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LA ORADEA, IN PRIMII DERBY LA POLO,

IN INTIMPINAREA
CONFERINȚEI NAȚIONALE z 

PARTIDULUI

OASPEȚII CiȘTIGÂ
ORADEA, • (prin telefon). 

Primul din cele două jocuri- 
derby contind pentru ultima e- 
tapă dublă la polo s-a încheiat 
cu victoria echipei Dinamo, ca
re a întrecut pe Crișul cu 8—7 
(2—2, 2—1, 2—1, 2—3). A fost un 
meci de mare luptă, în care 
bucureștenil au beneficiat de e- 
voluția de excepție a lui Hagiu, 
autor a jumătate din golurile 
victoriei, cîte unul în fiecare 
repriză șl In momente-cheie. 
Orădenii au apărut destul de 
timorați și nu au reușit să se 
impună In fața actualilor cam
pioni fie din cauza impreciziei 
în șuturile la poartă, fie a u- 
nor pase greșite, precum și a 
lipsei de inspirație a portarului 
Rada (mai ales la primele trei 
goluri). Ei au cîștigat mingea 
la fiecare început de repriză,

LA LIMITA: 8-7
dar nici unul dintre atacurile 
ce au urmat nu a fost fructi
ficat...

Dacă prima repriză s-a în
cheiat la egalitate, în cea de • 
doua și a treia inițiativa a tre
cut de partea dinamovi.știloiț 
Ultimul „sfert" a fost cel mal 
spectaculos, înscriindu-se șl 
cele mai multe goluri. Orădenii 
au egalat la 8, dar apoi Gos- 
trăș a avut trei mari ratări, 
mareînd în schimb Ionescu șl 
Hagiu — din 4 m, pentru ca 
în ultimele secunde Gordan^ 
din penalty, să reducă handi
capul.

Autorii golurilor : Gordan 3, 
Fejer 2, Costrăș, Kiss pentru 
gazde, respectiv Hagiu 4, Io
nescu 2, Ardelean. Au condus 
R. Timoc și B. Băjenaru.

Miron MOGA.

LA COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALATI, 
SPORTUL DE MASĂ ÎNSEAMNĂ „FOC CONTINUU"

STEAUA —RELONUL SAVINEȘTI 3-0, LA VOLEI

Nu constituie o noutate fap
tul că la Combinatul Siderurgic 
din Galați munca și sportul fac, 
eum se spune, casă bună, bucu- 
rindu-se de prețuire șl respect 
din partea oamenilor muncii 
care lucrează în această mare 
cetate de foc a siderurgiei ro
mânești. Vizitînd din nou com
binatul -— însoțiți fiind de Vic
tor Vasilache, președintele clu
bului sportiv Oțelul — am con
statat o amplificare a eforturi
lor pe care le depun siderur- 
giștii gălățeni pentru a întîm- 
pina cu noi fapte de muncă 
Conferința Națională a parti
dului și cea de a 40-a ani
versare a Republicii. Ni s-a 
spus că, .deocamdată, în frun
tea unităților care și-au rea
lizat și de^șit indicatorii e- 
conomici se află Uzina cocso- 
chîmică.

In pofida muncii și a efortu
rilor mari, entuziaste pe care 
le depun, tot mai mulți side- 
rurgiști gălățeni sînt implicați 
în activitatea sportivă de masă 
ce se desfășoară la nivelul ce
lor 68 de cercuri sportive, par- 
ticipînd cu plăcere șl bune re
zultate la competițiile organiza
te sub egida Daciadei. Din evi

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE 

LA INDIVIDUALELE DE POPICE
Desfășurate sub genericul ma

rii noastre competiții naționale 
Daciada, finalele Campionatelor 
individuale de popice rezervate 
senioarelor au oontinuat ieri, 
cu turneul individual, pe arena 
Voința din Capitală, gazdă 
ospitalieră ca întotdeauna.

In urma preliminariilor, 14 
Jucătoare s-au menținut in cursa 
pentru titlu, printre protago
niste aflîndu-se și Elisabeta 
Badea-Cioba'nu~ (Rapid Bucu
rești) calificată in extremis ta 
runda decisivă, în dauna Feli- 
ciei Daiciu (Voința Roman), a- 
mîndouă autoare a 403 p d, dar 

Nineta Badea, noua campioană 
a țării

dența pusă la dispoziție de pre
ședintele clubului — șl el fost 
sportiv de performanță — am 
reținut faptul că la acțiunile de 
masă au luat parte peste 18 000 
de oameni ai muncii.

în cinstea celor două mari e- 
venimente politice, recent au 
fost organizate cîteva intere
sante și atrăgătoare acțiuni 
sportive. între acestea, un tur
neu de fotbal (la finele căruia 
pe primele locuri s-au situat 
echipele UPSRS, ULP și URCC), 
o competiție de șah (trofeul 
fiind adjudecat de echipa 
UPSRS, iar dintre competitori 
evidențiindu-se tehnicianul Gh. 
Petrini, strungarul I. Bojogu și 
cocsarul P. Hurmuzache), un 
concurs de tenis de masă, prin
tre cei mai buni numărîndu-se 
laminatorul A. Toader și ingi
nerul C. Uzuneanu), în fine, un 
turneu de volei (cîștigat de 
echipa UPDES).

în organizarea șl desfășura
rea campionatelor de casă, a 
cupelor pe ramuri de producție 
și a acțiunilor de turism și 
drumeție, de bune aprecieri se 
bucură colectivele Uzinei eocso- 
chimice, Uzinei de laminate 
plate, Uzinei de piese schimb 

departajate de „izolate" (150— 
120). De data aceasta, cunoscuta 
sportivă feroviară, intrată pa 
pistă In primul schimb (s-a e- 
voluat în ordinea inversă o 
clasamentului), s-a mobilizat 
exemplar șl, acționînd cu pre
cizie, a dobor» din 100 de bile 
mixte 468 popice, cu o singură 
lovitură ta.„ gol, rezultat de 
excepție, care a propulsat-o ta 
fruntea clasamentului, cu un 
total de 869 pd. Ce a urmat 7 
Un adevărat asalt spre vîrfiM 
piramidei, In măsură să întru
nească sufragiile chiar șl ale 
celor mal pretențioși specialiști 
prezenți in sală. „Mai frumos, 
mai pasionant decit la toate 
finalele!“ — aprecia Gheorghe 
Georgescu, secretarul federa
ției. Și avea dreptate.

Pentru a sugera imaginea 
raportului de forțe existent pe

Troian IOANIȚESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

ieri, in optimile de linalâ ale Cupei B.I.F.A. la lotDal

BUCUREȘTENII N-AU REUȘIT 

NICI VICTORIA DE PALMARES
Sportul Studențesc

Vremea n-a ținut cu fotbalul. 
Atât de Importantul meci din 
turul al treilea al Cupei 
U.E.F.A. dintre Sportul Studen
țesc șl Verona s-a desfășurat pe 
o vreme total neprielnică, cu 
ninsoare și vînt, ceea ce a făcut 
ca partida să-șl piardă mult din 
virtuțile tehnice, terenul alu
necos impuntnd jocul de anga
jament, de luptă. în aceste 
condiții vitrege, avantajul * 

și reparații siderurgice și Uzi
nei de reparații cuptoare. Iată 
șl cîțiva animatori ai acestor 
întreceri : electricienii D. Sa- 
venco și M. Luchian, lăcătușii 
Gh. Adamache și R. Azzoia, 
cocsarul T. Panait, maistrul L 
Căstăian șl tehnicianul L Ioni-

Telemac SIKIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)

Otilia Bădescu Călin Creangă

Marginalii la „naționalele" de tenis de masă

JUNIORII CAMPIONI DE... SENIORI SĂ CONFIRME 

Șl ClND ATING VÎRSTA RESPECTIVĂ!
Tenisul de masă românesc a 

trecut „linia de sosire" a sezo
nului 1987, finalele probelor in
dividuale, desfășurate într-o 
organizare foarte bună la Tg. 
Mureș, punînd punct celei de a 
59-a ediții a Campionatelor Na
ționale de seniori. Acest con
curs, subliniam și în cadrul 
cronicilor, cu mult peste nive
lul valoric al edițiilor din ulti
mii ani, a adus și readus în 
discuție o serie de probleme le
gate atît de prezentul acestui 
sport, care a obținut oonstant

— Verona 0-1 (0-0)

tost de partes echipei în de
plasare, adică a formației ita
liene, care chiar de la începu
tul meciului a adoptat o tactică 
defensivă, cu intenția vădită de 
a-șl apăra cu îndîrjire (uneori, 
chiar mai mult decît atît) avan-

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)
Cristea nu-l poate învinge nici de data aceasta pe excelentul 

portar Giuliani Foto : Aurel D. NEAGU

O oră de volei, ieri, în Sala Fio- 
reasca din Capitală, în meciul 
restant din cadrul campionatu
lui masculin. O oră de joc, dar 
nu și de spectacol, întrucît in
tre cele două combatante — 
Steaua și, respectiv, Relonul 
Săvinești — este prea mare di
ferența de valoare. Campioana 
a jucat „la pas" și punctele 
realizate de oaspeți au la ori
gine doar .„ perioadele de rela
xare ale bucureștenilor. Ca a- 
ceea din setul III dnd de la 
12—6 s-a ajuns la 12—11. an
trenorii steliștl trebuind să-l 
trimi tă rapid in teren pe P. Io
nescu pentru a impulsiona 
sextetul. Ceea ce s-a și întâm

remarcabile succese, cit mai a- 
les unele vizînd perspectiva și 
valorificarea „fondului" exis
tent.

