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A doua zi după ce echipa 
din care fac parte a cucerit 
cel de-al 27 titlu de campioa
nă la lupte libere, împreună 
cu colegii mei, asemenea mi
lioanelor de oameni ai patriei 
noastre, am ascultat cu deo
sebită atenție magistralul 
Raport prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului, o 
strălucită analiză a realităților 
din România socialistă, sub 
toate aspectele. în același timp, 
Raportul secretarului general 
al partidului, ideile și orien
tările cuprinse in acest strălu
cit document, care prefigurea
ză dezvoltarea viitoare a pa

triei noastre dragi, constituie 
pentru noi un 
stimulent în 
itoare.

Ca sportiv 
ca unul care 
lungul anilor 
dalii la marile competiții in

îndemn și un 
activitatea vi-

de performanță, 
am cucerit de-a 
numeroase me-

OBLIGAȚII SPORITE ÎN ANUL JOCURILOR OLIMPICE
Asemenea întregului nostru 

popor, am urmărit cu vie sa
tisfacție și înaltă însuflețire 
patriotică lucrările Conferinței 
Naționale a partidului, magis
tralul Raport prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
document de inestimabilă va
loare teoretică și practică. în 
care toți cei ce muncim în a- 
ceastă țară ne regăsim cu fap
tele noastre de muncă, cu rea
lizările și minusurile din acti
vitatea de zi cu zi, cu aspira
țiile fiecăruia de măi bine, cu 
gîndurile pașnice și constructi
ve ale unui popor de 23 de 
milioane de cetățeni.

în spiritul ideilor si tezelor 
cuprinse în documentele Con
ferinței Naționale, care jalo
nează întreaga devenire a so
cietății românești, secretarul

REZULTATE PE MĂSURA INVESTIȚIILOR
al 

și-a

Conferința Națională a par
tidului, eveniment major 
vieții politice românești, 
încheiat lucrările adoptînd do
cumente ce jalonează noua e- 
tapă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și de Înaintare a României 
spre comunism. Raportul pre
zentat de* tovarășul Nicolae 
Ceaușescu devenind, prin spi
ritul său novator și dimensiu
nea sa prospectivă, \un docu
ment programatic. Și. așa cum 
sublinia secretarul general al 
partidului, avem hotărîri și 
planuri realiste, dispunem de 
tot ce este necesar pentru rea
lizarea lor; acum este absolut 
necesar să trecem cu toată 
fermitatea la transpunerea lor 

ADRIAN DAMȘA 
secretar al C.J.E.F.S. Timiș In pag. 2—3, cronicile me

ciurilor ultimei etape a Divi
ziei A de fotbal(Continuare in pag 2-3)

Inceplnd de astăzi, reluăm. în pag. 2—3, 
rubrica de sezon dedicată sporturilor gheții 
și zăpezii, pregătirilor și participărilor la 
concursuri ale performerilor noștri din disci-

plinele hivernale, Vom publica, de aseme
nea. și noutăți privind activitatea sportivă 
de masă, din județele cu profil montan și 
din diferite localități.

*

ternaționale, deși am depășit 
vîrsta obișnuită a marilor per
formanțe, mobilizat de în
demnul conducătorului iubit, 
mă simt capabil de noi succese. 
Ca și colegii mei de la lotul 
național de lupte libere, ne 
vom înzeci eforturile, nu vom 
face nici un rabat la antre
namente, astfel ca această dis
ciplină sportivă din țara noas
tră să se numere din nou 
printre sporturile medaliate la 
Jocurile Olimpice, așa cum am 
reușit la Campionatele Mon
diale din 1986.

Așa cum toți oamenii muncii 
din țara noastră depun efor
turi remarcabile pentru înde
plinirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XIII- 
lea și, acum, de Conferința 
Națională ale partidului, și 
noi, sportivii, exprimîndu-ne 
recunoștința față de conducerea 
de partid și de stat pentru 
deosebitele condiții de viață și 

general al partidului sublinia 
în cuvîntarea rostită la înche
ierea forumului comuniștilor 
români că trebuie să facem 
totul ca anul 1988 să devină 
un an cu rezultatele cele mai 
bune de pînă acum din acest 
cincinal. Pentru sportul româ
nesc, anul care vine este cel 
al Jocurilor Olimpice, în arena 
cărora reprezentanții țării 
noastre s-au distins de-a lun
gul anilor, cil deosebire în 
perioada de biografie nouă a 
patriei, unică în împliniri, pe 
care o denumim, cu îndreptăți-

ANA PASCU
secretară a Federației Române 

de Scrimă

(Continuare în oag 2-3)

în practică, pe baza unor mă
suri organizatorice adecvate, 
care să ridice capacitatea noas
tră profesională, indiferent de 
domeniul în care lucrăm, la 
deplină responsabilitate și spi
rit de inițiativă.

Ca activist sportiv la nive
lul unui județ, cu tradiție în 
marea performanta, am reținut 
din multitudinea problemelor 
ce ne solicită participarea an- 
gajantă pe cea a eficienței, ca 
fiind de mare actualitate pen
tru noi, chiar dacă teritoriul 
activității noastre cotidiene nu
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de pregătire, ne angajăm să 
muncim fără preget pentru a 
ne putea prezenta la înălțimea 
așteptărilor. în ceea ce mă 
privește, doresc din toată ini
ma ca la Jocurile Olimpice de 
anul viitor să urc din nou pe 
podiumul de premiere, așa cum 
am reușit în acest an, la Cam
pionatele Mondiale din Franța, 
manifestîndu-mi astfel dragos
tea fierbinte față de patria 
în care am crescut și în care 
m-am afirmat.

VASILE PUȘCAȘU 
vicecampion mondial la lupte 

libere

Divizia A de fotbal—etapa a 17-a

STEAUA—CAMPIOANĂ DE TOAMNĂ
© Victoria — învingătoare 
la Pitești © Dinamo — „re
miză" la Slatina, iar Rapid 
și C.S.M. Suceava obțin 
puncte prețioase la Hune
doara și Ploiești © Scoru
rile etapei, în „Regie" și la 
Brașov © Oțelul confirmă 
© Pițurcă - golgeter al 

sezonului

Tîrlea (în tricou alb) în
scrie cel de al patrulea 
gol al echipei Sportul 
Studențesc în meciul de 

ieri cu S C. Bacău
Foto: Aurel D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE

- VICTORIA
- DINAMO
- UNIV. CRAIOVA
- C.S.M. SUCEAVA
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- RAPID
- S.C. BACĂU

F.C. ARGEȘ
F.C. OLT
F.C.M. BRAȘOV
PETROLUL 
OȚELUL 
CORVINUL 
SPORTUL STUD.

Meciul FLACĂRA MORENI - A.S.A. TG. MUREȘ 
se dispută astăzi, de la ora 13.

întilnirea STEAUA
4-1)

„POLI" TIMIȘOARA (scor: 
s-a disputat în ziua de 8 decembrie.

PODIUMUL GOLGETERILOR

19
17
13

goluri — PIȚURCA
goluri — Hogi (3 din 11 m)
goluri - Cămătaru (2 din 11 m)

La Călimănești. albia cea 
nouă a Oltului abia se zărește 
prin ceață. Caiacele și canoele 
nici atît înaintarea ușoarelor 
ambarcații o intuiești după ți
pătul pescărușilor. O comandă 
prin „portavoce" iți spune cite 
lungimi de 2500 m a cuprins 
antrenamentul, iar șuieratul 
ascuțit al apei ce trece prin 
„turbinele" rapide ale padelelor 
și pagador iți dă măsura e- 
nergieioră care s-a scurs. 
In volurhinoasele carnete ale 
antrenorilor, acest consum de 
forță este notat cu exactitate, 
comparat seara, la ședințele 
de lucru cu lotul olimpic de 
caiac-canoe. cu cifrele scrise în 
plan.

Afară vremuiește, iarna a co- 
borît dinspre Lotru pe covoare 
albe de măzăriche, în drumul 
lor pe ape Luminița Munteanu, 
Mihaela Nedejde și alte fete de 
la caiac încearcă să prindă din 
zbor mărgelele de gheață. Le 
vor folosi, poate, spre a împo
dobi viitoarele cununi de lauri 
ale marilor regate din 1968.' 
calaciștii și canoiștii fiind ho- 
tăriți să urce, in toamnă, po
diumul de premiere al Jocuri
lor Olimpice. în iulie, la Uni
versiada de la Zagreb, băieții 
și fetele care acum lunecă tă
cuți șl îndîrjiți pe apa Oltului 
au cucerit, în cele? 13 probe 
desfășurate, 13 medalii: 5 de 
aur, 4 de argint și 4 de bronz.

(0-1)

(3-0) 
(1-D 
(2-0)

CLASAMENT

(1-0)

1. STEAUA 17 15 2 0 66-10 32
2. Dinamo 17 14 2 1 39-12 30
3. Victoria 17 10 1 6 28-20 21
4. Oțelul 17 9 2 6 27-20 20
5. Flacăra 16 7 4 5 18-18 18
6. Univ. Craiova 17 7 3 7 25-28 17
7. Corvinul 16 7 2 7 30-26 16
8. „Poli" Timișoara 17 6 4 7 21-21 16
9. F.C. Olt 17 7 2 8 24-34 16

10. F.C.M. Brașov 17 5 5 7 26-21 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 16 7 1 8 28-31 15
12. F.C. Argeș 17 5 4 8 16-22 14
13. Sportul Studențesc 16 5 3 8 18-25 13
14. „U“ Cluj-Napoca 17 4 5 8 18-28 13
13. C.S.M. Suceava 17 4 4 9 17-34 12
16. S.C. Bacău 17 3 6 8 15-32 12
17. Rapid 17 3 5 9 13-29 11
18. Petrolul 17 3 5 9 12-30 11

incepind de miine, la București

ZECE FINALISTE IȘl DISPUTA TITEUl
PE ECHIPE EA EUPTE GDECO-ROMANE

întrecerile Diviziei A de lup
te greco-romane se apropie de 
sfîrșit. După consumarea ce
lor opt etape au fost stabilite 
formațiile ce vor participa la 
turneul final: Dinamo Bucu
rești, Aluminiu Slatina, Pro
gresul București (seria I). L.C. 
Dacia Pitești, I.M.U. Medgidia, 
Turbomecanica București, Ci
mentul Tg. Jiu (seria a Ii-a), 
Steaua, C.S.M.-Metalul Ră
dăuți, C.S. Botoșani (seria a 
IlI-a).

