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A avea pretenția, că ai vizi- 
tai eu adevărat clubul bucu- 
reștean OLIMPIA este aproa
pe sinonim cu... a face turul 
București'ulul; fiindcă, după o- 
bligatoriul popas 
flat în plin cen
trul Capitalei, va 
trebui să te de
plasezi la sala 
din Șoseaua lan
dului (unde ti vei 
găsi la antrena
mente pe halte
rofili, baschetba
liste, popicari, tot 
„fief“-ul ji cicliștii)

la sediul a-

imun

GENERAȚIILE SPORTIVILOR, GENERAȚII ALE AVINTULUI IN MUNCA
Asociația Sportivă Poiana 

Cîmpina aparține întreprin
derii de reparații motoare 
grele și instalații petroliere 
din mica localitate cu același 
nume, aferentă orașului Cîm
pina. Toți cei care lucrează 
aici sînt membri ai asociației 
sportive. „Fie că fac parte 
din secțiile de performanță, ne 
explică directorul adjunct al 
întreprinderii, Costel Potrovici, 
președintele asociației sportive, 
fie că practică din plăcere o 
disciplină sau alta, mulți tineri 
și vîrstnici care au alcătuit 
generațiile noastre do sportivi 
au o prezență calitativă la lo
cul de muncă, făcînd îmbună
tățiri și intervenții creatoare 
în producție**.

’ntr-adevăr. de cum intri în 
diferitele ateliere iți formezi 
impresia de nou, de existență 
tinără. Bunăoară, fostul lider 
al echipei de popice, Ion 
Geană, lăcătuș mecanic în 
urmă cu 36 de ani, acum un 
apreciat maistru, șeful atelie
rului scule, dispozitive șl veri
ficări, este înconjurat de mun
citori și specialiști aflațl la 
vîrsta marilor elanuri. Printre 
acești tineri, inginera Mihaela 
Ghimbaș, o pasionată a spor
tului minții, șahul, a venit ca 
stagiară în 1982. Tn domeniul 
cercetării se remarcase încă de 
pe băncile Facultății de foraj 
din Ploiești, dar în tainele me
seriei, ni se spune, a intrat la 
școala de zi cu zi -a muncii, 
sub îndrumarea atentă a șefu
lui secției S.D.V. O fată mă-

runțică, cu ochi căprui, ca 
multe altele, dar parcă mereu 
interiorizată, preocupată per
manent de idei. Maistrul Gea
nă, om cu spiritul analitic 
propriu tehnicianului de marcă, 
care pune mare preț pe crea
tivitate, a aiutat-o să-și expe
rimenteze ideile șl după mai 
multe încercări, într-o bună 
zi, au realizat împreună o ma
șină de rectificat supape de 
motor, competitivă cu cele din 
import. La scurt timp, ei aveau 
să pună în funcțiune prese de 
diferite puteri, cu scopul de a 
se ușura efortul fizic. Toată 
lumea se bucura nespus, nu
mai ei erau ocupați cu o altă 
asimilare, cu efecte mai mari, 
mașina de alezat orizontală 
pentru lagăre palier motor, în 
care au investit o vastă muncă 
de documentare și nenumărate 
studii. Sigur, economisindu-se 
peste un milion. întreprinderea 
a introdus imediat această ma
șină în producție. „Ideile lor 
vin din necesitate, sublinia se
cretarul organizației de partid, 
ing. Valentin Niculescu, șeful 
serviciului producție, șl el cu 
25 de ani în meserie, un prie
ten statornic al sportivilor. Un 
exemplu recent în acest sens: 
s-a primit o comandă specială 
din partea schelelor petroliere. 
Dincolo de termenii! în care 
trebuie finalizată această ce
rere, probleme deosebite ridica 
absența unui utilaj absolut ne
cesar pentru executarea pro
duselor respective. Și iată că 
ei n-an întîrziat să găsească

soluția, concepînd. o mașină u- 
nicat pentru debitarea țevilor 
și burlanelor, realizare apre
ciată de conducerea întreprin
derii**.

In aceste zile, cu sîrguință 
și eforturi suplimentare, mais
trul Ion Geană, tinăra ingineră 
Mihaela Ghimbaș și oamenii 
din atelierul lor încearcă noi 
și noi soluții în speranța 
că vor da în folosință înainte 
de termen (începutul anului 
viitor) noua mașină, cu ajuto
rul căreia vor putea fi livrate 
cu promptitudine comenzile 
contractate. Cei doi specialiști,

Troian IOANIȚESCU

(Continuări tn pag 2-3)

Trialul luptătorilor juniori de la Constanfa

O ACȚIUNE ÎNCHEIATA
CU REZULTATE ÎMBUCURĂTOARE

Recent, pe marginea Cam
pionatelor Balcanice de lupte 
greco-romane, unde tinerii 
noștri reprezentanți au reali
zat un succes remarcabil, e- 
chipa României ocupînd primul 
loc în clasamentul pe națiuni, 
aminteam și de preocuparea 
susținută pentru depistarea șl 
pregătirea unor Juniori talen- 
tațl, constatată In ultima vre
me în activitatea federației de 
specialitate.

Colectivul de tehnicieni nou 
ales, format din Victor Dollp- 
schi, Carol Badea și Ion Dra- 
gomir, a inițiat mal multe ac
țiuni de selecție, formînd lotul 
național de juniori care a rea
lizat o serie de succese la 
Campionatele Europene și cele 
Balcanice, confirmind faptul că 
acest colectiv a depus o muncă 
temeinică și competentă.

învățînd din greșelile comise 
în anii trecuți, cînd problema 
asigurării schimbului de mîine 
a fost tratată cu mai puțin 
interes, federația de speciali
tate manifestă mai multă preo-

cupare pentru formarea unor 
loturi de perspectivă Ia diferi
te nivele de .vîrstă. Intr-o ase
menea acțiune de selecție, or
ganizată în condiții foarte 
bune, la Constanța, au fost 
testați 324 de tineri luptători, 
născuți în anii 1970, 1971 (o 
grupă) ș! 1972, 1973 (cealaltă 
categorie de vîrstă), dintre care 
au fost reținuți 60.

Este îmbucurător faptul că 
antrenorii din țară au răspuns 
cu promptitudine la apelul fe
derației, prezentînd un număr 
mare de aspiranți la selecția In 
loturile naționale, mulți dintre 
el dovedindu-se băieți talen- 
tați, apți pentru sportul de 
performanță. Intre aceștia, co
lectivul de tehnicieni i-a men
ționat pe FL Borinceanu (Stea
gul Roșu Brașov), Florin Man- 
clu (CS$ Steaua), B. Andreescu 
(Dinamo Buc.), Gh. Dumbravă 
(SC Bacău), V. Iftenio (Nico-

Mihai TRANCA
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SPORT CLUB

aici avindu-și
—. ,. v.v,.»»>•), apoi la

Stadionul Vitan, unde iși de
și 
te

Tu-
ar-

• PROGRESIA SUCCESE
LOR e evidentă: de la prima 
medalie la un campionat mon
dial (o reușea trăgătorul Con
stantin Antonescu in 1958) au 
urmat 3 în 1962, 7 in 1966, pen

tru ca 1984, anul 
de referință al O- 
limpiei, să con
semneze 32 de 
medalii la marile 
competiții ale lu
mii. Cinci dintre 
acestea făceau 
ca reprezentan- 

să urce pe podiu-

săvirșesc măiestria atleții 
pentatlonlștii După care 
vei îndrepta spre poligonul 
nari (tirul clasic și cel cu 
cui), nu inainte de a te opri 
pref de un ceas-doui la baza 
nautică din Herăstrău: deși 
timpul este, firesc, friguros, ii 
vei intîlni aici pe ealaclști, ur
mașii lui Vemescu (și el por
nit de aici) lucrind — intre 
două ședințe de dezvoltare a 
forței — la repararea și între
ținerea ambarcațiunilor. Adică 
același lucru pe care, in partea 
opusă a orașului, la Panteli- 
mon, H fac și componenta sec
ției de canotaj. In fine, la baza 
din strada Valerian Presoure 
vei găsi o activitate febrilă in 
sălile de box și scrimă. De 
fapt, această pregătire fără 
preget, la parametri de inten
sitate și calitate cit se poate 
de competitivi, a fost factorul 
comun desprins din periplul 
nostru. Și, totodată, cea mai 
exactă explicație a șirului de 
medalii — olimpice, mondiale, 
europene — ce figurează la loc 
de cinste tn palmaresul clubu
lui.

ții clubului 
mul J.O. de la Los Angeles, 
De atunci și pînă in prezent. 
Olimpia București a ocupat, 
neîntrerupt, poziția a treia în 
clasamentul celor mai valoroase 
cluburi din țară (am spune, 
un nou și extrem de onorant 
„bronz"), după Steaua ?i Dina
mo. O ierarhie păstrată și 
atunci cînd vine vorba de con
tribuția la loturile naționale de 
juniori, ceea Ce ilustrează că, \

Sorin SATMARI
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NOI DERBYURI
LA POLO

Primele două clasate tn Di
vizia A pe polo, Crișul șl Di
namo, sus(in în devans parti
dele contînd pentru ultima e- 
tapă dublă a campionatului. 
Ele se întîlnesc la Oradea as
tăzi, de la ora 15, șl mîine, 
de la ora 11.

Azi, in optimile Cupei U. E. F. A., Sportul Studențesc - Verona

BUCUREȘTENII VOR SĂ REEDITEZE JOCUL CU BRONDBY
• Meciul va începe la ora 12, pe stadionul din „Mic"

După spectaculoasa eliminare Cupei U.E.F.A. Astăzi, de la 
a polonezilor de la G.K.S. Ka- ora 12, pe stadionul din „Re- 
towice și a campioanei Dane- gie“, singura noastră reprezen-

Secvență de la antrenamentul de ieri al oaspeților
Foto : Nicolae PROFIR

cători valoroși, în frunte ca 
danezul Elkjaer Larsen, vest
germ anul Berthold, cu interna
ționalul Di Gennaro și olimpi
cul Paclone, despre care se 
spune că este un demn urmaș 
al lui Paolo Rossi. Dificultatea 
partidei .este cu atît mai mare 
pentru „alb-negri“, cu cit fot
baliștii Italieni sint avizați asu
pra forței de joc a Sportului 
Studențesc pe teren propriu^ 
mărturie stînd acel memorabil 
meci cu Brondby, învinsă cu... 
6—0 la București, rezultat care 
a deschis calea jucătorilor noș
tri spre treapta superioară a 
C 3. In acest sens, antrenorul 
Osvaldo Bagnoli declara îa 
„Corriere dello Sport'* de marți: 
„Meciul retur cu Sportul Stu
dențesc din optimi mă preocu
pă în mod special. Am făcut 
tot posibilul să transmit o sta
re de atenție maximă Jucători
lor ntei. Pentru că, așa cum am 
văzut și in primul meci de la 
Verona, Sportul are cîțiva ju
cători imprevizibili in acțiuni
le lor și asta mă neliniștește 
foarte mult. Mă bucură faptul 
că trei dintre cele mai impor
tante piese ale echipei, după

marcel, Brondby Copenhaga, 
iată-i pe jucătorii de la Sportul 
Studențesc în fața celui de al... 
treilea val in actuala ediție a

tantă rămasă în Cupa U.E.F.A 
va avea ca adversară puternica 
echipă italiană Hellas Verona, 
care cuprinde o pleiadă de ju-

