaj substantial pe 
tabela de scor. Iar dovada cea 
mai elocventă a superiorității to
tale. de ansamblu, a juniorilor 
noștri ..tricolori* a fost aceea că 
echipa noastră a înscris la San 
Marino prin Beres Ticu Răc:os 
(2) Dicu si Iliută (u.-j fundaș, 
un atacant si trei mijlocași), iar 
la Arad prin ou totul alți jucă
tori, prin Modsescu (2), Săvoiu, 
Gabor si Deaconu (doi mijlocași 
si doi atacanti). Cu alte cuvin
te. din cei 15 jucători utilizați, 
NOUA dintre ei au reușit să fi
nalizeze cu gol acțiunile ofen
sive ale echipei. Acest fapt de
monstrează locul bun. colectiv, al 
„li “-lui nostru pe întreaga du
rată a celor două partide. „Nu
mai că, remarca antrenorul prin
cipal al echipei. Marin Titeica, 
una e să joci cu San Marino si 
cu totul alta e să te desfășori 
asa cum vrei !n meciuri cu ad
versari ca aceia pe care îi vom 
intîlni la turneul final. Ne-am 
calificat, ne bucurăm d *r nu ne 
pierdem luciditatea cunoscind 
bine faptul că acolo în Spania, 
altele vor fi datele problemei, 
adversarii întilniti fiind din țări 
cu fotbal avansat asa cum este 
acest sport în Suedia. R. D. Ger
mană, Iugoslavia sau U.R S.S. Pa
sul spre turneul final l-am fă
cut. Nu ne rămîne decît să ne 
pregătim intens în intervalul de 
timp care ne-a rămas pînă la 
ultima fază a Campionatului Eu
ropean. Am jucat frumos cu ju- 

am marcat 
să jucăm la 
să marcăm

I

Partida derbi a seriei a IlI-a 
a Diviziei B U.T.A. — F.C. Bi
hor, a demonstrat un mare ade
văr : că se poate juca fotbal de 
calitate și atunci cînd există o 
mare miză Si miza a fost mare. 
Orădenii, neînvinși. sperau să se 
mențină în aceeași postură șl du
pă partida de la Arad, eăutînd, 
in același timp, să-și mărească 
zestrea șl la „a’evăr". De partea 
cealaltă, U.T.A., o echipă tînără. 
viguroasă șl în plină afirmare, 
era hotărîtă să-i stopeze pe bl- 
horeni din cursa lor solitară 
spre promovare. A rezultat o 
dispută de foarte bun nivel, care 
a satisfăcut pe cci peste 15000 ■ de 
spectatori ce au umplut pînă la 
refuz tribunele. în ciuda timpu
lui nefavorabil. U.T.A. a domi
nat, a asaltat continuu careul 
oaspeților pînă cînd a reușit să 
deschidă scorul. în min. 54 : o 
greșeală a funda ului Drăghici, 
NAGHI a profitat și l-a învins 
pe Lăzăreanu cu o spectaculoasă 
lovitură de cap balonul deviind 
din bară in go.. F.C. Bihor a ie
șit la atac, a avut chiar posibi
litatea să egaleze (Cigan min. 60). 
dar. lăsîndu-se descoperită în a- 
părare, putea foarte ușor să și

primească alt. două goluri. in 
final, la ocaziile irosite de Vînă- 
toru (min. 80) și Țîrban (min. 
82). Așa că victoria „ll“-lui ară
dean — masiv, ou un joc bine 
orientat tactic — este indiscuta
bilă. Valoarea superioară a par
tidei — cu mult peste destule 
meciuri anodine din Divizia A — 
a fost dată de comportarea foar
te bună a unor jucători ca Vi- 
șan, Hirmler, Cheregl, Naghi, O. 
Lazăr, He, Cigan, Lăzăreanu. 
„Am cîștigat pentru că am fost 
mai buni în atac" — ne spunea, 
după med, tînăru vicepreședinte 
al clubului arădean, Gh. Vaczi. 
Foarte adevărat.

Arbitrul Al. Mustățea (Pitești) 
a condus bine formațiile :

U.T.A. : Sinesou — Popescu, 
VIȘAN, Csordas. Vuia — Gaica 
(min. 16 Țîrban). HIRMLER, Șer- 
bănică CHEREGI — NAGHI, Vî- 
nătoru (min. 86 Bubela).

