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GIMNASTICA NOASTRA FEMININA
LA ORA CELUI MAI FRUCTUOS BILANȚ
• Temeinică premisă pentru noi și noi izbînzi, cit mai prestigioase
La finele anului 1985, după 

încheierea Campionatelor Mon
diale de la Montreal, antreno
rul coordonator al lotului nos
tru reprezentativ de gimnas
tică, prof. Adrian Goreac, ne 
spunea : „Am obținut, poate, 
mai puține medalii deci! ne 
așteptam, dar am cîștigat, în 
schimb, o echi
pă. O echipă, 
practic, debu
tantă la -mon
diale-, dar ou 
mari perspecti
ve de a se im
pune cu autori
tate în arena 
mondială Intr-un timp foar
te scurt". Timpul avea să 
ne arate că spusele reputatu
lui tehnician s-au confirmat 
Intru totul. într-o manieră de 
natură să impresioneze puter
nic lumea gimnasticii, a spor
tului în general, într-atît de 
spectaculoase și de strălucitoa
re au fost succesele repurtate 
de tinerele gimnaste din țara 
noastră în ultimii doi ani. Cu 
deosebire în 1987, la cele două 
mari competiții programate în 
calendarul F.I.G., gimnastica 
feminină românească a marcat 
semnificative salturi calitative, 
concretizate într-un număr re
cord de medalii obținute la 
Campionatele Europene de la 
Moscova șl la Campionatele 
Mondiale de la Rotterdam.

RETROSPECTIVE 1987
PERSPECTIVE 1988

Turneul final al campionatului pe echipe la lupte greco-romane

DINAMO ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANA
Sîmbătă șl duminică, sala de 

atletism de la Complexul Spor
tiv „23 August" din Capitală a 
găzduit turneul final al Cam
pionatului Național de lupte 
greco-romane po echipe, la ca
re au fost prezente cele mai 
bune zece formații din țară: 
Dinamo București, Aluminiu 
Slatina, Turbomecanica Bucu
rești, C,S. Botoșani, C.A.L. Tg. 
Jiu (seria I) și Steaua, Meta
lul Rădăuți, L.C. Dacia Pitești, 
Progresul București și I.M.U. 
Medgidia (seria a Il-a). Con
cursul a fost frumos, cu multe 
întîlniri echilibrate și viu dis
putate, evidențiind progresele 
însemnate realizate de unii li- 
ncri luptători.

Așa cum se anticipa, forma
țiile Dinamo șl Steaua au ocu
pat primele locuri în grupele 
lor, ajungind să-și dispute titlul

FINAL DE STAGIUNE LA FOTBAL
ieri. Ia Hunedoara

CORVINUL SPORTUL STUDENȚESC 2-1
(Cronica, în pag. 2—3)

SFÎRȘITUL TURULUICLASAMENTUL LA
1. STEAUA 17 13 2 0 66-10 32
2. Dinamo 17 14 2 1 39-12 30
3. Victoria 17 10 1 6 23-20 21
4 Oțelul Galați 17 9 2 6 27-20 20
5. Flacăra Moreni 17 8 4 5 20-13 20
6. Corvinul 17 8 2 7 32-27 18
7. Universitatea Craiova 17 7 3 7 25-28 17
8. „Poli" Timișoara 17 6 4 7 21-21 16
9. F.C Oh 17 7 2 8 24-34 16

10. F.C.M. Brașov 17 S 3 7 26-21 15
11. A.S.A. Tg. Mureș . 17 7 1 9 28-33 15
12. F.C. Argeș 17 5 4 8 16-22 14
13. Sportul Studențesc 17 5 3 9 19-27 13
14. „U* Ctuj-Nopoca 17 4 3 8 18-28 13
15. C.S.M. Suceava 17 4 4 9 17-34 12
1». S.G Bacău 17 3 « 8 13-32 12
17. Rapid 17 3 3 * 13-29 11
18. Petrolul 17 3 3 * 12-30 11
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înainte de a întreprinde re- de excepție, cucerind titlul de 
trospectiva celor două mari In- campioană absolută a conti

nentului, precum și primul loc 
la trei din cele patru probe 
incluse In concurs (paralele, 
bîrnă, sol), iar la cea de a 
patra — săriturile — obținînd

Constantin MACOVE1

treceri internaționale ale lui 
1987, se Impune sublinierea că 
gimnastica, beneficiind de con
diții de pregătire dintre cele 
mai bune — 
special acestei 
meroase orașe 

cu săli destinate 
discipline in ou
ăle țării, cu a- 
paratură 
dernă și 
loacc de recu
perare adecvate 
— a eontlnuat 
să-și consolideze 
structura orga
nizatorică, s-a 
îmbunătățit in 

metodica pre
ia ni- 

țări, s-au ob- 
valoroase în

mo- 
mij-

permanență 
gătiril, generalizată 
veiul întregii 
ținut rezultate 
toate competițiile in caro ti
nerele și tinerii gimnațti din 
țara noastră au fost prezenți. 

în prim-plan, firește, între
cerile de vfrf ale anului. La 
Campionatele Europene de la 
Moscova, după opinia unanimă 
a specialiștilor prezenți, o 
gimnastă s-a Impus cu mare 
autoritate, dominînd copios a- 
tît pe plan tehnic, cît șl al mă
iestriei 
Aceasta 
română 
ponentâ a Clubului Sportiv Șco
lar „Cetate" din Deva, care la 
cea de-a doua sa participare la 
„europene" a reușit un rezultat 

sportive propriu-zise. 
a fost tînăra sportivă 
Daniela Silivaș, com-

multiplă 
Dinamo, 

la

de echipă campioană in parti
da finală. întâlnirea decisivă a 
fost neașteptat de echilibrată, 
cu meciuri deosebit de dispu
tate și răsturnări de situații, 
evoluția scorului mențlnînd în
cordată atenția celor prezenți. 
în final, formația 
campioană a țării, 
sl-a adăugat incă un titlu 
bogatul său palmares, dar ac
tualele tricouri au fost imbri
cate de luptătorii dinamoviști 
după foarte mari emoții. Suc
cesul lor s-a conturat extrem 
de greu, numai după disputa
rea ultimului meci, cînd Ion Grigoraș a adus punctul decisiv 
pentru victoria echipei sale : 
scor 5—4. Dar. iată un scurt 
film al celor zece meciuri. Di- 
namovistul Ion Voicu (48 kg) 
a început decis șl sîgur Pe el 
partida cu Cristian Safta și

Luni 21 decembrie 1987

(Continuare In pag. a 4-a)

/n penultima etapă a Diviziei A la volei

UN JOC DE BUNĂ FACTURĂ ÎN CAPITALĂ
• Flacăra Roșie — Farul 3-1 • Dacia în
vinsă de Oltcit # Relonul a confirmat la 

Timișoara O Succes lejer al craiovencelor
Ieri, în penultima etapă a Diviziei A de volei s-au 

desfășurat 10 partide (5 la feminin și 5 la masculin), 
celelalte do&ă fiind programate la alte date : Tracto
rul Brașov — Dinamo București (tn) s-a disputat la 
10 decembrie, iar Știința Bacău — Dinamo București 
(f) a fost amînat pentru joia 
reștene aflîndu-se în turneu 
rezultatele șl amănunte :

viitoare, echipele bucu- 
în R.D. Germană.

FEMININ
FLACĂRA ROȘIE BUCU

REȘTI — FARUL CONSTAN
TA 3—1 (—8, 14, 12, 6). A fost

după o „fixare" urmată do o 
„centurare laterală" a luat re
pede conducerea cu 3—0, lă- 
Sînd impresia că va cîștiga 
fără probleme. Riposta lui Saf
ta a venit, însă, prompt, el a

Mihai TRANCA

(Continuare tn vag. 2-3)

COMPETIȚIA DIVIZIONARĂ DE JUDO,
ÎN EVIDENT PROGRES CALITATIV

Ediția din acest an a Di
viziei A de judo — ale cărei 
întreceri s-au încheiat la sfîr- 
șitul săptămînii trecute — a 

DINAMO BUCUREȘTI (de la stingi) : Valentin Bazon, Dumitru Barbu, Adrian 
Toi* (masor), Livlu Cimpeanu, Gheorghe Disconu, St&nicA Olteanu, Teodor pop. 
Dan Mureșan, Traian Codrea, Dragoș Bolbose, Nlcolae Mlhu, Silviu Lazăr, Adrian 

Clinti, Illo Șerban, Ntcotae Iosif, lacob Codrea (antrenor coordonator).
Foto : Nlculae PROFIR

fost marcată de un evident 
salt calitativ. De-a lungul com
petiției — cu cele 210 tntilniri 
pe echipe și nu mai puțin de 
1470 de meciuri pe categorii 
— sportivii din loturile for
mațiilor aflate In primul eșa