După cum se știe, jucătorii 
noștri au obținut o serie de re
zultate remarcabile în concur
surile internaționale, cu deose
bire la nivelul juniorilor, de 
fapt categoria cea mai avanta
jată din punct de vedere al ca
lendarului competițional, și ca- 
deții, șl juniorii avînd posibi
litatea să participe la întreceri
le seniorilor, ceea ce nu se

plat. Jucătorii de la Relonul au 
evoluat curajos, cu ambiție (de 
la ei ne-a plăcut, ta parte. Vi
țelarul, dar nu se putea mal 
mult. Pentru Steaua această 
partidă a Însemnat mai mult 
un_ antrenament pentru jocul 
greu pe care II va susține du
minică. in C.C.E., cu T.S.K.A. 
Moscova. Mai conectați la joc. 
mai „ta priză" au fost Constan
tin, Spinu șl Dascălu (au mai 
evoluat Nica, Solea, Pitlgol. 
Racsov, St a vâri u, Ionescu), ei 
reușind, uneori, execuții re
marcabile. Scor final: 8—8 (7< 
8, 11). La o partidă ușoa
ră, bun arbitrajul brigăzii 
C. Păduraru — D. Vasile (M. 
FERRARINI)% 

poate întimpla, insă, și... invers. 
Deci, avlnd acest fond, peste 
care s-a suprapus, desigur, va
loarea incontestabilă a celor 
mai mulți dintre ei, s-a ajuns, 
firesc, ca juniorii să se numere 
din nou printre cei mal buni, 
Otilia Bădescu și Călin Crean
gă ureînd pe treapta primă a 
podiumului. Și dacă la feminin 
acest lucru a devenit o regulă,

Emanuel FANfANEANU

(Continuare In pag 2-3)



TENISUL DL MASĂ LA CONCUILENIĂ CU ȘAHUL!
clasamentulPlus 10 in

micii reprezentanți
Două grupe de sportivi (cei 

ma: mulți abia depășesc în
înălțime stativul unei mese de 
tenis...) se anunță a fi „schim
bul de mîine" al împătimiților 
pentru jocul cu mingea de ce
luloid de la C. S. Tîrgoviște... 
Sînt șoimi ai patriei și pionieri 
din școlile situate în Titu șl 
comunele învecinate (Sălcuța 
șl Braniște) pe care o inimoasă 
antrenoare, Georgeta Radu, fos
tă jucătoare la Progresul Bucu
rești, i-a selectat, în toamnă, 
dintr-o masă de aproape 400 
de copil. De ce din Titu și îm
prejurimile acestui oraș 7 Pen
tru că C. S. Tîrgoviște și-a 
fixat în această localitate dîm- 
bovițeană pepiniera în tenisul 
de masă, cu o secție pe lingă 
întreprinderea de electrozi si
derurgici.

La 3 mese de tenis, instalate 
într-una din încăperile Cămi
nului de nefamiliști al între
prinderii Electroaparataj din 
Titu. micii sportivi „schimbă" 
de zor minge după minge, în- 
tr-un iureș amețitor (pentru 
cei ce privesc...) ; unii îndepli
nesc funcția de arbitri, alții pe 
aceea de instructori. fiind 
„fnîna dreaptă" a antrenoarei. 
Desigur, între aceștia din urmă 
sînt și sportivi mai mari de-o... 
șchioapă. de pildă. Stanica 
Kădoi — locul 4, anul acesta, 
la finalele „Cupei Pionierul" 
de la Craiova sau Daniela Do
robanții — locul 3, tot în acest 
an, la finalele „Clipei U.T.C." 
de la Tg. Mureș, împreună cu 
prietena ei nedespărțită. Flori
na Manolache. Stănica, Daniela 
și Florina, vă rog să rețineți, 
sînt printre marile speranțe a- 
le antrenoarei Georgeta Radu, 
așa cum au fost ieri Cristina 
Mardale, în prezent la Con
stanța, aflată în lotul Centrului 
Național Olimpic de perspecti
vă, Alina Rizea, viitoare învă
țătoare, care activează și acum 
la Ploiești, în rîndul junioare
lor, sau Claudia Băieșu, una 
din cele mai bune jucătoare de 
la Institutul Agronomic din 
București.

înțelegeți, desigur, că o an
trenoare aproape necunoscută, Tiberiu STAMA

Indiferent de sezon, micii jucători de tenis de la C.S.M. Timi
șoara sînt prezenți la pregătire, sub îndrumarea antrenorului 

Gh. Rusneac, pe terenurile din Parcul Florilor...
Foto : Gabriel MIRON

JUNIORII CAMPIONI DE. SENIORI SA CONFIRME
(Urmare din pag 1)

iată, anul acesta, și la masculin 
titlul a revenit unui junior. Că
lin Creangă, învingător în fața 
luj Vasile Florea, care, în ur
mă cu patru ediții, devenea 
campion al seniorilor tot la a- 
ceeași vîrstă. Credem că în a- 
ceastă ascensiune a tinerei ge
nerații, fără îndoială foarte ta
lentată și cu o pregătire foarte 
bună probate deseori, a fost 
facilitată și de programul com- 
petițional, mult mai bogat de- 
cît al seniorilor. Celor doi 
campioni li se alătură și Emi
lia Ciosu, Adriana Năstase, Ma
ria Bogoslov, Daniel Cioca, da
că e să oferim doar cîteva e- 
xemple, aflați șl ei pe poziții 
superioare multora dintre se
niori. Și dacă menționăm că 
un senior (exceptindu-i, poate, 
pe oei cîțiva din loturile na
ționale) evoluează în tot cursul 
anului In doar vreo 30—40 de 
meciuri în cadrul Diviziei A, 
In Cupa României și Campio

adevarului“ pentru 

ai C. S. Tîrgoviște
„dar cu o mare dăruire pentru 
meserie, capabilă să modeleze 
și să propulseze în performan
ță mulți copii, lucru pe care îl 
dovedește cu prisosință", cum 
afirmă prof. George Enache, 
secretarul responsabil al federa
ției de specialitate, oferă celor 
de la C. S. • Tîrgoviște, antre
norilor de la celelalte secții un 
adevărat model de muncă ordo
nată, disciplinată și riguroasă. 
Pentru că, așa cum rezultă din 
documentele de planificare și 
din foile de concurs, mereu mai 
numeroase, sala de pregătire și 
competiții nu cunoaște odihna, 
fiind în preajma ei, un continuu 
du-te-vino, copii care neconte
nit sosesc și pleacă. Intre cei 
mai mici, Adrian Năstăsescu, 
Marius Barbu, Aurelian Ale
xandru, Constantin Georgescu, 
Ionelia Vătase („un mare talent 
și în șah !“, cum face remarca 
antrenorul Th. Ursuianu), Irina 
Năstăsescu Anda Neacșu și 
Adeluța Mocanu.

Copiii vin și pleacă, după an
trenamente și concursuri, nu
mai antrenoarea este veșnic 
prezentă de dimineața pînă 
seara, ambițioasă pentru ca 
despre această secție de tenis 
de masă a C. S. Tîrgoviște „să 
ajungă să se vorbească tot mai 
mult și mai frumos, așa cum 
se vorbește, în ultima vreme, 
despre șah — despre Daniel 
Vătase și Ionuț Mircea de pildă 
— sport cu care sîntem la con
curență... Desigur, în sensul 
bun al termenului" — ne spune 
antrenoarea.

Este de salutat această dispu
tă deschisă, dintre copiii care 
îndrăgesc tenisul de masă și 
șahul, ale cărei roade le așteap
tă toți iubitorii de sport din 
județul Dîmbovița. Un județ 
fără faimă în aceste două ra
muri de sport, dar care prin 
Intermediul șoimilor și pionie
rilor ar putea să o cîștige...

natele Naționale individuale, 
(ceea ce însumează doar 10 zile 
de concurs ; ce se întimplă 
Insă în celelalte 265 7), 
într-un sport în care jocul 
constituie principalul factor de 
progres pe plan tehnic, avem 
un argument în ceea ce pri
vește rezultatele diferite con
semnate și la „naționale". Dar, 
ceea ce ni se pare deosebit de 
important să subliniem este 
faptul că în foarte scurt timp 
toți acești foarte talcntați ju
niori, azi campioni europeni, 
medaliați și la C.E. de seniori, 
vor trece pragul maturității și 
se vor întilni cu un program 
competițional care nu mai este 
stimulativ. Iar pașii înapoi fă- 
cuți de V. Florea, ’C. Toma, A. 
Fejer, Maria Alboiu etc. nu 
sînt numai urmarea pregătirii 
insuficiente sau plafonării, ci 
și a unei perioade de... vacanță, 
intre diversele competiții, de 
luni de zile.

Discutînd despre valoarea de 
ansamblu a participanților, tre
buie să facem mențiunea că, de

In Întreaga țara.
Cu flecare zi ce ne apropie de 

data începerii • lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului, ac
țiunile dedicate acestui important 
eveniment politic își sporesc nu
mărul atît în Capitală, cit și ta 
întreaga tară. .

In București, de pildă, din ini
țiativa Consiliului pentru educa
ție fizică și sport al Sectorului 2, 
In colaborare cu factorii cu a- 
tribuții, a fost organizată o reu
șită întrecere, In Parcul Morari
lor, la mai multe ramuri de 
sport. In centrul atenției s-au 
anat alergările de cros (cîștlgă- 
tori: Monalisa Ion șl Silviu Geor
gescu — Școala nr. 66, la cate
goria 11—14 ani, Florentina Lupu 
și Nicolae Roșianu — Liceul „Gh. 
Coșbuc", la categ. 15—19 ani, 
Georgeta Gavrilă (Mecanică Fină) 
șl Viorel Mirea (Aversa), la ca
teg. peste 19 ani, șah — cu cele 
mai multe victorii pentru Amalia 
Vicol (Școala nr. 56) și Petru Ne- 
greanu (Școala nr. 53), ciclism 
— cu Mihai Avasilichloaie (Școa
la nr. 307) In prim-plan, patine

Pentru meșteșugarii arădeni

AFIRMARE PLENARĂ ÎN MUNCĂ Șl SPORT
Trei ani consecutiv clasată 

pe „podiumul" laureatelor pe 
întreaga țară, distinsă cu Ordi
nul Muncii clasa I și a IlI-a, 
Uniunea Judejeană a Coopera
ției Meșteșugărești Arad in- 
tîmpină cele două mari eveni
mente din viața poporu’ui nos
tru, Conferința Națională a 
partidului ți cea de a 40 a a- 
niversare a Republicii, cu re
zultate deosebite in mancă. 
Despre realizările în acest do
meniu ne-a vorbit Ladislau 
Malușinschi, vicepreședinte eu 
probleme de producție la 
U.J.C.M. „Cei 11009 de mem
bri cooperatori din unitățile 
municipiului realizează, in afa
ra prestărilor de servicii către 
nopulatîe, o gamă diversificată 
de produse (covoare împletite 
manual, confecții, tricotaje, în
călțăminte, împletituri din ră
chită, mobilier și produse din 
metal) solicitate atît pe piața 
internă, cit, mai ales, la ex
port. Calitatea deosebită a a- 
cestora, designuî și promptitu
dinea cu care comenzile au 
fost și sînt onorate au făcut ea 
produsele realizate să fie soli
citate de numeroși parteneri de 
peste hotare, din R.F. Germa
nia, Suedia, Italia, Franța.