F.C. BIHOR : LĂZAREANU — 
Dr.ăghiici, Biszok Brukenthal, 
Baba — Tămaș Mureșan (min. 
76 Borza), Kulksar, ILE — O. 
LAZĂR. Georgescu (min. 58 CI- 
GAN).

niorii sanmarinezl, 
multe goluri. Dorim 
fel si In Spania si 
și acolo".

Goluri frumoase în _______  __
ce nu ? Echipa aceasta, echilibra
tă. avînd în toate compartimen
tele jucători de mare talent. le 
coate înscrie. Si Doate REALIZA 
mult mai mult decît predecesoa
rele ei. care s-au poticnit ca niș
te debutante în faza finală a 
Campionatului European.

Spania ? De

Laurențiu DUMITRESCU

L. D.

1 Că sînt destui spectatori ai meciurilor de fot
bal oare nu știu că la o repunere de la mar
gine (aut) nu există poziția de ofsaid n-ar fi o 
chestiune atît de gravă, deși necunoașterea îl 
îndeamnă la proteste nejustifloate. Dar sînt faze 
de joc în care chiar și el, fotbaliștii din Divi
zia A, sînt puși în încurcătură. Am dezbătut un 
caz, de la meciul S.C. Bacău — Univ. Crătova, 
cînd Tismănaru a executat un penalty, a șutat 
în bară șl tot el a reluat balonul, deși nu avea 
voie s-o mai facă.

Marți, la Tg. Mureș, un alt exemplu, la me
dul A.S.A. — Oțelul. Cralu, extrema stângă de 
la A.S.A., a executat o lovitură de colț, balonul 
a lovit bara și a revenit la același jucător, care 
l-a preluat și a centrat din nou. Numai că tu
șierul Mircea Stoenesou a ridicat fanionul și 
s-a acordat lovitură liberă împotriva echipei lui 
Cralu. Tribunele șl unii jucători au protestat, 
fără să știe... regulamentul, care, tn ART. XIII, 
spune : „...Jucătorul care a executat lovitura

----------------------------------------  DE LA I. D. M. S.------------------------------------------

acesta ___ __ . . co-r-
juca mingea a doua oară

(n.n. Cralu, în cazul 
nerul) nu va putea 
înainte ca aceasta să fi fost atinsă sau jucată 
de un alt jucător". Și același articol prevede șl 
sancțiunea : „Dacă jucătorul care a executat o 
lovitură liberă joacă mingea din nou, înainte 
ca aceasta să fi fost atinsă sau jucată de un 
alt jucător, se va acorda o lovitură liberă in
directă echipei adverse de pe locul unde 8-a 
comis incorectitudinea".

Deci, răsfoind regulamentul, totul este foarte 
clar. Ceea ce nu era și pentru unii jucători si 
spectatori în momentul cînd, marți, la jocul 
amintit, tușierul era — în mod corect — cu stea
gul sus.

Deoi, atenție la pasă, la dribling, la șut, dar 
și la REGULAMENTUL DE JOC. Necunoașterea 
lui costă uneori !

Constantin ALEXE

I

ARBITRII MECIURILOR
RIN ETAPA A 13-a A DIVIZIEI A

Sîmbătă
Rapid — Dinamo: I. Velca 

(Craiova); V. Alexandru (Bucu
rești) și T. Chelu (Giurgiu).

Steaua — C.S.M. Suceava : 
A. Gheorghc (P. Neamț); V. 
Curt (Medgidia) si A. Moroianu 
(Ploiești).

Duminică
Sportul Studențesc — Flacăra 

Moreni: Gh. Constantin: I. Cră- 
ciunescu (ambii din Rm. Vîl- 
cea) și L. Măieran (Brașov).

F.C.M. Brașov — F.C. Argeș: 
FI. Popescu (Ploiești): M. Sto- 
enescu și V. Angheloiu (am
bii din București).

„Poli" Timisoara — U“ 
Cluj-Napoca: R. Petrescu (Bra
șov); I. Cot (Ploiești) si M. 
Niculescu (București).