• Dublă victorie a Stelei •
S-a încheiat sezonul compe- 

tițional șl la polo, prin meciu
rile ultimei etape duble a cam
pionatului, de sîmbătă și dumi
nică, întrecerea urmînd să se 
reia în martie, cînd va avea 
loc primul turneu final al gru
pei A, cu participarea echipe
lor clasate pe locurile 1—8. Cum 
jocurile derby de la Oradea 
s-au disputat in mod anticipat 
(Dinamo a cîștigat o partidă, 
8—7, și a terminat la egalitate 
în cealaltă, 8—8 cu Cri.șul, de
venind campioană de toamnă), 
în prim-planul programului de 
închidere a stagiunii au trecut 
întîlnirile STEAUA — RAPID. 
Acestea au semănat Intre ele 
ca două... picături de apă. De 
fiecare dată, feroviarii au în
ceput mai bine, și-au adjudecat 
reprizele I cu 3—1, pentru ca 
ultimele „sferturi" să aparțină 
echipei militare, cîștlgătoare a 
celor șapte minute din final cu 
scor identic, 6—3, și învingă
toare în ambele partide la trei 
goluri diferență : 13—10 (1—3.
4—1, 2—3, 6—3) șl 12—9 (1—3, 
3—1, 2—2, 6—3). Astfel că Stea
ua urcă pe poziția a treia, luînd 
un avans de trei puncte în fa
ța giuleșteniior.

unul dintre 
mai frumoase, 
tehnice și 
spectaculoase me
ciuri din turul 
campionatului. La 
aceasta au concu
rat ambiția și do
rința de victorie 
ale ambelor e- 
chipe, utilizarea 
unui registru mai 
bogat de combi
nații tactice și 
procedee tehnice 
în atac, forța
rea permanentă a 
serviciului, precum 
damentul remarcabil 
cui de apărare, ceea 
contribuit la realizarea a nu
meroasa faze lungi, pasionan
te. Farul, stimulată de prestați
ile excelente ale Măriei Enache 
șl Marinele! Ncacșu, a punctat 
prima, refăcînd un handicap 

șl ran- 
în jo- 

ce a

lon s-au prezentat la fiecare 
eiapă bine pregătiți, cu dorin
ța de a răsplăti, prin evoluțiile 
lor, eforturile de organizare.

Să reamintim că In acest an 
a fost sporit numărul echipe
lor In Divizia A de la 18, la 
21. Exceptînd campioana ce
lelalte 20 de divizionare au 
concurat in majoritatea parti
delor susținute sub semnul u-

Dinamo—campioană de toamnă
Simbătă, cînd In minutul de 

debut am consemnat nu mal 
puțin de cinci șuturi la poarta 
feroviarilor, toate fără rezultat; 
Rapid s-a detașat la două go
luri șl în min. 3,47, și în min. 
8,09 (2—0, respectiv 4—2). Ti
nerii steliști au egalat întîia 
oară, la 4, tn min. 10,28, mi 
preluat conducerea In min. 12,42, 
după care scorul a evoluai 
strîns, ei intrînd In ultimele 
două minute cu avantaj mining 
11—10. în final, tn vreme ce L. 
Balanov reușea o execuție mă
iastră, egală eu... 12—10 (fru
moase au mai fost și două go
luri semnate de Fărtăiș și Lu- 
pescu), G. Lisac apăra un pe
nalty, executat de Lupescu, iar 
Fruth fructifica o nouă supe
rioritate numerică : 13—10. în 
fapt, hotăritoare s-a dovedit 
tocmai procentajul valorificării 
situațiilor de „om în plus", în 
care Steaua a punctat de (peste) 
două ori mai mult. Și mai e- 
locventă a fost, în acest sens, 
desfășurarea jocului din repriza 

patra de ieri. Formația giu-a
Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pap. 8-J) 

Maria Enaclie in fața blocajului bucurețten- 
celor de la Flacăra Foto : Eduard ENEA

important în setul I (1—7) șt 
se părea că va pleca din sala 
Liceului
(M.I.U.)
ales că

industrial nr. fl 
cu două puncte, mal 
și în setul următor a

Aurelian BREBEANU
fContin««r» tn nao 2-3)

apelau 
mentațl, 
tivltatea

nui accentuat echilibru, aspect, 
relevat, de altfel, de marele 
număr al rezultatelor strînse 
sau chiar de egalitate, depar

tajarea făcîndu-se 
l* funcție de vic
toriile prin ippon 
sau după repeta
rea unor meciuri 
la unele categorii. 
Faptul că toți com- 
ponenții loturilor 
reprezentative — 
de seniori, tineret 
și chiar de juniori 
— au fost pTezenți 
în echipele lor la 
absolut toate eta
pele a sporit, fi
rește, nivelul teh
nic al întreceri
lor. învățînd din 
minusurile edițiilor 
anterioare, federa
ția de specialitate 
a deschis larg por
țile afirmării tine
rilor talentați, care 
nu aveau loc în 
primele echipe de
oarece antrenorii 

I* sportivi experi- 
deșl retrași din ae- 
competlțlonală, pen-

Costan CHIRIAC
{Continuare la pag. 3—3)



T»CUPA ROMÂNIEI" LA HANDBAL FEMININ I TURNEUL FINAL DE LUPTE GRECO-Ri
Q S-au calificat pentru etapa a ll-a, principalfl : C.S.M. Sf. Gheorghe, Mecanică

Fina București, „U“-Farmec Cluj-Napoca și Textila I.A.S. Zalău

(Urmare din pap 1)

Duminică s-a încheiat etapa I, preliminară, a „CUPEI ROMA» 
NIEI" la handbal, cu participarea echipelor din Divizia B de tine» 
ret. Prezentăm astăzi rezultatele și echipele calificate pentru etapa 
a ll-a, principală, in competiția feminină, etapă care se va des
fășura intre 29 și 31 ianuarie 1988. lată relatările corespondenților 
noștri: .

FOCȘANI. La întrecerile pri
mei serii, desfășurate în Sala 
„Vranc-aa" din localitate, au luat . 
parte formațiile C.S.M. Sf. 
Gheorghe, I.T. București, Fila
tura Focșani, Precizia Vaslui, 
Cetatea Tg. Neamț și Sportul 
Muncitoresc Caracal, situate în 
Această ordine în clasamentul 
final. In acest fel, ex-dlvizio- 
narele A, handbalistele de la 
C.S.M. Sf. Gheorghe, au promo
vat în etapa următoare, re
zultate : C.S.M. — 24—15 cu 
Cetatea, 38—14 cu Sportul Mun., 
20—18 cu Filatura, 20—13 cu

24—22 cu Precizia,
CU

cu Sportul;
cu Sportul, 

și 22—24 cu 
— 21—17 cu 
cu Sportul; 
cu Sportul.

Anicuța

31—28 cu Filatura, 26—17 
Cetatea și 37—14 
Filatura — 25—16 
28—22 cu Precizia 
Cetatea; Precizia 
Cetatea și 38—25 
Cetatea — 12—16
Golgeteră turneului: 
Cara'van (Filatura Focșani), cu 
45 de goluri. Au arbitrat : Gr. 
Manole — Gh. Botez (Iași), C. 
Fiscu — Fr. Standi (Timișoara), 
Gr. Nica — 1. Săvoiu (Tîrgo- 
Fiște). I. Sava — G. Olariu (București). Viorel MANOLIU.

BRĂILA. în Sala sporturilor 
din localitate și-au dat întîlni- 
re echipele: Mecanică Fină 
București, Textila Buhuși, Re- 
lonul Săvinești, Metalul Olimpia 
Plopeni. Chimia Brăila și Ar- 
getex Pitești, aceasta fiind și 
ordinea în clasamentul final, 
bucureștencele obținînd dreptul 
de a continua lupta pentru tro
feul pus în joc. REZULTATE : 
Mecanică Fină — 27—19 cu 
Chimia, 20—20 cu Argetex,

18—16 cu Textila, 14—11 cu Re- 
lonul și 2^—16 cu Metalul; Tex
tila — 27—20 cu Metalul, 24—16 
cu Chimia, 32—24 cu Argetex 
și 18—16 cu Betonul; Relonul —
24— 14 cu Argetex, 17—19 cu 
Metalul și 17—11 cu Chimia; 
Metalul — 31—18 cu Argetex și
25— 21 cu Chimia; Chimia <— 
21—18 cu Argetex. Cea mai 
eficace jucătoare: Elena Apostol 
(Metalul Olimpia Plopeni) cu 
51 de goluri înscrise. Au arbi
trat: C. Gavrilă — I. Rîpa (Ti
mișoara), T. Pleșa — V. Sighi- 
cea (Rm. Vîlcea), L Moldovea
na — Gh. Ilie (Constanta), Gb. 
Crainic (Petroșani) — Cr. Zei- 
ler (Deva). Nicolae COSTIN.

CLUJ-NAPOCA. Echipa cali
ficată pentru faza a II-a, prin
cipală. este „U"-Farmec CluJ- 
Napoca, clasată pe primul loc 
în clasamentul final, urmată 
de Constructorul Baia Mare, 
C.S.M. Eltitro-Voința Bistrița. 
Voința Sighișoara, Textila Sebeș 
și Constructorul 
REZULTATE: „U“ 
CU C.S.M., 37—23
Hunedoara, 31—18
38— 17 cu Textila și
Constr. B. M. ; Constructorul 
Baia Mare: — 22—20 cu C.S.M., 
30—24 cu Constr. Hunedoara și 
34—24 cu Textila;
tro-Voința Bistrița 
Voința, 28—26 cu
39— 28 cu Constr.
Voința — 27—26
Hunedoara și 30—29 ou Textila; 
Textila — 28—21 cu
Hunedoara. Golgeteră :
Kertcz (,,U“) cu 41 de goluri. 
Au arbitrat: M. Matei — T.