Cele zece echipe se vor re
uni sîmbătă, de la ora 9. în 
sala de atletism de la Comple
xul Sportiv „23 August" din 
Capitală, noua campioană a 
tării urmînd să fie cunoscută 
duminică la prînz.

Conform prevederilor regu-

Dar nu de aici vine nemăsu
rata ambiție, truda neosteni
tă de a vîsll zilnic, pe zloată, 
zeci de kilometri: Cozla — Că- 
ciulata — Călimăneștl și retur, 
precum cursa auto care duce 
șl aduce oamenii muncii aflați 
in stațiune. Ia odihnă și tra
tament. Nea Vasile Ciubăr, șo
fer pe T.V.-ul cel mare, mal 
oprește in stații, mal schimbă 
o vorbă cu unul, cu altul, mai 
pune o mină in dreptul radia
torului spre a simți căldura 
motorului. Daniel Stoian, An
gelin Velea, Vasile Condrat. 
Grlgore Obreja și ceilalți ca-- 
iaciști și canolști nu opresc ni
căieri. Au oprit, cit au oprit, 
în partea a doua a sezonului 
trecut și lucrurile au ieșit cum 
au ieșit. Acum, prima stație — 
în fapt, capătul de linie — va 
fl Olimpiada. Atunci se vor da 
și ei jos din „mașinile" lor nau
tice de formula 1, vor schimba 
o vorbă, două, cu reporterii — 
cum au făcut acum un an, la 
C.M. de la Montreal, cînd au 
cucerit 8 medalii! — iar 
gîndul la cei dragi din ___
vor pune o mină, ca de obicei, 
în dreptul pieptului, spre a 
opri bătăile inimii.

Pe sub podul de la Călimă- 
nești, vîntul de decembrie in-

cu 
tară

Vasile TOFAN

(Continuare In pag. 2—3)

grupă 
1—6.

asupra 
ale

lamentulul, finalistele vor fl 
împărțite (prin tragere la sorți) 
în două grupe, primele 
clasate din fiecare 
putindu-și locurile

O scurtă privire 
samentelor finale 
trei serii ne demonstrează fap
tul că formațiile care au în
cheiat pe locuri fruntașe pri
ma parte a competiției își păs
trează, cu foarte puține excep
ții, pozițiile fruntașe șl la în
cheierea returului. De pildă, 
în seria a IlI-a, clasamentul 
la sfîrșitul celor opt etape 
are exact aceeași configurație, 
în partea sa superioară, ca șl

trei 
dis-

da
celor

(Continuare <n vag 2*3)



SiNTEM DATORI SĂ REVENIM IN FRUNTE
înaltă exigență care se de

gajă din magistralul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința 
țională a partidului ne-a 
presionat profund și pe 
sportivii. Document de o 
sebită importanță pentru 
voltarea viitoare a țării, a ri
dicării ei pe culmile înalte ale 
civilizației comuniste. Raportul 
constituie un îndemn, o călăuză 
în acțiune.

Noi, rugbyștii, nu am înche
iat anul 1987 în chip fericit. 
Avem, așadar, datoria de o- 
noare de a înlătura neajunsu
rile din 
recupera 
păși din 
rat pînă 
în etapa 
duce prin obținerea unor vic
torii în fața reprezentativelor 
Italiei șl Spaniei cu care ne

Na- 
im- 
noi, 
deo- 
dez-

munca noastră, de a 
nereallzările, de a 

nou pe drumul presă- 
nu demult cu succese, 
întîi, aceasta s-ar tra-

vom Intîlni în cadrul Campio
natului European. Apoi vom 
ținti mai 
doar de 
mală, ci 
ferm al 
rugbyști 
conștienți că am făcut prea 
puțin în ultimii ani pentru 
sportul nostru îndrăgit. E ca
zul, de aceea, să ne mobilizăm 
exemplar pentru a reveni grab
nic în fruntea ierarhiei euro
pene.

Numai îndeplinirea integrală 
a acestui angajament ne va da 
sentimentul unei depline ade
ziuni la principiile spiritului 
revoluționar care caracterizea
ză munca și viața întregului 
nostru popor.

sus... Nu e vorba aici 
o simplă dorință for- 
de un _ J 
tinerei generații de 

Internaționali. Sîntem

angajament

ing. OCTAVIAN MORARU 
component al lotului național 

de rugby

OBLIGAȚII SPORITE IN ANUL JOCURILOR OLIMPICE
(Urmare din pap 1)

tă mîndrie patriotică. .Epoca 
Nicolae Ceaușescu". Scrima 
românească, care la preceden
ta ediție a Jocurilor Olimpice 
a urcat de două ori pe podiu
mul de premiere, a adus în 

, acest an în panoplia cu trofee
• sportului nostru un titlu de 
campioană • mondială și o me
dalie de argint, ambele prin 
munca și talentul tinerelor 
floretiste. Aceste frumoase re
zultate ne obligă și mai mult, 
știut fiind faptul că prestigiul

cucerit de școala feminină ro
mânească de floretă pe plan
șele internaționale 6e păstrea
ză șl prin tradiție, dar. In pri
mul rînd. prin muncă și efort 
științific concepute și conduse, 
prin dăruirea și entuziasmul 
revoluționar al tinerilor spor
tivi, devotat! culorilor patriei. 
Ne angajăm să acționăm cu 
toată capacitatea în vederea 
înaltei reprezentări a sportu
lui românesc la Jocurile Olim
pice din 1988. pentru ca și re
zultatele noastre să se adauge 
bilanțului bogat al întregului 
nostru popor.

REZULTATE PE MĂSURA INVESTIȚIILOR
(Utmar? din txițj. î)

este cel al producției materiale. 
Pentru că și noi, cei care con
tribuim, direct sau indirect, la 
făurirea performanțelor și per
formerilor de nivel internațio
nal, avem datoria patriotică, 
partinică, de a folosi cît mai 
judicios fondurile tot mai sub
stanțiale alocate de către par
tidul șl statul nostru mișcării 
sportive. Avem și noi sporturi 
prioritare, cele care adună, 
prin prezent și perspectivă, va
lori capabile să reprezinte cu
lorile tării în marile întreceri 
internaționale. Acestea presu-

pun, firesc, o dirijare științifi
că, planificată a fondurilor 
materiale si umane, astfel in
cit canotajul, handbalul, atle
tismul, ca să dăm doar cîteva 
exemple din județul nostru, să 
poată contribui direct, consis
tent și cit mai curind la lotu
rile reprezentative.

Ceea ce ne angajează și pe 
noi, activiștii sportivi ai orga
nelor teritoriale, la o muncă 
deplin responsabilă, desfășura
tă într-un climat de ordine și 
disciplină, așa cum se des
prinde dar din lucrările re
centului mare forum al comu
niștilor români.

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII
(Urmare atn pag I)

cearcă să întoarcă din drum 
micile ambarcații. Trei șuieră
turi scurte, semn de îndemn. 
Ivan Patzaichin, antrenorul gru
pei de canoe, vîră fluierul în 
buzunarul hanoracului. • Nu 
trebuia • Ce nu trebuia? în
treb • Nu aveau nevoie de a- 
cest îndemn • Unii dintre ei 
sînt. totuși, foarte tineri • 
Nu există „tineri" la sporturi
le astea aspre, în care evoluezi 
între cer și apă. Ori numai în
tre ape, ca in cazul de față, 
cind negurile coborite dinspre 
Lotru acoperă totul, cind ploa
ia se amestecă cu zăpada, au 
gheata • Dar ce există? • 
Există doar caiaciști șl canoiști, 
adică oameni hotărițl, zeloși, 
curajoși, care n-au nevoie de 
îmbărbătarea antrenorului pen
tru a realiza ceea ce și-au pro
pus • Și ce și-au propus? • 
Și-au propus să reprezinte tara 
Ia viitoarele întreceri Interna
tionale. S-o reprezinte, vreau 
să spun, cu cinste, cu demnita
te, așa cum au făcut toate ce
lelalte generații de eaiaeiștl și 
canoiști. '

TITLUL LA LUPTE
(Urmare din pag 1)

In prima jumătate 
iilor.

a întrece-

Ivan Patzaichin — 29 de me
dalii la J.O., C.M. și C.E. — 
privește cronometru! ascuns în 
căușul mîinii • Nu merg rău. 
Și, totuși, diseară vor avea iar 
ședință, zice. • Ce fel de șe
dință 1 • De U.T.C. Sar
cini, noi angajamente. Sînt
invitați și cîțiva comuniști. A- 
dică și eu! Cind Ie urmăresc 
inflăcaratele luări de cuvînt, 
fac un efort și întorc timpul 
cu 20 de ani în urmă. Aveam 
atunci 18 ani, ne pregăteam să 
participăm la 7___2.
și, tot așa, la o ședință U.T.C., 
urma punctul ' ‘ _7 
de zi, cel cu angajamente, 
bine, 
gajat 
pici, 
ar fi 
rire.
„lupi 
nerii 
pentru culorile României 
cialiste, puțini se indoiau 
angajamentul nu 
tat.

într-un tîrziu, 
canoiștii revin la 
sotiti de vîslașii _ _____ _
văzduhului, de pescăruși, prie
teni vechi, din Deltă, cu mulți 
dintre sportivi. Se vor reintîlni. 
în vară. unii, căutînd argintul 
viu ce fulgeră pe sub ape. al
ții aurul atît de greu al me
daliilor...