Petrolul Ploiești — Victoria 
București: M. Nesu (Oradea); 
D. Buciuman (Timișoara) și 
N. Bițin (Salonta).

Oțelul Galați — S.C. Bacău: 
D. Petrescu: T. Badea (ambii 
din București) si V. Antohi 
(Iași).

Corvinul Hunedoara — Uni
versitatea Craiova: G. Ionescus 
M. Doncea (ambii din Bucu
rești) si C. Corocan (Reșița).

F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș: 
Al. Mustățea: A. NicoLescu 
(ambii din Pitești) și M. Con- 
stantinescu (București).

Se aduce la cunoștință celor interesați că în ziua de 29 noiembrie 1987 magazinele I.D.M.S. 
de desfacere a autoturismelor funcționează cu următorul program de lucru : 8—13.

Se reamintește cumpărătorilor că magazinele auto I.D.M.S. livrează, pînă la 30 noiembrie 
autoturisme DACIA după *

pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr.

și pînă la nr.
pînă la nr

și pînă la nr.

1987 
București 
Pitești 
Brașov

Bacău

Baia Mare

Reșița

Cluj

Craiova 
Timișoara

Iași .
Brăila

Pentru 
banii depuși

Și
Și
Și

Și 
Și

Șl

la nr.

cum urmează
6.000/1986
1.000/1986 
2.200/1986
1.000/1986
1.000/1986
1.300/1986

8)0'1986
1.300/1986
600/1986

1.400'1986

pentru cumpărătorii transferați de ta 
mag. Cluj.
pentru cumpărătorii de la Baia Mare

eu livrare de a mag. Bacău

JN eșalonul secund
C.F.R. PAȘCANI — STEAUA 

MIZIL 2—1 (2—0). Partida, con- 
tînd pentru etapa a 14-a a 
Diviziei B — seria I a con
tinuat ieri din minutul 15. în 
care se intrerupsese cu o zi 
înainte. Gazdele au cîstigat cu 
scorul de 2—1 (2—0). prin go
lurile marcate de Rotaru (min. 
22 și 45). respectiv Mihala- 
che (min. 70). (C Enea. coresn >

pînă

pînă

La

la

pînă 
pînă : 
între 
pînă 
pînă 
între

nr.
nr.

la nr. 
la nr.
nr. : 

. la nr.
la nr.
nr. :

pînă 
pînă

la nr. 
la nr.

1.000/1986

1.300/1986

1.000/1986 —

1.000/1986 —

300/1986
1.000/1986
1.500/1986
1.000/1986
1.400/1986

1.500/1986

1.000/1985
6.000/1986

pentru cumpărătorii din jud. Hunedoara 
preluațl de la mag Timișoara
pentru cumpărători din jud. Sibiu pre
luat! de la mag. Piteșf
pentru cumpărătorii din jud. Alba pre- 
luați de la mag. Baia Mare

CU 
OU

livrare de la 
livrare de la

mag. Brașov 
ma?. Timișoara

pentru cumpărătorii transferați de la 
la mag. Clu-

ANUNȚ
Oficiu) județean de 

turism Prahova — Si
naia anunța că in data 
de 3 decembrie 1987 va 
avea loc 
Sinaia al 
examenul 
reatestare

pentru cumpărătorii din jud. Brăila, 
Tulcea, Călărași Ialomița Prahova, 
Constanța preluati de la mag. București 
pentru cumpărătorii din jud. Galați și 
Buzău preluat! d<= la mag. Bacău 

autoturismul DACIA BREAK se pot înscrie, prin transfer, persoanele care au
la C.E.C. în cont pentru autoturism anterior datei de 15 noiembrie 1932.