Gheorghiu (București), N. Dan- 
du — D. Nagîț (P. Neamț), T. 
Călin — M. Dubit (Pitești), Z. 
Lusziig, I. Ardelean, V. Mure- 
șan, G. Mărgineanu (Cluj-Na
poca). Mircea RADU.

TIMIȘOARA. în Sala „Olim
pia" s-au întîtoit echipele : Ind. 
Ușoară Oradea, C.F.R. Craiova, 
Voința Industria Ușoară Odor- 
heiu Secuiesc, Textila I.A.S. 
Zalău, Electromotor Timișoara 
și A.E.M. Timișoara. Pe primul 
loc în clasamentul final s-a si
tuat Textila I.A.S. Zalău, care 
a promovat în etapa următoare. 
REZULTATE: Textila — 36—20 
cu Electromotor, 38—34 cu Vo
ința, 36—11 cu Ind. Us. Oradea, 
31—21 cu A.E.M. și 29—28 cu 

C.F.R. — 27—26 cu
31—27 cu Electromotor, 

Voința și 25—15 cu 
Oradea; Electromotor 
cu A.E.M., 29—29 cu 
22—14 cu Ind. Uș.

Voința Ind. Uș. Od.

Huneodara.
— 30—26
cu Constr. 
cu Voința, 
29—25 cu

C.S.M. Elec- 
— 29-—24 cu 
Textila și 
Hunedoara ;
cu Constr.

Constr.
Clara

CĂDERE DE CORTINĂ LA POLO
'O'mne Im gag

leșteană — care avusese un a- 
Vans mai substanțial, ca în a- 
jun, 4—1, în min. 9,21, spre a 
«e veda egalată trei minute mai 
tîrziu — a beneficiat de su
perioritate numerică la 8—8, 
dar Lupescu a scăpat mingea, 
apoi Ia 8—9, Jianu a tras fără 
forță, partenerii fructificînd în 
fazele cu pricina contraatacu
rile. Adevărul e că Steaua a 
etalat un plus de prospețime, 
dar și de maturitate în mo
mentele decisive pentru soarta 
jocurilor. Realizatori : Angelet- 
cu 2+2, Fruth 4+1, Vamoș 2+2, 
Chețan 2+2, L. Balanov 1 + 1, 
Nuțu 3, Duculeț, Geantă, Ra
gea (S), Lupescu 3+1, Florin- 
cescu 4, Ilie 1 + 1, D. Balanov 
1+1, Tufan 2, Jianu 2, Fărtăiș, 
Bărbulescu, Tschiltsche. Au ar
bitrat satisfăcător Gh. Chircule- 
te și A. Gcre, inegali în apre
cierea unor situații similare.

VA'.ONUL ARAD — C.SSD. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 13— 
14 (2—1, 4—4, 3—4, 4—5) și
9—11 (2-1, 2-2, 1-4, 4—4).
Cu dorința de a ocupa locul 5, 
bucureștenii au luptat mult

pentru aceste victorii. Au mar
cat Huber 6+2, Jegariu 1 + 4, 
Ghițan 3, Marc 2, Popovits 2, 
Filipaș, Urs (V), Geambașu 9+ 
1, Ciobăniuc 2+2, Paolazzo 2, 
Mușat 4, Popa 1+2, Stacîuc 2. 
Au condus V. Median — Șt. 
Karacsony. (O. BERBECARU, 
coresp.).

I. L. TIMIȘOARA — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 14—9 (0—1,
5—0, 5—3, 4—5) și 9—8 (2—3, 
4—3, 3—1, 0—1). Succese de 
orgoliu pentru gazde, care au 
ținut să arate că pot mai mult. 
Au înscris Lederer 5+4, Sterpu 
6+1, Ivănescu 1+2, Grecu 2, 
Toth, Măhălcan pentru ILT, 
Mujrai 4+2, Colceriu 1+2, Marc 
3, Pop 2, Triteanu, Sabău. 
Blaga. Arbitri : V. Golan — D. 
Paraschivescu. (C. CREȚU, 
coresp.).

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

Dinamo
Crișul 
Steaua 
Rapid 
CSU 
Voința 
I.L.T.
Vagonul

28 22 4 2 359-203 48
28 22 4 2 360-230 43
28 16 3 9 289-220 35
28 14 4 10 252-260 32
28 10 3 15 240-267 23
28 9 2 17 231-299 20
28 61 21244-35313
28 2 1 25 213-356 5

ÎN EVIDENT PROGRES
(Urmare din pag. 1)

tru a le aduce puncte mai si
gure. Acum regulamentul a 
fost modificat limitînd vîrsta 
concurenților. Șl nu în ultimul 
rînd, contribuția arbitrilor re
publicani — ajunși la nivelul 
celor mai ridicate exigențe — 
care au sancționat cu prompti
tudine lupta săracă în proce
dee tehnice — atunci cînd a 
fost cazul — străduindu-se, și 
reușind, să aprecieze cît mai 
exact cotarea concurenților.

Cea mai valoroasă echipă — 
detașată de celelalte diviziona
re — a fost, indiscutabil, Di
namo București (antrenori Ia- 
cob Codrea și Constantin Nî- 
enlae). Ea a obținut victorii în 
toate cele 20 de partide, iar 
dacă precizăm că din cele 140 
de meciuri pe categorii a cîști
gat 135 pierzînd doar 5, supe
rioritatea categorică a acestei 
formații ne apare suficient de 
elocventă. Astfel, Dinamo Bucu
rești a cucerit îndreptățit cel 
de al 9-lea titlu de campioană 
fi țării (din cele 15 cite au fost 
de la înființarea federației). 
Nu este Insă mal puțin ade- 
Vârat că majoritatea sportivi
lor dinamoviști fac parte din 
loturile reprezentative. Spre

regretul nostru — șl, cu si
guranță, nu numai al nostru — 
dinamoviștii bucureșteni nu au 
fost solicitați la această ediție. 
Despre’ ce este vorba ? Am 
văzut, nti o dată, cum antreno
rii echipelor adverse — cu ne
însemnat de puține excepții — 
în loc să prezinte la meciu
rile respective tot ce aveau 
mai bun în încercarea de a 
smulge campioanei măcar așa- 
zisul punct de onoare, au pre
zentat rezervele spunîndu-ne 
că șl așa nu aveau nici o 
șansă de victorie pe echipe, 
într-adevăr, nu aveau, dar u- 
nii dintre sportivii lor puteau, 
să dea replici de ținută supe
rioară, mai ales că 
namo n-a „plouat" 
pioni, ea avînd doar 
acesta, dintre care

Di- 
cam-

la 
cu 
doi anul 
unul la 

„open". De aceea, multe întîL- 
niri ale dinamoviștilor — ne 
referim Ia cele pe echipe — 
s-au încheiat în mal puțin de 
5 minute ! Cea mal bună e- 
chipă nu avea nevoie de ase
menea concesii.

Steaua (antrenori loan Petrol 
și Ghcorghe Ilie), a pierdut un 
singur meci, cel cu Dinamo 
București. Față de lotul d« 
care dispune — cu doar cîți- 
va sportivi valoroși — titlul

C.F.R. 
A.E.M. 
32—27 cu 
înd. Uș.
— 27—18 
Voința și 
Oradea;
Secuiesc — 26—25 cu Ind. Uș. 
Oradea și 26—25 cu A.E.M.; Ind. 
Uș. Oradea — 17—16 cu A.E.M. 
Golgeteră: Nicoleta Cîțu (C.F.R.) 
Au arbitrat: D. Dordea — A. 
Kenzel (Sibiu), C. Popescu — 
M. Vulcănescu (Timișoara), I. 
Șerban — V. Dobrc (București), 
L. Zangor — P. Bădiu (Bra
șov), V. Almăjan — P. Cioba- 
nu (Timișoara). Constantin 
CREȚU.

egalat, a luat conducerea la 
puncte și cu cîteva acțiuni reu
șite a cîștigat cu 9—5. Scorul 
a devenit favorabil ' echipei 
Steaua cu 2—0, după victoria 
clară (și așteptată) a lui Mihai 
Cismaș (52 kg) în fața lui Ni- 
colae Oniea (14—5). Nicolao 
Zamfir a mai descrețit puțin 
frunțile dinamoviștilor, în ur
ma succesului prin tuș în dis
puta'cu Nieolae Nițoiu. în mo
mentul cînd conducea cu 6—2, 
Zamfir a reușit o „rupere în 
față", și-a dus adversarul, în 
„pod" și nu l-a mai slăbit din 
priză pînă ce arbitrii au con
semnat tușul (2—1 pentru 
Steaua). Meci extrem de dis
putat la cat. 62 kg, între Con
stantin Coșovan (Dinamo) și 
Ender Memet. Primul care a 
punctat (3—0) a fost dinamo- 
vistul. Memet a luptat din răs
puteri pentru egalare și a rea
lizat-o. Acest tînăr, care a fă
cut mari progrese în ultima 
vreme, a reușit ca scorul să-i 
fie favorabil (5—3) și, într-un 
final care a ținut în picioare 
întreaga asistență, Memet șl-a 
păstrat un punct avans (5—4) 
suficient, însă, pentru a eîș- 
tiga. Și, din nou avantaj de 
două puncte pentru Steaua : 
3—1. Petre Cărare (Dinamo), 
un alt tînăr care a realizat un 
evident salt valoric, l-a învins 
prin tuș (min. 2,30) pe Mihai 
Haiura (68 kg), în urma unui 
frumos și eficace „rebur" (3—2 
pentru Steaua).