LA COMBINATUL SIDERURGIC
(Urmare din pag. 1)

că (foști fotbaliști de performan
ță), strungarul E. Stoian ș.a. 
Demnă de consemnat este ți 
observația că activitatea spor
tivă se bucură — în ciuda pro
gramului lor foarte încărcat — 
de sprijinul unor factori de 
conducere, cum ar fi Inginerii 
Dan Dulamă, FI. Sandu, M. 
Rogojinaru, P. Severineanu, St. 
Banu, A. Moldovan, GJ. Preutu.

Activitatea de performanță a 
clubului sportiv Oțelul, evi
dent cel mai mare și important 
club din județul Galați, se 
desfășoară la 12 ramuri : atle
tism, fotbal (Divizia A), box, 
handbal fete (Divizia A), judo 
(secție internațională), șah (Di
vizia A), parașutism, motoci- 
clism, haltere, aeromodelism, 
ți navomodelism. Rezul
tatele obținute demonstrează 
cu prisosință că cei implicați în 
activitatea sportivă de perfor

această dată, au fost necesare, 
atît la băieți, cit ți la fete, tu
ruri preliminarii pentru a per
mite accesul pe tabloul princi
pal de concurs. Aparent este 
vorba de un lucru bun ; un 
număr mare de concurenți în 
întreceri, o lărgire, deci, a ba
zei performanței. Numai că, în 
fond, din punct de vedere va
loric, proporția covîrșitoare a 
fost sub haremurile minime, 
majoritatea sportivilor susținînd 
un meci și... gata. Or, această 
situație de diluare a exigenței 
era in mare parte evitată pînă 
acum prin existența unui con
curs de calificare, ce permitea 
accesul spre etapa finală doar 
unui grup mai restrîns, cu o 
pregătire capabilă să facă față 
mai aproape de adevăr cerințe
lor unui campionat național. 
Explicația antrenorilor la a- 
ceastă participare 7 Nevoia de 
a oferi elevilor lor ceva parti
de în plus, o posibilitate de ve
rificare și altfel decît la an
trenamente. Dar, la masculin, 
spre exemplu, »-au aflat 64 de

ÎNSUFLEȚITE ÎNTRECERI
pe rotile — cu doi învingători 
merituoși — Vasile Făgărășan 
— Școala nr. 53 șl Adria
na Ivancu — Școala nr. 77, 
fotbal etc. Au luat parte peste 
700 de iubitori al sportului de 
masă. De remarcat contribuția pe 
care au adus-o la reușita acestei 
acțiuni profesorii de educație fi
zică N. Miiea — Școala nr. 4 și 
Monica Cocora — Școala nr. 77.

O acțiune similară a avut loc 
șl in comuna Jilava dta cadrul 
Sectorului Agricol Ilfov. Șl aici 
au predominat întrecerile de cros 
(pe locul 1, Nuțlca Avram șl 
Ionuț Popa — Școala nr. 107 ca
teg. 1.1——12 ani Neli Ionlță șl Ion 
Dumitrache — Școala nr. 123, ca
teg. 13—14 ani, Viorica Barbu și 
Adrian Constantin — Școala nr. 
123, categ. 15—16 ani). Au mai 
avut loc întreceri la handbal fete 
(Școala 107 — Școala 123 5—4), 
fotbal (Școala 123 — Școala 107 
2—1, la categ. 11—12 ani și Școala 
123 — Școala 107 3—2, la categ.
13—14 ani), șah (ctștigător, Ma
rius Stanciu — Școala 123) și te-

S.U.A., Austria, Olanda, 
U.K.S.S., Cehoslovacia și An- . 
glia. Lucrătorii de la -Iehno- 
metalica", “Artex-, -Pielarui-, 
“înfrățirea" Fecica, “Arta meș
teșugărească" ș.a. au raportat, 
cu legitimă satisfacție, încă din 
luna noiembrie, realizarea pla
nului integral, la toți parame
trii, atît pentru piața internă 
cit și pentru export".

Dar, în orele de răgaz, co
operatorii arădeni sînt ți fer- 
venți practicanți ai exercițiu
lui fizic. Amănunte în acest 
sens ne-a furnizat Ana Arde
lean, președinta resortului 
sport din cadrul U.J.C.M.. ca
re sublinia că generosul cadru 
al Dăciadei — marea competi
ție națională apărută din ini
țiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ccaușescu — a dat un remarca
bil avînt și diversitate activi
tății sportive. Vara, excursiile 
Si drumețiile, concursuri ie de 
orientare turistică, acțiunile 
cicloturistice, duminicile cultu
ral-sportive, ca ți serbările 
cîmpenești reprezintă tot atltea 
prilejuri de destindere si de 
relaxare. Bineînțeles, ca pre
tutindeni de altfel. Campiona
tul intercooperatist de fotbal 

manță muncesc cu pricepere și 
pasiune. Merită evidențiate 
succesele secțiilor de handbal 
(antrenor D. Cojocaru), atle
tism (L Tămășanu), navomode- 
lism (N. Mitu), judo (F. Băiă- 
ncscu) — secții care alimen
tează loturile naționale cu 
sportivi de certă valoare, cum 
sînt CI. Mereuță, Lidia Pocov- 
nicu (atletism), Sanda Oprea, 
Gabriela Antoneanu (handbal, 
f), N. Burducca (judo), N. Mitu 
(rravo), I. Domini, C. Cozianu 
(șah). Apropo de șah : trebuie 
spus că, datorită unor oameni 
pasionați ca M. Rogojinaru și 
C. Mangiurca (președintele sec
ției), sportul minții cunoaște o 
impresionantă dezvoltare, la 
aceasta contribuind M. Trata- 
tovici, maestru FIDE, ți cei 5 
maeștrf din cadrul clubului.

în ceea ce privește fotbalul, 
după multe incertitudini și cău
tări iată că divizionara A, Oțe
lul (președintele secției : C. Do- 

jucători în preliminarii, iar din 
cei 32 calificați doar 3 au reu
șit să treacă de primul tur. Fă
ră comentarii...

Evident, afirmația că această 
ediție a fost printre ce
le mai bune are în vedere mai 
ales „actul doi" al competiției, 
cînd la mese s-au aflat, desi
gur, cei mai buni. Despre ei 
însă nu vom mai scrie acum, 
acest lucru făcîndu-1 de atîtea 
ori pe parcursul sezonului evi- 
dențiindu-le și lipsurile și ca
litățile. Vom adăuga, în schimb, 
că trebuie avut grijă ca junio- 
rii-campioni de astăzi să devi
nă și seniorii-campîoni de mîi
ne, pentru ca în vitrina cu tro
fee a tenisului nostru de masă 
medaliile marilor competiții să 
revină și la această categorie 
de vîrstă. Posibilități și resur
se există. Rămîne doar să se 
mai renunțe la rutină, la o anu
me lipsă de inițiativă și cu
raj în abordarea diverselor pro
bleme (unele nu tocmai s!mple) 
care trebuie să-și găsească ne- 
întîrziat rezolvarea.

SPORTIVE OMAGIALE
nis de masă (Ion Moraru — Școa
la 123). O mențiune pentru orga
nizare (Alexandru Anlță, pre
ședintele Consiliului comunal Ji
lava pentru educație fizică și 
sport, prof. Elena Petre șl prof. 
Petra Conde — Școala nr. 37. 
prof. FI. Toader — Școala nr. 
123).

Un festival șahlst dotat cu cupa 
«Floarea de colț", acum la a 
IIL-a ediție, s-a bucurat, la 
Cimpulung Moldovenesc, de pre
zența a peste 350 de concurenți 
din localitate șl din așezările în
vecinate. Printre laureațl : Da
niela Cotlarcluc, Florin Clrstiuc 
șl Marius NIțulescti — Școala 4 
Cimpulung Moldovenesc (organi
zatoarea acțiunii), Ioana Șoim — 
Școala 2 Vatra Dome!, Olg» Su
ltani — Școala corn. Frumosu, 
Cezar Urice — Școala 1 Șiret 
Magdalena Sved — Școala corn. 
Vama etc. Cel mai tbiăr partici
pant: Ovldiu Sasu — 6 ani corn. 
Vama.