și pînă la nr. 1.000/1986

la sediul 
O.J.T 
de 
a 

de schi care 
în sezonul 
1987—1988

Informații 
re la telefon 
int. 108 sau 346

din 
„ Prahova 
atestare și 
monitorilor 
vor activa 
de iarnă

suplimcnta- 
973/14751 —



Turneul prietenia la nociicl pc gheață pentru juniori

AZI SI MlINE,7 7
MIERCUREA CIUC, 26 (prin 

telefon). Miercuri seara s-au 
încheiat întrecerile din grupe
le preliminare ale Turneului 
Prietenia îa hochei pe gheață 
pentru juniori. După cum se 
știe, reprezentativa României 
(antrenori: Stelian Rusu și 
Romulus Bianu) a cîștigat cu 
10—5 meciul cu formația R.P.D. 
Coreene, dar a pierdut apoi 
cu 4—8 in fața puternicei echi
pe a Cehoslovaciei — cîștigă- 
toarea ediției precedente a tur- 
r.eului și pretendentă, alături 
de selecționata sovietică. la 
primul loc în actuala ediție. In 
ultimul meci al grupei, junio
rii români, în evidentă ascen
dență. au învins cu 4—2, după 
un meci in care au luptat din 
răsputeri pînă la fluierul fi
nal. formația R.D. Germane. Pe 
lîngă o bună oregătire fizică, 
juniorii noștri au impresionat 
plăcut prin curajul cu care au 
abordat partida, dinamismul ac
țiunilor în atac și apărare și, 
mal ales, spiritul ofensiv și

TURNEELE FINALE
dorința de a cîștiga de care 
au fost animați. Sînt atuuri 
prețioase pentru un lot alcă
tuit din jucători fără o pregă
tire suficientă la cluburi și 
fără experiență internațională, 
dar care se omogenizează de Ia 
un med la altul.

CLASAMENT: Grupa A — 
1. Cehoslovacia 6 p, 2. Româ
nia 4 p, 3. R.D. |Germană 2 p, 
4. R.P.D. Coreeană Op; Gru
pa B 
lonia 
mâți a 
jucat 
ră de

Programul turneelor finale: 
vineri (la Miercurea Ciuc): 
R.D. Germană — România (t), 
R.P.D. Coreeană — Bulgaria, 
România — U.R.3.S., Cehoslova
cia — Polonia; sîmbătă: Româ
nia — Polonia, Cehoslovacia — 
U.R.S.S.; sîmbătă (la Gheor- 
gheni): R.P.D. Coreeană — 
România (t), R.D. Germană — 
Bulgaria.

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE HANDBAL DIN OLANDA

7 TITLURI BALCANICE PENTRU
TINERII BOXERI ROMANI

— 1. U.R.S.S. 4 p, 2. Po- 
1 p, 3. Bulgaria 1 p. For
de tineret a României a 
In această grupă în a£a- 
concurs.

Mircea COSTEA

AMSTERDAM, 2« (Agerpres). — 
In prima zi r turneului Inter
național masculin de handbal ce 
se desfășoară în diferite orașe 
din Olanda sel:. ionata Româ
niei a întrecut cu scorul de 
31—22 (16—14) formația Belgiei.
Principalul realizator al echipei 
române a fost Măricel Voinea, 
oare a mas»: 11 goluri.

VARȘOVIA, 26 (Agerpres). La 
Piotrkow Trybunalski 6-a des
fășurat cel de-al doilea meci 
amical de handbal dintre se
lecționatele de junioare ale 
României șl Poloniei. Handba
listele românce au terminat dlh 
nou învingătoare, de data a- 
ceasta cu scorul de 22—14 
(10—71

Boxerii noștri juniori au par
ticipat zilele treoute la Jocu
rile Balcanice rezervate aces
tei categorii de vîrstă, care a<u 
avut loc în orașul Patras din 
Grecia. Amănunte despre com
portarea tinerilor pugiliști la 
această competiție am aflat de 
la antrenorul coordonator al 
lotului național de juniori, 
Relu Auraș, ou prilejul vizitei 
pe care ne-a făcut-o ieri la 
redacție:

— Am dori să ne spuneți, în 
primul rlnd, ce rezultate au ob
ținut sportivii noștri Ia această 
tradițională întrecere ?

Adrian Mărcuț (muscă), Lucian 
Gheorghiță (cocoș); Sorin Ti- 
mofte (pană), Ion Dudău (se
mi ușoară), Francisc Vaștag (se- 
mimijlocie), Mihai Nițulescu 
(mijlocie mică). Cel de-al op
tulea membru al echipei „se
migreul" Petre Ohaci, a urcat 
și el pe podiumul de premiere, 
fiind medaliat cu „argint".

— Cui au revenit celelalte 5 
titluri balcanice ?