J.O. din Mexic

doi al ordinei
. Ei 

cîtiva anonimi s-au an
să devină campioni olim- 
In alt cadru, poate, asta 
stîrnit cel puțin 
Dar acolo, între 
de apă dulce", 
care vor si știu

nedume- 
bătrinii 

intre ti
să lupte 

so- 
că 

va fi respec-

caiaciștii și 
bază. Vin în- 
cei albi ai

SERIA I
1. Dinamo București
2. Aluminiu Slatina
3. Progresul București
4. C.S. Arad
5. A.S.A. Cluj-Napoca
6. Crișul Oradea
7. Eleetroputere Craiova
8. SIMARED Baia Mare
9. Muscelul Gîmpulung 

SERIA A II-A
L.C. Dacia Pitești 
I.M.U. Medgidia 
Turbomecanlca București 
Cimentul Tg. Jiu 
Construcția București 
Metalul IURT Lugoj 
C.S.M. — T.u.G. Craiova 
Metalul București

9. Prahova Ploiești
10. Industria Sirmel Buzău 

SERIA A IH-A
Steaua 
C.S.M.-Metalul Rădăuți 
C.S. Botoșani 
Rapid București 
Hidrotehnica Sire* 
Progresul Brăila

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
«. _____________
7-B.Rulmentul Suceava 

Dunărea Galați 
». Farul Constanța

84
51
40
37
35
33
31
30

P
P 
P
P
P
P
P
P27 p

M 
SO 
42 
39
38
35 
S3
S3 
»

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

în Divizia A de

„STADIONUL" SĂRITORILOR ESTE GATA !

CRONICA IERNII

START PROMIȚĂTOR

BULETINUL ZĂPEZII

Ber- 
»La 

foar- 
ne-au 

mai

Steagul Roșu 
aflat într-un 
pregătire în

„LA ZF 1N JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSAl’D

Lotul olimpic de schi fond 
(antrenori: Dan Lăz&reseu 
și Gh. Berdarj componente: 
Ileana Hangan, Adina Tu- 
țulan, Rodica Drăguș, Da
niela Fiiimon, Mihaela 
Cîrstoi, de la C.S.S. Pre
deal, și Csalka Fodor, de la 
C.S.S. Miercurea Ciuc, ul
timele două nou promova
te) și centrul olimpic de 
la Vatra Dornei (antrenor: 
O. Pungovschi; componen
te: Ioana Popandron, Doina 
Melinte, Dina Titienari, 
plus Maria Bulbulea, de la 
C.S.S. Bistrița, și Maria Tu-

dor, de 
Brașov) 
stagiu _ . _
U.R.S.S. Iată declarația-an
trenorului Gheorghe 
dar, oferită la sosire: 
Murmansk, condițiile 
te bune de zăpadă 
permis o acomodare 
timpurie ca in alte sezoane 
cu specificul sportului lu
necării pc zăpadă". Să spe
răm că investiția de acum 
va rodi la cele două obiec
tive principale ale sezonu
lui, Balcaniada și, mai eu 
seamă. Jocurile Olimpice—

Ileana Hangan, cel
bun produs al schiului 
nostru feminin de fond la 
această oră.

Serviciul prevederilor 
de scurtă durată al* 
vremii din cadrul In- 
stltutvlul Meteorologic 
și Hidrologic ne comu
nică grosimea stratului 
de zăpadă din unele 
localități montane s 
Stina de Vale 16 cm, 
Băișoara li cm, Seme- 
ntc 12 cm, Pacing 23 
cm, Cozia 17 cm, păl
tiniș — Sibiu 17 cm, 
Vîrful Omu 51 cm, Ba
bele 61 cm, Sinaia — 
Cota 1500 22 cm, Pre
deal 9 cm, Poiana Bra
șov 9 cm, lezeru Rod- 
ne, 11 cm, Rarău 24 
cm, Ceahlău — Toaca 
53 cm.

Predealul îsi continuă ferm intrarea in rindul stațiunilor 
montane cu o bază materială de foarte bun nivel, rezerva
tă sporturilor de iarnă. După lansarea in circuitul compe- 
tițional international a complexului de schi fond si biatlon 
de pe Valea Rîșnoavei, cu ocazia Spartachiadei armatelor 
prietene, competiție care in februarie trecut s-a bucurat de 
un succes organizatoric total. în noul sezon săritorii cu 
schiurile iși vor avea și ei un „stadion" al lor. pe care să 
se pregătească si să concureze : bateria de trambuline de 
lingă Cioplea este terminată ! Există trei asemenea obiec
tive, cel mai mare avind 70 de metri (permițînd, deci, sări, 
turi de plnă la 80 de metri), cel mijlociu 40 de metri, iar 
cel mic doar 20, ultimele fiind destinate, normal, învățării 
și consolidării procedeelor specifice. Autorii principali ai 
noului obiectiv : forurile de resort din Ministerul Apărării 
Naționale și din C.N.E.F.S. Din rindul Asociației Sportive 
a Armatei Brașov, vicepreședintele Gabriel Kicsid, antre
norul coordonator Constantin Arghiropol și antrenorul 
de sărituri Gheorghe Gerea au fost „sufletul" grupu
lui care a muncit, efectiv, la construcția celor trei trambu
line. Sîntem în măsură să anunțăm că și pirtia de sub Te
leferic va fi pusă in măsură 
rilor noștri alpini.

Patinaj artistic : 0 lîliSi SPERANȚĂ A CHITII

prioritară la dispoziția schio-

Inginerul Viorel Suciu, șeful compartimentului de 
materiale sportive al C.N.E.F.S., declara textual la 
Conferința F.R.S.B. de Ia Predeal: „Sîntem în mă
sură să anunțăm că putem asigura construcția indi
genă a următoarelor materiale specifice: schiuri de 
fond din fibră de sticlă ; legături schi fond ; ghete 
schi fond ; bețe schi; schi-role ; schiuri do iarbă; 
legături schi alpin. E de mirare că s-au exprimat 
aici păreri că aceste materiale nu există. Ar fi tre
buit ca organele interesate din teritoriu să ne tri
mită un necesar pe baza căruia noi să facem comenzi 
ferme, fără de care unitățile industriale nu pot pro
duce. Or, spre marea noastră nedumerire, n-am pri
mit nici o solicitare, de la nici un club, de Ia nici 
un C.J.E.F.S.!“ Fără (prea multe) comentarii !

Noutățile schiului de fond 
și biatlonului din 
Bistrița-Năsăud 
prea mărunte, nici 
la acest 
de iarnă, 
materiale 
semnalat

disciplinele zăpezii, foruri
le locale raportează la a- 
ceastă oră faptul că în toa
te loturile de nivel national 
se află reprezentanți ai ju
dețului Bistrita-Năsăud.

© Printre oamenii de 
suflet care contribuie, 
adesea decisiv, la con
struct'a marii perfor* 
mante în sporturile de 
iarnă d= la noi deși 
ei rămîn „anonimi", 
se află, in mod cert, 
și I. Mocanu, adminis
tratorul micro-hotelu- 
lui A.S.A. Brașov, din 
Predeal. Ordinea și cu
rățenia grija gospodă
rească pentru masă și 
casă vorba bună pen
tru fiecare dintre ze

cile de sportivi care 
intră zilnic în contact 
cu el fac parte din re
cuzita comportamen
tală obișnuită. „Pleci 
sau vlL de la antrena
ment, se obișnuiește 
să se spună, ai nevoie 
de el Firește că, în 
momentele cînd urcă 
pe podium, băieții și 
fetele nu uită să tri
mită un gînd bui
prietenului „din um
bră" rămas acasă...

PITEI, 
Coordor 
erau ci' 
de o p; 
bill tare; 
voluții, 
de ans; 
rezultat 
ții ținti 
de toa 
păstra 
diurnul u 
marilor 
dispută 
rioade 
Victoria 
mizei b 
Au fosi 
și faze 
riculozit 
șe. Intr 
antrenai 
de vec 
bucureș' 
tîi, succ 
fără dt 
ocazii î 
nilor p: 
Augustii 
perioadă 
șut pes 
(min. 2( 
27), ezit 
vorabilă 
respinge 
nuță (m 
țîlor se 
35, cînd 
beră, Z 
30 de n 
caracter 
Go’

teșteni,

județul 
nu-s nici 

puține, 
început de sezon
tn privința bazei 
rămîne demnă de 
construirea, prin 

forțe proprii, în cadrul
C.S.S. Bistrița, a 25 de pe
rechi de schiuri pe role. 
Iar noua pîrtie de fond are 
acum zona de start perfect 
nivelată, pe o suprafață de 
circa 75/110 metri, puțind 
găzdui perfect și concursu
rile de ștafete,, populate 
prin darea startului în bloc, 
în domeniul schiului de 
fond, au fost abordate cu 
aceeași seriozitate ambele 
stiluri de alergare, clasic și 
pasul de patinaj, în timp 
ce noutatea în domeniul 
biatlonului o constituie re
profilarea unora dintre schi
ori spre noua disciplină. 
Ca urmare a activității sus
ținute din județ, privind

baschet (masculin)

C.S.U. BRAȘOV—POLITEHNICA IAȘI
94-92 ȘI 91-83

BRAȘOV, 17
Dubla întîlnire 
le masculine de
T.A.G.C. IND.

(prin telefon), 
dintre echipe- 
baschet C.S.U.
BRAȘOV și 

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA
IAȘI, desfășurată în cadrul e- 
tapei a X-a a Diviziei A, s-a 
încheiat cu victoria formației 
gazdă, cu 2—0 : 94—92 (54—42) 
și 91—83 (44—41). Au fost două 
meciuri interesante, echilibra
te. cu multe coșuri înscrise de 
la distantă (printre care 20 de 
aruncări de la 6,25 ml), cîș- 
tigate pe merit de echipa C.S.U., 
ai cărei jucători au fost mai

deciși în momentele hotărîtoa- 
re ale întrecerii, Coșgeterii dis
putei: Vasilică 38+ 28. G. Ca- 
lancea 26+10 de la brașoveni, 
respectiv G. Mihăilescu 28+19, 
Moscalu 16+29. Au arbitrat I. 
Antonescu și Z. Raduly (ambii 
din București).