Gheorahe NERTEA
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CLASAMENTUL
1. STEAUA 16 14 3 0 •8-W 30
2. Dinamo 15 IS 1 1 36-11 27
X Otelul ÎS 8 Z 5 22-16 18
4. Flacăra ÎS 7 4 4 17-16 18
». Victoria 15 8 1 6 2S.lt 17
4. Unlv. Cv. 15 4 1 6 23-24 15
7. F.C. OU 15 7 1 7 24-32 15
8. F.C. ATger 15 S 4 6 16-18 14
». „Poli- Ttm. 16 S 4 7 18-21 14

IO. Corvtaul 14 C I 7 27-24 13
U. A.S.A. Tg. M. 15 6 1 8 26-31 13
IZ. „U“ Cj.-Nap. 15 4 5 6 16-22 13
IX S.C, Bacău 15 3 t 6 15-27 12
14. F.CA1. Brașov 15 3 5 7 21-21 11
IS. Sp. Stud. 14 4 3 7 14-23 11
ÎS. Rapid 15 3 4 8 12-24 10
17. Petrolul 15 3 4 8 12-28 10
18. C.S.M. Sv 15 3 3 15-34 8

In cadrul etapei a 17-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA 0-2 LA HOCHEI PE GHEAȚA
MIERCUREA CIUC, 8 (prin 

telefon). Echipele Sport Club 
din localitate și Steaua au sus
ținut, luni și mai-ți, în devans, 
partida dublă din etapele 19/20 
ale Diviziei A I la hochei.

SPORT CLUB M. CIUC — 
STEAUA 1—3 (1—1, 0—2, 0—0) 
și 2—4 (1—0, 1—2, 0—2). In 
primul meci gazdele au des
chis scorul în min. 6 (Gerczuji) 
șl au ratat un șut de pena-

litate în min. 9 (Itartalis). A 
egalat Chiriță (1—1) în min. 13 
și Steaua, cu Netedu în zi 
bună, a mai înscris două go
luri în același miri. 23 (Gliga 
și K. Antal), hotărîtoare în 
obținerea victoriei, deși gaz
dele au dominat în ultima re
priză. A doua partidă a fost 
mai vioaie, ambele echipe 
creîndu-și multe situații de 
gol, unele ratate, unele rezol-

vate de portarii Netedu și Fe- 
kete. Marcatori : Gybrgycze 
(min. 13) și S. Gal (31) pentru 
gazde, respectiv K. Antal (30), 
Șotron (37), Herlea (13) și Bu- 
fada (59).

Bun arbitrajul prestat de M. 
Presncanu, asistat de Em. Both 
(I, Becze în ziua a doua) și T. 
Szabo (Em. Both).

Vaier PAȘCANU, coresp.
Pițurcă înscrie spectaculos cel de al doilea gol în partida 

Steaua — Politehnica Timisoara
Foto ; Eduard ENEA



Finalele Campionatelor Republicane de -j

0 ÎNTRECERE CU VAEENfE MULTIPLE H NAVOMODEEE MACHEIE
TANDEMURILE FEMININE ȘI-AU DESEMNAT i

• Azi, turneul individual
întrecerile din acest an ale na- 

vomodellștilor s-au încheiat nu 
demult cu tradiționalele finale 
ale Daciadei și ale Campionate
lor Naționale de navomodele 
machete, grupa C, la care au fost 
prezent! 60 de „constructori" din 
23 de asociații și cluburi spor
tive. A fost o competiție in care 
trei generații de modellști șl-au 
etalat Inteligența tehnică, tncle- 
mînarea practică și ingeniozita
tea în construcția de nave eu 
vele (CI) și cu propulsie (Ci), 
de detalii, subansamble șl părți 
componente ale diverselor nave 
(C 3) și de miniaturi (C 4) Din 
documentațiile analizate de ju
riu dupâ precizia, maniera de 
lucru și aspectul general al ce
lor aproape 150 de maihete de 
la cele patru clase de ooncurs, 
s-a desprins faptul Îmbucurător 
că majoritatea navomodeliștUor 
cunosc structura, caracteristici
le, documentația tehnică și is
toria nparatelor abordate, evolu
ția lor în contextul mișcărilor 
sociale șl tehnice ale timpului 
printre exponate existind celebre 
nave românești șl străine încăr
cate de istorii glorioase șl mari 
Izbînzi. dar și realizări recente 
ale industriei navale din diver
sele țări ale lumii și. în special, 
performanțele noastre din ultimii 
20 de ani tn acest domeniu.

Au fost expuse ambarcațiuni 
primitive nave exotice șl han
seatice, Dacurl. bricuri, oanonie- 
»e și crucișătoare, fregate și ga
lioane. nave pompier și de pes
cuit torpile, dragoare de bază și 
de radă, vedete blindate fluviale 
sau purtătoare de rachete, sub
marine șl tunuri navale, detalii 
de construcții și armament, sta
ții de ghidare, lansatoare etc. V- 
îiele aveau doar cîțiva centime
tri (intre 3 șl 25). în timp ce al
tele depășeau metrul, alun
gind chiar la 1,6 m. Celt mal 
multe erau replici ale unor cu
noscute nave. ca bricul-școală 
Mircea, vasele Bcca si Callatis, 
cuterele Albert. Fly și Da Tou- 
louaise, galera Nostra Signora.

RUGBYUl A FOST Șl RĂMÎNE UN
O Un adevăr de care nu au ținut seama jucătorii Fa
rului, în meciul-derby, cu Steaua
Mare decepție, duminică, la 

Constanța, în tribune ți în ves
tiare, după eșecul rugbyștilor 
de la Farul. în partida de 
mare atracție (și de excepțio
nală angajare) cu Steaua. 4 000 
de spectatori nu-și puteau ima
gina cum echipa lor favorită, 
de atîtea ori la înălțime în 
mecinri-derby, să aibă o pres
tație atît de inegală: un com
partiment, eel ai înaintării, 
dispus să arunce în luptă și 
ultimele resurse de energie 
(exemplul dîndu-1, în primul 
rînd, acest admirabil jucător 
care este Gh. Dumitru!) și un 
altul, cel al „treisferturilor", 
literalmente marcat de impor
tanța meciului, incapabil, lungi 
perioade de timp, să își reca
pete cadența. Pe rînd, Bezușcu, 
Bieă și Trifescu au ratat nu 
mai puțin de 6 l.p., cel puțin 
trei din poziții bune de finali
zat, precum și transformările 
eseurilor. Să mal amintim eă 
șl tentativele unor drop-uri au 
rămas fără efect, sau că în 
cel puțin trei ocazii Farul a 
fost la un pas de tot atîtea 
mingi „culcate" în spațiul de 
țintă advers, cea mal clară în 
min. 22, cînd, după o margine 
de but (precum un.„ lung de

GENERAȚII ALE AVÎNTULUI ÎN MUNCĂ TRIALUL LUPTĂTORILOR JUNIORI
(Urmare dtn puo- D

care reprezintă două generații 
de sportivi, nu sînt singurele 
flori de aici. Mulți dintre cei 
aproape 800 de uteeiști au de
prins hărnicia, o dată cu te
meinica învățare a lucrului 
bine făcut, de la maiștrii 
Nicolae Aldea, Victor Oprea, 
strungarii Vasile Negula, Florin 
Băjenaru și alți veterani ai e- 
chipelor de handbal și popice, 
tineri care și-au făcut deja un 
renume din meserie. De exem
plu, la recenta „Olimpiadă a 
strungarului și frezorului", 
fotbalistul Gabriel Burlacu și 
handbalistul Lucian Frățilă au 
ocupat locul întîi pe orașul 
Cîmpina, fiind considerați teh
nicieni de primă mărime. în 
fiecare secție personalul de 
vîrstă utecistă își spune cuvîn- 
tul, fie că este vorba de reali
zarea și depășirea planului de 
producție, fie că inițiază ac
țiuni de maximă eficientă pri
vind recuperarea materialelor 
refolosibile (planul a fost în
deplinit în proporție de 150%) 
sau, mal ales, diminuarea unor 
consumuri de materiale și e- 
nergie.

Aceste fapte de muncă exem

yachturlle Ellodor și Pionier, ve
deta Liirsen, pescadoarele Porti
ța și Ginna, epava Great Hary 
ș.a. Toate însă făceau o aorela- 
ție exemplară între planșe, do
cumentație și proiect, aveau un 
pronunțat caracter functional, cu 
detalii mobile șl detașabile, pre
văzute cu numeroase secțiuni, 
cel mai multi modellști aplicînd 
in construcție tehnologii moder
ne în special în modul de pre
lucrare a materialelor șl in com
poziția lacurilor, coloranților și 
adezivilor. Și nici nu se putea 
altfel, deoarece printre expozanți 
s-au aflat elevi de la liceele de 

marină din Constanta. Giurgiu, 
Orșova șl Tulcea, studențl de la 
Institutul de Marină „Mireea cel 
Mare" și facultățile de Drofil din 
țară, muncitori, tehnicieni și in
gineri de la institute ea ASIM, 
ICEMENERG, ICEPRONAV. BSU 
reprezentând unități sportive ca 
Dinamo I, Marina Mangalia, Por
tul Constanța, Chimia Corabia, 
Fulgerul și Cetatea Giurgiu Ș.a.

Cum era de așteptat, toți cei 
cinci medallați ai Campionatelor 
Mondiale din acest an laprllie. 
Franța) și-au confirmat aici va
loarea. obținind locul Intli, cu 
punctaje între 96 șl 92,66 p i Ro
meo Andrei (ASIM Constanța), 
Ion Lăz&rescu (Aeronautica 
București) — la C 1, Helmut Or
ban (Voința Timișoara) — ta C 2. 
Iile Goga (Dinamo I) — Ia C 3, 
Marius Cheșcu (Voința Sibiu) — 
la C 4. Alături de ei s-au aflat 
alți patru navomodeliștl Ma
rian Dușmanu (Marina Man
galia), Mircea Floreșcu (Tex
tila Păullș), Gheorghe Maior 
(ICEMENERG) Și Costel Costi- 
niuc (ASIM) — care, realizând 
totalurl asemănătoare, marchea
ză astfel nivelul in creștere al 
competitivității șl performanței 
în întrecerile interne, nivel de
monstrat de încă mulțl alți spor
tivi seniori, dar și de numernși 
juniori. Printre aceștia din ur
mă : Aldea Delia șl Florin Popa 
(Voința Sibiu). Alexandru Mînea 
și Narcis ștefan (Fulgerul Glur-

linie lă tenis), Pllotschi a ri
dicat tribunele în picioare, 
ferm convins că inspirata și 
penetranta, altă dată, aripă 
eonstănțeană va aduce prima 
răsturnare de rezultat (Steaua 
conducînd, din mi*. 9, prin 
drop-ui lui Codoi).