Punctul egalizator (3—3) pen-

tru dinamoviști l-a adus Iulian 
Mavlea (74 kg), în urma victo
riei obținută extrem de 
(5—4) in disputa cu campionul 
balcanic " de juniori Cătălin 
Trofin. După un Început favo
rabil lui Mavlea (4—0). Trofin 
a declanșat atacuri susținute 
și a reușit un „tur de cap“. 
obținind chiar egalarea: 4—4, 
dar Mavlea a continuat cu 
trecerea la spate, primind 
punctul care i-a adus succesul 
(5—4). Trecut la o categorie 
superioară de greutate (82 kg), 
Ștefan Rusu nu și-a putut va
lorifica bogata experiență com- 
petițională, fiind învins de un 
alt tînăr în care se i 
dreptățite speranțe, 
Bivolaru (Steaua), 
„centurare" laterală 
pletă, Bivolaru a luat 
rea la puncte (1—0), 
zindu-1 pe multiplul 
că este decis să-și valorifice 
plusul de greutate și tinerețea. 
Rusu a speculat un moment 
de neatenție a adversarului și 
cu o „rupere în față" a întors 
rezultatul in favoarea sa (3—1), 
considerîndu-se cîștigător. Dar. 
cu un frumos „supleu" și în
că o fixare, Bivolaru și-a asi
gurat victoria (5—3), făcînd ca 
scorul să devină iar favorabil 
(4—3) echipei Steaua. Sorin 
Herțea (90 kg) a restabilit 
egalitatea (4—4), învingîndu-1 
rapid prin tuș pe, tînărul Petru 
Macavei, în urma unui specta
culos „supleu".

greu

pun în- 
Gabriel 

Printr-o 
incom- 

conduce- 
, averti- 

medaliat

PENULTIMA ETAPĂ A ÎNTRECERILOR DE VOLEI
(Urmare din vag. I)

condus confortabil : 9—4 și
14—10, bucureștencele părind 
să nu găsească răspunsul cuve
nit replicii hotărîte a oaspete- 
lor (îndeosebi la construcția a- 
tacului). Dar Flacăra Roșie a- 
vea să renască în finalul setu
lui, prin trecerea în prim-plan, 
alături de Viorica Bîrsășteanu, 
a rezervei Mihaela Butuc, am
bele extrem de eficiente pe 
zona 3. Și, în loc de 0—2 la 
seturi (scor care se șl realiza, 
de altfel, dacă Farul nu rea
ducea în joc o minge trimisă 
în aut clar de gazde!), a fost 
1—1. Apoi, cînd și 
teanu și-a limpezit 
puipitru, balanța a 
încline spre echipa 
Cost inel Stan, deși 
cele (conduse cu 7—2,
13—7) au fost la rindu-le a- 
proape de o spectaculoasă răs
turnare de situație, prin 5 
puncte consecutive. La -Farul, 
două titulare (Elena Cucoș și 
Ileana Geambașu) nu mai... ți
neau pasul, iar Flacăra creștea 
irezistibil în final. Arbitrii C. 
Pădurarii șî C. Gogoașe au 
condus bine echipele: FLA
CĂRA ROȘIE — Corina Olteanu, 
Viorica Mazilescu, Nicoleta 
Stanciu (Mihaela Butuc), Cor
nelia Colda, Niculina Bujor 
(Ana Grecu), Viorica Bîrsăștea
nu; FARUL — Ileana Geamba
șu (Elena Bălan), Marinela 
Neacșu, Mădălina Ciorbaru, Ma
rla Enache, Elena Cucoș (Delia 
Leițoiu), Gulniza Lică (Nicole
ta Maftei).

OLTCIT CRAIOVA — DA
CIA PITEȘTI 3—2 (10,—5,—14,

Corina Ol- 
nrestatia la 
început să 
condusă da 
constăn ten

ii—3,

CALITATIV
de vicecampioană republicană 
pe care l-a obținut, constituie 
O adevărată performanță. Se
cretul acestui succes se află în 
tinerețea formației. Florin Bă- 
jenaru, Iulian Rusu, Florin 
Lascău, Petre Anițoaic, Marian 
Grozea ș.a., abia au depășit 
pragul junioratului. Iar Steaua, 

_ trebuie s-o spunem, a fost pusă 
de fiecare' dată la încercare. 
Victoriile acesteia cu numai 
4—3 sau 4—2 sînt, credem, ar
gumente suficiente.

înaintea ultimei etape Rapid 
Bucurcșt (antrenori Mihai Brăi- 
leanu și Dorin Gavra) se - afla 
pe locul 6 în clasament și, 
cum se știe, n-a intrat în „cal
culul hîrtiei" pentru locul 3, 
alte trei echipe avînd, teore
tic, șase mult mai mari. Cu 
toate acestea, formația giuleș- 
teană a cîștigat pe linie întîi- 
nirile susținute la ultima eta
pă, deși în deplasare, la Iași, 
ureînd, pe deplin meritat, pe 
treapta a treia a podiumului 
de onoare. _Marian Ilie, Ștefan 
Cristescu, 
Radu Ivan, 
au adus echipei feroviare cele 
mai multe puncte.

Alte patru formații frunta
șe au asaltat podiumul situîn- 
du-s«i în final, în preajma a-

Traian
Viorel Tarău ș.a.

Șerbănescu,

fie < 
ale 
să 1
And

J udecind 
concurențili 
categorii, t 
ticipau un 
te. urmînd 
nă să 
clauze 
firesc 
Vasile
Grigoraș (I 
tate. însă, 
valorificat 
deosel+t de 
partea unui 
progres, Io 
lor s-a ten 
victoria ne 
in prelungi 
descalificați 
(așa cum < 
si în mecii 
Ion Grigor 
(7—0) și a 
tuș (min. 
Mareș.

în intilni 
locului 3, 1 
învins pe j 
7—1. puncte 
ind realizai 
A. Măriuț, 
duraru, A.
Si C. Bulea 
talul Rădăi 
ca Bucureși

S-au rom. 
nescu (Reși 
Napoca), V 
I. Crăciun 
Berceanu, 
rești).

8, 8). Urmărită de un numeros 
public, întîlnirea dintre cele 
două formații cu firmă... auto
mobilistică a dat loc unei dis
pute pasionante, desfășurată 
pe parcursul a circa două ore 
de joc, cu răsturnări de scor 
care au sporit tensiunea și In
teresul partidei (de pildă, în 
setul III, gazdele au condus cu 
12—4, dar au pierdut în pre
lungiri). S-au remarcat Liliana 
Hermeneanu, Lucrcția Mirea, 
Marinela Buzdugan și Roxa
na Oprea de la învingătoare, 
Felicia Popescu, Corina Holban 
și Cristina Buznosu de la în
vinse. Au arbitrat I. Stoica și 

O. Drăgan. (Șt. GURGUI, coresp.).
RAPID BUCUREȘTI — CHI

MIA RM. VÎLCEA 3—1 (8, —12. 
6, 4). Ultima apariție pe teren 
propriu a echipei giuJeștene a 
fost onorată de prezența în 
tribune a numeroși suporteri, 
care au avut satisfacția unei 
victorii, obținute însă cu mai 
multă cheltuială de energie de- 
cît se așteptau. Gazdele au 
alternat momentele de joc bun 
cu greșeli în apărarea din am
bele linii, precum și în execu
ția serviciilor (îndeosebi în 
prima jumătate a partidei, cînd 
au și cedat un set după ce 
conduseseră cu 11—8). Cele mai 
în formă s-au dovedit Cristina 
Anton, Gabriela Dumitrescu, 
Daniela Bumbăcilă, Doina Chi
rie (R), Marilena Dubinciuc șl 
Camelia Iliescu (C). Arbitraj 
foarte bun al brigăzii D. Solea 
— Al. Dragomir. (Gh. DEDIU).

C.S.U. RAPID GALATI — 
PENICILINA IAȘI 3-1 (11, 11. 
—10, 5). Meci foarte echilibrat 
în trei din cele patru seturi

jucate, ieșencele dind o repli
că puternică. De altfel, ele au 
condus și în setul întii 
cu 8—2. Victoria gălățencelor 
este însă meritată, cu atît mai 
mulț cu cit au știut să treacă 
peste momentele dificile ale 
partidei. Evidențiate: Speranța 
Găman, Ileana Berdilă și Alina 
Mocanu (C.S.U.), Tatiana Popa 
și Aurelia Preda (P). Arbitri : 
Gh. Simulesm și M. Constan- 
tinescu. (T. SIR1OPOL, coresp.).

C.S.M. SIBIU — UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA 0—3 
(—8, —12, —4). încă un succes 
categoric al campioanelor, care 
au încheiat în niumai 55 de mi
nute jocul cu sibiencele. Ele au 
dominat cu lejeritate, gazdele 
avînd doar satisfacția de a îi 
condus în primele două seturi 
ou 3—0. Craiovencele, în sexte
tul Mirela Zanfir, Ioana Coto- 
ranu, Mirela Cazangiu, Monica 
Șușman, Eugenia Cotescu, Mire
la Bojescu, au demonstrat încă 
o dată remarcabila lor forță de 
atac. De la gazde mai bine a 
evoluat Mirela Nistor. Arbitri : 
D. Blaha și Gh. Toma. (I. IO- 
NESCU, coresp.)