CONSTRUI 
BUCUREȘTI 
TÎNĂRUL 
mim

ÎN 101
OIIMPI

pe teren redus atrage o nume
roasă participare. Cooperativa 
“Tehnometalica» — al cărei ini
mos președinte. Silviu Cucui, 
depune o intensă activitate pe 
linie de sport — a ciștigat, 
prin Secția reparații utilaje, de 
două ori întrecerea de fctbal. 
S-au remarcat G. Petre, Al. 
Gorbe, I. Movilă, P. Pele. L. 
Rider. O dată cu venirea sezo
nului rece, paleta disci plinelor 
se modifică, pe primele locuri 
trecînd șahul (practicat în sala 
proprie), tenisul de masă (evi
dential! : Dorina Căruccliu — 
Coop. Precizia și A. Bătrines- 
cu — Coop. Artex), popicele 
(Maria Gîngă, P. Roman — 
ambii de la Vremuri Noi) si 
cursurile de gimnastică de în
treținere, conduse de N. An- 
druseac. Un loc aparte în ca
dru] acțiunilor sportive îl ocu
pă cooperatorii handicapați fi
zic, cărora li se asigură o ac
tivitate permanentă în concur
suri specifice lor. S-au remar
cat Florica Barna (atletism ■+■ 
popice), Adriana Bătrinescu 
(tenis de masă). Anul acesta, 
în Întreceri, la Arad. Chisineu 
Criș. Lipova. Ineu și Nădlac 
au participat peste 5000 de con
curenți. Firesc, dintre aceștia 
multi ajung apoi în secțiile 
asociației Voința, urmind atît 
de firescul drum de la sportul 
de masă la cel de performanță. 
Și aici, ea șl la locurile de 
muncă, succesele nu s-au lăsat 
așteptate.

Horoțtu SIMA

DIN GALAȚI
rin), a început drumul spre 
stabilizare și afirmare. Munca 
și pasiunea antrenorilor C. Ra
dulescu și I. Sdrobiș, existența 
unui productiv centru de copii 
și juniori (primul finanțat de 
UGSR), unde lucrează cu rîvnă 
foștii fotbaliști Z. David, N. 
Podeț, I. Morohai, Tr. Ionescu, 
C. Pavel ți C. Vasilache, au 
condus la crearea unei puter
nice baze fotbalistice, cu nu
meroși jucători localnici.

Iată, așadar, un mănunchi de 
frumoase rezultate care dove
desc că la Combinatul siderur
gic din Galați sportul — care 
dispune și de o bună bază ma
terială, stadionul Oțelul fiind 
o adevărată bijuterie — întru
nește toate condițiile pentru ri
dicarea continuă a ștachetei...
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arenă și a schimbărilor de si
tuații in lupta pentru un loc 
pe podium, este suficient să 
redăm cîteva secvențe din fi
nalul întrecerilor. în ultimul 
schimb, pe cele patru piste 
(fiecare jucătoare a trecut pe 
toate „traseele") s-au aflat Doi
na Țăgean (Electromureș Tg. 
Mureș), Elena Andreescu (Vo
ința București), Nineta Badea 
(Voința București) și Elisabeta 
Bonta (Voința Tg. Mureș), ul
timele două cu mai puține șan
se, conform calculului hirtiei. 
Doinei Țăgean îi trebuiau 426 
p d, iar Elenei Andreescu 437 
p d pentru a o depăși pe lideră, 
rezultate cu care aceste expe
rimentate jucătoare ne obișnui
seră în ultima vreme. Dar, dor
nică de afirmare, tînăra Nineta 
Badea n-a ținut seama de fai
ma adversarelor. Bine condusă 
de maestra emerită a sportului 
Crista Szocs, ea a lansat bila 
cu mare precizie, mai ales la 
ultima manșă de „izolate" — 
90 p d și cii 444 p d, fără nici 
o ratare, a reușit.să preia con
ducerea deținută de sora ei cu 
869 p d, totalizînd 876 p d (444, 
iar în preliminarii 432). în 
continuare, momente de încor

dare. Doin 
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Mihai TRANCĂ

SPORTUL STUDENȚESC VERONA

tn cea 
ataeu- 
numai 
<d și 

jiu-

nu uită să 
colegilor că
E cazul să 
de ani mii-

Lice.ul Industrial nr. 18, aflat 
chiar aici lingă sală, treceam 
mereu pe Ia box, dar nu aveam 
curajul să intru. După ce am 
cunoscut cîțiva dintre boxeri, 
colegi de liceu cu mine, în lu
na noiembrie 1984 m-am decis. 
Am frecventat cu conștiincio
zitate sala, am deprins destul 
de repede unele taine ale bo
xului și în luna februarie 1985 
am susținut primul meci, cu 
S. Ardeleanu, de la Dinamo. Am 
cîștigat la puncte. Am căpătat 
curaj și am început să mă pre
gătesc cu și mai mare ambiție. 
In 1986. am participat la Cam
pionatele Naționale de juniori 
și am ajuns în semifinalele pe 
municipiul București, cînd, ră
nit la arcadă, am fost oprit de 
medic să continui lupta, cedînd 
în fața lui I. Dumitru (Olim
pia). în acest an am debutat în 
Campionatele Naționale ale se
niorilor și, după cum știți, am 
ajuns pînă în finală. îmi pare 
rău că m-am accidentat la mi
nă și n-am putut să-mi apăr 
șansele așa cum aș fi vrut. • 
Nu-i nimic, ești tinăr, ai destui 
talent și, deci, viitorul tău de
pinde de tine. Ce intenții de 
viitor ai ? • Sînt elev în clasa 
a. Xl-a, la același liceu, vreau 
să-mi termin studiile liceale și 
să devin constructor. Ca spor
tiv, am fost selecționat în lotul 
olimpic, unde doresc să nu-mi 
dezamăgesc antrenorii și supor
terii. Mă voi pregăti cu serio
zitate pentru a deveni titularul 
categoriei pană și să pot par
ticipa la Olimpiadă, unde sper 
să am o comportare meritorie.

I-am urat lui O. Stoica suc
ces în îndeplinirea obiectivelor 
propuse și am făcut apoi cu
noștință și cu alți tineri 
care antrenorul G. Iliescu 
pune speranțe : Cristian 
mitrescu, Petrică Stoica, Daniel 
Dumitrescu, Cornel Stoica (fra
tele lui Octavian), Eugen Dinu 
etc

manșele „izolate" (312—306), 
lmbiăcat, pe merit, pentru pri
ma oară, la 30 de ani, tricoul 
de campioană a țării.

CLASAMENT FINAL : 1. Nî- 
neta Badea (Voința București) 
876 (444+432), 2. Doina Țăgean 
(Electromureș Tg. Mureș) 876 
(444+432), 3. Elisabeta Badea- 
Ciobanu (Rapid București) 869 
(403+466), 4. Elena Andreescu
(Voința București) 865 (432+
433), 5. Elisabeto Bonta (Voința 
Tg. Mureș) 854 (422+432), 6.
Ildiko Szasz (Voința Tg. Mureș) 
848 (423+425).

Astăzi intră tn ooncurs ju
nioarele.

mu ÎN PfiOBA DE PERECHI

I
I
I
I
I

țlt frumoasa performanță de a 
urca pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului laureaților : 1. I. 
Hosu — B. Fazekaș (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 1819 (913+ 
906), 2. C. Frigea — C. Silvestru 
(CFR Constanța) 1805 (895+910),
3. A. Szekely — A. Nasodi (Au
rul Baia Mare) 1 780 (894+886),
4. S. Boariu — E. Gergely (Au
rul Baia Mare) 1 777 (899+878),
5. I. Bice — S. Deac (CFR 
CIuj-Napoca) 1 734 (896+838), 6. 
N. Popa — Tr. Țălnar (Metalul 
Hunedoara) 1 727 (838+889).

Miercuri dupS-amiază au în
ceput calificările pentru turne
ul final individual masculin.

Ion PANA

I
I
I
I
I
I
I

In unul dintre numerele trecu
te ale ziarului nostru, se amin
tea, pe bună dreptate, spectato
rilor din Moreni de datoria unui 
adevărat suporter de a fi mereu 
lingă echipa lui. 61 In momente
le grele, mal ales, șl, firește, șl 
în perioadele el bune; cum este 
cazul formației antrenată de a- 
preciatul cuplu I. Nunweiller — 
T. Dima. Cu atît mai remarcabi
lă ni se pare atitudinea acelor 
adevărați iubitori de fotbal, care 
nu abandonează formația tavo, 
rltă In situațiile dificile, cînd ea 
străbate perioade grele, accen
tuate și de poziția din clasament. 
Este cazul sucevenilor. C.S.M.-ul 
nu „stă deloc pe. roze" în Între
cerea de pe prima scenă. Unii 
spun că ea ar plăti șl tributul 
angajării campionatului de debut 
în Divizia A cu lotul prezentat 
în „B". tn ediția promovării. Sln- 
tem mai curînd de părere că ne 
aflăm tn fața unul act de curaj 
Si de corectă apreciere a efortu
rilor și fidelității față de culori
le echipei manifestate de oei care 
au luptat ea Suceava să alungă

• „M-AM DECIS; la 2 ia
nuarie anul ewe... bate la 
ușă, fac 38 de ani și va tre
bui să agăț ghetele In cui. 
Voi mai încerca, poate, pen
tru ultima oară, duminică, *- 
casă la noi, cu Steaua, dacă 
situația din teren, mai btne 
zis de pe tabela de scor, • 
va... impune. Altfel, adresez 
de pe acum un -adio... ea* 
rierei mele de jucător", ni se 
confesa, înaintea meciului 
din Giuleștl, Llță Dumitru. 
• Ce crezi pentru azi 7, 
ne-am adresat antrenorului 
timișorean Ion V. lonescu. 
„Va fi tare gveu pentru noi 
(n.n. șl așa a fost...). îmi— - - — o. 

care, de 
și culoare

lipsesc Bozeșan n, 
loșutean, fotbaliști 
regulă, dau viteză 
jocului"

DE LA
Tg. Mureș 

întrecerea în 10 oa-

MECIUL 
A.S.A.• TN BRAȘOV, 

a început 
meni. In minutul 5 s-a ajuns 
la un număr egal de jucă
tori. Motivul 7 Dorobanțu nu 
avea crampoane de dimen
siuni regulamentare și, pe 
bună dreptate, arbitrul D. 
Buciuman n-a admis intra
rea lui ta teren pînă cînd 
fotbalistul din Tg. Mureș nu 
a prezentat regulamentarele 
crampoane. • Micuțul Bar
bu s-a zbătut mult și a șl 
reușit să fie cel mal activ 
atacant al gazdelor. Din pă
cate, baloanele utile „lucra
ți" de el nu au fost fructifi
cate. • Portarul Varo a avut 
intervenții precise, ta spe
cial în finalul primei reprize, 
cînd s-a dovedit inspirat la 
mingi grele. • Printre reu
șitele reprofilări din actualul 
campionat, cea a lui Bote
zau. Din atacant, „libero". 
Cu tehnica lui bună și un 
inspirat plasament, Botezan 
a rezolvat o problemă difi • 
cilă de formație pentru 
A.S.A. după retragerea bra
vului Florea Ispir. • Bălan, 
fundașul dreapta al brașove
nilor, a evoluat cu multă 
convingere: în finalul parti
dei, deși a suferit o ușoară 
accidentare, el a continuat 
să rămtaă în teren.

a PETROLUL TRECE prin 
momente grele. Duminică a

(Urma’e tin pap I)

tajul de două goluri dobindit 
tn prima manșă, la Verona. Cei 
peste 15 000 de spectatori, care 
au umplut pînă la refuz tri
bunele stadionului din „Regie", 
așteptau cu justificare deschi
derea scorului de către echipa 
noastră. Dar dorința nu le-» 
fost satisfăcută. Cauzele ? Jo
cul mult prea reținut (explica
bil prin teama de a nu primi 
gol), cu plecări sporadice în 
treimea adversă, și mai cu sea
mă anihilarea aproape In tota
litate a iul Coraș de către 
Berthold, ceea ce • făcut ca 
Sportul Studențesc să piardă 
mult din forța de atac.