Prestația „treisferturilor" Fa
rului a fost ca un „duș reee“, 
toți jucătorii comițînd erori 
de începători. Singurul care 
s-a străduit să iasă cu fața 
curată a fost... flankerul Ne- 
cula, trecut centru după acci
dentarea iul Gh. Florea!

Așa, firește, nu se putea 
cîștiga un meci, contîndu-se 
doar pe pachetul de înaintași; 
adică 8 jucători vizavi de cel 
puțin 12 adversari, considerînd 
că nu toți eomponenții Stelei 
au dovedit același aplomb șl 
spirit de angajare... Păcat de 
munca antrenorului M. Naca, 
un tehnician devotat trup și 
suflet Farului, ale cărui sfaturi 
n-au fost respectate (și apli
cate). N-am înțeles de ce, de 
pildă, pe un teren aspru, în
ghețat, s-a recurs la lovituri 
de picior, cînd s-a văzut lim
pede că jucătorii nu puteau 
conta pe piciorul de sprijin 
care, pur șl simplu, aluneca 

plare denotă că atît tinerii, cit 
și vîrstnicii se regăsesc cu tot 
ce au ei mai bun și frumos 
în cadrul cuprinzător și sem
nificativ al unei întreprinderi 
care întîmpină Conferința Na
țională a partidului cu planul 
de producție realizat la toți 
indicatorii. Am zice noi și pe 
planul tonifiant al practicării 
exercițiilor fizice, unde gene
rațiile sportivilor s-au dovedit 
a fi generațiile avîntului, com
petenței și creativității în 
muncă.

ANUL TURISTIC 1988 ANUNȚ
I.T.H.R. BUCUREȘTI a 

pus spre valorificare bi
letele la odihnă-trata- 
ment pentru semestrul 
I 1988, în toate stațiu
nile din țară, cu excep
ția stațiunilor Hercula
ne, Sovata și Felix.

seriozitate șl 
de navomo- 
nlvel profe

giu), Daniel Partenie șl Attila 
Schrail (Voința Reghin), Costel 
Lupu și Gheorghe Pîreălăbescu 
(Liceul de Marină Orșova) ș.<a., 
care confirmă preocuparea cres- 
cîndă a tinerei generații de a 
aborda cu deosebită 
angajare construcția 
dele la un ridicat 
sional.

„In acest context 
clarat prof Mihail 
cretarul Federației 
Modelism — trebuie 
faptul că valoarea acestor între
ceri a fost mai mare ca in alți 
ani și prin participarea unor na- 
vomodeliști de renume din Aus
tria, Italia și Polonia, găzduiți și 
de tradiționala competiție inter
națională «Cupa» organizată de 
U.G.S.R. și Asociația Sporti
vă Aeronautica, în colaborare 
cu federația noastră. Astfel, cele 
două secțiuni, alături de celelal
te dispute din cadrul Salonului 
Național de Modelism, s-au trans
format într-o veritabilă școală de 
modelism românesc, în care tî- 
năra generație s-a întîlnlt eu 
mari performeri, antrenori, tehni
cieni, iar mii de bucureșteni au 
admirat minunatele flote aliniate 
timp de 
expoziții 
matei".

— ne-a de- 
Zanciu, se- 
Române *de 

consemnat

o sâptâmină la sala de 
a Casei Centrale a Ar-

loan NOVAC

FESTIVALUL JOCURILOR LOGICE
DE LA BĂILE HERCULANE

Festivaiul jocurilor logice de 
la Băile Herculane a adunat cl- 
teva sute de iubitori de șah, șah 
electronic. Go. scrabble șl rebus.

I.a  sah s-au organizat trei con
cursuri cu ritmuri diferite de 
joc. Laureatul .întrecerilor stabl-

JOC COLECTIV...
vizibil, ca pe un patinoar!?

Să recunoaștem 
Stelei meritul de 
printr-un joc mai calm și mai 
organizat, să tempereze și să 
stăvilească atacurile în trombă 
ale înaintașilor echipei-gazdă 
(cu o notă bună pentru mai 
puțin cunoscutul Cîorăscu, ală
turi de mai experimentațil săi 
coechipieri) și totodată să ini
țieze, la rîndu-i, o serie de 
acțiuni ofensive, cu Boldor in 
prim-plan și cu foarte tlnărul 
Șerban, cu veleități de aripă, 
pe lîngă cele știute, de flanker. 
Să revenim, de asemenea, a- 
supra arbitrajului, aplaudat la 
încheierea partidei de un sta
dion întreg. Rar ne-a fost dat 
să vedem ca unui arbitru să i 
se recunoască virtuțile, chiar 
și cînd echipa favorită pierde...

ți „XV“-lui 
a fi căutat,

Tiberiu STAMA

CLASAMENTUL TURULUI 
DIVIZIEI A:

1. STEAUA 11 10 0 1 405-230 31
2. Dinamo 11 7 2 2 202-149 27
3. Știința B.M. 11 7 2 2 211-169 27
4. Grivița B. 11 7 1 3 188-140 26

Farul 11 7 0 4 191-161 23
6. Contact. Bz. 11 S 1 5 173-176 22
7. PoIiL Iași 11 5 0 6 165-159 21
8. Univ. Tim. 11 5 0 6 172-217 21
9. Știinta Pet. 11 4 2 5 142-199 21

10. C.S.M. Sb. 11 3 0 8 180-229 17
11. C.S.M. Sv 11 3 0 8 165-234 17
12. Sp Stud. 11 0 0 11 142-273 11

(Urmare din t>ag 1)

lina Iași), D. Andreescu (Cea
hlăul P. Neamț), V. Mațuncac 
(CSȘ Suceava), V. Munteanu 
(Letca Bacău), la juniorii mari 
și M. Zaharia (Ceahlăul P. 
Neamț), un junior de 15 ani, 
bine făcut, care cîntărește 105 
kg, S. Croitorii (CSȘ Suceava), 
J. Costea (Progresul Brăila), 
L Dăscălescu (CSȘ Steaua), R. 
Ciobanu (Dacia Pitești).

Pentru aceste trei sta
țiuni se găsesc bilete 
numai pentru trimestrul 
I 1988.

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

arenă de popice Vo- 
Capitală găzduiește, 
de ieri, finalele pe 
Campionatelor Repu-

Cocheta 
ința din 
începînd 
țară ale ___ . .._____
blicane individuale și perechi, 
rezervate senioarelor. Venite 
la numai două zile de la în
cheierea -turului Diviziei A pe 
echipe și după o serie de teste 
internaționale susținute de lo
turile reprezentative ne-am fi 
putut aștepta la o curbă des
cendentă în evoluția finaliste
lor. Ceea ce nu numai că nu 
s-a întîmplat, dar multe spor
tive au furnizat întreceri inte
resante, unele de bună calitate, 
cu realizări tehnice deosebite, 
în condiții de joc inedite, pen
tru că, spre deosebire de edi
țiile anterioare, de data aceas
ta jucătoarele și-au disputat 
întîietatea la cele patru manșe, 
pe tot atîtea piste (în loc de 
două). Prin urmare, au lipsit 
cu desăvîrșire loviturile de a- 
comodare, cîștig de cauză a- 
vînd, bineînțeles, concurentele 
care și-au regăsit cu mai multă 
ușurință ritmul normal.

Ieri dimineață au intrat în

llndu-se prin cumularea punc
telor în toate probele. La ritmul 
clasie de 60 de mutări în 6 ore 
cel mai bun a fost Gheorghe 
Larlon (Voința Rm. Vîlcea), eu 
3 puncte din 9 posibile. Primul 
turneu oficial de șah activ (pen
tru toată . partida se acordă o 
oră) din țara noastră (F.I.D.E. 
recomandă șl campionate națio
nale) a revenit lui Corneliu Bu- 
șu (Voința Timișoara), cu 6 p 
(din 7). iar turneul de blitz (10 
minute pentru toată partida) l-a 
evidențiat pe Ioan Crișan (Cal
culatorul București), cu 6,5 p 
(din 7). Ordinea în clasamen
tul general, în urma acestor re
zultate: 1. Dan Bondoc 32 p,
2. loan Crișan 26 p, 3. Gheor
ghe Larion 23 p. Concursul se
parat al fetelor a fost eîștigat 
de Liliana Sușnea (A.E.M. Timi
șoara) cu 7 p (din 9). •

Turneu! de șah electronic a 
adus la start 10 calculatoare din
tre cele bune la ora actuală, în 
final Concbess (asistat de Eu
gen Dincă — Electra I.M.E.B.) 
lulnd o jumătate de punet avans 
față de Fidelity-Excellence și 
ZX Snectrum Colossus 4,o.

S-a disputat șl un turneu de 
șah electronic activ in tzfam 
(om + calculator, -.nul puțind 
Interveni o dată la zece mutări). 
A eîștigat tan temui Fidelity Ex
cellence — Emil Stan (TCECIIÎM). 
Pe locurile 2—3 remarcăm pre- • 
zența a două calculatoare de 
construcție românească TIM/S 
(de la ITC Thnl’vara).
Despre prima finală de Go a 

țării am scris deja tn paginile 
ziarului nostru. Turneele de 
scrabble exclusiv, duplicat, liber 
și anricioație au lost dominate 
de Nicolat Onrișiu (Sf. Gheor
ghe), alexandru. Czaler (Satu 
Mare), Aurel Conan (Tîrnăven!) 
și Florin Bălănescu (Iași). La 
rebus ce mai buni au fost Ion 
Ene fTîrsoviste) — la compu
nere careuri —, Corneliu Raia 
(Timișoara) — la dezlegări ca
reuri — ri Constantin Butișcă 
(Orad'-a) — la dezlegări enig
mistice.

Victor Dolipschi, fost multi
plu campion al greilor, și-a 
manifestat satisfacția că în rîn- 
dul celor remarcați se află o 
grupă de tineri foarte bine 
clădiți, de categorie grea, ca 
Iulian Mitrică (CSȘ Olimpia 
Craiova). Gabi Petrescu 
(CESAROM București), Flavius 
Covaci (C.F.R. Timișoara), Mi
hai Zaharia (Ceahlăul P. 
Neamț) etc., dintre care antre
norii respectivi speră să pregă
tească viitorii performeri, ca
pabili să cucerească nei me
dalii pentru sportul românesc.

*

L

O.J.T. BRAȘOV-PRE
DEAL organizează în 
ziua de 13 decembrie 
a.c., ora 10. la cabana 
Clăbucet-sosire, exame
nul de atestare-reatesta- 
re a ghizilor monitori de 
schi.

Informații suplimenta
re la telefon 5.65.01 — 
interior 115 sau 128. 