In urma acestor întîlniri, în 
clasamentul grupei 7—12 nu a 
intervenit nici o modificare. 
C.S.U. Brașov (29 p) și Politeh
nica Iași (26 p) continuînd să 
ocupe locurile 11 și, respec
tiv, 12,. (Carol GRUIA-coresp.)

Patinajul artistic românesc a intrat, de vreo trei ani în
coace, pe un făgaș nou. Cel care îl practică au început deja 
să se gîndească la performanță, depășind stadiul......agrement".
Pentru că, după o întrerupere ae mai bine de zece .ani, 
această disciplină îșl reintră „în drepturi", urmînd a fi 
'prezentă la toate cele trei mari confruntări de anvergură 
ale anului 1988: Campionatele Europene (Praga, 12—17 ia
nuarie), Jocurile Olimpice (Calgary, 13—28 februarie) șl 
Campionatele Mondiale (Budapesta, 22—27 martie). Așteptăm 
cu nerăbdare și cu justificată curiozitate evoluțiile repre
zentanților noștri Cornel Gheorghe și Codruța Moiseanu. 
Cei mai mici patinatori sînt gata să continue drumul. între 
ei, micuțul Răzvan Constantinescu, care abia a împlinit 
(miercuri) 8 ani. Patinează de cind se știe, pentru că 
mereu le-a însoțit la patinoar pe surorile sale mai mari, 
Susan, Anne-Marie și Andreea (ultima, 11 ani, visînd, și ea, 
să devină o... stea a gheții). „Eu o să ies campion !“, și-a 
pus în gînd Răzvan și, curind, a trecut la fapte : locul 
3 la concursul republican al speranțelor (1986, la prima 
participare), locul 1 în 1987 (aceeași confruntare a celor 
mai miel patinatori din țară). Tot primul și-a propus să 
încheie și acest sezon. Răzvan a început patinajul în cadrul 
A.S. ICEMENERG (unde este legitimat și acum), sub în
drumarea antrenoarel Anca Tănase. In prezent, lucrează 
eu Adrian Vasile, fost multiplu campion național. (Doina 
STANESCU)
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ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INTOIWEAU |

• După cum am mai anunțat, 
astăzi, 18 decembrie, începe 
vînzarea biletelor la TRAGEREA 
extraordinara loto a RE
VELIONULUI. Devenită tradițio
nală. această tragere s-a consti
tuit de-a lungul timpului, 
tr-o OCAZIE DEOSEBITA, 
sistemele Loto-P onosport. 
pllcaț'a participării masive care 
încununează inoeputul fiecărui 
nou an este sim+ă : cîștigurile 
deosebit de mari, într-o paletă 
foart- bogată și variată,- precum 
și multe numere extrase — nu 
mal puțin de 125 de numere, în 
cadrul a 12 operațiuni de extra
gere. Dintre cîștigurile care pro
duc, de fiecare dată, mari sa
tisfacții. sînt de menționat auto
turismele, excursiile peste hotare 
șl cîștigurile In numerar, de va
lori fixe șl variabile.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

in
ia 

Ex*

LOTO DIN lx DECEMBRIE 1987. 
Cat. 1 s 3 variante 25% autotu
rism „Dacia 
cat. a n-a :
18.431 lei

1300“ (70.000 lei) ;
1 variantă 100% a 

șl 10 variante 25% a 
4.603 lei ; cat. a TU-a : 9 variante
100% a 3.395 lei și 40 variante 
25% a 849 lei ; cat. a IV-a : 27,75 
variant- a 2.325 lei : cat. a V -a : 
120,00 variant-: a 538 lei; cat. a 
Vl-a : 289.50 variante a 223 lei și 
cat X : 1595,5o variante a 100 lei. 
Report cat. I : 8. 28 lei. Autotu
rismele Dacia 1300 au fost obți
nute de părticlpanții : Gyerko 
Arpad din Brașov, Bălan P. Ște
fan din Tg. Frumos — Iași, Cio- 
banu Costică din Roman — 
Neamț.
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SPORTUL STUD. 
S.C. BACĂU

FIECARE - CITE O REPRIZĂ

A, etapa a 17-a
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F.C. ARGEȘ 
VICTORIA

O
1 (1)

Mai" ; t.ren bun ; 
spectatori — apro- 
Șuturi : 11—7 (pe 
Carnere : 10—3. A 
(min. 35).

. : Hristea 7 — Voi- 
Pirvu 3, Stancu fl. Eduard 

St. Badea 6. D. Ștefan 6.
6 — ■■ ■ - •

Stadion „1 
timp însorit ; 
xlmativ 4 000. 
poartă : 4—4 .
marcat ZARE

F.C. AR^EȘ 
cu 5 
7 —
Bănuț- 6 — D. Zamfir 5, Ignat 
5, Gheoacă 5 (mln. 57 Vlădolu •).

VICTORIA î Rotărescu 7 — V. 
Cojoearu 7, Zare 7,5, Mlrea 7, Ba
laur 6 — C. Solomon 8, Augustin 
7, V. Ene 6 (mir. 84 Dican) — 
Vaișeovlci (min. 13 Țălnar 7), 
Stere 7, Henzel 7.

A arbitrat foarte bine M. Salo- 
mir (Cluj-Napoca); la linie : I. 
Vel ea (Craiova) și N. Georgescu 
(Buzău'.

Cartonașe galbene : VOICU, 
STANCU.

Cartonașe roșii : P1RVU (min. 
88).

La spwanțe : 1—2 (1—0).

grupata și sigura defensivă 
bucureșteană. Dovadă, impre
cizia șuturilor Iui Bănuță (min. 
40), D. Zamfir (min. 43), Ba
dea (min. 52), Ignat (min. 68 
și 74 ultima oară de la nu
mai 6 metri !) și Vlădolu (min. 
80). Echipa bucureșteană ar fi 
putut să-și mărească avantajul 
prin Stere (min. 47 și 63) șl 
Ene (min. 62), pentru a aminti 
doar cele mai clare situații. Au 
decis pînă la urmă maturitatea 
în joc și luciditatea oaspeților.

Adrion VASILESCU

Echipa din „Regie11 și-a răs
plătit, ieri, pe deplin fidelii 
suporteri veniți la stadion prin- 
tr-o evoluție bună (în unele 
perioade foarte bună) și o vic
torie clară în fața unei adver
sare care scosese puncte pre
țioase în deplasările precedente 
(la Galați și Ploiești). Scorul 
realizat ne apare, însă, ușor 
exagerat în raport cu desfășu
rarea partidei, chiar dacă ținem 
seama de faptul că, pe lîngă 
cele 4 goluri marcate, studenții 
și-au mai creat alte cîteva si
tuații- deosebit de favorabile 
(vreo două din ele rarisime) pe 
care nu le-au fructificat. A- 
devărul este că, tn cîmp, jocul 
a avut în multe momente, mai 
ales după pauză, un aspect e- 
chilibrat, băcăuanii — spre lau
da lor — dind o replică destul 
de. consistentă, evoluînd des
chis, în spirit ofensiv, chiar 
cînd scorul începuse a lua pro
porții. Ei au primit însă golu
rile cam ușor (cel puțin două 
dintre ele), Iar la rîndul lor 
au ratat cîteva foarte bune o- 
cazli de a înscrie. De altfel, 
prima mare ocazie de a des
chide scorul au avut-o oaspeții, 
încă din min. 5, cînd Ivanov a 
pătruns impetuos pe partea 
dreaptă, a centrat șl Andronic 
a reluat, de la 7—8 metri, 
peste poarta goală! Ceea ce nu 
nu reușit oaspeții, au izbutit în 
min. 14 — cu oarecare șansă — 
gazdele, mingea șutată dc Bo- 
zeșan lovîndu-1 si fiind deviată 
— involuntar, dar decisiv — de 
ȚICLEANU în plasa porții ad
verse. Un sfert de oră mai tîr- 
ziu, Stănici a fost faultat în 
careu de către Ciudin, Coras a 
executat pcnaltyul. Cîmpeănu 
a respins mingea, pe care însă 
tot CORAȘ a trimis-o apoi în 
poartă. Același Coraș, ieri în 
mare vervă, avea să irosească

4 (2) 
O

Studențesc ;
desfundat p; a-

Stadion Sportul 
teren moa^c, desfundat pe 
locuri • ținui închis si rece 
spectator — cir a 1 500. Șu.uri 
19—11 (pe poartă: 10—5). Coruere 
10—6 * -------' * -------- *
(mln 
TÎRL A (min 53

Sro-TUL STUD
— M Marian 7. M. 
clco 7,3 Munteanu 
cleanu 7 (min 46 Clucă 7’.
7, Bozeșan 
ducanu 6) 
7. Coras 8

S.C. BACAU t C. Cimneanu 5
— Viscreanu 0 Ag’chi 6,5, Bor
tea 5, Ciudin 6 - Artenl 5, 
Burlernu 6. Ivanov 6 — Andro- 
nic 5 Scînteie 5 Fulga 5.

A arbitrat foarte bine I. Coț 
(Ploieșt* • la 'inie : A. Porum- 
boiu (Vaslui M. Popescu
(Craiova)

Cartonașe gamene t STANICI. 
BURLEANU. CIUCA.

La snernie : 4—’ (4—9).• »
în min. 37 o excelentă situație, 
șutînd defectuos.

După pauză, pe fondul unui 
joc frumos și antrenant, scorul 
a fost maiorat prin două go
luri marcate de ȚIRLEA (min. 
53 — din pasa lui Stanici și 
min. 64 — după o spectacu
loasă acțiune a lui Coraș, ur
mată de o gafă a portarului 
Cîmpeănu). Apărătoru) buturi
lor băcăuane avea însă să se 
reabiliteze prin două interven
ții de excepție, în min. 74 și 
79, cînd rămăsese singur în fața 
lui Țîriea și, respectiv, Mun- 
teanu IL Oaspeții ar fi meritat 
măcar golul de onoare, dar în 
min. 66 mingea reluată cu 
capul de Agachi a șters „trans
versala". iar în min. 77, la 
șutul lui Ciudin, a nimerit 
stîlpul porții.

Constantin FIRĂNESCU

Au marcat 
14' CO”'.AS

! TICLEANU 
(min. 29) și 
64).