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI - 

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (3, 2, 10). Campio
nii au avut de îndeplinit o sim
plă formalitate în primele două 
«seturi. Dar, in cel secund, o 
lungă serie de schimburi de ser
vicii, la 9—2, anunța parcă dis
puta mai echilibrată din setul 
al treilea, în care oaspeții au 
opus o mai mare rezistență, 
reușind chiar să conducă (7—5), 
la acest scotr fiind solicitat pri

cestuia : Dinamo Brașov, T.C.I. 
și Rapid Sinteza Oradea, Con
structorul Alba Iulia. Ele au 
fost însă departajate de un 
singur punct sau cel mult 
două.

în partea de mijloc a cla
samentului s-au situat echipe 
consacrate — Nitramonia 
găraș, C.S.M. Borzești, 
structorul Miercurea Ciuc, 
paji Mîrșa — dar și alte 
mâții 
buie 
ciată, 
te în
C.F.R.
Arad, Petrochimistul Pitești și 
Danubiana București.

Fă- 
Con- 
Car-

a căror ascensiune 
cu atît mai mult apie- 
cu cît au fost debutan- 
Dlvizia A : Universitatea

Cluj-Napoca, Strungul

Subsolul clasamentului a fost 
ocupat de patru echipe : Po
litehnica Iași și C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște, două vechi divizio
nare, și două debutante : Rul
mentul Bîrlad șl Minerul 
Cîmpulung Muscel. Deși au re
trogradat, aceste echipe și-au 
încercat șansele de fiecare da
tă cu apreciabilă ardoare, și 
nu de puține ori au furnizat 
mari surprize, dispunînd de u- 
nele formații redutabile.

în concluzie, trebuie să sub
liniem încă o dată că ediția din 
acest an a competiției divizio
nare a înregistrat un salt cali
tativ, îndreptățindn-ne să spe
răm că anul viitor va urca la 
cote și mai înalte.

mul și sing 
banca tehni 
la 8—8, însă, 
rapid, cîștig 
jucat to.t m< 
lași sextet: 
Pentelescu, 
Șoica. O mi 
arbitrii D. J 
cu. (G. ROT 
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(—10, —10, I 
cai '■ echi pcj 
peif.sru fieca 
meritat vict 
superiorități 
în atac. Tir 
sit... finișul 
seturi piei 
Orelt de la 
fron de la ' 
Chioreanu : 
(C. CREȚU, 

ELCOND
UNIVERSIT 
IOVA 3—0 
firească a : 
care s-au d< 
eu și Tutov 
antrenant și 
în primele : 
au fost pe 
de fiecare 
reușind să 
ascendent d 
nerilor de j 
ne-au plăcut 
Arbitri: M. I 
(N. DANCE

EXPLORA 
C.S.Ș. 2 
C.S.M.U. . 
11, 4). Grați 
în forță, cu 
cum și unei 
mftrenii au < 
mai o oră d 
țiat întregul 
lor: Roiban, 
B. Szllagyi, 
mitru, precu 
goș și Costei 
hire și D. 1 
ȘAN, coresp.

DINAMO 
— C.S.U. S 
DEA 3—0 (3 
tre cele dou 
revenit în d 
băcăuanilor, 
practicat un 
de numeroși 
(circa 1 500 
mai buni: P 
ghici și Dani 
pescu si Ol 
Vrăjcscu și 
RAU, coresp.
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1. Univ. ( 
Hapid - 
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FI. Roș 
Farul 
C.S.U.
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ADMINISTRAȚIA OF STAI LOTO PRONOSPORT INTODMEAZA
REZULTATELE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN 20 
DECEMBRIE 1987

Ascoli — Fiorentina 1 ; 2.
X ; 3. Empoli
Internazionale

1.
Como — Torino
— Cesena X ; 4.
— Milan 2 ; 5. Juventus — 
Sampdoria X ; 6. Napoli — Ve
rona 1; 7, Pisa — Avellino X; 
8. Roma — Pescara 1; 9. Bari
— Lece 1 ; 10. Cremonese —
Atalanta X ; 11. Messina —
Modena X; 12. Taranto — Tri-

La-estina 1 ; 13. Udinese 
zio X.

Fond total de cîst’guri : 
2.870.593 lei, din care ' 317.110 
lei, report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 20 

DECEMBRIE 1987 :
Extragerea I : 54 25 14 15
Extragerea a Il-a : 37 23 17 16
Extragerea a IlI-a: 38 5 19 52
Fond total de cîștiguri: 

467.101 lei.

5.
6.
7.
8. Dinamo
9. C.S.M.

10. Chimia
11. Peniicilit
12. Știința

M
1. Dinamo I
2. Steaua
3. El-eond Di
4. Tractorul
5. Dinamo 1
S. Explorări
7. Univ. C.F 

Relonui 
Electromul 
C.S.M.U. 
C.S.U. Săs 
„Poli"

8.
9. 

10. 
11. 
12.
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Ca și în anii trecuți, startul 
Stelei în noua ediție a Diviziei 
A a fost unul lansat. După un 
4—0 lejer, administrat în pri
ma etapă Corvinului, spre deo
sebire de „partenera hunedo- 
reană“, formația campioană și-a 
păstrat, în genere, norma și 
pentru meciurile susținute în 
deplasare, arătîndu-se produc
tivă (de la două goluri în sus, 
mergind pînă la șase) pe tere
nurile din- Galați, ............
Tg. Mureș, Craiova, 
Studențesc și Ciulești, 
etînd lucrurile, duminică 
decembrie, la sfîrșitul jocului 
disputat cu Rapid, liderul cla
samentului — neînvins după 
51 de meciuri! — aduna 32 de 
puncte (din 34 posrbiîe) și 
golaveraj de excepție (66 
luri înscrise, 10 primite), 
bilanț concludent în 
privește 
echipei 
pînă la 
C.C.A.): . 
motoarele în plin"!

Eficacitate și spectacol, 
în egală măsură

Sprijinindu-nc. in continua
re, pe atit de grăitoarele cifre 
și ajungînd la media golurilor 
(3,86 — pe meci) se poate tra
ge concluzia, intr-adevăr, că, 
și pe parcursul acestui tur de 
campionat, Steaua a prestat 
un joc eminamente de atac cu 
care a pus probleme de nere
zolvat aproape tuturor parte
nerelor de întrecere.

Ceea ce particularizează, în
să, formația pregătită de Anghel 
Iordănescu, separînd-o de foar
te multe divizionare A, 
este faptul că ofensiva ci 
poartă, realmente, ampren
ta echipelor mari, nu nu
mai prin apetitul de gol, ci și 
prin maniera în care ajunge 
la el. Un traseu, acesta parcurs 
ae balon, în care travaliul și 
creația se îmbină armonios, 
^schema", absolut necesară, fi
ind vizibilă pînă în treimea-ad- 
Ver»ă,, dincolo de. care ec des
chide piftie largă fanteziei, 
imasina'iei jucătorilor ajunși, 
rind pe rind, în poziția dă a 
finaliza.

Prudența, prezentă și 
ea în jocul echipei

înscrisa, cum se cunoaște, cu 
rezultate dintre cele mai bune 
în circuitul international, Stea

rențe de ordin disciplinar, ca 
și altele ivite pe parcursul pri
mei jumătăți a campionatului 
— nu ne îndoim nici o clipă —, 

. vor face obiectul unor analize, 
la nivelul conducerii secției, a 
clubului Steaua.

1. STEAUA 17 15 2 0 66-10 32

crezul mal 
(cu rădăcini 
fostul și 
joc avînlat,

Ploiești, 
Sporitul 

Astfel
13

un 
go- 
un 
ce 
al

ceea 
vechi 

mergînd 
prolificul 
eu „toate

propriu : 13 ; puncte obținute în• Puncte realizate pe teren propviu : 13 ; puncte obținute in 
deplasare: 14 (cite două la Oțelul, P-itrolul, Sportul' studen ■ 
țese, A.S.A. Tg. Mureș, Univ. Craiova șl Rtpid, cite unul la 
F.C. Argeș și Dinamo).

9 Golgeterii echipei : Plțurcă 19 goluri ; Hagi 17 (3 din 11 
m) ; Balint 7 ;■ Lăcătuș 4 ; Rotariu, Maja.ru, T. Stoica — cîte 
3 ; Belocledici, Bijlonl — cite 2 ; Iovan, D. Petrescu — cîte 1 ; 
I. Gușe (Petrolul), Butnaru (C.S.M. Suceava), Ciocan („U“ 
Cluj-Napoca), M. Grigore (Rapid) — cîte un autogol.
• Jucători folosiți : 19 — Hagi, Lăcătuș, Plțurcă, Rotariu 

cîte 16 jocuri ; Bumbescu, Belodedici, Bolâni, Majaru — cîte 
14 ; Iovan, T. stoica, Balint — cîte 13 ; Liliac, N. Ungureanu 
— cîte 12 ; Bălan 10 ; Cireașă 7 ; D. Petrțscu 6 ; Stîngaciu 5 ; 
Lucaei 2 ; S. Mihai 1.
• Media notelor echipei : 6,81 ; mediile notelor jucătorilor 

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. Hagi 7,43, 2. Bolâni 7,17, 
3. Lăcătuș 7,03 ; cele mai marl not? : 9 (Pițurcă, etapa a 11-a), 
8,5 (Hagi dc’3 ori), 8 (Belodedici de 5 ori, Hagi de 4 ori, Lă
cătuș ș! Rotariu de 3 ori, iovan de 2 ori Pițurcă, T. Stoica, 
Balint, Bălan și Bolâni — cile o dată).