1

<

întrecere perechile, pe tabela de 
concurs figurînd 24 de dubluri. 
Pînă la al 9-lea tandem nu s-a 
produs nimic deosebit, decît 
lipsa de omogenitate a cunos
cutelor jucătoare Constanța 
Constantin-Minela Mihăilâ (Vo
ința Ploiești) 375(2)—418(1) șl 
Maria Pctcr-Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 439(0)— 
390(2) care le-a privat de un 
loc mai bun în clasament (în 
paranteze, bilele trase în... 
gol). în acest moment, au in
trat pe piste surorile Doina 
Baciu-Țăgean — Rodi ca Baciu 
(Electromureș Tg. Mure») care 
au acționat ca... ceasornicul, în- 
tr-atît au fost de sigure ele
vele antrenorului Șandor Se- 
reș în manșele „pline" șl „izo
late", preluînd conducerea cu 
un rezultat de valoare mon
dială: 887 (444—443), fiecare cu 
O singură lovitură ratată! în 
continuare, am asistat la o pa
sionantă cursă de urmărire, în 
care principalele favorite au 
făcut uz de întregul lor arse
nal fizic și tehnic pentru a le 
depăși pe lidere. Soarta titlu
lui a stat în cumpănă pînă Ia 
ultimele schimburi, cînd de 
fruntașele clasamentului B-a a- 
propiat tandemul bueureștean 
Elena Andreeseu-Nineta Badea 
(Voința București). Cu toate că 
și-au 
bagaj
D-au 
tajul

CLASAMENT FINAL: 
Doina Baciu-Țăgean-Rodica 
ciu 887 (444—443), 2. Elena 
dreescu-Nineta Badea 

pus în valoare bogatul 
de cunoștințe, gazdele 

putut să fructifice avan- 
arenei proprii.

Elisabeta
Mureș) 81 
rieta Opr 
dot' (Petre 
420), 6. V 
cică Radu 
șov) 836 (

Ieri dui 
calificările 
vidu.

REZUI
L4

ROMAN 
. arena aso 
treprinder 
man și-a 
mai buni 
lificați în 
pionatelor 
București, 
gurat cu ț 
tele, extr< 

supus pe 
examen, 1 
lor care 
reuniune 
bile pentr 
laritățile 
căutarea 
preferat 
mult și îr 
ținut rezu 
liu Bice-, 
Cluj-Napo! 
Vasia Dor 
plorări C 
1 729 (891- 
coară-Ovic 
Sinaia) 
stantin 
(Voința 
846), 5.
Dudaș (UI 
(850—829), 
ci.tu-Corn.
Reșița' 
cerile r.

1 ( 
B 
B 
If

1.
Ba- 
An-

865
(433—432), 3. Elisabeta Albert-

TINERETUL Șl PERSPECTIVA BOXL
Pe meleagurile băcăuane bo

xul este unul dintre sportu
rile îndrăgite de tineri. Că 
este așa, ne-o demonstrează 
frecvența pugiliștilor la antre
namentele secțiilor din județ. 
Sălile curate, bine amenajate 
sînt, aproape non-stop, ta 
dispoziția practâcanților aces
tui sport al tineri
lor curajoși. La
Sport Club și Vo
ința Bacău, la
C.S.M. Borzești si 
Textila Buhuși secțiile de box 
au o activitate susținută, cu 
o productivitate remarcabilă 
și, de ce nu, cu aspirați! din
tre cele mai înalte. Iată, de 
ina' mulțl ani antrenorul Relu 
Auraș răspunde de pregătirea 
sportivilor din lotul național 
de juniori care, trebuie să 
menționăm, au Înregistrat per
formanțe de răsunet în marile 
competiții rezervate tinerilor 
pugiliști. Titluri și medalii ta 
campionatele mondiale și eu
ropene. rezultate foarte bune 
in alte turnee de prestigiu. 
Cînd antrenorul de la Sport 
Club Bacău a lipsit. în func
ție de perioada do antrena
ment a selecțio>nabilitor, la 
secție au rămas „secunzii" 
săi, Anton Cojan și Marinieă 
Oatu, iar munca a oontinuat 
Cu bune rezultate. Ca de alt-

fel șl la E 
huși, că t 
monstrează 
țiiie respei 
serie de ti 
bat cu im 
consacram.

■ peste mult, 
de perfora

miaici se
Dar sper. 

voltarea și 
acestui spe 
gate și de 
țării la Ba- 
îi-moic de i 
boxeri. Fe< 
brățișează 
cit băcăuar 
torl al 
dintre 
focați ai 
piu N. Con 
mașcanti, < 
Oprea și n

Sperăm c 
prinde via( 
cu roade p 
mal bogate

CLASAMENTELE D:VIZIEl A

FEMJ

1. VOINT.
2. „U“ Cj.
3. Chimist
4. Olimpia
5. Rapid
6. Polit. E

După meciurile etapei a IX-a, 
în clasamentele Campionatelor 
Națio ale de baschet n.u s-au 
produs modificări importante. 
Este posibil însă ca acestea să 
intervină la încheierea jocurilor 
etapei a X-a care programează 
— sîmbătă șl chiminfcă — tradi
ționalele derby uri Steaua — Di
namo București (masculin) și 
Universitatea C.S.Ș. Viitorul 
CJuj-Napoca — Voința- C.S.Ș. 2 
București (feminin). Clasamen
tele ia zi:

MASCULIN, GRUPA 1—6
1. STEAUA 18
2. Dinamo Buc. 18
3 I.C.E.D. 20
4. Dinamo Or 18
5. Acad Mii. 20
6. Rapid*) 18

7 1 1913:1464 35
17 1 175*j:1379 35
9 11 1770:1881 29
7 11 1571:1627 25
2 18 1492:1874 22
4 14 1371:1647 21

GRUPA 7—12
7. Balanța Sb.
8. ELBA Tmș.
9. Farn’ C-ta

10. RAMIRX
11. C.S.U. BV.
12. Polit lași

1. VOINȚA
8. Comerți
9. C.S.U.

10 Mobila I 
EL. Metalul 
12. Poli. T

*) Mențlo 
nă Rapid 
pierderea 
Academia 
teren de 
97—92), de 
jucător st 
tei a a d< 
mi-tim ci 
1987—1988 
că un ju- 
două greș 
pendat au 
rele două 
aplică și 
tr-o culpă
COMERTl 
METALUL

18 12 6 1681:1544 30
18 11 7 1611:1554 29
18 10 8 1660:1579 28
18 8 10 1652:1650 26
18 7 11 1683:1800 25
18 6 12 1593:1753 24

în mec 
C.S.Ș. Tg 
I.M.P.S 
(39—44> și 
rarea agrt 
Ion ta a ir 
ția mureș? 
mului ”ie 
antrenată 
bely s-a 
Coșgetere:



Ieri, in cadrul etapei a 17-a a Diviziei A

IE I AUIOIIIFAIfA Of NECONTESTAT A IIDMUI
i Tg. 
, Ma-

Bar- 
(425— 

-Mari- 
i Bra-
îeeput 

indi-

5CU

te

□). Pe 
a In- 
i Ro- 
s cei 
li, ca- 
Cam- 
și la 
inau- 

. Pls-
se, au 
serios 
icari- 
prima 

vizi- 
rticu- 
ăcate, 
analul 
prea 

1 ob-

IEra interesant de văzut, la 
două zile după meciul pierdut 
Ia limită în Ciulești, de aceas- 

Ită dată în Ghencea, în ce mă
sură se vor valida intențiile 
constructive declarate ale e- 

Icnipei timișorene pe terenul 
formației campioane și actuală 
lideră, Steaua. Elevii antrenoru- 

Ilui Ion Ionescu au început pro
mițător. pasînd cursiv. încer- 
dnd sâ facă fată, cu aceeași 
armă, redutabilei echipe mili- 

Itare. Perioadă, însă, care n-a 
durat prea mult, formația gaz
dă instalîndu-se cu autoritate 
în terenul advers, reglindu-și 

* treptat tirul la poarta iui Al- 
Imășan și în mîn. 18 a venit 

primul gol : Bălan a centrat 
excelent de la întretăierea su
prafeței de pedeapsă cu linia 

Ide corner si PIȚURCA n-a mai 
greșii tiuia, cum o făcuse cu 
citeva minute înainte. Deci, 

II—0. în min. 21 înregistrăm 
primul șut al oaspeților pe 
poartă, Varga (cel mai pericu- 

IIos șuter al acestora) nesolici- 
tîndu-1 însă prea mult pe Li
liac. dar în min. 31. în urma 
unei lovituri libere de la mar- I ginea careului de 16 m, mingea
trimisă de același fundaș timi
șorean a căzut pe transversala

i. lu-
S'.F.R.
18), 2. 

(Ex- 
■nesc) 
î Ni- 
îrpați 
Con- 

uceag 
(841— 
orghe

1 679
Tur- 

impia 
tntre-

NA

porții adverse.
Replica Stelei nu s-a lăsat 

așteptată, dar Pi turcă a ratat 
alte două mari ocazii (in min. 
40 și 43), Rotariu n-a nimerit 
ținta. Balint a șutat în trans
versală (min. 44) și tabela nu 
s-a mai modificat, chiar dacă 
formația gazdă șutase de 16 ori 
spre poarta lui Almășan.

Cînd în min. 48 Pițurcă a tri
mis din nou mingea în bară, 
spectatorii se întrebau cît va 
mai continua suita ratărilor e- 
chipei favorite. Zece minute, 
pentru că în min. 58, după ce 
tot Rotariu șutase puternic și 
periculos spre buturile adver
se, mingea fiind, insă, deviată 
de Pițurcă, balonul a ajuns la 
Bălan care a centrat aidoma 
fazei de la deschiderea scoru-

I STEAUA 4 (I) I
I „POLI“ 1 (0) |

Stadion Steaua; teren moale; 
timp bun; spectatori — circa 
14 000 șuturi: 24—8 (pe poartă: 
11—3). Cornere: 16—1. Au mar
cat: PIȚURCA (min. 18 șl 58), 
HAGI (mir. 78 și 83), respectiv 
VARGA (min. 90, din penalty).

STEAUA: Liliac 7 — D. Pe
trescu 6, Bumbesou 7, Cireașă 6, 
Rotariu 7 — Bălan 8. T. Stoica 
6, Bali it 6, Hagi 7 — Lăcătuș 7, 
Pițurcă 7.

POLITEHNICA: Almășan 4 — 
Șunda 5 (min 65 Andrelaș 6), 
Crăciun 5, Oancea 6,5, Varga 6 
— Manea 6, Vlătăneseu 6,5. Vuș- 
can 6, Foaie 6 — China 6 (min. 
46 S. Ungureanu J), Sima 5.

A arbitrat bine Fl. Popescu 
(Ploiești); la linie: I, Vereș (Sf. 
Gheorghe) și I. Silviu (Galați). 
La speranțe: 4—0 (2—9).

• I HUM
lui și PIȚURCA s-a reabilitat 
în fața suporterilor înscriind cu 
capul : 2—0. A ieșit apoi la 
rampă HAGI. Ce-i drept, șt cu 
concursul portarului Almășan 
care, în min. 78, a respins șu
tul internaționalului militar în 
pkisă (3—0), și, în min. 83, a 
plonjat defectuos, balonul ex
pediat de atacantul militar 
dintr-un unghi dificil strecu- 
rîndu-se in plasă pe sub el 
(1—0).