MARGINALII LA CAMPIONATUL BALCANIC DE HANDBAL
'Urmare din ttao. 1)

Privind aspectele tehnice ale 
evoluției echipei noastre, este 
de subliniat că s-a îmbunătățit 
jocul in apărare, dar proble
ma defensivei nu este încă to
tal rezolvată. Aducerea în 
poarta „naționalei" a Ancăi Ba- 
lea s-a dovedit inspirată (chiar 
dacă a manifestat nesiguranță 
în unele momente ale meciu
rilor). ea completîndu-le bine 
pe foarte experimentatele Doi
na Rodeanu și Ioana Vasilca. 
Nu trebuie să se uite că la 
C.M. grupa A din Olanda, de 
anul trecut, formația noastră a 
ratat una dintre 
diurnului tocmai 
„portărițele" au 
multe slăbiciuni.

treptele po- 
pentru că 

manifestat 
Acțiunile o-

tensive, în schimb, s-au dove
dit „curate", cu puține excep
ții destul de sigure, acuratețea 
și forța aruncărilor la poartă 
fiind urmarea unei bune in
struiri tehnico-tactice, a res
pectării disciplinei de joc In 
funcție de situația dată. Do
rința de victorie, încrederea în 
forțele proprii au caracterizat 
în mai mare măsură decît pînă 
acum jocul în ansamblu al e- 
chipei României. Coroborate, 
toate acestea, cu faptul că fie
care din cele 15 jucătoare își 
are rolul exact stabilit în e- 
chipă — iată un summum al 
acumulărilor de ordin calitativ 
ale noii reprezentative.

înainte de a se deplasa la 
Burgas (echipa României evo
luează în grupa C, împreună 
cu formațiile Bulgariei, Olandei

și Danemarcei), handbalistele 
noastre mai susțin, la sfîrșl- 
tul acestei săptămîni, două par
tide amicale la Varșovia, In 
compania reprezentativei Polo
niei. Și acest prilej — afirma 
loan Bota — va fi folosit pen
tru ca „impuritățile" manifes
tate în meciurile de la Campio
natul Balcanic să fie înlăturate.

— in competiție ou reprezen
tativele naționale ale Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei și Turciei, 
băieții noștri au avut o bună 
comportare, reușind să cuce
rească 7 titluri de campioni 
balcanici și, bineînțeles, primul 
loc în clasamentul pe echipe. 
Aceasta în ciuda faptului că nu 
am prezentat o echipă comple
tă. ci numai opt sportivi.

— La „ușoară" a cîștigat Goa- 
nas (Grecia), la „mijlocie" și 
„semigrea" iugoslavii Vujano- 
vici și Mavrovici, iar la „grea" 
și „supergrea" bulgarii Ivanov 
și Tankov.

— Care dintre băieții noștri 
S-au evidențiat în mod deose
bit?

Care sînt cei 7 dsttgători?

— în ordinea 
Petre Paraschiv

categoriilor: 
(semimuscă),

— Toți s-au pregătit eu serio- 
zitjite. Pentru cucerirea celor 7 
titluri balcanice șl a medaliei 
de argint, boxerii români au 
susținut 20 de meciuri, cîștigînd 
19. dintre care 14 înainte 
limită, lăsînd 
sie deosebită 
tilor prezenți.

de
astfel o impre- 

tuturor specialiș-

Petre HENȚ

JOCURILE SPORTIVE ALE R.P. CHINEZE

Fetbal merîdiaR*
Dupâ manșa i a „optimilor11 Cupei U.E.F.A

BEIJING, 26 (Agerpres). In 
concursul de atletism din cadrul 
Jocurilor sportive naționale ale 
Chinei, de la Canton, proba fe
minină de 5000 m a fo-st ciștigată 
de sportiva Wang Xluting, cu 
timpul de 15:27,44 — nou record 
al Asiei, iar cursa de 100 m gar
duri a revenit
Huajin 12,09, de 
record al Asiei.

In concursul de 
tegoria 82,500 kg,
a stabilit un nou record al Asiei, 
la stilul smuls, cu performanța 
de 165.500 kg.

La tir, Su Bi-ng și-a adjudecat 
proba feminină de armă standard 
trei poziții cu rezultatul de 
682.500 p, nou record al Asiei.