0 Cartonașe galbene : 13 (5 suspendări) — 7 jucători ; cele 
mai multe : Bumbescu 3.

0 Cartonase roșii : Belodedici șt Iovan (amtțiî în etapa a 
14-a).

0 A
(Hagi) 
mate.

0 A
dintre

beneficiat d5 3 lovituri de 11 11 m : toate transformate 
; a fost sancționată cu 3 penaltyuri, toate transfer-

expediat 331 de șuturi 
care 160 pe poartă (103

(221 „acasă" 110 în deplasare), 
acasă". 72 m deplasare).

ua se arată, în continuare, 
competitivă în adevăratul 
țeles al 
serioase 
faza de 
formația 
doar 10 
17 etape 
ilustrativ în ceea ce privește 
randamentul constant bun al 
întregii echipe și la acest im
portant. „capitol" al jocului — 
defensiva. Ca și în trecutele 
ediții de campionat, cei din a- 
părarea imediată răspund 
prompt la „apel" (bizuindu-se, 
la nevoie, pe jucători aflați în 
afara „cvartetului" titular.
Rotariu,
trcscu), ei primind, cum

în- 
cuvintului, dovedind 
preocupări și pentru 
apărare. Faptul că 
campioană a primit 

goluri pe parcursul a 
(o medie de 0,58) este

ca
Cireașă și Dan Pc-

reni

puțin 
„nor

Pițurcă în prim-plan, atacă poarta 
Foto: Aurel D. NEAGU

Liderul, cu Lăcătuș (nr. 7) și 
Rapidului'

Se observă, intr-adevăr, în 
evoluțiile Stelei un „schimb", 
ca la volei, întțe jucătorii care 
„pun" mingile și aceia care le 
„execută", între așa-zișii „ser- 
vanți" și „tunari"; acest perpe- 
tuum-mobile al linilor condu- 
cînd — ce altă probă mai con
cludentă în ceea ce ne propu
nem să arătăm — spre un fapt 
rar în materie de eficacitate la 
echipele noastre și anume ace
la că pe lista marcatorilor Ste
lei figurează nu rrtai puțin de... 
12 jucători! Cu unul, mai mult 
decît numără o echipă întrea
gă, lucru cu putință, desigur, 
și prin aceea că la gradul ri-. 
dicat de eficacitate și-au adus, 
cit de cit, contribuția și fot
baliști proveniți de pe... banca 
rezervelor. „Partea leului" și-au 
tăit-o, firește, jucătorii mai 
înzestrați, la finalizare, - cei cu 
fler și cu sînge rece, precum 
tint Piturcă și Hagi, instalați 
amîndo-i, confortabil, în frun
tea clasamentului golgeterilor. 
Că un asemenea carusel neîn
trerupt — vizînd golul — al 
întregului efectiv produce, pe 
scena de iarbă, și. un frumos 
spectacol fotbalistic nu încape 
nici un pic de îndoială. O do
vadă în acest sens venind șl 
din partea ..tribunelor", gene
roase în aplauze nu numai 
âcseă, pe „Ghencea", ei, așa 
cum am putut -consemna, chiar 
și în deplasare...

normal, sprijinul unor coechi
pieri din alte linii, cu precăde
re din partea mijlocașului de 
acoperire, Boloni, T. Stoica sau 
altcineva.

Vorbind despre modul în ca
re liderul clasamentului rezol
vă momentul de apărare, ne 
apare tonifiantă contribuția a- 
dusă și de alți componenți ai 
echipei, altă dată mai 
dispuși' la îndeplinirea 
mei întregi". Ne referim, în
deosebi, la Lăcătuș și la Hagi, 
ultimul, de exemplu, neprege- 
tînd să se replieze după adver
sarul direct în partide solici
tante. Este bine așa, mai ales, 
pentru un component «I unei 
formații europene rămasă în 
„cursa calificărilor" într-o fa
ză avansată, sferturile de fina
lă. în care balanța înclină, a- 
desea, dc partea aceluia care, 
fără să-și „încarce" prea mult 
jucătorul de excepție, se stră
duiește și reușește să reparti
zeze, pe cit posibil, efortul pe 
întreaga echipă. Un efort chel
tuit eu generozitate, prin mij
loace regulamentare, fără ex
cese de zel, cum unii dintre 
eomponenții „ll“-lui campion 
au înțeles, uneori, șă o facă. 
Cu riscurile de rigoare (elimi
nări din timpul de joc ale Iul 
Iovan și Belodedici), suporta
te, in cele din urmă, de o în
treagă echipă. Dar aceste ca-

Formația noastră campioană 
se află iarăși foarte aproape de 
obținerea unei mari performan
te în arena europeană și toti 
factorii cu responsabilități în 
fotbalul nostru, inclusiv fede
rația de specialitate, trebuie 
să-și aducă, din plin, contribu
ția la realizarea ei.

Gheorghe NICOLAESCU

HUNEDOARA, 20 (prin tele
fon). Partidă cu o simbolică 
misiune, aceea de a trage cor
tina peste scena Diviziei A la 
în"hai<"-ea primului act al e- 
diției ’87/88. Și a fost o ieșire 
realmente spectaculoasă, dese
ori aplaudată, pentru că ambele 
combatante au evoluat cu ar- 
doa-e. angajat. Cu o paletă 
variată de exprimare în ofen
sivă. cu un joc aerisit, hunedo- 
renii au fost oei care au urcat 
primii la rampă. însă pînă la 
mult așteptata deschidere dc 
scor, drumul a fost, nu o dată, 
blocat de portarul Cristian prin 
intervenții in extremis. Așa s-a 
intîmplat în min. 4, la pătrun
derea lui Burlan, apoi în min. 
12. la voleul lui Suciu, precum 
și la pătrunderea Iui Cojocaru 
din min. 20. în toată această 
perioadă, bucureș tenii au căutat 
să temporizeze, neuitînd însă să 
și șarjeze pe contraatac. Cea 
mai periculoasă acțiune a lor am 
notat-o în min. 11, cînd Coraș, 
scăpat singur, a fost deposedat 
de Mărginean. Corvinul re:'"" 
te să schimbe tabela de marcaj 
in min. 26: Ia o acțiune în stil 
personal a lui Klein, centrarea 
acestuia este fructificată de 
SUCIU. de Ia 8 m, mingea in- 
trînd în plasă, atinsă în prea
labil de Cristian, eare și de data 
aceasta „ghicise" colțul. Tot Su
ciu are o bună ocazie trei mi
nute mai tîrziu. dar trimite cu 
capul pe lîngă bară. în min. 31 
centrarea lui Bardac întîlnește 
transversala, iar în min. 33 
„lobul" lui Dubinciuc trece de 
puțin pe lingă vindu. Două si
tuații favorabile și pentru stu- 
denți, prin Țicleanu (min. 32) 
și Pană (min. 42).

La reluare, Corvinul își con
tinuă ofensiva și în min. 50, o 
nouă acțiune a lui KIein, se 
soldează cu al doilea gol hune- 
dorean, centrarea celui mai bun 
jucător de pe teren fiind 
fructificată cu capul de COJO
CARU. Din acest moment se 
joacă mult mai deschis, chiar 
fără gardă și situațiile de gol 
alternează. Să le notăm pe cele 
mai dare: Iorgulescu este blocat 
de Burlan (min. 58); bomba lui 
Klein este deviată in corner de 
Cristian (min. 53); un șut vio
lent al lui Coraș, de la 18 m,

CORVINUL 
SPORTUL STUD.

2 (1)
1 (0)

Stadion Corvinul ; teren alu
necos ; timp innprat ; specta
tori — circa 4 000. Șuturi : 25—12 
(pe poartă 13—7). Coracve : 7—3. 
Au marcat : SUCIU (min. 26), 
cojocaru (mii. 50), respectiv 
IORGULESCU (min. 31).

COR. INUL: loniță 6 — Bar
dac 7, Mărginean 7 Dubinciue 7, 
Bejenaru 6,5 — Burlan 7, Petcu 
7 (min. 83 Slro-ia), Klcin 8,5 — 
Suciu 7 (min. 80 Tîrnoveanu), 
I. Cojocaru 7, Văeiuș 6.

. SP. STUDENȚESC : Cristian 
7,5 — M. Marian 6 (min. 49 Ior- 
gulesou 7) M Popa 6, Buclco 6, 
Munteanu H 6 — Pană 6, Țlcisa- 
nu 7, Bozeșan I 3 (min. 36 Ciucă 
7), Coraș 6,5 — Tîrlea 6. Stă- 
nici 6.

A arbitrat foarte bine I. Igna 
(Timișoara) ; la linie : I. Tăican 
(Tg. Mureș) și S. Necșulcscu 
(Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : MUNTEA
NU II, VAETUȘ CluCA, IOR
GULESCU.

La speanțe : 0—1 (0—0).