Cristian 7 
Popa 7, Bu
ll 7 — Ți- po-nă 

’ 7 (min. 72 S. Ră- 
Stânlci 7.5 — Tîrlea

SLATINA, 17 (prin teieion). 
Teren foarte greu, și. totuși. în 
aces', e condiții partida a plăcut 
prin angajamentul fizic al am
belor combatante, prin drama
tismul ei. pe măsura scurgerii 
timpului. Miza 
pentru gazde 
oentru oaspeți 
la Slatina cu o 
tă (cîștigarea 
dus amprenta
F.C. Olt cu un dIus de com
bativitate a fost vioara intîi a 
crimei reprize Prima ocazie 
am notat-o in min. 12 cînd 
la o lovitură liberă executată 
de Pena. Tureu a ratat de du 
țin deschiderea scorului Pe 
fondul unei precipitări accen 
tuate. replica echipei Dinamo 
nu s-a ridicat la valoarea 
componentilor ei. Din acest mo
tiv, gazdele depășindu-ee pe 
ele. și-au impus jocul. cele 
două vîrfuri Pena și Tureu 
dezechilibrînd în nenumărate 
rînduri defensiva bucureștea- 

cum s-a întîmplat în min. 
26. dar mai ales în min. 
cînd Dudan. la centrarea 
Pena, de pe partea stîn-

punctelor, atît 
dar mai ales 
care veniseră 
singură varian- 
uartidei) și-a 
asupra iocului.-

nă.
24.
28. 
lui . .
gă. s-a speriat parcă de marea 
ocazie de gol pe care a avut-o. 
s-a fîstîcit și a șutat copilă
rește. afară, de la numai 7 
metri! Dinamo s-a văzut în 
atac doar in min. 33 (cînd Sa- 
bou a trimis peste „transver
sală": era primul șut spre 
poartă!) și în min. 38. cînd 
același jucător a întîrziat să 
sosească la... întîlnirea cu ba
lonul.

La reluare, partida a avut 
aceleași accente, ambele echi
pe aruneînd în luptă toate dis-

UN SCOR

F.C. OLT 
DINAMO

Stadion .,1 Mal

o o
Stadion .,1 Mal ; teren moale, 

cu zăpadă timp friguros ; spec
tatori — ci *ca ‘. 009. Șuturi t 
7—s (pe poartă : 4—3). Contere 7 
4-6.

F.C. 
zan *u 
Minau 
trescu 
6 (mln. 66 M. Zamfir 6). Leța 7, 
E'timl: 7 — pene 6, Tureu 7.

DIN-x-dO : stelea 7 — Rednio 
î, Movilă î Al. Nieolae -6,5, I. 
Varga 6 — Gupescu 7, An done 
6,5 Mateu-t 7. Șabou 6 (min. 61 
Orac “ — Mlhăftsou 6 (min. 46 
Damaschln ; 6) Cămătaru 7.

A arbitrat bine D. Bucluman 
(Timișoara); linie: C. Gheor- 
ghe (Suceava) și Gh. Toth (Aiud).

Cartonașe galbene : LUPESCU, 
TURCU. LEȚA.

La speranțe : 3—3 (1—1). .

OL- : Grierasim 7 — ca- 
8 (min 41 Laurențlu 6),

6,5. A. Popescu 7, I. Duml- 
. — M Popescu 7, Dudan------ -

ponibilitățile lor fizice, numai 
că de data aoeasta, pe fondul 
efortului depu6 de F.C. Olt în 
prima repriză, și. să recunoaș
tem, pe o mai bună activizare 
a jocului ofensiv, 
fost aceea care în 
minute și-a impus 
țlnd vlcto-ria prin 
acțiuni de poartă.
51. 60 și 63. în acest din ur
mă minut, la faza concepută 
de Lupescu. Damaschin I a șu
tat puternic de la 6 metri 
chiar în brațele lui Gherasim! 
O egalitate echitabilă.

Stelion TRANDAFIRESCU

NEAȘTEPTAT»

IPTĂ, REMIZA ECHITABILĂ

FINAL DE SEZON SPECTACULOS

Dinamo a 
primele 30 
iotul, for
mai multe 
în min. 49,

rin teîe- 
inut, in- 
meritat 
care au 

de ener- 
partidei, 
n jumă- 
ă, asal- 
lui Toa- 
u deru- 
>caru șut 
ferovia- 
balonul, 
Petcu, a 
ală“) și 
un pas 

■ a sal- 
minutui 
ac oon- 
a soldat 
ii: Șt.
pei din 

partea 
>s, fun
ii at in- 
IIIN II 
balonul 

gol im- 
să de- 

inedore- 
au iro- 
favora- 

. 22) și 
balonul 
lă s-a 
în sfîr- 
4 arătat 

de pe 
t și 
din 

1.
iii s-au 
lie, fă- 
orul să 
au reu
șită jo- 
ntreaga

CORVINUL 
RAPID

1 (O
1 (1)

Stadion Corvinul ; teren moa
le, acoperit cu un strat subț're 
de zăpadă ; timp noros ; spec
tatori — circa 3.000. Șutuvi : 16—3 
(pe poar. . : 11—2). Corners :
13—1. Au marcat : COJOCARU 
(min. 37) respectiv DAMAS- 
CHIN (I (min. 17’.

' CORVINUL : Ionîță- 6 — Bar- 
dac 7, Mărginean 6, Dubinciuc 
6, Tîrnoveanu 5 (mln. 35 Beje- 
naru 6) — Petcu 7, Burlan 7, 
KIeto 7, Nicșa 6 (min. 51 Su - 
clu 5) — I. Cojoearu 7, Văetuș 6.

RAPID ! Toader 7 — Marines
cu 7, M. Grigore 7,5, Matei 7, 
Baeoș 7 — Mânu II 6, Cîrstea 
6, Tănase 6, Șt. Popa 8 — Va- 
meșu 6 Damaschin II 7 (min. 
63 Ghinea, min. 84 Lucian Ilie).

A arbitrat bine Șt. Rotărescu 
(Iași) ; la linie : Ăd. Moroianu 
(Ploiești) șf I. Niculițov (Foc
șani) .

Cartonașe galbene : MĂRGI • 
NEAN. MATEI, DAMA! CHIN II.

La speranțe : 3—2 (3—0).
0 .........  iu

I. 
a-

echipă, dar și... noianului de 
ratări ale hunedorenilor. Prin
tre cele mai clare, acelea ale 
lui Klein (min. 51), Mărginean 
(min. 61), Petcu (min. 65) și 
I. Cojoearu (min. 71 și 85). în
tre timp. în min. 66. un 
„schimb" între Șt. Popa și Da- 
maschin II s-a încheiat cu un 
șut pe lingă poarta lui Ionîță. 
Astfel că partida s-a încheiat 
cu o echitabilă remiză, pentru 
care feroviarii, spre lauda lor 
au depus mari eforturi.

Gheorghe NERTEA

GALAȚI, 17 (prin telel'on).
Echipa locală a terminat în 
trombă acest tur de campionat, 
în care, pe bună dreptate, este 
socotită revelația sezonului.- 
Deși a avut două absențe de 
marcă (O. Popescu și Ralea), 
formația antrenată de Costică 
Rădulescu și loan Sdrobiș a 
dovedit omogenitate, spirit o- 
fensiv pronunțat și o deose
bită forță de finalizare. Oas
peții. descumpăniți, este drept, 
și de numeroasele absențe, 
au suportat cu greu șocul de
clanșat de gazde. După ce, în 
minutele 3. 5 și 6, gălățenii au 
fost foarte aproape de deschi
derea scorului, acest start lan
sat le-a adus satisfacția des
chiderii scorului: Ia șutul Iui 
Nicoară, Drobotă comite henț 
în suprafața de pedeapsă și 
ANTOHI transformă cu preci
zie pcnaltj-ul acordat : 1—0
(min. 8). După 3 minute, Oțe
lul ajunge Ia 2—0, la o lovitu
ră liberă de Ia 16 m lateral 
stînga. Agiu se ridică și loveș
te puternic balonul cu capul, 
Cavai respinge senzațional, dar 
OPREA, atent la fază, trimite 
mingea in plasă: 2—0. Vor 
urma minute multe de domi
nare gălățeană: min. 16 —
Oprea întîrzie șutul în careu: 
min. 30 — intervenție salutară 
a portarului clujean la lovitu
ra liberă a lui G. Popescu ; 
min. 36 și 39 — alte inter
venții de mare efect ale 
goal-keeper-ului oaspeților. Cu 
un minut înaintea încheierii 
reprizei,. Otelul va marca din 
nou: centrare Măstăcan, An- 
tohi ii trimite balonul lui M 
STAN, care, de Ia 14 m, il jn- 
vinge cu un șut 
vai : 3—0.

Tn prima sa 
secundă va avea 
nomie ca întregul prim 
acțiuni în valuri la poarta lui 
Cavai, care se remarcă în min. 

47, 48 și 49. Se anunța un nou gol. 
care, de altfel, avea să cadă

i OȚELUL
J „U" CLU.'-NAPOCA

4 (3)
1 (0)

teren în
ceață ;

plasat pe Ca-

parte, repriza 
aceeași fizio- 

„act“:

Stadin Dunărea;
ghețat ; timp friguros, __ ,
spectatori — circa 14 900. Suturi : 
20—8 (p- poartă : 10—3). Corneres 
20—0. Au marcat : ANTOHI (min.
8, din 11 m, șl min. 50), OPREA 
(mln. 11), M. STAi. (mln. 44). 
respectiv CIMPEANU Ii (mln. 
60).

OTELUL .- Călugăru 7 — Bo- 
rali 7, Anghelinei 8, Agiu 7,5, G. 
Popescu 7 — M. Stan 8, Măstă
can 7, Bureea 7, Oprea 7,5 (mln. 
71 Mlnciu 7) — Nicoară 7 (min. 
77 Chivu), Antohi 8.