Mai mult chiar deck în pri
ma repriză, „Poli" s-a mulțu
mit să fie doar uneori în po
sesia mingii la mijlocul tere
nului. părînd timorată de fai
ma adversarei. Abia în min. 85 
formația oaspete și-a amintit 
de poarta lui Liliac, puțin rnal 
tîrziu Vlătăneseu a realizat 
prima incursiune din această 
parte a meciului în careul ad
vers, iar în ultimul minut de 
joc, la un duet aerian, Sima a 
căzut în careu și arbitrul a 
dictat penalty. Prilej pentru 
VARGA să înscrie golul de o- 
noare al echipei sale.

Paul SLÂVESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Politehnica lași — 
Gloria Buzău 2-0 (1-0)

Confruntarea dintre cele două 
foste divizionare A a oferit o 
partidă plăcută, cu faze palpi
tante la ambele porți și care 
poate rivaliza eu multe jocuri 
din primul eșalon. Deși lipsită 
de aportul a trei piese de bază 
(Burdujan și Diaconescu — ac
cidentați, Balcea — suspendat 
pentru cumul de cartonașe). Po
litehnica Iași (pregătită de Pe
tre Gavrllă — Kurt Gross) a 
etalat un joc aerisit, ofensiv, cu 
învăluiri pee aripi. încheiate, în 
majoritatea lor, cu șuturi la 
poartă. De partea cealaltă. Glo
ria Buzău (din nou la timonă 
cu ex-rapidlstul Nicolae Lupes- 
cu) are meritul incontestabil de

JOC SPECTACULOS ÎN COPOU
a fi jucat deschis, contribuind 
la reușita unui frumos specta- 
eol fotbalistic. Victoria obținu
tă de echina din Dealul Co- 
poulul putea fi pînă la armă și 
mai categorică, dar. In două 
rîndurl, bara s-a opus la șutu
rile lui Huluță (min. 4) și Pa- 
veliuc (min. 65), iar în min. 77 
Pîrv, din 4 m, cu poarta goală 
în față, a „săltat" balonul peste 
transversală... Uriașă ra:are 1 La 
rindul lor buzolenii au avut el 
ei trei ocazii de a marca, dar 
portarul ieșean Cîmpeanu s-a o- 
pus cu succes la șuturile Iul 
Tulpan (min. 35 si 76) șt Profir
(min. 80). Golurile învingători
lor au fost realizate de PAVE-

LIUC (min. 28 — din penalty) 
și CROITORU (min. 60).

Arbitrul Ion Tănase (Tfigovlț-
te) a condus bine formațiile 4 

POLITEHNICA : ClMPEANU — 
HULUȚA, Gheorghiu, DUȘMANII, 
Frîncu — Constantin (mini 64 
Măciucă). PAVELIUC (min. 70 
Stăncioiu), Tănase, FLOREAN — 
Croitoru. Pîrv.

GLORIA : LAZĂR — Roșu, 
Mircea, Stoica. TULPAN — 
Drăgan, Ursa, Teodorescu (min. 
36 Nlță), Stan — PROFIR, Ion 
Viorel (min. 60 Alexandrescu).

Aurel PĂPĂDIE

F.C.M. Delta Tuicea —
F.C.M. Progresul Brăila SUCCES MERITAT AL GAZDELOR

2-0 (1-0)
Meci deschis, spectaculos, cu 

atacuri rapide, dar și cu mo
mente de regie tactică, ceea ce 
a conferit valențe în plus între
cerii sportive. Revenirea, de cu- 
rînd, a antrenorului V. Copil la 
conducerea echipei locale a insu
flat energii nebănuite unor jucă
tori mai tineri, dar talentați, 
precum Dascălu, Iftode. lordache, 
care, alături de ceilalți coechi
pieri, au contribuit la victoria 
tulcenilor. Primul sfert de oră se 
caracterizează prin atacuri ale 
gazdelor, Iamand-i. lordache sau 
Rotaru nereușind însă să mar
cheze. La rindul lor, oaspeții, cu 
un „mijloc" activ și cu două 
vîrfurl rapide, au cîteva acțiuni 
bune de contraatac, rămase fără 
rezultat. In min. 20 se deschide

scorul : mingea circulă pe traseul 
Iusein — Dinescu — IFTODE. Ul
timul, cu o frumoasă preluare 
pe piept a balonului, faoe o „pi
ruetă* șl, din apropierea careului 
mic al brăilenilor, șutează fulge
rător, pe lingă Brătianu, în col
țul lung : 1—0. In replică, Pro
gresul Brăila, prin Cațaros (min. 
26) și Titirișcă <min. 29), are 
două bune ocazii de a Înscrie, 
ratate cu mare ușurință.

Repriza a doua debutează cu 
atacuri susținute ale brăilenitor 
'care, prin Titirișcă, Petrache și 
Cațaros, forțează egalarea, Insă 
fără rezultat. In min. 62, o com
binație Rusu — fftode, centrare 
în careu și IORDACHE reia, din 
voleu, sus, la „vinclu" șl... 2—0. 
Pină la sfirșitul meciului fazele

alternează de la o poartă ia alta, 
oaspeții au alte bune ocazii prin 
Petrache (min. 65, 71, 75) șl Titi
rișcă (min. 82), nefructificate, iar 
gazdele li... imită prin lordache 
(min. 80). Rotaru (min. 81) și 
Sacu (min. 83).

Arbitrul G. Ioneseu ^București) 
a condus foarte bine formațiile « 

F.C.M. DELTA: DASCĂLU — 
Rusu, IUSEIN, pîrlogea, Dinescu
— Nedelcu, IFTODE, ROTARU — 
Mitracu (min. 39 Sacu), Iamandi 
(min. 69 Grosu), IORDACHE.

F.CJW. PROGRESUL : Brătianu
— Oprea. Coman, Darie, Chiriță
— TITIRIȘCĂ. Pascu, Petnactie, 
CAȚAROS — MARIN Văsîi (min. 
70 lonașcuj.

Alexandru POPESCU
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CUPEI U.E.FA
A.S. Drobeta — Inter Sibiu

2-1 (1-0) PALEA RATEAZĂ, PALEA MARCHEAZĂ!

I accidentările din meciul do
campionat de la Pescara, au
fost recuperate într-un timp

I record și vor putea face parte
din formație. Mă refer la’ 
Berthold, Volpecina și Volpati. 

ICred că de o mare importanță 
va fi primul gol. Cine-1 va 
marca va face un pas important 
spre «sferturi»". Ieri dimineață, I Verona a efectuat un antrena
ment pe stadionul din „Regie", 
la sfirșitul căruia O. Bagnoli 

Ia comunicat următoarea for
mație probabilă ; Giuliani — 
Volpati, Fontolan, Centofanti. I Volpecina — Galia, Berthold,
Di Gennaro, Vcrza — Elkjaer 
Larsen, Pacione.

I Sportul Studențesc șî-a des
fășurat antrenamentele în liniș
tea Snago'vului. Antrenorii Paul 
Cazan și Gino forguiescu au

I insistat asupra modalităților de 
anihilare a vîrfurilor Elk
jaer și Pacione, jucători cu

I calități specifice de contraatac.
De altfel, în cele două jocuri 
susținute in deplasare, cu Pogon
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îhiDa
Bor-
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ru-Mate 9116, Grunwald 12-4-16, 
M. Nagy 124-1 de la gazde, res
pectiv Ba-.ogh 134-27, Gulyas 
22 4-21. Bihari 154-6. Arbitri: O. 
Marian — G loan. (Constantin 
ALBU — cores*''.).

„TROFEUL SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

Magdalena Jerebie (Voința 
Brașov) eu 498 p și Virgil Băl- 
ceanu (Farul) eu 566 p conduc 
detașat în clasamentele „Tro
feului Sportul" pentru eficaci
tate.
REZULTATE DIN DIV.ZIA B 

DE TINERET
masculin, seria 1: C.S.Ș. 4 

I.C.M. 6 Bucrești — Oțel Inox 
Tîrgoviște 102—90 (48—38), Po
litehnica Mine-Energie București 
— Oțe Inox Tîrgoviște 115—81 
(59—49). URBIS București — 
C.S.U. Otelul Galați 96—85 
(44—37), Otel Inox — URBIS 
88—82 (46—36) C.S.U. Galați —
Sodistul C.S.ș. Rm. Vîlcea 87—68 
(51—40) C.S.U. Galați — C.S.Ș. 4 
București 97- 4 (47—37); seria a 
n-a: Mecanic? C.S.Ș. Mediaș — 
Olimpia C.S.Ș Arad 86—74 
(39—33) Olimpia Arad — Meta- 
lo tehnica C.S.Ș. Tg. Mureș 68—75 
(40—44). Automatica București — 
Pandurii C.S.Ș Tg. Jiu 127—70 
(51-41); FEMININ scria 1: Au
tobuzul C.S.ș. Focșani — Electro 
C.S.Ș. Botoșani 47—42 (27—27),
Voința C.S.Ș Unirea Iași — Ra
pid II C.S.Ș. 5 București 63—42 
(31—23); seria » >I-a: c.S.M. Vi
itorul Gheorgnenl — Crișul C.S.Ș. 
2 Oradea 79—9, (42—34). Cores
pondenți: T. Siriopol, Al. Nour, 
O. Bevbecaru, M Ăvanu, N. To- 
kacek, O. Guțu, N. Ștefan, N. 
Costache.

Szczccin și Utrecht, formația 
italiană a reușit remize iden
tice, 1—1, cei doi jucători a- 
mintiți fiind considerați de zia
riștii italieni promotori ai suc
cesului echipei veroneze. „Va 
trebui să jucăm cel puțin la 
fel de bine ca în meciul retur 
cu Brondby — ne spunea Aurică 
Țicleanu — pentru a ne ve
dea visul împlinit. Verona este 
o echipă foarte puternică și 
știe să joace Ia remiză". în 
completare, Coraș făcea re
marca : „Pregătirea atacurilor, 
răbdare Ia construcție vor fi de 
c majoră importanță. Numai așa 
vom putea destrăma binecunos
cutul «catenaccio» al italieni
lor, care vor adopta, cu sigu
ranță, o tactică cu Berthold la... 
închidere. in fața fundașilor 
centrali".

. Să sperăm că jucătorii Spor
tului Studențesc vor reuși, la 
sfirșitul celor 90 de minute, 
sau chiar după prelungiri, să 
reediteze frumoasa după-amiazâ 
a zilei de 4 noiembrie, cînd 
i-au eliminat pe danezii de la 
Brondby. Să le urăm deplin 
succes băieților din „Regie" în . 
Tentativa lor de calificare în 
sferturile de finală ale Cupei 
U.E.FA.

După toate probabilitățile, 
Sportul Studențesc va începe 
jocul cu următorul „11“ : 
Cristian — M. Marian, M. Po
pa, Iorgulescu (Bucico), Mun
tean u II (Ciucă) — Țicleanu, 
Pană. Bozeșan, Coraș — Stă- 
nici, Țîrlea. Mijlocașul Cristea 
s-a accidentat la unul dintre 
antrenamente și este indisponi
bil.