întâlnește bara (min. ti). Cea 
maj frumoasă fază a meciului 
s-a derulat în min. 75, tind la 
o centrare a lui Klcin — de 
această dată de pe partea dreap
tă — Cojocaru șutează puternic, 
mingea il zdruncină pur și 
simplu pe Cristian care res
pinge, însă Petcu reia alături 
numai de la 6 m. O nouă si
tuație favorabilă pentru Cor- 
vinul, în min. 78, cînd Cojoca
ru execută defoctuos (peste 
transversală) penaltyul acordat 
la faultul comis în careu asupra 
lui Klein de către Pană. Rată
rile se răzbună și în min. 84, 
IORGULESCU, după o combi
nație cu Țicleanu. reduce din 
handicap, conferind astfel fi
nalului de partidă o cotă în 
plus de tensiune. Pentru că bucu- 
reștenii forțează egalarea, însă 
gazdele irosesc o imensă ocazie 
în min. 87 prin Tîrnoveanu care 
trece mingea pe lîngă Cristian 
însă noroiul joacă ultima fes
tă, oprind balonul la un metru 
de linia porții.

Adrian VASILESCU

Juniorii republicani la încheierea turului

C.S.Ș. ARIPI PITEȘTI PIERDE DOAR UN PUNCT !
• Nemulțumirea antrenorului Aurică Reldeanu
Continuăm prezentarea clasa

mentelor Campionatului Republi
can ae juniori.

în seria a V-a a campionatu
lui nu surprinde atit clasarea pe 
primul loc a clubului școlar pi- 
teștean Aripi (unitate in care se 
muncește cu pasiune de mulțl 
ani), cit locul... 7 al echipei de 
juniori F. C. Argeș, clubul divi
zionar A care a dat mereu (șl 
continuă să dea) fotbalului ro
mânesc mari talente. Să fie vor
ba doar de un

SERIA
1. C.S.Ș. ARIPI
2. Sp. Stud.
3. Chim. Rm. V.
4. Viit,
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

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

Pitești 
Prog. Buc. 
CSȘ C. Arg. 
FC Argeș 
CSS 1 Buc. 
CSS Alex. 
Autob. Buc. 
CSS Km. V. 
Sp. 30 Dec.

SERIA <
UNIV. CV. 
CSS Craiova 
Viit. Craiova 
CSȘ Drob.Tr.S, 
CSS Tg. Jiu 
Sp. Man. SI. 
AS Drob.Tr.S.

„r^spiro" 1 Pro'

a V-a
io 1
8 1
8 1
7 1
4 2
5
5
4
4
2
2
1

a V!-a
11 9 o
11 7 3
li 7 0

!. 11 6 2
6
5
4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

ii
11
11

o 
o
1
1
2
2
0 10

2
1
2

0 39- 4 21
2 32- 9
2 27-10
3 26-14
5
6
6
6
6
7
7

24-15
16-21 
14-19 
18-24 
16-24 
14-24 
10-25 
14-61

17
17
15
10
10
10

9
9
0
6
2

2
1
4
3
3
5
5

18
17
14

14
11
10

8. El'Celrop. Cv. 11 344 15-21 10
9. FC Olt 11 335 14-16 9

10. CSS Cavacal ]1 308 17-27 6
11. Pandurii Tg. J. 11 308 15-29 6
12. Sp. Mun. C. 11 119 8-34 3

SERIA a V! l-a
1. CSM REȘIȚA 11 8 2 1 46- 8 18
2. Strungul Arad H 821 41-10 18
3. CSS Timiș. li 7 3 1 26- 9 17
4. „Poli" Timiș. 11 7 2 2 20-12 16
5. Viit. Timiș. ii 623 18-13 14
6 Met. Bocșa 11 5 1 5 26- 21 11
7. Gloria Reșița 11 425 15-21 10
8. Prog. Timiș. ii 416 17-35 9
9. U.T.A. n 4 0 7 15-16 8

10. CSS Lugoj 11 218 11-36 5
11. CSS Reșița H 119 16-39 3
12. CSS Jimbolia 11 119 8-39 3

SERIA a vi: l-a
1. CSS SIBIU ii 8 2 1 22- 8 18

2. Inter Sibiu ii 8 1 2 43-12 17
3. Viitorul A. I. ii 542 30-11 14
4. Viit. Huned. ii 623 25-17 14
5. Corvlnu H. ii 614 20-11 13
6. CSS Sebeș A. ii 524 24-29 12
7. Jiul Petroș. n 4 3 4 38-21 11
8. CSS Arad ii 326 14-20 8
9. Metalul A lud ii 326 15-22 8

10. Mec. Orăștie ii 2 2 7 11-37 8
H. Min. Paroseni ii 227 14-42 8
12. Gaz Met. Med. u 2 18 9-35 5

babil. Dar. revenind la lider,'să 
notăm lotul folosit de profeso
rul Mihai Georgescu în cele 11 
ețap- ale turului
— Petcu, 
Moise, Atanasescu, 1 
Ceaușu, Amărăzcanu, 
Florescu; Dumitrescu, 
Crivac, Bîră.

Dispută foarte strînsă, în seria 
a VI-a, între cele două fruc
tuoase pepiniere ale Craiovei, 
Universitatea șl Clubul Sportiv 
Școlar. Liderul a jucat tranșant, 
dar Aurică Beldeanu, antrenorul 
echipei, ne mărturisea, la în
cheierea turului, foarte supărat, 
că multe dintre echipele seriei 
folosesc jucători depășiți de 
vîrstă numai și numai pentru a 
reuși să cîștlge în fața univer
sității, că mulțl conducători de 
cluburi nu cunosc nici măcar 
prevederile elementare ale re
gulamentului întrecerii ! Iată și 
lotul pe care fostul nostru in
ternațional l-a utilizat în tur : 
Guran — Florescu, Volcu, Cotea, 
Predol, Gică, Clugulln, Volnescu,

Constantin,
PToeopie, Georgescu, 

Prosceanu, 
Dumitru, 

Ciungu,

Didi, Mitriță, Bonea j Jianu, To- 
lea, Cirlicl, Măceșeanu, Colan.

în seria a VII-a, pe prim ul 
Ioc se află C.SJM. Reșița (antre
nor — Francisc Varga, lot — 
lanu — Păun-escu, Stica, Bica, 
Doană. Lupu Pușcaș, Panduru, 
Sziss, Calofir Mathe ; Blănariu, 
Blidarii Miruț, Puia, Cojocaru), 
dar alte trei echipe, Strungul,
C. S.Ș. Timișoara și „Poli" Timi
șoara se află în apropierea li
derului, pe - - ■
două puncte ușor de recuperat- 
E adevărat. ' ”
mără printre 
productiv atac din toț 
natul...

In seria a VIII-a, o 
asemănătoare cu cea din seria 
a Vl-a. Două echipe din același 
oraș Sibiu, se află pe primîle 
locuri, despărțite de un singur 
punct. C.S.Ș.-ui (antrenor Eugen 
Boru) a jucat în următoarea al
cătuire : I. Rotar — Kenedi, So- 
bius, Stanciu, Kaufnad, Corsenti,
D. Rotar. Zotincă, Rusu, Ilu, 
Tătărean ; Luca. Ciora Rus, 
Topîrceanu Iancu. Surprinză
toare comportare- slabă a echi
pelor din Hunedoara, care in 
edlți’ie trecute, s-au numărat 
printre finalistele campionatului.

distanța a numai

dar C.S.M. 
echipele cu

se n u- 
rel mal 
campio-

situație

.>

I

I

CURSURI DE SCHI LA PREDEAL
PENTRU TOATE VÎRSTELE

HOTELURI SI RESTA-ÎNTREPRINDEREA DE TURJSM,
UR4NTE BUCUREȘTI, prin agenția de turism din Bd. Re
publicii nr. 68, în colaborare cu O.J.T. Brașov, organizează 
în primul trimestru al anului’1988 cursuri de schi la Pre
deal, în scrii de cite 6 zile, pentru începători și avansați.

Servicii : cazarea în vile (camere de 2—3 paturi) ; trans
portul pe CFR — tren accelerat cu locuri rezervate (op
țional) ; masă rezervată Ia restaurantul Clăbucct-sosire sau 
pe bonuri valorice ; cite 2—4 ore/zi cursuri practice sub 
îndrumarea unor monitori experimentați.

Plecări : 10, 16, 22, 28 ianuarie, 3, 9, 15, 21 27 februarie, 
4, 10, 16, 22 martie. -

La cerere, se asigură echipamentul sportiv necesar : schi
uri și clăpari.

La terminarea cursului se organizează un concurs și o 
festivitate de premiere. Cu această ocazie, se acordă „absol
venților" diplome și insigne.

Școala I.T.H.R. București dispune de un centru de . în
chiriere cu 150 echipamente sportive, schiuri și clăpari dc 
cea mai bună calitate și dc o garderobă specială.

Asociațiile și cluburile sportive, întreprinderile șt insti
tuțiile, școlile’ precum și toți doritorii dc a deprinde sau 
a se perfecționa în acest sport se pot adresa, pentru infor
mații de specialitate și înscrieri, la agenția de turism din Bd. 
Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), zilnic între orele 8—10.