Formația noastră ■ început 
puternic partida șl, chiar tn 
min. 2, la o pătrundere frontală 
a lui Bozeșan, fundașul Vol
pati l-a „cosit" în suprafața 
de pedeapsă, dar arbitrul 
Ponnet a trecut cu vederea in
fracțiunea. „Alb-negrii“ sînt, 
în continuare, la cîrma jocului 
și, în min. 5, la capătul unei 
acțiuni... șnur, cu Țicleanu la 
„pupitru", notăm primul cor
ner. îl execută Stanici și Co
ras, cu capul, trimite balonul 
pe lingă poartă. Urmează mi
nute bune ale echipei din „Re
gie", mereu tn jumătatea de 
teren adversă. Dar claritatea 
acțiunilor este redusă. în min. 
15, după o combinație rapidă,

Intruolt nu ne propunem acum 
șl aici să dezbatem sublectu», să 
rămtaem la poziția lăudabilă a 
spectatorilor din frumosul oraș al 
Tării de Sus, care, In partida cu 
Corvinul, au venit tn număr ma
re, deși timpul nu te îmbla la o 
plecare spre stadion și încă să 
mal rămii șl aproape două ore In 
frigul pătrunzător 1 Suporterii su
ceveni dovedesc însă o calda 
dragoste față de echipa lor, o 
formație care luptă cu toate for
țele spre a recupera din terenul 
pierdut pînă acum. Ca și antre
norii V. Simionaș șl I. Buzoianu, 
un cuplu tinăr care nu își pierde 
nici încrederea In jucători șl nici 
entuziasmul; elemente prețioase 
pentru crearea unei propice at
mosfere, o atmosferă necesară 
față de „presiunea" clasamentu
lui. La Suceava am întâlnit ceea 
ce nu vedem chiar atât de des : 
o atitudine pasionată și sinceră 
față de Întrecerea sportivă. Care 
contează, zicem noi, uneori, ohiar 
mal' mult decît punctele din cla
sament.

Eftimie IONESCU

mal pierdut un punct pe te
ren propriu. Cu atit mal mult 
merită evidențiată atitudinea 
publicului spectator, care, 
trecînd peste aceste momen
te, a avut o comportare eu 
adevărat sportivă, și față de 
echipa oaspete, ii față de 
arbitri. Numai că jucătorii 
petroliști ar trebui să facă 
mai mult pentru acești încer
cați suporteri • Panait, Za- 
firis, Ursea stat tinerii echi
pei ploieștene. El constituie 
mari promisiuni, dar a te 
baza doar pe aceștia ta mo
mentele dificile, nu poți avea 
sorți de lzbîndă. Ursea a 
fost duminică printre cei mai 
buni, dar excelentele lui 
centrări se loveau de Catinca 
și Cr. Ene ea de niște copii 
neexperimentați. • Așa 3 
cînd te mulțumești cu puțin. 
La Ploiești, S.C. Bacău a 
fost dominată, dar gazdele, 
lăstad spații mari ta apărare, 
au dat posibilitatea oaspeți
lor să contaataee periculos. 
Numai că băcăuanh (doar un 
singur șut la poartă) au fă
cut-o rar. el mulțumlndu-se 
cu acel 0—0 de pe tabelă, 
care a rămas neschimbat. 
• Temeri nejustificate. „De 
ce a fost delegat la aeest 
meci C. Gheorghe, din Su
ceava, cînd Petrolul e anga
jată cu C.SJW. in zona retro
gradării 7", se tatrîbau unii 
dintre suporterii Petrolului' ? 
Numai că arbitrajul bun al 
iul C. Gheorghe, și al în
tregii brigăzi, a risipit orice 
dubii.
• MECIUL STEAUA — 

„U* CLUJ-NAP OCA a remar
cat un Jucător care a fost cel 
puțin cu un... cap peste toți 
ceilalți. Ne referim la Tu- 
dorel Stoica, care a jucat 
excelent. El a tras practic 
întreaga echipă după el, dri- 
blînd. pășind șl șutind cu 
precizie din toate pozițiile. 
El a și Înscris golul al trei
lea, cu un șut imparabll, la 
vinclu, djn afara careului. 
• Valorosul nostru jucător 
Gică Hagl traversează o pe
rioadă mai puțin fastă. Este 
evident că se află în... eclip
să de formă sportivă. Sîntem 
siguri că această „sincopă" 
va fi de scurtă durată, Hagl

balonul ajunge la Pană, care 
expediază un șut fulgerător de 
la 16 m, dar Giuliani evită go
lul, respingînd balonul în cor
ner. Peste un minut, Bozeșan 
ratează o situație rarisimă, re
luând imprecis excelenta centra
re a lui Cristea, de pe dreapta. 
Mereu obligată să se apere, 
Verona are prima ocazie ta 
min. 20, dnd Di Gernaro e- 
xecută o lovitură liberă de la 
20 m și Coraș deviază ta cor- ’ 
ner La poarta cealaltă, Mun
teanu II, mereu apărut în atac, 
șutează puternic, de la distan
ță, dar Fontolan respinge ba
lonul peste „transversală". 
De-acum încolo partida începe 
să se echilibreze, veronezii 
simțind că pot ieși din stricta 
defensivă. Centrarea lui Verza 
este reluată, cu capul, de Pa-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 DECEMBRIE 1987. Ex
tragerea I: 21 1 20 22 11 4 î 
Extragerea a Il-a: 30 7 31 37 
32 2. Fond total de cîștîguri : 
598.482 lei, din care 64 942 lei 
report la cat. 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

MULTIPLE LOTO DIN 29 NO
IEMBRIE 1987. FAZA I. Cat. Îs 
1 variantă 100% a 45.088 lei șl 1 
variantă 25% a 11.272 lei; cat. 2: 
5 25% a 6.761 lei; cat. 3: 9,50 a 
3.56) lei; cat. 4: 15 a 2.254 lei; 
cat. 5: 51,50 a 657 Iei; cat. 6:

AR FI MAI BINE FĂRĂ LAUDĂ DE SINE
A.S.A. Tg. Mureș este, deocam

dată, o echipă redutabilă in faza 
de atac, dar vulnerabilă 
de apărare. Generozitatea 
Iul său se datorește nu 
manierei colective de joc, 
calităților de excepție ale 
mărului său 11", Ion Craiu. Pres
tațiile sale constante, la un bun 
nivel, 11 scot din cadrul îngustai 
unui golgeter local, propunlndu-1 
ta prim-planul campionatului, 
chiar la debutul său pe prima 
scenă.

Este timpul să aflăm cine este, 
de fapt, proaspăta revelație tlrg- 
mureșană I Are 20 de ani, este 
longilln (1,81 m„ 71 kg.), are vi
teză considerabilă, dribling fin,

putând reveni la forma lui 
de virf. • In duda celor 8 
goluri primiite, Caval rămâne 
un mare portar. La 36 de 
ani, goalkeeper-ul „șepcilor 
roșii" este unul dintre cei 
mai serioși ți experimentați 
portari. Șl in meciul eu 
Steaua, el și-a salvat echipa 
de la primirea altor goluri, 
la mingi de-a dreptul impo
sibile. • încă un debutant 
în Divizia A, extrema dreap
tă Sorin Mihal, oare l-e În
locuit pș Lăcătuș. Deși a Ju
cat numai 10 minute, tânărul 
jucător (produs al centrului 
de copii și uniorl de M 
Steaua), prin cele cHeva in
cursiuni reușite, promite să 
devină un jucător valoros. II 
așteptăm.
• MULȚI TITULARI AB

SENȚI tn formația liuâ Dina
mo, în meciul de la Hune
doara. Nedumerirea generală 
a fost risipită de antrenorul 
M. Lucescu, care < motivat 
absențele astfel: 
Varga, Andone, 
pentru cartonașe, Rednic, Lu- 
pu șl Lupescu, accidentați • 
Mateuț, in premieră, căpitan 
de echipă ! Celălalt căpitan 
de echipă Klein, din tabăra 
hunedoreanâ, plăcut surprins, 
l-a îmbrățișat spontan pe di
nam ovist, la ieșirea echipelor 
pe teren. Privirile unul om 
din tribună erau împăienje
nite de emoție, ale iul Dumi
tru Pătrașcu, nimeni aXul 
decît primul lor antrenor.
• GOLUL 30 000. După me

ciul de la Moreni, eu F.C. 
Argeș, In care a avut o evo
luție pe măsura valorii sale 
doar în repriza secundă, ex
trema " “
spus: 
n-am 
autor 
chipei 
ficat o excelentă centrare a 
lui Văidean — nen.), dar și 
atunci cînd am marcat golul 
nr. 30 ooo al primei divizii, 
in partida cu fosta mea e- 
chipă, cea din Brașov (eta
pa 12), nu s-a menționat reu
șita...". O facem acum. Mai 
bine mal tirzlu decît nicioda
tă... • TX-ainea era foarte 
afectat de ratarea penaltyu-

Moraru, 
suspendați

Flăcărll, Văidean, ne-a 
„Este adevărat că azi 
înscris, fiind doar co
al golului victoriei •- 
mele (Nistor a fructl-

done peste poartă (min. 24), iar 
în mim. 26 Galia îl obligă pe 
Cristian să respingă balonul în 
corner. Intre timp, ta min. 25, 
Bozeșan a irosit o mare situa
ție de gol, trimițînd Imprecis, 
din apropiere, mingea centrată 
de Coraș. Pînă la pauză, ta 
min. 33, echipa bucureșteană 
obține trei cornere consecutive, 
executate de Stănid, dar răma
se fără rezultat, ta timp ce L. 
Elkjaer (min. 44) și Fontolan 

evidențiază pe(min. 45) 11 
Cristian.