In competiția de Înot. Lin Li

s-a situat pe primul loc în proba 
masculină de 200 m mixt cu 
timpul de 2:17,92 — nou record 
al Asiei.

0 Hat-trick pentru Kovacs (Honved) 0 Optimismul lui 
Dinamo Tbilisi 0 Inter din nou in dificultate pe „San 
Siro" 0 Leverkusen a avut 2—0 la Rotterdam I 0 Me
ciurile retur - la 9 decembrie

concurentei 
asemenea

Llu 
nou

ca-haltere, la 
Li Guangshun

c. M. DE ȘAH
MADRID, 26 (Agerpres.) — 

Meciul pentru titlul mondial 
de șah, ce se dispută la Se
villa între marii maeștri so
vietici Garri Kasparov și Ana
toli Karpov, a continuat cu 
partida a 17-a, încheiată remi
ză. la mutarea a 46-a.

Scorul se menține egal: 
8,5—8,5 puncte. In partida a 
18-a, programată vineri, Kas
parov va avea piesele albe.

Flam ur tari

Notind șl ultimele două rezul
tate din ' „optimile" Cupei 
U.E.F.A., sosite după închiderea 
ziarului’ de ieri. _

Vitoria Guimaraes — Vitkovice 
2—0 (0-0) și

F.C. Barcelona 
Vlora 4—1 CI—0),
să purcedem la un scurt comen
tariu, subliniind că, în general, 
prima manșă a fost a echipelor 
gazdă. Intr-adevăr, învingătoare 
în 6 din cele 8 partide disputate 
miercuri, formațiile care au evo
luat pe teren propriu și-au tăiat 
„partea leului". 3 dintre ele iz
butind chiar victorii confortabile, 
la 3 goluri diferență. La Buda
pesta, de pildă, In minutul 63 al 
Intîlnlrii Honved — Panathlnal- 
kos, tabela de marcaj arăta 5—0 
pentru fotbaliștii unguri, prin go-

RECORD MONDIAL PE HOME-TRAha—

Roma, am mers la vangelisti 
stadion și am sărit.
Restul i-a privit pe 
arbitri. Moral sînt sa
tisfăcut și de locul 
patru dacă documen
tele arată că n-am 
sărit 8,38 m (n.n. A 
schimbat locul cu a- 
mericanul Myricks, 
care sărise 8,33 m. E-

avînd i. 
un alt rezultat de 
8,19 m). în orice caz, 
gîndesc că dacă mă
surătorile săriturilor 
și ale aruncărilor sînt 
atît de 
tismul
într-o 
șită !“.

șl I
In

Șș

l

Ciclismul este unul dintre sporturile cu 
multe, chiar cu foarte multe recorduri. Unul 
dintre acestea are însă un caracter puțin 
obișnuit Este vorba de recordul mondial de 
rezistență, înregistrat nu pe un velodrom sau 
pe o șosea, ci pe un... home-trainer. Astfel, 
francezul Gilbert Cbretien, în vîrstă de 44 
ani, mai puțin reputat în competiții oficiale, 
a realizat pe un home-trainer, în decursul a 
28 de ore, „distanța" de 630 km. El a depășit 
cu trei ore precedentul record mondial de 
rezistență deținut de compatriotul său Jean- 
Marc Guenot. Dar apropo de Chretien, în 
tentativa sa încununată de succes, a pedalat 
cu o viteză orară de 22.8 km.

OPTIMISM..

EROAREA NU ESTE DOAR OMENEASCA

Am relatat despre 
faptul că la Campio
natele , Mondiale de 
atletism, de la Roma, 
dintr^o eroare a unui 
ordinator (iată că se 
poate întîmpla și așa 
ceva !), săritorul ita
lian Giovanni Evan
gelisti a fost credi- Păstrez o medalie pe 
tat cu un rezultat ,do care n-o merit. La

8,38 m, pe care In 
realitate nu-1 obținu
se. dar care i-a adus 
medalia de bronz. Ce 
declară Evangelisti ?
.Important 

s-a făcut 
căci eu nu doresc să

este că 
dreptate.