Observatorul U.E.F.A. este 
Senes Erzik din Turcia.

Partida va fi condusă de o 
brigadă din Belgia, avînd-u-1 la 
centru pe cunoscutul Alexis 
PonneL

Ambele echipe au făcut, în 
condițiile unui teren foarte greu, 
lăudabile eforturi de a-șl «pro
pria victoria. In prima parte, o- 
cazii de gol mal numeroase șl 
mai clare au avut gazdele, mai 
ales prim Palea (min. 4 și 8). La 
cealaltă poartă, „angajările" im
petuosului Văsîi —- îndeosebi — 
au creat evidente emoții. Domi
narea localnicilor va crește în 
Intensitate și în periculozitate 
spre sfîrșitul reprizei. în min. 31. 
Palea a întîrziat șutul la o in
spirată săritură peste minge a Iul 
Ureche. La următoarea fază o- 
fensivă a severinenilor, in min. 
33, scorul a fost, totuși, deschis: 
Palea a șutat din careu, V. Mar
cel a respins și tot PALEA, din 
cădere, a reluat mingea In plasă:

1—0. Portarul sibian a scos un 
gol ca șl făcut, în min. 39, la un 
puternic șut al lui Pavel, iar în 
min 42 și 43, Boar a intervenit 
salvator în fața porții goale, ul
tima oară chiar pe linia ei.

încercarea echipei locale de a 
se desprinde a primit, In repriza 
secundă, cîteva replici tăioase 
pe contraatac. La o asemenea 
fază, Udrea a trimis prea încet 
o minge „acasă", VASÎI a inter
ceptat-o și a adus egalarea : 1—1 
(min. 65). în min. 68, oaspeții 
au marea șansă a răsturnării re
zultatului, dar Stănescu, comnlet 
liber In careu, a trimis exact în 
brațele Iul Martalogu. In schimb, 
gazdele vor reuși. în min. 72, go
lul victoriei, tot prin PALEA, 
care a înscris la o fază surprin

zătoare prin... rapiditatea el, pe 
terenul devenit tot mal greu șl 
pentru atacanțl, șl pentru apă
rători.

Arbitrul A. Gheorghe 0P. 
Neamț; a condus foarte bine.

A. S. DROBETA: Martalogu — 
Dumitrășcuță, Udrea, DAVID, 
Chiroced — URECHE, Adia, PA
LEA — Mănescu (min. 84 Colco- 
van), TIȚA (min. 87 Cluculcseu), 
PAVEL.

INTER : V. MARCEL — Cotora, 
COSMA, BOAR, Armenean — 
Țenghea, Șoarece. Stănescu, Na
ni: (min. 81 Șisoe) — Bîrsan (min. 
69 Petre Ion). VASlI.

George ROTARU

Sportul „30 Decembrie" —
Jiul Petroșani 1-0 (1-0)

După 20 de minute caracteri
zate printr-un echilibru relativ, 
In care 'acțiunile de atac ale 
celor două formații au fost des
trămate la limita celor două su
prafețe de pedeapsă. în min. 25 
mezinul echipei locale, Prodan, 
ratează o bună ocazie de a des
chide scorul. In min. 28, șutul 
Iul Tănase — la o pasă negli

jentă a iul... Păuna — este blocat 
de un apărător petroșenean. Sco
rul este deschis în min. 38, prin 
PRODAN, care ii „suflă" balonul 
Iul Florescu șl, cu o execuție 
superbă, 11 învinge pe Racoițea. 
In prima repriză, ex-dfviziona- 
ra A a contat numai prin 
„șarjele" purtate pe partea

Minerul Baia Sprie —
F.C. Bihor 1-0 (0-0)
Pe un teren înghețat și denive

lat, orăderi-ii nu s-au simțit în 
„largul" lor. ei nereușînd să 
construiască decît foarte puțin, 
angrenîndu-se în jocul de luptă 
al gazdelor. în consecință, fotbal 
puțin, cu „farse" ale mingii la 
contactul cu pămintui, și minute 
în șir cu balonul în afara tere-

GAZDELE ÎN PRIM-PLAN
dreaptă, care nu au avut, insă, 
finalitate, din cauza jocului slab 
al coechipierilor.

In repriza secundă gazdele do
mină sl mai clar, creîndu-si 
bune ocazii de a majora scorul, 
dar ratează prin Ionescu (min. 
58) și George Dumitru (min. 75) 
— singur cu portarul. Jiul revine 
tn finalul partidei tn atac, dar 
Benone Popescu „așează" balonul 
pe transversală la o centrare a 
Iul Dianu (min. 80). Cam puțin 
pentru o aspirantă la promova
re ; .în schimb, evoluția echipei 
gazdă a fost o plăcută surpri
ză prin locul prestat de talen
tatul Prodan (cel mal bun ju
cător de De teren dar eliminat

în min. 87 pentru atitudine ne
cuviincioasă față de adversar), 
Margelatu și Lazăr.

A arbitrat foarte bine Fl. Po
pescu (Ploiești) următoarele for
mații :

SPORTUL : Zariosu — Berbu, 
LAZĂR, Ciobanu, IONESCU — 
MARGELATU (min. 85 Covaolu), 
Niță, Tănase — VIȘINOIU. V. 
Iorgulescu (min. 57 G. Dumitru). 
PRODAN.

JIUL : Racolțea — DIANU, ge- 
decaru. Florescu, Stana — Păuna 
(min. 30 Stoinescu). B. Popescu, 
SZEKELY, Cristea — Tudorache. 
Lasconi.

Ștefan DUMITRU

liderul Învins de ultima clasată i
nului. Pe fondul acestui joc ia 
întîmplare. în repriza I se înre
gistrează trei faze mai interesan
te : în min. 8. greșesc apărătorii 
erădeni. dar Lăzăreanu respinge 
extraordinar la șutul lud Mociran; 
în min. 16. Ciocan reia cu capul 
în „bară- o centrare a lui Lazăr ; 
tn min. 43. Lazăr centrează. Ci-

ADMINISTRAȚIA DE
CÎȘTI GURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 6 DECEM
BRIE 1987 : categoria 1 (13 re
zultate) : 1 variantă 100% — au
toturism „Dacia 1300“ și 13 va
riante 25% a 17.500 led ; cat. 2 
(12 rezultate) : 14 variante 100% 
a 5.098 lei și 352 variante 25% a 
1.275 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 139 
variante 100% a 687 lei și 4.493 
variante 25% a 172 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 B 
166 846 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1, obținut ne o vari
antă jucată 100%, a revenit par
ticipantului Viorel Vasil eseu din 
Tîrgoviște.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Astăzi miercuri, 9 decem

brie, are loc TRAGEREA OBIȘ
NUITA PRONOEXPRES. Ooe’a- 
țiunîile de tragere se vor efec
tua în sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2. din București, 
începîn de la o**a 15,50. Aspec
te de la efec uar a tragerii vor 
fi tran.mise la ridio. pe'progra- 
mul T începînd de la ora 16.15. 
Numerele extrase vor fi radio
difuzate ș- în reluare, pe ace
lași program. ora 23 05, și mî’- 
ne. joi 10 decembrie, la ora 8.55. 
Tragerea fiind publică, stnt in
vitați să participe toți cei inte
resați.

Avantajele oferite part'ci- 
panților, frecvența și operativi
tatea eu care atribuie zilnic nu

meroase cîștiguri în bani șl au
toturisme au crea. LOZULUI tN 
PLIC o nopularitate de necon
testat n ansam’ 1 .1 sistemelor 
de joc Loto-Pr osport. Toate 
emisiunile aflat? în vînzare, in
clus cel’ speciale au sporit 
consid^rabh numărul partlcipan» 
ților care și-au nscris numele 
în dreptu unor importante cîș- 
ti guri. Frecventi id cu perseve- 
r?n""i a-'en+ii1 și celelalte punc
te d*3 v^nz^re din rețeaua I^o- 
to-Pr^nnsnort. avea plăcuta

de - «Ță eu ocazia a* 
n-'-'-'1 Ve’or s?rbă^ori de iarnă, 

err>%c în cadrul unor se- 
r’’ d!n care nu vor lipsi
a”t''l-’r!ț;rnele r televizoarele 
color.

gan trimite înapoi și Tainaș, tot 
©u capul, trimite pe Ungă poarta 
gazdelor»

Și în repriza a doua se joacâ 
în același „stil". Vădit incomo
dați de starea terenului, ©rădenii 
au adoptat prea ușor și prea re
pede tactica obținerii cit orice 
preț a punctului în deplaeare, iar 
ta 9—0 este prea riscant și... în 
min. 71 MICLOȘ șutează puternic» 
de la 14 m. Ja o Mbîlbîiala“ a 
apărătorilor bihoreni și înscrie 
singurul gol al partidei. Oaspeții 
își aduc brusc aminte că sînt» 
totuși, lideri. Ei Ies la joc, dar 
nu reușesc să egaleze, întrueft 
aoărătorii echipei gazdă luptă din 
răsputeri, iar portarul Cozma are 
șansă la șuturile lui Ciocan (min. 
84) și Kulcsar (min. 87).

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
roianu (Ploiești).

MINERUL : Cozma — Motoc,
Popa. Armașu, SILAGHI — DA
RA BUS, Tulici (min. 88 Ilea), 
MICLOȘ. Roatiș (min. 88 Jecan) 
— Hotlco. MOCIRAN.

F C BIHOR : LAZÂREANU — 
Drăghici, Biszok. Brucixental, Ba
ba — TAMAȘ, Be. CIOCAN, La
zăr — Kulcsar, CIGAN (min. 80 
Borza).

Miron MOGA



SPORTUL Corespondenta din Sevilla

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII
ÎNOTĂTORII - LA PRIMELE STARTURI ALE SEZONULUI

PESTE HOTARE
șl

KARPOV Șl KASPAROV ÎNAINTEA FINISULUI

Unii dintrî înotătorii noștri 
fruntași au participat recent la o 
șerie de concursuri internaționa
le, numărîndu-se printre prota
goniști. Astfel, la Rostock (R.D.G.), 
într-o companie extrem de pu
ternică, Tamara Costache a ocu
pat locul al treilea în cursa de 
100 m liber cu timpul de 55,29, 
după Stelmach 54,87 și Schulze 
55,08. La același concurs, desfă
șurat în bazin de 25 m, tlnăra dc 
14 ani Livla Copariu a stabilit 
in serii un nou record al cate
goriei — 55,86, clasîndu-se a șa
sea în finală, cu 56,72.

La Brno, Corina Dumitru ș! 
Alexandrina Croitoru au terminat 
învingătoare la 200 m fluture — 
2:18,26 șl, respectiv, 200 m spate 
— 2:2ft,X5, urcind pe podium și 
la 400 mixt (Dumitru a treia cu 
5:09,15) șl 100 spate (Croitoru 
pe poziția secundă — 1:06,58). Pri
mul a fost Flavius VI șan la 100 
fluture. cu 56.95. Două locuri n 
pentru Diana Ureche, * la 100 m 
fluture —1:0« 66. rec. 13 ani, șl 
400 mixt — 5:08.87. Marius Cri- 
șan sosit al treilea la 100 m 
spate, cu 1:00,59, rec. 14 ani, și 
juniori, șl la 200 spate — 2:11,47. 
Carmen Georgescu a fost cro
nometrată in 2:26,62 la 200 mixt. 
ocupSnd poziția secundă. De 
menționat că la această întrece
re au mal participat Înotători din 
R.D.G„ Cehoslovacia, Ungaria 
Suedia, Iugoslavia. Polonia.