„U" : Caval 8 — Cadar 6, Do- 
brotă 5, Neamțu 5, 1 ojar 5 —
L. Moldovan 6, Feșnic 5 (mln. 
76 Blaga), Mujnal 6, gabău 6 — 
Cîmpeănu II 7, Boeru 6 (min. 83
M. Popescu).

A arbitrat bine C. 
(Reșița) ; la linie : Gh. 
tin (Rm. Vî'eea) șl 
(Bucureștii

Cartonașe galbene :
AGIU, G. POPESCU.

La speranțe : 7—0 (1—0).

în min. 50: Nicoară ii trimite 
o pasă Iui ANTOHI. la 8 m de 

poarta Iui Cavai; urmează o 
execuție tehnică rafinată a vîr- 
fului de atac gălățean, înche
iată cu un șut, care trimite ba
lonul în poartă: 4—0. Din acest 
moment vom înregistra o reve
nire clujeană, oaspeții redu
ci nd din scor in min. 60: vîr- 
ful de atac Cadar (folosit, și 
în acest meci, fundaș) a făcut 
o cursă în specialitatea lui, a 
centrat cu precizie și CÎMPEA- 
NU II a reluat plasat în poar
tă: 4—1. Gălățenii reiau ofen
siva spre buturile clujene, ra- 
tînd prin Măstăcan (min. 67) 
o situație bună. Apoi, vom a- 
sista la două bune acțiuni ale 
studenților: șut Cadar. apărat 
de Călugăru (min. 70) șl lo
vitură liberă Cîmpeănu II (min. 
84) la care portarul gălățean 
a avut o intervenție precisă.

Eftimie IONESCU

I F.C.M. BRASOV 
UNIV. CRAIOVA

4 (1) 
O

CT FOARTE PREȚIOS PENTRU OASPEȚI5
PETROLUL
C.S.M. SUCEAVA

Corocan
Constan -
V. Ilie
FEȘNIC,

au 
în 
Și 

te- 
nu

BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
Echipa locală a prestat un joc 
excelent, reușind să obțină o 
victorie clară, datorată, în pri
mul rînd, vervei deosebite în 
care s-au găsit jucătorii săi 
din atac. Brașovenii au com
binat rapid, ingenios, acțiunile 
lor — bine conduse de Avăda- 
nei, căruia i s-a adăugat după 
pauză și abilul Barbu — 
pus aproape permanent 
derută apărarea oaspeților 
astfel craiovenii au părăsit, 
renul cu un pasiv cu care
prea sînt obișnuiți. Nu este 
însă mai puțin adevărat că U- 
niversitatea a resimțit lipsa 
din apărarea sa obișnuită a 
trei piese de bază, ca Lung, 
Negri lă și Gh. Popescu, supli
niți, sub așteptări, de înlocui
torii lor. Prima ocazie de gol 
a meciului au avut-o totuși 
oaspeții, în min. 7, cînd Pol- 
gar a reținut șutul lui Badea. 
In continuare, însă, brașovenii 
atacă susținut și au ocazii de 
gol mai ales în min. 24 (voleu 
al lui Kramer peste bară), a- 
pol în min. 26, cînd Terheș 
alunecă în poziție bună de fi
nalizare. și în min. 33, la șu
tul pe lîngă bară al lui Avă- 
danei. Se înscrie, însă, în min. 
44, cînd Șulea centrează de pe 
dreapta și TERHEȘ reia spec
taculos, cu capul, de Ia 6—7 m. 
După pauză, brașovenii doresc 
să-și asigure victoria, atacă c- 
nergic și în min. 52 înscriu cel 
—*------- —’ al partidei:

de pe stînga, 
cu capul lui 
acesta mar-

Stadion Municipal ; 
timp frumos ; spectatori 
ca 10.000. Șuturi ; 13—7 (pe poar
tă : 8—3). Comere : 7—3. Au mas
cat : TERHEȘ (min. 44 și 88), 
AVADANEI (mill. 52), BARBU 
(mln. 84).

F.C.M. : 
Naghi 6 
Moldovan 
Avădanel 
mer 6,5 — Andrari 7 (min. 65 V. 
Ștefan 6) Terheș 8.

UNIVERSITATEA : Cri șan 6 — 
Ad. Ponescu 7. N. Zamfir 6, Cio- 
roianu 6 Dumitra 6 — Clurea 6, 
Rada 6,5. — Săndol 7 — P. Ba
dea 7 (mln 73 Nîagoe 6), Geol- 
gău 6,5. Ghiță 6 (min. 58 Șt. 
Stoica 7).

A arbitrat foarte bine N. Voi- 
nea ; 
și A

r.a

teren bun; 
cir-

Polga*. 7 — Bălan 8, 
(min. 46 Barbu 7), E.
7, Kiss 6 — Șulea 7, 
8 Ma doca 6,5, Kra-

la lini»: M. Constantincseu 
Rolen (toți din București), 

speranțe : 2—1 (0—1).

mâi frumos gol 
Terheș centrează 
Kramer trimite 
A VĂDANEI . și 
chează plasat. Urmează o pe
rioadă de 15—20 de minute de

joc mai bun al craiovenilor, 
care puteau reduce scorul în 
cîteva rînduri. Mai întîi, în 
min. 58, cînd Polgar a apărat, 
o lovitură liberă de la 16 me
tri executată de Badea, apoi 
în min. 77, cînd Polgar a res
pins șutul lui Neagoe, și în 
min. 81, cînd Rada a ratat din 
careul mic. Finalul de partidă 
aparține din nou brașovenilor, 
care înscriu în min. 84, prin 
BARBU (din centrarea funda
șului Bălan), și în min. 88, cînd 
TERHEȘ fructifică o excelen
tă pasă în adîncime trimisă de 
Avădanei.

Radu URZICEANU

eîc*uP). 
mare 

eau o- 
bit, cu 
1 tere- 
, iar 
și cea- 
lin ur- 
iptă 15 
v 5 000 

fideli 
ale) au 
i inte
ri care, 
'etrolul 
jocului 

multe 
îșească 
i avut, 
lerulat 
m șut

puternic, Ursea l-a obligat pe 
Bucu II să respingă în corner. 
Pînă la pauză gazdele și-au 
mai creat alte două bune si
tuații din care ar fi putut să 
deschidă scorul, dar, în min. 
34, Ștefănescu a reluat, slab, 
cu capul, și Bucu II a reținut, iar 
în min. 44 I. Gușe a șutat din 
poziție bună pe lingă poartă.

Și după pauză Petrolul a 
continuat să domine, să atace, 
să forțeze cu toate liniile „re
duta suceveană“, pentru că, 
într-adevăr, cu fiecare minut 
scurs oaspeții au bătut tot mai 
mult în retragere pentru a 
menține egalitatea pe tabela de 
marcaj. I-au... ajutat și jucă
torii echipei-gazdă, care au e- 
voluat fără prea mare convin-

gere, ei nereușind să înscrie, 
cu toate că și în această par
te a jocului ar fi putut-o face 
în min 50 prin I. Gușe, în 
mln. 57 prin Ursea (Biicu II 
deviind în corner) și în min. 
70 prin O. Grigore, care a 
șutat slab din mijlocul careu
lui. în ultimul sfert de oră, 
ambele echipe s-au aflat în 
careul sucevean și alte două 
bune situații au fost Irosite 
prin Cr. Ene (min. 76) și I. 
Gușe (min. 83).

Și astfel oaspeții pleacă de 
la Ploiești cu un punct extrem 
de prețios, în timp ce Petrolul 
își înrăutățește și mai mult si
tuația.

Stadion Petrolul ; teren înghe
țat ; timp rece cețos ; specta
tori — circa 5 000. Șuturi : 18—2 
(pn poartă : 7—0). Cornere : 9—6.

petrolul : jlpa 6 — o. Gri
gore 6 Pitu.Ic 
Panait 7 (min. 
Pancu 5, I.
5, Ursea 7 — Catih' 
Zafiris) I. Guse j.

C.S.M. SUCEAVA t
— I. Pooa 7. Breniuc
7,5. Ciobanu 7 — 
(mln Țs Multescu'. 
fencu 6. BUItga 6 
(min. 84 Butnaru)

A arb'trat foarte bine M. Stoe- 
nescu ; ia lin'» : V. A-’'*b»'»i,i si 
M D-ncea (to'i din B murești)

Cartonașe rălh’ne : C ' "UBA. 
La speranțe : 2—1 (1—n.

Jlpa 6 — o.
6, C. St’fan 6,

76 Cr. Ene) — 
Ștefănescu 5. Ruse 

'min. 78

Lourențiu DUMITRESCU

DUMINICA

participați cu cit snai 
multe bilete!

Bueu II 7
6, Cristese-.i 

MuclTe’nu 6 
Golan 5. Ga- 
— Cas-’ba 6 
State 5.

ULTIMA ACȚIUNE CU CARACTER DEOSEBIT 
A ANULUI!

DUMINICĂ, 20 DECEMBRIE
Autoturisme și bani • Se clștigă și cu 2 numere!



Campionatul Mondial de handbal feminin - grupa B

în cealaltă semifinală, Iugoslavia - R.D. Germană 22-18

Balcaniada de giimsticâ pentru juniori

BURGAS, 17 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Reprezentativa României a ob
ținut o splendidă și categorică 
victorie asupra echipei Austri
ei, cu 25—15 (10—9), în ultima 
partidă din cadrul semifinale
lor, botărîtoare pentru ocupa, 
rea primului loc in serie și cîș- 
tigarea dreptului de a susțino 
finala Campionatului Mondial 
de handbal feminin — grupa B. 
Neînvinse de-a lungul meciu
rilor preliminare șl din semi
finale, acumulînd 10 puncte din 
tot atîtea posibile, handbalis
tele românce vor avea ca ad
versare io finala Campionatu
lui Mondial reprezentativa 
Iugoslaviei, care a ciștigat cu 
22—18 partida decisivă pentru 
seria A, cu formația R. D. 
Germane.