care

nesigure, atle- 
se îndreaptă 

direcție gre- I

luri'le realizate de Kovacs (min. 2, 
32, 59 și 63) și Fodor (mln. 24 
din penalty) ! La 0—5, Panathi- 
naikos și-a adus aminte că, in 
turul anterior, a eliminat pe atît 
de galonata Juventus și Sarava- 
kos a marcat de două ori (mim. 
66 șl 89), lăsînd deschisă lupta 
pentru calificare. Succes „sec" al 
Borussiei Dortmund în fața lui 
F.C. Bruges, într-un med condus 
de arbitrul român loan Igna : 
3—0. Agențiile de presă transmit 
că belgienid s-au apărat tot 
timpul, sperînd să scape cu fața 
cit mal curată ! N-au reușit 
însă, Mill (2) și Anderbrăgge a- 
sigurind izblnda unei formații 
aflată, și în Bundesliga, în creș
tere de formă. Pe lista victoriilor 
clare, Barcelona — Flamurtari 
6—1, după o partidă la discreția 
gazdelor care au avut, la un 
moment dat, 4—0, grație goluri
lor lui Ortega, Carrasco și Line
ker (2). în minutul 70, Ruci a 
redus din handicap, dar e greu 
de crezut că ibericii vor rata ca
lificarea In Albania.

Lideră în campionatul vest-ger- 
man. Werder Bremen n-a con
firmat decît parțial în confrun
tarea cu Dinamo Tbilisi, obținînd 
o lzbîndâ la Urnită, 2—1. Totul 
a-a decis în prima parte, Werder 
desprlnzîndu-se la 2—0 (Neu- 
barth și Rledle), pentru ca Sen- 
ghella să înscrie în minutul 20, 
readucînd nădejdea în tabăra 
gruzină. în rest, mereu reluatele 
centrări „plouate" către Înaltul 
Neurbath (2 m !) au fost o pradă

ușoară pentru cuplul de fundași 
Civadze — Sulakvelldze, care a 
respins totul. Optimismul lui Di
namo pare cu atît mal îndreptă
țit, cu olt meciurile In deplasare 
nu-1 prea convin echipei lui Otto 
Rehhagel, surclasată (1—4) în tu
rul precedent de Spartak Mosco
va. Menționînd ultima victorie a 
gazdelor (cea de la Verona face 
obiectul unei analize separate), 
2—0 pentru Vitoria Guimaraes cu 
T.E. Vitkovice, goluri marcate 
tlrziu de Kiioulo (min. 60) și Calo 
Junior (min. 72), să zăbovim a- 
supra singurelor „egalități" ale 
zilei.

La Milano, pe „San siro", în 
fața a 35 000 de spectatori, Inter 
n-a putut depăși pe Espainol Bar
celona, deși a început bine, des- 
chlzînd scorul (min. 32) prin 
Aldo Serena. In continuare, cu 
un portar (camerunezul N’Kono) 
în zi excelentă, spaniolii s-au 
strtns în apărare și au răspuns 
prin contraatacuri scânteietoare, 
la unul dintre ele, în min. 80, 
danezul Lauri cisen aducînd ega- 
larea. De-acum, pentru returul 
de pe stadionul „Sarria", Espa- 
nol pornește ca favorită, Inter a- 
vlnd o misiune dificilă acolo 
unde, In actuala ediție a Cupei 
3, n-au cîștigat nici Mdnclien- 
gladbach, nici A.C. Milan. în 
sflrșit, încheind (acasă) 2—2 cu 
Bayer Leverkusen, Feyenoord se 
poate declara mulțumită, de vre
me ce oaspeții au condus, în 
min. 20. cu 2—0, Înscriind prin 
polon ezul Bun col șl Falkenma- 
yer I Au restabilit „draw“-ul 
Been șl Hoekstra, dar n-ar fi ex
clus, opinează comentatorii ca 
olandezii să părăsească întrece
rea, după ce au 
rul anterior, pe 
șl 1—2) datorită 
în deplasare.