Marele premiu al competiției de 
la Gottwald o w a fost cucerit de 
Carmen Roșloru, ctștlgătoare a 
probelor de 800 m liber — 9:05,12 
și 400 liber — 4:28,18: Alexandrina 
Croitorii s-a numărat, de aseme
nea, printre Învingătoare, la 200 
m spate — 2:21,09 <a sosit a do-

ua la 100 spate — 1:06,95), ca 
Diana Ureche, la 200 mixt 
2:25.87 (a ocupat poziția a doua 
la 100 m fluture cu 1:05,18). Co
rina Dumitru a fost Înregistrată 
tn 1:06,68 la too fluture (III), 
2:23,36 la 200 fluture (U) și 9:09,60 
la 800 liber (II). La 100 m spate 
masculin, Marius Crlșan șl-a a- 
meliorat performanța de la Brno 
— 1 :00,53.

ROMÂNIA - R.D. GERMANA LA GIMNASTICĂ 
, JUNIOARE

LEIPZIG, 8 (Agerpres). — 
tntîlnirea amicală de gimnasti
că desfășurată Ia Leipzig Intre 
selecționatele de junioare ale 
României și R.D. Germane s-a 
încheiat cu scorul de 192,70—

183,80 puncte, în favoarea 
sportivelor românce. Comenta
torul sportiv al agenției ADN 
remarcă evoluția excelentă a 
gimnastelor noastre Maria Ne- 
culiță și Gabriela Gheorghe.

BOXERI PE LOCURI FRUNTAȘE LA „RING SOFIA"
Zilele trecute s-au încheiat 

întrecerile celei de a XlV-a 
ediții a competiției pugilistice 
„Ring Sofia", la care au parti
cipat 88 de pugiliști din Bul
garia, R.F. Germania. U.R.S.S. 
și o combinată a județelor Ar- 
geș-Vîlcea, compusă din 8 spor
tivi. Dintre aceștia. V. Voicilă 
(semimuscă). N. T&nase (mij
locie) și M. Gornistu (grea) 
s-au calificat în finala compe
tiției. claslndu-se pe locul 2.

M. Giuroiu (muscă). G. Fica 
(semiușoară) și E. Preda (ușoa
ră) au ocupat locurile 3 la ca
tegoriile respective.

Să nu ne înșele semnul de 
egalitate din dreptul ultimelor 
patru partide de la Sevilla. El 
a fost pus după dispute aprinse 
pe eșichier, numai atunci cînd 
asalturi și parade între piesele 
albe și negre și-au epuizat toa
te resursele. Karpov și Kaspa
rov nu s-au menajat cîtușl de 
puțin. Primului II este necesară 
neapărat o victorie pentru a 
putea spera la cele 12,5 puncte 
pe linia de finiș, care i-ar a- 
duce înapoi titlul mondial. Cel 
de al doilea știe prea bine că 
eventualul 12—12, suficient pen
tru ca el să rămînă campion, 
nu se poate obține doar prin 
joc pasiv.

Dovadă, această a 21-a parti
dă, de luni, în care campionul 
mondial (cu negrele) a mers de
liberat Ia complicații în ace
eași Apărare Grilnfeld, doar 
pentru moment abandonată și 
acum readusă In meci. După 18 
mutări, cînd tensiunea crescuse 
la maximum, spectatorii din 
sala Teatrului ..Lope de Vega” 
erau convinși că vor asista, in

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

De azi, în patru orașe din Bulgaria

C.M. DE HANDBAL FEMININ (grupa B)
In patru mari orașe din Bul

garia — Sofia, Varna, Burgas 
ți Veliko Tîrnovo — începe azi 
o competiție sportivă de impor
tanță majoră : Campionatul
Mondial (grupa B) de handbal 
feminin, în fapt un turneu la 
capătul căruia o singură echipă 
(din 16 prezente), cea de pe 
primul loc, se va califica pen
tru J.O. din 1988.
' Reprezentativa României a 
fost repartizată In grupa C, a- 
lături de formațiile Bulgariei, 
Olandei șl Danemarcei. Attt In 
grupă, cit șl în semifinale, e- 
chlpa României va evolua la 
Burgas, turneul final fiind pro
gramat la Sofia : 19 decembrie 
locurile 7—12 și 20 decembrie 
locurile 1—6 Programul hand
balistelor românce este următo
rul: azi (ora 20,15) cu echipa 
Bulgariei, apoi cu Danemarca 
(joi, de la ora 17,30) și cu O- 
landa (sîmbătă, de la ora 17,30). 
Iată și celelalte meciuri din 
prima zi a competiției : lugo-

slavia — Polonia, Ungaria — o 
echipă din Asia — Ia Veliko 
Tirnovo; R. D. Germană — 
Canada, R. P. Chineză — 
Coasta de Fildeș — Ia Sofia; 
Olanda — Danemarca — ta 
Burgas: R. F. Germania — 
Franța, Austria — Brazilia — 
la Varna.

d
PARIS (Agerpres). Proba femi

nină de coborire contind pentru 
.Cupa Mondială" de la Val 
D’Isere s-a încheiat cu victoria 
elvetlencel Maria Walliser — 
1:21.14. urmată de compatriotele 
sale Mlchela Flglni — 1:21,19 șl 
Zoe Haas — 1:2138. A doua
probă feminină de coborire s-a 
încheiat cu victoria elvetlencel 
Chantal Boumlsse — 1:22,64 (vi
teză medie orară 95.794 km). Pe 
locurile următoare s-au situat 
Marina Kiehl (R. F. Germania) 
— 1 :22.77 si Ulrlke Sta igasslnger 
(R.F.G.) — 1:22.94. La mas-

cuUn 
oralul 
hrer cu 
o nîrlle 
realizînd ________ _____ ____
de 105,572 km. Pe locul al doilea 
s-a clasat un alt schior elvețian, 
Pirmin Zurbriggen — 1:59,53, iar 
pe locul trei, italianul Michael 
Mair — 1:59,56.ROMA ----- - - - .
nlnă de 
pe Dirtia 
a revenit
Magoni. __________
manșe cu timpul de 2:26 59.

IVAN LENDL ÎNVINGĂTOR 
IN TURNEUL MASTERS
La Madisor. Square Garden 

din New York in fața a peste 
14 000 de spectatori, s-a dispu
tat finala Turneului de tenis 
Masters, dintre cehoslovacul Ivan 
Lendl șl suedezul 
d»r. 
Lendl

Mats Wilăn- 
Dominînd net dtsputa, 
a repurtat o victorie 

clară cu 6—2. 6—2, 6—3, la capă
tul unei partide care a durat 
două ore și 23 de minute. A- 
ceasta a fost ■ 74-a victorie ob
ținută in acest ar de Lendl din 
cele 81 dc meciuri susținute.

O PE SCURT S PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • Maratonul de la 

Bridgetown (Barbados) a reunit 
la start 400 de alergători, pe pri
mul loo termlnînd italianul Fran
co Borrelli, înregistrat pe 42,195 
km în 2h29:42, urmat de Calvin 
Dallas (Insulele Virgine) cu 
2h 31:45. La feminin, pe primul 
loo s-a clasat atleta canadiană 
Laura Konantz.

TENIS • In finala turneului 
de la Buenos Aires, iucăioarea 
argentiniană Gabriela Sabatini a 
invins-o cu 6—0. 6—3 pe Isabel 
Cueto. La concurs au participat 
sportive din șapte țări.

CICLISM • Cea le-a 43-a edi
ție a Turului Albaniei, desfășu
rată în 10 etape, a revenit rutie
rului albanez A. Huqi iar pe 
echipe formației Partizani Tirana.

TENIS DE MASA • Proba 
masculină individuală din cadrul 
campionatelor internat! male ale 
Suediei, desfășurate la Linkpe- 
ping. a fost dstlgată de Chen 
Zliibln (K. P. Chineză) care l-a 
întrecut în finală cu 3—2 (21—11, 
10—21, 14—21. 23—21, 21—15) pe
suedezul Erik Llndh.

CLUBUL OLIMPIA PRIVEȘTE SPRE... OLIMPIADE
(Urmare din pag. I)■--------, ,

intr-adevăr. „preocupările pen
tru performanțele de azi merg 
intr-un perfect paralelism cu 
cele pentru medaliile de mti- 
ne“ — cuvintele apa.rțMnd 
președintelui clubului. prof- 
Aurel Dobincă. Rezultatele — 
1987 se mențin la același ridi
cat standard 7 Să sintetizăm 
statisticile întocmite „la zi* de 
vicepreședintele Dorel Cioară: 
9 „mondiale". 12 „europene", 2 
la J.M.U., 79 de titluri de
campioni ai tării, 15 de noi re
corduri. Iar dacă, cumva. da
tele — oriclt de spectaculoase 
ar fi ele — ne îndepărtează de 
freamătul arenelor, să ne... a- 
propiem spunîndu-vă ci me
daliile cu pricina au strălucit 
la oltul Maricicăl Puică și Pau
lei Ivan, al halterofililor An
drei Socaci, Constantin Urdaș, 
Ni colac Osiac Victor Roșu, 
Augustin Culici sau Traian 
Cihărean al canotoarelor Li- 
via Tianu și Elisabeta Lipă, al 
plstolarei Anișoara Matei și al 
colegului ei Tlie Petru. Unul șl 
unul sportivi de frunte, ai

României in primul rind... $i. 
pentru c nu ne contrazice, să 
aruncăm 
schimbul de mtine: atleta A- 
drlana Grigore, la cei 16 ani 
ai săi, se anunță un mare ta
lent, după cum afirmi antre
norul Ion Puică, dorind a 
prinde trena Mari-icăl Puici 
(37 de ani) si a Paulei Ivan 
(24); trei generații angrenate 
în aceeași cursă, a tradiției și 
valorii alergărilor pe distanțe 
medii șl lungi. Schlflsta Con
stanța Pipotă, tot ta 16 ani, 
este lidera detașată a junioa
relor noastre, iar Diana (nume 
predestinat ?) Nicolaescti pare 
in măsură să aduci tării noas
tre prima medalie ta tir cu ar
cul; performanțele ei țintesc 
de pe acum undeva in apro
pierea celor mai bune pe plan 
mondial Ca si timpii calaciști- 
lor Mihai Dragos și M'hai A- 
postol. • „GRIJA PENTRU 
AUTOGOSPODARIRE. pentru 
autofinanțare, a stat și ea me
reu In prim-planul activități
lor" — ține să ne spună con
tabilul Florin Stancu. Știam ci

o privire ți spre

victoria a revenit schi- 
elvețian Daniei Ma- 
timpul d 1:59,52, (pe 

In lungime de 3 500 m) 
o viteză medie orară

(Agerpres). Proba femi- 
slalom uriaș disputata 
de la Sestriere (Italia) 
schioarel italiene Laura 
înregistrată în două

sfîrșit, la o răsturnare de scoau 
Ea nu s-a produs, fiindcă Garrt 
și-a irosit tot avantajul avut, 
mutînd greșit un... biet pion pe 
15. Karpov a sesizat imediat 
momentul și a găsit calea spre 
remiză prin repetare de mutări. 
Deci ; 10,5—10,5.