Antrenorii loan Bota și Lu
cian Rîșniță au analizat amă
nunțit împreună cu elevele lor 
jocul echipei Austriei șl au 
pregătit atent partida decisivă 
cu aceasta. Fetele noastre au 
făcut un joc de 'excepție, am 
spune cel mai bun din ultimii 
ani, dovedind prospețime fizică 
din primul pînă în ultimul mi
nut, disciplină tactică și o am
biție și putere de luptă vred--

nice de laudă. Portărița Anca 
Baîea a apărat 11 aruncări de 
gol, dintre care două de la 7 
metri, Ioana Vasilca — intrată 
în minutul 54 — a salvat șl ea 
de două ori poarta, iar apăra
rea din fața semicercului a 
dovedit un bun plasament și 
dîrzenie. La înaintare s-a ac
ționat mai bine ca oricînd, 8 
din cele 10 jucătoare partici- 
pînd la înscrierea golurilor. 
Deși nu au marcat, Torok și 
Cosma și-au făcut datoria. De 
reținut că jucătoarele noastre 
au reușit 
principala 
Foltinova, 
jumătate 
austriac.

Româncele au început bine 
de această dată, au înscris pri
mele, în min. 2, egalitatea con- 
semnîndu-se doar la 1—1 (min. 
6) și 4—4 (min. 16). Apoi echipa 
noastră s-a detașat: 8—5 (mln. 
21), 10—8 (min. 29), 14—9 (min. 
39, după trei goluri consecu
tive — Danilof, Verigeanu, Ma
tefi), 16—10 (min. 42) și 21—13 
(min. 50, după ce marcaseră, 
una după alta, Tircă și Dani
lof). în minutul 59 scorul a 
fost 25—14, prin punctele mar
cate de Tache și Butnărașu.

Au înscris: Tircă 7, Danilol 
5, Matefi 4, Verigeanu 4, Mozsi 
2. Tache 1, Ciubotaru I, Butnă- 
rașu 1. Cea mal bună de la 
austriece, Mcrdan-Kolar 9. Au 
arbitrat foarte bine VI. Kiasko 
și M. Kiseliov (Uniunea Sovie
tică).

Ion GAVRILESCU

ASTĂZI ÎNCEPE IA
CAMPIONATUL BALCANIC
în primul meci,

Astăzi, la Niș (Iugoslavia), 
încep jocurile Campionatului 
Balcanic de handbal rezervat 
echipelor de seniori. Formația 
tării noastre va susține meciu
rile in următoarea ordine: as
tăzi, cu Bulgaria, sîmbătă cu 
Turcia si duminică cu puter
nica echipă a Iugoslaviei. Lo
tul selecționatei noastre (an
trenori: Cornel Oțelea șl Ghi-

să anihileze total pe 
realizatoare adversă, 
reducînd astfel la 

potențialul atacului

NIȘ (Iugoslavia)
MASCULIN DE HANDBAL
România - Bulgaria
ță Licu) cuprinde următorii 
jucători: Buligan, Fctran și 
Adrian Simion (portari): Du
mitru, Voinea, Berbece, Ghl- 
meș, Folker, Mocanu, Petre, 
Marian Simion, Robert Lieu, 
Zaharia, Neagu și Sîmboan. 
De menționat că ultimii patru 
handbaliști sînt debutanți în 
prima selecționată a țării.

ALTE REZULTATE, seria B : 
Bulgaria — R. F. Germania 20—19. 
Danemarca — Franța 22—19: scria 
A: Ungaria — Canada 45—14, 
Polonia — R. P. Chineză 27—22.

CLASAMENTELE SERIILOR 
SEMIFINALE. A: 1. Iugoslavia 
10 p, 2. Ungaria 7 p (142—102),
3. R.D. Germană 7 p (122—87),
4. Polonia 4 P. 5. R. P. Chineză 
2 p, 6. Canada 0 p: B: 1. Roma
nia 10 P. 2. Austria 8 p, 3. Da
nemarca 8 p.
5. R. F. ~ 
0 D.

Vineri 
celelalte 
final se 
bătă (locurile 7—12) sl duminică 
(locurile 1—6) urmînd să aibă loc 
partidele decisive pentru clasa
mentul final al acestei ediții a 
C.M.

. . 4. Bulgaria 4 P, 
Germania 2 p 6. Franța

reprezentativa noastră si 
participante la turneul 

deplasează Ia Sofia, sîm-

La recentele Campionate Bal
canice de gimnastică-juniori, 
care au avut loc la Izmir, in 
Sala Sporturilor „Atat(lrk“, 
sportivele și sportivii români 
au dominat net întrecerea, așa 
cum am mal scris. Astfel. în 
ultima zi, în finalele pe apa
rate la gimnastică sportivă și 
pe obiecte la „ritmică", publi
cul spectator, care a făcut săli 
pline în zilele concursului, a 
putut să vadă pe cei mal buni 
gimnaști români juniori, attt la 
masculin, cit șl la feminin, 
care au avut prestații de un bun 
nivel tehnic și artistic. Ca
lificați în finale la toate a- 
paratele, într-o manieră cate
gorică, ei au impresionat prin 
siguranță, măiestrie șl un grad 
înalt de dificultate, astfel în- 
cît brigăzile de arbitri au a- 
cordat note înalte și chiar 
maxime, cum a fost cazul Mi- 
relei Sidon, notată cu 10 la e- 
xercițille de la sol.

Iată rezultatele tehnice din 
finalele pe aparate : băieți — 
sol : 1. Carol Schupkegel
(România) 19,00 ; 2. Canbaș
Murat (Turcia) și Dlmitar Iliev 
(Bulgaria) ; cal : 1. Florin Pur
ge (România) 18,90 p ; 2. Nicu- 
șor Pascu (România) 18,85 p ; 
3. Veble Roman (Iugoslavia) 
18,45 p ; inele : 1. Adrian Că- 
tănoiu (România) 19,15 p; 2.
Fl. Purge 18,75 ; 3. C. Sarta- 
ridis (Grecia) 18,30 p ; sări
turi : 1. Carol Schupkegel 18,75 
p ; 2. T. Xenitopuios (Grecia) 
18,70 p; 3. I. Nikolan (Bulga-

ria) 18,65 p; 
drian
2.
3.
1.
2. 
tănoiu 18,35 p.
turi : 1. Mirela Sidon (Româ
nia) 19,775 p : 2. Z. Zabzova
(Bulgaria) 19,625 p ; 3. Lăcră
mioara Filip (România) 19.575 
p | paralele : 1. Gabriela Po-
torac (România) 19,925 p ; 2. 
Maria Neculiță (România) 19,57'5

3. Z. Zabzova (Bulgaria)
1. Gabriela
2. Eugenia 
sno ; j. e,

19,295 p ; 
19,950 : 2.

Peeva (Bulgaria) 19,745 p ; 
' 19,700 p.

cerc : 1.

D. 
C. 
B.
Fl.

paralele : 1. A-
Ciucă (România) 19,00 p ; 
Iliev (Bulgaria) 18,70 p ; 
Schupkegel 18,50 ; bară : 

Stoian (Bulgaria) 18,95 p ; 
Purge 18,60 p . 3. A. Că-

Fcte — sări-

P• 3. Z.
19,500 p ; bîrnă : 
l’Otorac 19,800 p ; z. r.
Popa (România) 19,500 ; 
Panceva (Bulgaria) 
sol : 1. Mircla Sidon 
G.
3. Maria Neculiță 
Gimnastică ritmică —
Veselka Ianachicva (Bulgaria) 
19,600 p ; 2. Francisca Dumi
trescu (România) 19,575 p ; 3. 
Ileana Alecu (România) 19,475 
P 1 măciuci : 1. Lili Ghcorghie- 
va și Iulia Raiceva (Bulga ia) 
19,575 p ; 3. Ileana Alccu 19,425 

panglică : 1. Ba'ceva 19.600 
p, 2. Fr. Dumitrescu 19,575 p, 
3. Irina Dodea (România) 19,375 
p ; coardă : 1. Baiceva 19,575 
p ; 2. Fr. Dumitrescu 19.500 p ;
3. V. Ianachieva 19,450 p. Cla
sament echipe ritmică £ 1. Bul
garia 117,075 p ; ~
115,825 p I 3. Grecia iiz.zau £J ;
4. iugoslavia 109,525 p ; 5. Tur
cia 109,300 p.

p :

2. România 
Grecia 112,250 p ;

Elena DOBINCĂ

Hans van Wijncn, antrenorul campioanei feminine fie volei a Olandei

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA ARE UN POTENTIAL SUPERIOR IN ATAC'
Cu cîte speranțe de a produce 

o nouă surpriză în C.C.E. la 
volei feminin a venit la Cra
iova antrenorul campioanei o- 
landeze, Avero Olympus Sneek, 
s-a văzut limpede timp de... o 
jumătate de meci, adică pînă 
în setul al treilea, cînd Uni
versitatea C.F.R. s-a dezlănțuit, 
de la 7—7, și s-a îndreptat ire
zistibil spre victorie în set și 
spre obținerea calificării îna
inte de sfîrșitul partidei (vo
leibalistele noastre cîștigaseră 
cu 3—1 în Olanda și aveau să 
conducă cu 2—1 la retur). Din 
acel moment încordarea șl a-

a-

De azi, la Goteborg, Suedia - India la tenis

CEA MAI PUflN SCONTATA FINALA A CUPEI DAVIS"
O nouă finală a prestigioa

sei competiții de tenis dota
te cu Cupa Davis (ajunsă 
edlția cu numărul 75), 
desemnează 
bună 
lume, începe astăzi la Gote
borg. 
între 
Indiei. Fără îndoială, 
șansă o au gazdele. Nu neapă
rat pentru că joacă acasă, pe 
o suprafață (sintetică) lentă, 
convenabilă lor. Dar în spe
cial datorită „fecundității" 
suedeze din ultimii zece ani 
în materie de campioni, care 
continuă să domine lumea 
courts-urilor. în 1987, o dată 
în plus, această formație s-a 
dovedit foarte puternică, 
ajungînd în situația de a-și 
disputa titlul — și, implicit, 
mult rîvnitul trofeu — pentru 
a 5-a oară consecutiv șl a 
8-a în total, avind deja la 
activ trei victorii (1975, 1984 
și 1985) și două înfrîngeri 
(1983 și 1986). Mats Wilander. 
Ștefan Edberg, Anders Jarryd 
și Joakym NystrSm au Cost 
selecționați de căpitanul

anual cea
echipă masculină

la 
care 
mai 
din

pentru actul de
juca deci acasă, 
lemn de re- 

victoriile de

Aceasta se va disputa 
formațiile Suediei și 

prima

Hans Olsson 
cisiv. Ei vor j 
dar, fapt at
marcat, toate 
pînă acum ale scandinavilor
au fost obținute în deplasa
re : 3—2 în Italia, 4—1 in 
Franța și 3—2 în Spania I