Cine va merge 
vom lămuri la 9 
întâlnirilor retur. Chiar dacă, după 
manșa I, gazdele au luat un a- 
vantaj adesea consistent, orice 
pronostic rămlne în continuare 
riscant, „calculul htrtiel" văzîn- 
du-se nu o dată răsturnat. Fap
tul că, de la 0—3 șau 2—5. o e- 
chipă mai speră constituie — 
nu-i așa 7 — farmecul etern șl 
captivant al fotbalului.

eliminat, In tu- 
Aberdeen (1—0 
golului realizat

mai departe na 
decembrie, data

Echipa de rugby a Angliei are un nou ma
nager în persoana lui Geoff Cooke, fost ju
cător internațional. Preluînd conducerea 
XV-lui englez care se pregătește pentru vii
torul turneu al celor 5 națiuni, Cooke se 
arată foarte optimist. Nici mai mult, nici mai 
puțin el declară că echipa sa poate cîștiga 
trofeul în 1988, fiind capabilă să întreacă 
selecționatele Țării Galilor și Irlandei, 
Twickenham, și să obțină un rezultat bun 
Franța, la Paris. In declarația sa, însă, el 
face nici o referire la formația Scoției.

Anul acesta, în respectiva competiție, 
chipa Angliei s-a clasat pe ultimul loc!

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

PASIUNE PENTRU ALERGARE

Abel 
liat cu 
ba de 
de la 
1912 (3:56,9), 
cei 95 de ani ai 
nu doar cel mai vîrst- 
nic. dintre olimpicii a- 
mericani, ci chiar din 
întreaga lume. La a- 
ceastă vlrstă impre

Kiviat, meda- 
argint în pro- 

1500 m la J.O. 
Stockholm, în 

este la 
săi

g • Pf SCURT ® PE SCURT • PE SCURT •

pe 
cu 
nu

e-

ră-sionantă Kiviat â 
un fidel 
sportu- 

luîndu-și 
alergare, 

într-un

mas, totuși, 
practicant al 
lui. zilnic 
„porția" de 
dar, evident,
tempou lent și pe dis
tanțe scurte.

Rubrică 'realizată de
Romeo VILARA

1

g g

ATLETISM • Maratonul de la 
Bangkok a fost ciștigat de bel
gianul Eddy Hellbuyck in 2.35:55. 
Japoneza Yure Gordon a fost 
prima la femei. 2.57:40.

BASCH T • Echipa masculină 
a ---------- ’ ~-----
Hill
Carolina 
învins eu 73—71.

BOX • Meciul dintre repre
zentativele Cubei și S.U.A. va 
avea loc la Vlllaclara, la 12 de
cembrie.

HANDBAL • Competiția fe
minină’ „Cupa Sileziel", la Chor- 
zow a revenii Bulgariei.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Ottawa, în meci amical între e- 
Chipele olimpicp ale Canadei și 
SUA, gazdele 
5—4 (2—1, 2—2 1—1).

ÎNOT 4» La _ „
Wazinklew’cz - cîștigat 100 m li
ber în 54.27. la 200 m liber a în
vins Zerbes (R.D.G.) 1 :58,97.

ȘAH șt Campionatul unional 
feminin a revenit, pentru al doi-

U.R.S.S. a juca< ia Chapel 
I ou form-ți; Universității 

de Nord. Gazdele au

au cîștigat cu

Praga polonezul

lea an consecutiv. Nanei Ioselia
ni, cu 14,5 p din 19 posibile. A 
fost urmată de Elena Ahmilov- 
skaia — .3,5 p și Ketevan Ara- 
harnia — 1? p.

TENIS * In cadrul „Turneu
lui camplonilopentru tineret; 
ce se desfășoară Ia Friedrichsha
fen (R.F. Germania), jucătorul 
vest-german Boris Beoker 1 -a în
vins ou 6—1, 6—2 pe italianul
Claudio Pistolesl, iar suedezul 
Jonas Svensson a dispus cu 6—0,
6— 1 de compatriotul său Johan
Carlsson. Alte rezultate : Ale
xander Antonisch (Austria) — 
David Wheaton (S.U.A.) 4—6
7— 6, 6—0 ; Mag us Gustafsson 
(Suedia) — Niklas Kulti (Suedia) 
6—2 6-

VOLEI 
feminin 
Dynamc 
3—0 (4
Sofia, iar S.C. 
a dispus cu 3—2 (9. —11, 
71 de echipa Ruda Hvezda P''aga.

■1.
* In cadrul turneului 
de la Berlin, echipa 

a întrecut cu scorul de 
4. 6) formația Ț.S.K.A.

Traktor Schwerin
—7.. 9
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