Mai sînt doar trei partide de 
jucat. de două ori cu 
la Garri Kasparov, 
excelentă pentru 
păstra cununa cu 
nu ne grăbim cu

, ★Intre timp au luat sfîrșit lu
crările celui de al 58-lea' Con
gres FIDE. Din noianul de ho- 
tărîri și comunicate, cîteva ne 
rețin atenția. Ciclul Campiona
tului Mondial masculin se mă
rește la 3 ani. Cel feminin ră- 
mine, In schimb, la 2 ani. S-a 
acordat atenție propunerii ro
mânești de a se adopta ritmul 
de 50 de mutări la 4 ore în 
partidă. Va fi aplicat la Cam
pionatul Mondial pentru copii 
și juniori de la Timișoara, a- 
nul viitor. A fost definitivat 
regulamentul „sistemului elve
țian". Nu sînt încă clare rela
țiile dintre F.I.D.K. și noua A- 
sociație de mari maeștri (inspi
rată și condusă de Kasparov). 
„Federația internațională do
rește o colaborare activă, dar 
numai în limitele statutului 
F.I.D.E." — ne-a declarat un 
membru influent al forului șa- 
hist suprem. Oricum, „Cupa 
Mondială" a marilor maeștri 
pornește din start în aprilie, la 
Bruxelles. Evenimentele majo
re din șah continuă. în viitorul 
apropiat.

Elisabeta POLIHRON1ADE 
mare maestră internațională 
8 decembrie 1987

albele 
O ocazie 

acesta de a-și 
Iaurt. Dar, ’să 
pronosticurile!

Fetbn! meridiane
ASTĂZI, ÎN CUPA U.E.FA
Astăzi vor fi cunoscute echi

pele calificate pentru sferturile 
de finală ale Cupei *
Prin urmare, au loc 
retur ale optimilor 
mate unele jocuri 
tive. printre care 
Sportul Studențesc 
Cel mai echilibrat 
calificare se anunță 
tre Dinamo Tbilisi 
Bremen (In tur 1—2). 
partide (intie paranteze rezulta
tele din tur', Esnânol Barcelona

U.E.F.A. 
partl dele- 

Sint progra- 
foarte atrac- 
șl cel dintre 
și 
Joc 
a fi 
Și

Verona, 
pentru 

cel dln- 
Werdcr 

Celelalte

— Internazionale (1—1), Bayer 
Leverkusen — Feyenoord (2—2), 
Vltkovlce — Vitoria Guimaraes 
(0—2), F.C. Bruges — Borussia 
Dortmund (0—3', Flamurtari 
Vlora — F.C. Barcelona (1—4), 
Panathlnalkos Atena — Honved 
Budapesta (2—5).

Tragerea la 
din sferturile 
te cele trei
Cupa Cupelor
va avta loc la t6

CAMPIONATE
• In olanda, marșul -trium

fal al echipei P.S.V. Eindhoven 
continuă. După .5 meciuri lide
rul a realizat un procentaj de 
sută la sută Deci, n-a pierdut 
nici un punct ! Duminică ea a 
surclasat p» Dordrecht cu 7—0 
și are acum 30 de puncte, fi
ind urmată de Aîax cu 26 p (16 j) 
și Feyenoord 19 p (15 j). Alte 
rezultate: Venlo — Tilburg 1—1, 
Volendam — Zwolle 3—1, Sittard 
— Haarlem 1—2, Ajax — Gro
ningen 2—1 Den Haag — Alk- 
maar 4—1. Utrecht —■ Kerkrade 
4—1, Enschede — Sparta 1—0, 
Den Bosch — Feyenoord 2—1.
• tn BELGIA, după 17 etape, 

echipa Antwerpen continuă să 
conducă, cu 28 p. urmată de F.C. 
Bruges 25 p. Malines 24 p, An- 
derleeht 22 p. Waregem 21 p. 
Fruntașele au obținut victorii: 
F.C. Bruges — Waregem 3—0,

la Olimpia slnt cîțlva- excelenți 
gospodari; ci centrele de ini
țiere in tenis și înot, cete de 
culturism și echitație au bune 
rezultate In acest plan. Iniția
tivele mai recente — gospodă
ria anexă de la Striulești, ori 
programele editate periodic, 
contribuie și ele ca planul de 
venituri să nu se afle pe ul
timul Ioc al realizărilor Olim
piei. • tNTRE NUMEROASELE 
panouri cu rezultate, afișate 
în holul clubului, fotografia 
Maricicăi Puică se repetă ob
sesiv, ea un simbolic leit-mo
tiv al muncii. „Pentru Maricica 
— ne spunea președintele Au
rel Dobincă — Olimpiada — 
1988 va fi ultima mare între
cere. Majoritatea celor ce 
compun actualul eșalon al per
formerilor noștri trudesc în
să, de pe acum pentru Ca și 
la J.O. — 1992 faima Româ
niei socialiste să fie dusă pe 
mai departe, și prin sport".

Și, intr-adevăr in vecinăta
tea pletelor blonde ale Mart- 
cicăi. un sugestiv panou amin
tea că plnă la Barcelona — 1992 
n-a mai rămas chiar atit de 
multă vreme Pe același perete 
se ma;- aflau -i emblemele 
Olimpiadelor 1996 și 2000...

Standard Llftge

sorți a meciurilor 
de finală in toa- 
competlțil (C.C.E., 
șl Cupa U.E.F.A.) 

decembrie.

Charleroi — La Gantoise I—0, 
Malines — Beveren 1—0, Racing 

Jet Bruxelles — Andertccht 1—4!,

Antwerp ai
3—0.
• Meci restant în ANGLIA: 

F.C. Liverpool — Chelsea 2—1. 
Astfe' învingătorii conduc deta
șat în clasament eu 43 p (17 j), 
urmați de Arsenal 38 o (18 j) 
și Q.P. Rangers 32 p (18 j>. Oas
peții au deschis scorul prin 
Durlc (care tn acea zi a împli
nit 22 de ani), apoi Aldrige a 
egalat din penalty, iar McMahon 
a marcat golul victoriei în mln. 
87 I
• In prima manșă a finalei 

campionatului BRAZILIEI: Inter- 
nacional Porto Alegre — Fla- 
mengo 1—1 (1—1). Returul va 
avea loc săptămîna viitoare ne 
„Maracana" din Rio de Janeiro. 
In caz de meci egal șl după 
prelungiri, departajarea sî va 
face In urma loviturilor de la 
11 m.
• Prima manșă a supercupel 

PORTUGALIEI: Sporting Lisa
bona — Benfica 3—0 (1—0) I Au 
înscris Edmundo (autogol). Sll- 
vinho și Cașcaval. Returul este 
programat săptămîna viitoare.

SIMBATA, TRAGEREA LA SORTI
A PRELIMINARIILOR C.M. 1990

Q Probabila formulă de efectuare a repartizării în 
locuri în turneul finalgrupe ® Europa 14

avea 
mai 
gru- 
C.M. 
găz-

Sîmbătâ dună-amiază va 
loc la Zilrich, așa cum s-a 
anunțat, tragerea la sorți a 
pelor de calificare pentru 
1990. Tragerea la sorți va fi _ 
dultă de Sala Sporturilor din Zu
rich și va fi efectuată 
sub conducerea secretarului 
F.I.F.A., Joseph Blătter. in pre
zenta membrilor Comitetului 
executiv al F.I.F.A. Iar la ea au 
fost invltatl toti nreșelintll si 
secretari! federațiilor naționale 
de pe glob. In privința proce
durii tragerii la sorti ceea ce 
ne interesează tn mod special 
este criteriul care va fi utilizat 
pentru grupele europene din 
care face parte si reprezentativa 
României, tn mol oficial, compo
nenta urnelor, din care se vor 
extrage bilețelele cu numele e- 
ohipelor spre a se compune se
riile de calificare, va fi cunos
cută după ședința din 10 decem
brie a comisiei de specialitate 
F.I.F.A. Dar există aproape certi
tudinea că sistemul de împărțire 
a concurentelor tn cele cinci 
urne, cite vor f! pentru prelimi
nariile europene, va fi acela oro- 
pus de H. Neuberger, vicepreșe
dinta a! F.I.F.A. După varianta 
acestuia, cele 32 de echipe vor 
fi împărțite în cinci grupe, pe 
baza unui clasament al cărui 
punctaj a fost determinat de 
realizările respectivelor selecțio
nate în competițiile F.I.F.A. șl 
U.E.F.A. fn ultimele sezoane. Iată 
componenta celo-r cinai urne : 
1 (urna capilor de serie): R. F. 
Germania, Franța, Belgia. Anglia, 
Spania. Danemarca, U.R.S.S. ;

URNA NR. 2: Bulgaria, Olanda, 
Portugalia, Polonia. R. D. Ger
mană, Scoția, Ungaria ; URNA 
Nn. 3: ROMANIA, Cehoslovacia, 
Tara Galilor, Iugoslavia, Irlanda 
«ie Nord, Austria. Suedia: URNA 
NR. 4: Elveția, Grecia. Irlanda, 
Norvegia. Finlanda. Islanda. Al
bania; URNA NR. 5: Malta. Ci
pru, Turcia, Luxemburg. Extră- 
atod cît.e un bilet dt« fiecare 
urnă, se vor alcătui următoarele 
grupe:

— patru grupe 
echipe (se califică 
clasate)

— trei grape de 
ehlpe (se ealtflcă prima clasată)

Tn total, deci. 11 formații cali
ficate direct. Pentru celelalte 
două tocuri rămase disponibile 
(Europa are M locuri reparti
zate, umil fiind cedat echipei 
ItaMel. formația tării organiza
toare), se organizează un turneu 
de tre! echipe Intre reprezenta
tivele clasate pe locurile doi tn 
cele tre! grupe de 
concurente. Primele 
acest turneu ctstigă 
a evolua tn turneu!

Tot sîmbătă se vor stabili si 
seriile preliminare ale celorlalte 
continente — serii care vor sta
bil! ne ocupantele celorlalte 10 
locuri ale turneului final fin 
fapt, nouă, pentru că unui este 
atribuit, direct, campioanei mon
diale. Argentina).

Să așteptăm deci ziua de stm- 
bătă, cînd vom afla hotărîreia 
sorților privind modul cum se 
va desfășura această pasionantă 
întrecere preliminară a C.M. 1990. 
(Ef. I.)

de ctto cinci 
primele două

cîte patru e-

cite patru 
clasate din 
dreotul de 
final.
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