In ceea ce privește repre
zentativa Indiei, aceasta poa
te fi considerată, pe bună 
dreptate, marea 
ediției 
lificării 
Vijay 
că tor), 
Anand 
san 
acestui fapt, sîntem 
că prea puțini dintre înfoca- 
ții suporteri ai indienilor vor 
pronostica victoria lor fina
lă, deși surprize s-au mal 
văzut... Asiaticii se află la a 
treia tentativă 
Salatierei de 
nereușitele din 
In parcursul 
formația Indiei 
Argentina 
(4—0, ambele
putîndu-se la New Delhi) 
de Australia (3—2 la Sydney).

considerată, pe 
revelație a 

actuale, artizanii ca- 
în finală numindu-se 
Amritraj (căpitan-ju- 

Ramesh Krishnan, 
Amritraj și Sriniva- 

Vasudevan. ' In ciuda 
convinși

de cucerire a 
argint, după 

1966 și 1974.
ei spre finală, 
a trecut de 

(3—2), de Israel 
meciuri dis- 

ȘÎ

C.M. de șah KARPOV-KASPAROV 12-11
MADRID, 17 (Agerpres). Me

dul pentru titlul mondial de 
șah dintre marii maeștri so
vietici Gări Kasparov și A- 
natoli Karpov a continuat la 
teatru]
Sevilla, 
ehelatA 
victoria

Lope de Vega din 
cu partida a 23-a, în- 
la mutarea a 57-a, cu 
lui Karpov, care oon-

duce cu score’ de 12—11. Astăzi 
se dispută ultima partidă, a 
24-a, Kasparov avînd piesele 
albe.

Așa cum se cunoaște, con
form regulamentului, învingă
tor va fi declarat șahistul care 
va obține primul 12,5 p. La 
scor egal, 12—12. titlul rămîne 
în posesia lui Kasparov.

excelență de
Amritraj 

foarte 
avind 
întîi,

prin 
rapidă, 

au o misiune 
această finală, 
depășit, mai 

terenului.

J ucători 
suprafață 
et comp, 
grea în 
deci, de

< handicapul 
Dar să nu anticipăm, 

așteptăm desfășurarea 
mai puțin scontate finale de 
Cupa Davis din ultimii ani.

cl să 
celei

gitația lui Hans van Wijnen pe 
banca tehnică a lui Ăvero a 
lăsat loc resemnării senine. 
Ceea ce reușise în ediția tre
cută, Ia Berlin, cu una dintre 
cele mai puternice echipe eu
ropene de club, cu Dynamo, 
pe care Avero o învinsese cu 
3—1, spre marea surprindere a 
specialiștilor, n-a mai reușit la 
Craiova...

După meci, Încheiat tot cu 
victoria craiovencelor, am
vut un scurt dialog cu H. van 
Wljnen. • Dezamăgit ? • Nor
mal... Drept să fiu, credeam in 
șansa noastră de a produce o 
nouă surpriză, mai ales că am în
ceput atît de bine și am ciști
gat primul set. Dar minunile, 
se vede treaba, nu se petrec 
in fiecare zi... De fapt, noi am 
pierdut calificarea in prima 
confruntare, acasă, unde cam
pioana României a jucat foarte 
bine, mai bine dccit pe teren 
propriu. S-a mobilizat exem
plar și a ciștigat pe drept, in 
timp ce fetele mele au evo
luat atunci cam temător, mai 
ales după ce au pierdut setul 
al doilea, de la 8—1 pentru
ele ! • Ce impresie v-a făcut 
Universitatea C.F.R. Craiova în 
cele două confruntări cu A- 
vero 7 ® Este o echipă pu
ternică, cu bogată experiență 
individuală și colectivă, o e- 
chipă care știe să lupte. Dintre 
Jucătoare, m-a impresionat Mi-Doina STÂNESCU

reia Bojescu, prin calitățile ci 
fizice deci> pr‘n forja ire
zistibilă în atac. De asemenea, 
remarc pe jucătoarea cu numă
rul 2 (n.n. — Tanța Drăgoi) 
care, deși mai scundă, deține 
un bogat bagaj tehnic și tac
tic, avînd un randament deo
sebit în ambele linii. Dar și 
celelalte componente ale sexte
tului de bază sînt valoroase, 
echipa fiind destul de în
chegată... • Ce șanse îi acor
dați în penultima fază a com
petiției 7 • Adversara viitoare 
a Universității este extrem de 
puternică, dovadă prezența ei 
constantă în turneele finale ale 
C.C.E. După părerea mea, cele 
două _ echipe au cîte un atu care 
va cîntări în balanța califică
rii : campioana română deține 
un potențial superior în atac, 
în vreme ce campioana R. D. 
Germane beneficiază de o mai 
mare precizie în execuțiile de 
bază (și aceasta po toate cele 
6 jucătoare). Ca să cîștige, U- 
niversitatea trebuie să insiste 
în pregătire asupra serviciului, 
preluării și a constanței în 
concentrare. O va ajuta și fap
tul că jocul adversarei nu este 
prea complicat tactic. Dar e- 
chipa dv. mai are un atu : a- 
cost public formidabil ai cărui 
aport, în retur, va conta. Ti u- 
rez din inimă succes Universi
tății ! * Și noi !...

Aurelian BREBEANU

MECIURI DIN 
PRELIMINARIILE C.E.

Miercuri s-au desfășurat alte 
două părțile din preliminariile 
C.E., cu mal puțină importanță 
pentru situația primelor clasate, 
oare sînt deja cunoscute.

în grupa a *-a, la Izmir, iugo
slavia a dispus de Turcia cu 
3—2 (2—0), prin golurile marcate 
do Radanovicl (mln. 5). Kataneț 
(mln. *0) și Hadzlbcghlci (min. 
55), respectiv Yusuf (min. 63) și 
Feyaa (min. 69). Clasamentul fi
nal arată astfel :

' 1. ANGLIA
2. Iugoslavia
3. M. Nord
4. Turcia

In grupa a
prezentativa Olandei a dispus 
cu 3—o (1—0' de cea a Greciei. 
Gazdele au aliniat o formație de 
tineret, Intructt ele nu au mal 
avtlt nld o șa.,^ă de calificare, 
după ce s-a rejuoat partida din
tre Olanda șl Cipru (4—0). Olan
dezii au marcat prin Koeman 
(mln. 19) si Gillhaus (mln. 70 
82). Clasament “ "
1. OLANDA
2. Grecia
3. Ungaria

S-a,

final :
8 II 2 0 13- 1
8 4 13 12-13
8*04 13-11

ȘI

14
9
8

4. Polonia 8 3 2 3 9-11 8
8. Cipru 8 0 1 7 3-16 1

Ultimul meci ai preliminariilor 
(tot fără importanță pentru lo
cul 1 in grupa a II-a, italia fiind 
calificată) va avea loc duminică, 
Intre Malta și Portugalia.

PARTIDE AMICALE
LA BUENOS AIRES, reprezen

tativa Argentinei (campioană 
mondială) a învins în joo ami
cal pe cea a R.F. Germania, cu 
1—r (0—0), prin golul marcat de 
Burruchaga (min. 54). Cu toate 
ză meciul a fost destul de echi- 
Ubr?. (oaspeții avind o bară — 
Klinsmann in mln. 25). victoria 
gazdelor a fost meritată. In fața 
celor 50 000 de spectatori, brazi
lianul Coelho a condus echipele: 
ARGENTINA t Pumpldo — CU- 
cluffo, Brown, Ruggcri, Fabrl — 
Senstnl, Burruchaga (mln. 78 
Siviski . Maradona Batista 
Valdano (min. 86 Dertycia), 
driguea (min. 63 Troglio). R. F. 
GERMANIA : Illgner — Kohler, 
Herget. Reuter (mln. 69 Foda), 
Rolft, Pflugler — MatthSus, 
Schwabl (mln. 69 Hochstătter), 
Thon — Klinsmann, Ordenewltz. 
După cum se vede, la gazde au 
evoluat mulț’ Internaționali cu • 
nosouțl, în tlmP ce oaspeții au

BO

Incercat numeroși jucători tineri.
LA TEL AVIV, tot în meci a- 

mlcal l Isr^>. — Elveția 0—2 
(0—1). Au marcat : Sutler (into. 
37) șt Bonvin (min. 61). Ou a- 
cest prilej, elvețianul Heinz Her
mann a evoluat pentru a 81 -a 
oară în echipa reprezentativă, 
devenind primul jucător al țării 
sale la capitalul selecționări în 
reprezentativa A.

ALTE ȘTIRI
• Au fost stabilite meciurile 

din sferturile de finală ale C-.E. 
de tineret (pînâ la 21 de ani). 
Meciul A : Franța — Italia • B : 
Spania (deținătoarea titlului) — 
Olanda 1 C : Scoția — Anglia 1 
O : Grecia — Cehoslovacia, par
tidele se vor desfășura tur-retur, 
de la 4 aprilie 1988. In semifinale 
se vor Sntîlnl Învingătoarele 
meciurilor O —■ B șl A — C. 
Finala este programată la 31 mal.
• Schimbări al; gazdelor unor 

partide din tuni’ sferturilor de 
finală din cupele europene (1 
martie 1988): în CUPA CUPELOR, 
Malines va juca pe teren pro
pria cu Dinamo Minsk, iar Ata- 
lanta Bergamo ou Sporting Li
sabona. In CUPA U.E.F.A. : Es- 
panol Barcelona va fi gazda pri
mei întîlnlri cu Vllkovlco.