La reluare, 
țese Încearcă

Sportul Studen- 
totul pentru « 

deschide scorul. După o infil
trare a lui Țicleanu, soldată cu 
un corner și eu un șut expe
diat de Bozeșan, la un contra
atac al oaspeților (min. 69), 
aceștia reușesc să marcheze u- 
nicul gol al partidei : Galia i-a 
trimis o pasă în adincime lui 
Pacione, care l-a „găsit" pe L.

LOTO PRONOSPORT INF0RMEA2*
117,25 a 288 lei; cat. X: 683,75 • 
100 .el. FAZA A n-a. Cat. A: 1 
variantă 100% — autoturism „Da
cia 1300“ (70.000 Ied) ți 2 23% a 
17.500 lei; cat. B: 2 100% a 33.768 
lei (In cadrul cărora cite o 
excursie de două locuri In 
U.R.S.S. și diferența în nume
rar) și 16 25%a 8.442 lei; eat. C: 
5 100% a 7.821 lei tn cadrul că
rora cîte o excursie de un loc 
în U.R.S.S. și diferența In nu
merar) șl 39 25% a 1.955 Iei ; cat. 
D: 50 a 2.307 lei; cat. ■: 189,25 

explozivltate, șut, îndrăznja'ă ia 
tmalizare. Sentimentul că apar
ține școlii Stelei (unde s-a legi
timat acum 10 ani) îi dă pres
tanță, sentimentul de a mai fi 
jucat, pentru rodaj, la echipe 
miel, mai vitrege, Unirea Trico
lor, Flacăra Roșie, îl dă siguran
ță. Cum „suportă" el afirmarea 
bruscă (întregită șl de selecțio
narea în lotul de tineret) ? Pe 
muchie de cuțit: se pregătește și 
joacă exemplar, dar 
„amintească", uneori, 
el este cel mal bun.
știe că scuza celor 20 
ne nu va mai exista.

Iul, moment psihologic al 
meciului de la Moreni. Tre
cut însă cu bine d* echipa 
gazdă, pxlntr-o pilduitoare 
mobilizare a coechipierilor 
căpitanului de echipă, care 
n-au uHat că Dragnea con
tribuise decisiv prin trans
formarea loviturilor de pe
deapsă cu alte prilejuri.

O DEBUTURI ȘI... DEBU
TURI, ta meciul Steaua — 
„Poli", disputat marți, in de- 
vans la etapa 17. In timp ce 
tuș ierul gălățean Ion Silviu a 
oficiat ou deplină competen
ță pentru prima dată pe sce
na primei divizii, jucătorul 
timișorean S. Ungureanu, in
trat ta Joc după pauză, n-a 
arătat nimic deosebit, nici 
măcar obișnuitul elan Juve
nil. • Cu cel de al doilea 
gol marcat In poarta iul Al- 
mășan, liderul golgeterllor, 
Pițurcă, a înscris golul 60 al 
Stelei, ajungând, totodată, pe 
podiumul actualului clasa
ment european al marcato
rilor
• LA FEL ca în meciul 

anterior disputat acasă, ou 
A.S.A. Tg. Mureș, F.C. Oii 
a trecut duminică, in partida 
cu Universitatea Craiova, 
prin momente dificile, pe 
oare le-a depășit, pînă la ur
mă, cu bine, evoluând insă 
pe măsura posibilităților — 
mai ales in atac — abia tn 
repriza secundă. De ce, oare, 
s-au obișnuit elevii Iul Sil
viu Stănescu să-și treacă mal 
tatii suporterii prin atltsa e- 
moțli ? • Crai o venii au avut 
la Slatina perioade de joc 
foarte bun în prima repriză, 
dar au slăbit alura după pau
ză. Chiar dacă ei au contes
tat penaltyul acordat pentru 
gazde, aceasta nu scuză ran
damentul mai scăzut al apă
rării lor in această a doua 
parte a meciului, cînd a fost 
— în mal multe rînduri — 
depășită cam ușor. 4, Variat 

$1 interesant, ca de obicei, 
programul editat de M. Pur- 
nlchl la meciul F.C. Olt — 
Universitatea Craiova a pu
blicat — dintro greșeală pe
trecută în tipografie — un 
clasament mai vechi al Di
viziei A Mai multă atenție, 
deci '

ELKJAER pe partea stingă și 
acesta a expediat balonul, pe 
jos, in coiful lung al porții lut 
Cristian, 0—1.

Replica Sportului Studențesc 
a fost promptă, dar Cristea 
(min. 71 și 88) și S. Răducanu 
(min. 79) n-au reușit să-l În
vingă pe experimentatul portar 
Giuliani și astfel meciul se în
cheie cu victoria echipei ita
liene, care obține calificarea.

Arbitrul Alexis Ponnet (Bel
gia) a condus cu greșeli for
mațiile :

SPORTUL STUDENȚESC S 
Cristian — CRISTEA, M. Popa, 
Iorgulescu, Munteanu II — ȚI- 
CLEANU, Pană (min. 46 Ciucă), 
Bozeșan — Țîrlea (min. 74 S. 
Răducanu) Coras, STANICI.

VERONA ; GIULIANI — 
BERTHOLD, Volpati, Fontolan, 
Volpecina — Sachetti, Gal ia, 
DI GENNARO — Verza, Pacio- 
ne, L. ELKJAER

a 610 lei; cat. F: 311,75 a 370 led; 
cat. G: 1.888,75 a 100 lei. La faza 
I, câștigul de 45.088 lei a revenit 
participantului Potîrcă Constan
tin din Tg. Jiu. La faza a II-a. 
autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de Muntean Ioan-Dimi- 
trie din Lugoj, iar cîștigurile de 
cîte 33.768 lei au revenit partici- 
panțllor Miroslav Constantin din 
Piatra Neamț șl Cbiriță Tomița 
din București.
• ASTĂZI este ULTIMA ZI 

în oare participanții își mai pot 
procura bilete cu numerele favo
rite la tragerea obișnuită LOTO 
de mline, vineri, 11 decembrie I



De vineri pină duminică, la Bacău

DOUĂ COMPETIȚII ALE ÎNOTĂTORILOR
Modemul bazin din Bacău 

găzduiește, de mîine pînă du
minică," întrecerile din cadrul 
Cupei F. R. Natație și Cupei 
Carpați. Prima dintre aceste 
competiții va reuni majoritatea 
fruntașilor înotului nostru, 
ceîlalta — care se desfășoară 
concomitent — este rezervată 
sportivilor de 14 ani, în rîndul 
cărora se vor afla concurenți 
din Bulgaria, R. D. Germană, 
Polonia și, bineînțeles, Româ
nia

Prima reuniune are loc mîi
ne, de la ora 16,30, cuprinzînd 
probele de 800 m liber f, 400 m 
mixt, 1500 m liber b. Sîmbătă, 
cursele de 50 m liber, 100 m 
spate b, 200 m spate f, 200 m 
fluture b, 100 m fluture f, 200 
m bras b, 100 m bras f, 200 
m liber, cu serii de la ora 9,30

și finale de la 16,30. Duminică, 
la aceleași ore : 100 m liber, 
200 m bras f, 100 m bras b, 100 
m spate f, 200 m spate b, 200 
m fluture t, 100 m fluture b, 
400 m liber, 200 m mixt.

• CONCURSUL INTERJU- 
DEȚEAN pentru echipe de co
pil (9—10 ani) a avut cea mai 
disputată zonă la Reșița, unde 
foarte tinerii înotători s-au în
trecut pentru locurile 1—4 în 
clasamentul final. în cele din 
uriră, a cîștigat echipa Reșiței. 
cu 476 p, urmată de cea a Ar
geșului, cu 424 p, Bucureștiului 
248 p. Brașovului 80 p. La Baia 
Mare s-a Impus echipa Mara
mureșului, cu 442 p, în urma sa 
clastndu-se Arad 398 p. Sibiu 
262 p, Brăila 59 p etc.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
O In cadrul concursului inter

național de patinaj viteză de la 
Berlin, Sylke Luding (R.D. Ger
mană) a cîștigat proba feminină 
de 500 m cu timpul de 41,58, fiind 
urmată de sportiva poloneză So
fia Tocarczyk 42,01. Proba simi
lară masculină a revenit Iul Pe
ter Adeberg (R.D Germană) 38,77, 
secundat de Andrei Sandlnov 
(U.R.S.S.) 38,84.
• Proba masculină de 15 km 

din cadrul concursului le schl- 
fond de la Lulea (Suedia) a re
venit' campionului suedez Gunde 
Svan, cu timpul de 48:13. secun
dat de compatriotul său Larry 
poromaa 48:54.

• Sezonul de sărituri cu scnlu- 
rile a fost inaugurat în Iugosla
via ou un concurs desfășurat De 
trambulina de la Planlca, In 
care pe primul loo s-a situat 
sportivul austriac Franz Wiegle, 
cu un total de 198,6 puncte (să
rituri de 87.5 m șl 85 p). Pe lo
cul secund s-a clasat polonezul 
Plotr Fijaz, cu 196 puncte.
• Proba masculină de slalom 

special disputată pe pîrtla de la 
Quebec a revenit schiorului ame
rican John Miller, înregistrat ta 
două manșe ou timpul de 1:51,70. 
Dintre concurențll europeni cel 
mai bine s-a clasat austriacul 
Peter WlmSberger, care a ocupat 
locul clnd în 1 :59 86.

Multiplul campion mondial Pirmin Zurbriggen define o formă 
bună chiar de la începtul sezonului

î

I

La zi COBORIRILE!
lariu, lată, șl-a intrat în 

drepturi depline. Stratul de 
nea a îmbrăcat în 
albă pîrtiile de schi, 
marea buourie a praoticanțl- 
lor (delco puțini) al acestui 
frumos sport. Șl marile în
treceri au și început. Dispu
tele din „Cupa Mondială" sînt 
deja în actualitate, laț

mantie 
spre

deja în actualitate, iai^ re
zultatele înregistrate la pri
mele starturi sînt dintre c?le 
mai bune.

„Zburătorii pe schiuri”, 
i-am numi* -e ooborîtori s! 
coborîtoare, ating viteze 
demne de.J. era cosmică. La 
Val D’Isere au fost destui 
schior* care au impresionat 
încă de pe acum pe specia
liști, iar lupta pentru supre
mație se anunță extrem de 
interesantă. Elvețienii par 
să-și mențină supremația în 
schiul alpin, iar proba de 
coborîre, în care s-au dis
putat mai multe curse, tinde 
să confirme această părere. 
Maria Wa-liser a cîștigat o 
cursă, urmată de compatrioa 
ta siî’ Michela Figini, iar în
tr-o altă probă, învingătoare, 
a fost tot o elvețian că, Chan
tal Bournisse, care nu prea

s-a .văzut" ta sezonul trecut. 
La băieți, tot elvețienii stat 
tn frunte. Pirmta Zurbrig
gen — bun sau toarte bun 
șl ta cursele de slalom — a 
trebuit să se mulțumească, 
la Val D’Isere, cu locul se
cund, primul treetnd linia de 
sosire Daniel Mahro.-, axat 
mal mult pe această probă a 
prob slor

Vrem să subliniem un sim
plu fapt: viteza medie a fe
telor a fost de 95,794 km pe 
oră Iar a băieților (lungimea 
traseului — 3500 m) de 105,57 
km pe oră I

Deci, acomodarea ou zăpa
da a fost făcută, Iar rezul
tatele se văd. Așteptăm însă 
ca șl schiorii și schloarele 
noastre să-și intre cît mai 
repede în rol șl să n u mal... 
ocolească cursele de coborîre. 
care — am spus-o nu o dată 
— sînt cele mal la îndemina 
sportivilor noștri. Dacă și în 
acest sezon întrecerile de 
eoborire de la noi vor avea 
loc doar în... martie, perfor
manțele vor întîrzha șl ele I

Paul IOVAN

In prina zi a C.M. de handbal feminin - grupa B

ROMÂNIA - BULGARIA 18-17 (11-6)
BURGAS, 3 (prin teicfon de 

la trimisul nostru special). In 
cel mai important meci din se
ria C a Campionatului Mon
dial de Handbal feminin — gru
pa B, in sala Mladost din loca
litate reprezentativa României a 
Învins cu 13—17 (11—3) puternica 
echipă a Bulgariei, la capătul 
unui joc In oare s-a văzut dar 
superioritatea handbalistelor
noastre.

De la început echipa noastră 
a pus stăpînire pe joo. s-a apă
rat foarte bine, avînd în Balea 
un portar de nădeide si a ata
cat viguros, cu Verigeanu, Tircă 
si Matefi in mare vervă. Dife
rența de 5 goluri la pauză a 
crescut în mln. 43 la 8 puncte, 
după care Intervine o relaxare 
in rîndurile formației noastre. 
Aceasta se va oglindi de altfel 
In scorul final, care nu expri
mă întocmai raportul real de 
forte din teren. In min. 50 sțnt 
eliminate Verlgeanu șl Matefi, 
iar în mln. 53 scorul ajunge la... 
17—14. Apod ÎS—14 si 18-15 (în 
același minut 54), este ratat un 
contraatao si va fi 18—15 în mln. 
55. echipa Bulgariei beneficiind

de - o aruncare de la 7 metri. In 
mln. 56 jucătoarele noastre sînt 
sancționate pentru joc pasiv. în 
mln. 57. în urma unul fault, 
diferența soade la 18—17. din nou 
joo pasiv româncele (mln. 58), 
iar peste 20 da secunda bulgă- 
roaicele au mingea, dar vor ti 
sancționai». Ia rîndu-le, pentru 
prelungirea atacului si scorul că
mine neschimbat.

Marcatoare : Tlrcâ 7. Matefi 5. 
Verlgeanu 4, Tache 1, Daldu L

Au jucata BALEA (Rodeanu). 
Danllof (c. roșu mln. 25). MA
TEFI. TÎRCA, Mozsl, To-ok, Ta
chs Hie. VERIGEANU, Bi.tnă- 
rașu, Doldu. »

Au arbitrat foarte bine I. An- 
tonsen si O. Bolstad (Norvegia).

Ion GAVRILESCU
Astăzi, tot la Burgas, Româ

nia — Danemarca.

ATLETISM • Englezul fiamonn 
Martin a terminat învingător in 
cursa internațională de ’a Bru
xelles, fiind pronometrat pe dis
tanța de 9,400 km ou timpul de 
29:34. L-au urmat austriacul Ger
hard Hartmann 29:41 și belgianul 
Peter Daenens 30:02.

BASCHET $ După 10 etape, în 
campionatul masculin al U.R.S.S. 
conduc, neînvinse, echipele Jal- 
ghiris Kaunas și T.S.K.A Mosco
va, cu cîte 20 p. Pe locul t?e' se 
află formația Stroitel Kiev cu 
16 p. • In meci contînd pentru 
„Cupa Cupelor" (masculin) echi
pa franceză C.S.P. Limoges a în-

C. M. DE ȘAH
MADRID, 8 (Agerpres). — 

Partida a 22-a a medului pentru 
titlul mondial de șah, ce se 
dispută la Sevilla între marii 
maeștri sovietici Garri Kasparov 
șl Anatoli Karpov, a fost amîna- 
tă, la cererea lui Kasparov și se 
va disputa probabil vineri. Sco
rul, după cum se cunoaște, este 
egal: 10,5—10,5. Ptnă la sfirșltul 
meciului mal sînt de jucat trei 
partide, Învingător fiind declarat 
șahlstul oare va obține primul 
12,5 p. La scor egal, 12—12, titlu» 
rămîne în posesia lui Kasparov.

BELGRAD, 9 (Agerpres). — 
După o zi de pauză. Campiona
tul Mondial de handbal pentru 
juniori s-a reluat la Rijeka (Iu
goslavia) cu disputarea prime
lor partide din grupele semifi
nale.

Selecționata României a în- 
tllnit echipa Norvegiei, in fața 
căreia a cîștigat cu scorul de 
27—17 (11—8). Principalii reali
zatori ai formației române au 
fost Claudiu Chirilă și Cristian 
Zaharia, care au înscris 8 șl, 
respectiv, T goluri.

Alte rezultate: Spania — R.F. 
Germania 23—22 (13—12); Sue
dia — Danemarca 27—24 (14— 
10); Franța — Algeria 21—16 
(10—6); U.R.S.S. — Cehoslova
cia 33—19 (18—11); Iugoslavia 
— Ungaria 24—21 (8—13).

TINERI TENISMANI 
ROMÂNI ÎN TURNER 

INTERNAȚIONALI
• Teaiism&nuJ român George

Cosac s-a calLficat tn semifinala 
concursului de La Haifa, din ca
drul circuitului din Israel, unde 
a fost învins de finanoezul Fleu- 
rian, cu 6—2, 3—6, 6—3 (rezultate
le anterioare: 6—2, 6—2 și 6—2. 
3—6, 6—3 cu suedezii Edlund și, 
respectiv, Falk ; 6—4, 3—6, 7—6
cu americanul Adams). Pe baza 
punctajului general acumulat în 
cele trei concursuri (celelalte do
uă au avut loc la Jaffa și Aske- 
lon), Cosac s-a calificat pentru 
Masters-ul circuitului (a fost în
vins în „optimi" de același Fleu- 
rian), singurul unde se acordă 
puncte pentru clasamentul mon
dial al jucătorilor de tenis. 
La dublu, cuplul român Cosac 
— Andrei Dîrzu a ajuns 
pînă în* semifinala concursu
lui de la Jaffa, unde a pierdut 
în fata perechii americane Wil
liamson, Klessinger (4—6, 6—2.
1-6). '
• Tinerii jucători Ruxaridra 

Mățăoanu, Monica Năstase, Ște
fan Stănilă șl Dinu Pescariu au 
participat la Turneul speranțelor 
olimpice, care s-a desfășurat în 
trei orașe din Bulgaria. Cea mai 
bună comportare a avut-o Pes
cariu, care, după cum ne-a spus 
antrenorul Liviu Vasilescu, „a 
jucat tot mai bine de la un con
curs la altul", încheind victorios 
ultimul dintre ele, unde i-a în
vins, în semifinală și finală, pe 
sovieticii Sarkisian și, respectiv, 
Pospelov (locurile 3—4 la C.E. de 
copii). Iată rezultatele — locul 
1, simplu : Pescariu (Plovdiv) ; 
locul 2 (s): Năstase (Sofia); du
blu: Pescariu, Stănilă (Plovdiv, 
Sofia); Mățăoanu, Năstase (Plov
div, Russe); locul 3 (s): Mățăoa
nu (Sofia, Russe, Plovdiv); Stă
nilă (Sofia, Russe, Plovdiv): Pes
cariu (Sofia, Russe); Năstase 
(Plovdiv); (d): Mățăoanu, Năsta
se (Sofia); Pescariu, Stănilă 
(Russe). La întreceri au mai 
participat temi sma.nl din Bulga
ria, Cipru, -Grecia, Polonia Un
garia șl U.R.S.S.

Contrapunct DIVERSIFICARE, DAR ÎN CE SENS ?
Din motive discriminatorii știute și, azi, re

pudiate de întreaga lume civilizată, accesul fe
meilor pe terenul de sport a fost multă vreme 
întîrziat. Dovadă că, la prima ediție a Olimpia
dei moderne (Atena, 1896), n-a figurat in pro
gram nici o probă feminină, admiterea acestora 
(încă de la ediția din 1900) purtînd, timp înde
lungat, pecetea timidității și a provizoratului. 
Pe măsură ce, logic și legic, rolul femeii a 
crescut pe toate planurile, această descătușare 
s-a materializat și in aria sportului. Pentru a 
o ilustra, ajunge (credem) să reamintim că, 
prezente în numai 14 concursuri la J.O. din 1932 
(Los Angeles), reprezentantele sexului frumos 
au deținut la ultima Olimpiadă de vară, găz
duită in 1984 de același oraș american, 62 de 
probe, unele dintre ele in discipline socotite 
altădată „inaccesibile" femeilor !

In aceeași măsură în care și-au consolidat po
zițiile intr-un sport sau altul (atletism, scrimă, 
volei, baschet etc.), femeile au deschis, cu auto
ritate, porțile altora, cîștigindu-ți drept „de 
cetate" în tir, în fotbal, în judo și — mai nou 
— chiar în lupte și haltere. Recent, de pildă, 
la Daytona Beach, în Florida, s-a desfășurat 
cea dinții ediție a ,Mondialelor" feminine de 
haltere, la startul cărora (la 9 categorii, între 
44 și 82,500 kg) s-au înfățișat peste 100 de spor
tive din 20 de' țări. La loc de frunte s-au si
tuat, conform așteptărilor americancele (cu 
campionat național, datind din 1981), dar mal 
multă importanță a părut să aibă faptul că, 
deși încă într-o epocă de pionierat, halterele 
feminine au obținut „adevărata recunoaștere in
ternațională" („VEquipe"). Ceva mai devreme,

au avut loc, la Lillestrbm, în Norvegia, Cam
pionatele Mondiale de lupte feminine, și ele la 
debut. Participarea a fost, de asemenea, amplă 
(deși în privința numărului de țări sursele se 
contrazic), competiția fiind dominată de luptă
toarele franceze, care și-au trecut în cont 5 
medalii de aur, izbînda aceasta reflectînd fidel 
simpatia deosebită de care se bucură noua dis
ciplină pe malurile Senei (1.300 de sportive le
gitimate). Și C.M. de lupte feminine au însem
nat, după opinia specialiștilor, un succes (in
clusiv de public), cu toate că n-a lipsit obser
vația că, din punct de vedere tehnic, „fetele 
sînt abia la abecedar, e drept, la ultimele pa
gini ale acestuia".

Azi, cînd harta sportului feminin tinde să-și 
adauge, iată, două noi discipline, părerile sînt 
împărțite, după vechiul principiu latin „Tot 
capita, tot sensus". Invocînd estetica, inamicii 
ideii, nu puțini, se opun „diversificării", decre- 
tînd că (mai ales) halterele „urîțesc femeia, o 
îndepărtează de frumusețea ei naturală". Adep- 
ții însă, nici ei mai puțini, recurg la exemplul 
judo-ului, sport considerat, în urmă cu 10—15 
ani, eminamente masculin, dar bucurîndu-se 
acum de o largă audiență în rîndul femeilor și 
fiind acceptat ca atare. Cert e că, între o opinie 
sau alta, fenomenul există și, la fel de lim
pede, ofensiva continuă. Ea trebuie însă, după 
părerea noastră, să se mențină în limitele de
cenței și ale rațiunii sportului, perpetuând idea
lurile acestuia și nu transformindu-l intr-un 
foe al publicității și al goanei după profituri.

Ovidiu IOAN ȚOAIA

Fatbal meridian»
• Marți s-a rejucat la Amster

dam meciul dintre echipele Olan
dei șl Ciprului, din cadrul preli
minariilor campionatului euro
pean de fotbal. Au cîștigat cu 
scorul de 4—8 (2—9) fotbaliștii

olandezi, care s-au calificat pen
tru turneul final ee va avea loo 
anul viitor ta R.F. Germania.
• ta campionatul Spaniei (eta

pa a 13-a). Real Madrid, Atletico 
Madrid, F.C. Barcelona, Real So

lari, s-au desfășurat meciurile retur din optimile de finală 
ale Cupei U.E.F.A. Echipele subliniate s-au calificat pentru 
sferturile de finală ale competiției, care ae vor desfășura 
în primăvara anului viitor (scorurile dintre paranteze sînt 
cele din tur). Rezultate sosite pină la închiderea ediției :
Espanol Barcelona 
Bayer Leverkusen 
Vitkovice
F. C. Bruges 
Flamurtarl Vlora 
Dinamo Tbilisi 
Panathinaikos 
Sportul Studențesc

Celelalte rezultate

— Internazionale
— Feyenoord
— Guimaraes
— Borussia Dortmund
— F.C. Barcelona
— Werder Bremen
— Honved
— Verona

(1-D ;
(2-2) ;
(0—2) : 7—I 

pen.
(0—3) ;
(1—4) ; 1—0 
(1-2) ; 1—1 
(2—5) ; 5—1 
(1-3); 0-1

și amănunte in ziarul de mîine.

® PE SCURT PE SCURT © PE SCURT ®
trecut pe teren propriu cu sco
rul de 93—86 (46—47), formația
vest-germariă Bayer Leverkusen.

CĂLĂRIE • Concursul Interna
tional de la Bordeaux, contînd 
pentru „Cupa Mondială", s-a în
cheiat cu o probă de obstacole 
oîștigată de sportivul austriac 
Thomas Fruhmann („Grandeur") 
cu timpul de 33,14 și zero puncte 
penalizare. Pe locurile următoare 
s-au clasat elvețianul Willi Mel- 
llger („Corso") 34,19 șl englezul 
Nick Skelton („Nlcky") 34,11

HANDBAL • Turneul Interna
țional masculin de la Klagenfurt 
a fost cîștigat de selecționata 
R. F. Germania 6 puncte, ur
mată în clasamentul final de 
echipele Ungariei 4 puncte. 
Austriei 2 puncte și Italiei 0 
puncte.

POLO • Prima- ediție a .Cu
pei Europei" la feminin s-a în
cheiat cu victoria echipei olande
ze Donk Gouda, care a între
cut în meciul decisiv cu scorul 
de 15—10 formația franceză Cre
tei!.

TENIS • In primul tur el tur
neului internațional de la Malnz 
(R.F. Germania), jucătorul vest- 
german Erich Jelen l-a învins ou 
6—3, 6—2 pe coechipierul său 
Oliver Freud, iar Rlckl Ostertnun 
a dispus eu 6—2, 6—1 de Chris
tian Geyer.

VOLEI • La Tunis, ta cadrul 
campionatului masculin al Afri
cii. selecționata Nigeriei a învins 
cu scorul de 3—1 formația Alge
riei. Intr-un alt meci, reprezen
tativa Tunisiei a Întrecut cu 3—1 
echipa Camerunului.

cledad și-au continuat șlrui vic
toriilor. Lată rezultatele: F. C. 
Barcelona — MurcLa 4—1, Beția 
Sevilla — Real Sociediad 1—4, 
Celta Vigo — Valladolid l—1, 
Logrones — Rea. Madrid 1—3, 
Mallorca — Gijon 2—0, Sabadell
— Zaragoza 1—2, Atletico Madrid
— Osasuna 3—1, Bilbao — Las 
Palmas 4—1, Valencia — F.C. Se
villa 1—1, Cadiz — Espanol 1—I. 
Real Madrid conduce detașat, cu 
23 p. urmată de Atletico Madrid 
19 p, Real Sociedad 17 p.
• In etapa a 21-a a campiona

tului Elveției, lidera clasamentu
lui. echipa Neuchâtel Xamax, a 
cîștigat cu 2—J meciul, în depla
sare. cu F.C. Aanau. Alte rezulta
te: Bellinzona — F.C. Slon 2—4; 
Grasshoppers Zdrlch — Lausanne 
3—0; Lucerna — F.C. Basel 2—0; 
St Gall — F.C. Zurich 1—1 ; 
Young Boys Berna — Servette 
Geneva 1—0. Clasament: 1. Neu
châtel Xamax 29 p; 2. Grasshop
pers Zurich 28 p; 3. F.C. Aarau 
25 p.
• La încheierea primei părți a 

campionatului Bulgariei, pe pri
mul loc al clasamentului se află 
echipa Sredeț, cu 25 p, urmată 
de Vitoșa 23 p șl Trakia 19 p. 
Rezultate: Minior Pernik — Cer- 
nomoreț 3—0; Botev Vnața — Lo
komotiv Plovdiv 2—0; Spartak 
Vama — Vitoșa 1—1 ; Trakia — 
Beroe Stara Zagora 3—0; Loko
motiv Sofia — Etlr Tlrnovo 1—0 : 
Sredeț — Pirin Blagoevgrad 1—0.
• Rezultatele etapei a 13-a din 

campionatul Albaniei: „17 Nen- 
torl" — Dinamo 0—0; Vlaznia — 
Skanderbeg 2—1; Lokomotlva — 
Besllju 1—0; Partizani — Labi- 
notl 0—1 ț Tomorl — LuftetarI 
1—0. In Plasament conduce „17 
Nentori" cu 20 p.
• Campionatul sud-american 

pentru echipe de veterani (jucă
tori peste 34 de ani) a fost clș- 
tigat, la Montevideo, de formația 
Argentinei, care a dispus, în fi
lă, de Chile cu 2—1. în meciul 
pentru locul trei. Paraguay — 
Peru 3—0.