V

Maja.ru


lii cadrul Balcaniadei dc handbal masculin SUEDIA CÎȘTIGĂ

DOUĂ VICTORII ALE „TRICOLORILOR"
BELGRAD (Agerpres). în 

orașul iugoslav Nis au înce
put întrecerile Campionatului 
Balcanic de handbal mascu
lin. In partida inaugurală, 
echipa României a întrecut 
cu scorul de 32—21 (15—10)
formația Bulgariei* Principalii 
realizatori ai selecționatei ro
mâne au fost Dumitru si Mo
canii (cîte 7 goluri). Berbece 
(6 goluri). „Tricolorii" au ob
ținut apoi, duminică seara, o 
nouă victorie, la scor: 22—10 
CU Turcia.

rr* ni
R.D. Germane a întrecut cu 
scorul de 26—25 (12—13) echi
pa Danemarcei,

DIN NOU CUPA DAVIS

ANCHETE LA SFlRȘIT DE AN

KASPAROV RAMINE CAMPION AL LUMII!
• Final tensionai, victorie în ultima partidă!
MADRID (Agerpres). Me

ciul pentru titlul mondial de 
șah desfășurat la Sevilla în
tre marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov șl Anatoli

FLACARA OLIMPICA

s-a Încheiat la ega-
12—12 puncte. Cum

BERLIN (Agerpres). In 
turneul internațional masculin 
de la Eisenach, selecționata

LONDRA (Agerpres). Cea 
mai bună sportivă britanică 
a anului 1987 a fost desem
nată atleta Fatima Whitbread, 
în urma anchetei inițiate de 
B.B.C., Whitbread a cucerit 
titlul de campioană mondială 
la aruncarea suliței, singura 
medalie de aur obținută de 
Marea Britanie fa întrecerile 
de la Roma.

in finala Cupei Davis, ce 
desfășoară la Gdteborg ți 
opune selecționatele Suediei și 
Indiei, după ziua a doua, 
scorul a devenit 3—0 în fa
voarea sportivilor scandinavi 
care gl-au adjudecat astfel 
trofeul. La dublu, perechea 
Mats VVilander, Joachim, Nys- 
trom a întrecut cu 6—2, 3—8, 
6—1, 6—2 cuplul Anand și 
Vijai Amritraj. în prima zi 
de întreceri, Wilander cîști- 
gase cu 6—4, 8—1, 8—3 la 
Ramesh Krishnan, iar Edberg. 
CU 6—3, 6—3, 6-1, la Vijai 
Amritraj.

A AJUNS LA MONTREAL
MONTREAL, (Agerpres).

Flacăra olimpică a Jocurilor 
de iarnă de la Calgary a so
sit la Montreal, unde a fost 
tatîmpinată de zeci de mii de 
locuitori, 
tivită țt, 
Montreal 
olimpică 
tatr-o cupă pînă la 28 februa
rie, ziua încheierii întreceri
lor de la Calgary.

Karpov 
litate: .
ultima partidă, a 24-a. a fost 
cîștigată de Kasparov, la 
mutarea a 64-a. conform regu
lamentului, la scor egal, ti
tlul a rămas în posesia lui, 
Karpov nereușind remiza care 
l-ar ti făcut campion al lumii t 

în vîrstă de 24 de ani, 
absolvent a] facultății de 
limbi străine din Baku. Garri 
Kasparov a cucerit titlul de 
campion al lumii în anul 1985. 
cînd l-a întrecut pe Karpov 
cu scorul de 13—11, cîștigînd 
în anul 1986 și meciul revan
șă cu 12,5—11,5 puncte.

1W.W.W.W.'

REGRETE TIRZII
| Nu ne îndoim că amatorii 
i de atletism, și nu numai ei, 
[ îșl mat amintesc de suede- 
i zul Ricky Bruch, unul din- 
! tre fruntașii probei de arun- 
j care a discului în deceniul 
i 8. Reputat pentru perfor- 
| manțele sale, între care șl un 
i 68,40 m, record mondial ega- 
( lat (ex aequo cu americanul 
i Jay Silvester), uriașul atlet 
[ nordic și-a cîștigat o anume 

faimă și datorită declarațiilor 
sale extravagante, din care 
rtu au lipsit — șocînd la 
timpul respectiv — și recu
noașterile că folosea. In mod 
curent, steroizi anabolizanți, 
adică doping 1 Cînd, scurtă, 
vreme după aceea, dopingul 
a ajuns să fie interzis și re
pudiat în perimetrul spor
tului, actorul de film Bruch, 
specializat în.pelicule de gen 
Pledone (și datorită asemă
nării fizice cu Bud Spen
cer), și-a permis să rîdă în 
gura mare de restricțiile 
dictate de C.I.O. și federa
țiile- internaționale, mențio- 
n.înd că dopingul ntUare ni
mic rău. în el si că nu-i de- 
cît o alarmă falsă — sau o 
prejudecată — faptul că uti
lizarea ur.or substanțe „aju
tătoare ar conduce la rui
narea organismului ! Ani în 
șir, însă, angajamentele lui, 
că va demonstra practic de 
partea cui e dreptatea, nu 
s-au arătat a fi decît o fan
faronadă, Bruch dispărînd 
(după 1978) din aria perfor
manței. în toamna lui 1984 
însă, la 38 de ani, el a rea
părut în prim-plan, izbu
tind un nesperat 71,20 m la 
Mal mg, nou record al Sue-

diei, in imediata apropiere a 
recordului mondial! Simțind 
că i-a venit apa la moară, 
Bruch s-a întrecut ta afir
mații sforăitoare șl epa
tante, una dintre ele reți- 
nînd cu deosebire atenția: 
„ml voi dopa pînă la 50 de 
ani și tot pînă atunci voi fi 
printre cei mai buni"?!

Fanfaronadă, firește, dar 
de la un punct încolo și in
conștiență, Iar nota de pla
tă n-a întîrziat mult! încă 
în 1985, fostul campion a 
început să se confrunte csu 
tot felul de neplăceri (verti- 
juri, dureri groaznice de cap 
etc.), eșuînd pînă la urmă 
într-o clinică de psihiatrie. 
Acolo, l-a vizitat recent un 
ziarist, care n-a descoperit 
decît „un bărbat îmbătrînit 
și neputincios, umbra celuia 
de altădată". Statuie a 
tristeții și a deznădejdii, 
Brucii însuși â încetat să 
mai joace teatru, părăsind 
rolul de guraliv și „po
seur". „Eu am fost un ne
bun, a acceptat el cu ne- 
ascunsă mîhnire, dar și mai 
nebuni au fost aceia care nu 
m-au oprit! De-acum o 
prea tîrziu șl trag ponoase
le, dar din pățania mea tre
buie să învețe alții ! Dopin
gul nu e decît o otravă".

N-ar mai fi nimic de com
pletat. Voluminosul dosar al 
dopingului și-a mai adăugat, 
iată, o pagină, dintre cele 
mai cutremurătoare. Cu 
Bruch, ce era de demon
strat, s-a demonstrat.

■i
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Ovidiu IOANIȚOAIA

în cadrul unei fes- 
primarul orașului 
a aprins de la torța 

o flacără ce va arde

BELGRAD (Agerpres). După
13 runde, ta turneul de șah 
de la Subotlca, se menține 
lider maestrul Antici cu 11,5 p, 
urmat de. Veres 9,5 p, Jesenski 
9 p etc. în runda a 13-a, Antici 
a remizat cu Perosevlci.

Campionatul Mondial de handbal feminin

SOFIA. 20 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 

Sala Sporturilor „Septemvri- 
iski" din capitala Bulgariei au 
luat sfîrșit întrecerile Campio 
natului Mondial de handbal fe
minin — grupa B. Turneul fi
nal. cu partidele de clasament, 
a adus fată ta fată. în disputa 
pentru primul loc, echipele cîș- 
tigătoare ale seriilor prelimi
nare, neînvinse de-a lungul 
competiției, reprezentativele 
României și Iugoslaviei — cam
pioana olimpică de la Los An
geles. A cîștigat, la capătul 
unei partide deosebit de dis
putate, echipa Iugoslaviei, cu 
23—20 (13—11), care s-a califi
cat astfel la Jocurile Olimpice 
de vară — 1988.

Consemnăm cu părere de 
rău că echipa noastră nu a 
mai reeditat evoluția bună din 
celelalte partide, tocmai în mo
mentul decisiv, în fața unei 
finaliste care putea fi învinsă, 
practicînd cel mai încîlcit și 
mai lipsit de orizont joc (ex
cepție primele 18 minute). Au

fost numeroasa ratările de tot 
felul (aruncări .peste poartă, ta 
bară sau portar),, pasele Ia ad
versare. Am notat pe cele mai 
importante: 11 în prima re
priză și 13 ta cea de a doua! 
Portarii noștri au fost ta zi 
slabă, iar Tîrcă a fost elimi
nată definitiv ta minutul 43, 
ceea ce a dus la o și mai ma
re scădere a randamentului a- 
tacului.

Marcatoare: Tîrcă 8, Cozma
3, T6rok 2, Tache 2, Verigea- 
nu 2, Buinărașu 2, Matefi 1, 
respectiv Z. Mugoșa 7, Vujicicl
4. Stoianovici 3, Galici 3, Ki- 
A ai 3, Jankovici 1, Ganici 1, 
Boșovici 1.

Au arbitrat foarte bine nor
vegienii T. Antonsen si O. 
Bolstad.

în celelalte meciuri de clasa
ment s-au înregistrat, în ordi
ne. următoarele rezultate: Un
garia — Austria 22—17 (12—5), 
R.D. Germană — Danemarca 
21—17 (11—8), Polonia — Bul 
garla 22—19 (12—12), R.P. Chi
neză — R.F. Germania 19—17

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• HOCHEI PE GHEAȚA

NEW YORK (Agerpres). — ta 
cadrul turneului pe care «1-între
prinde în S.U.A. o selecționată 
din U.R.S.S. » întllnit la Blo
omington echipa olimpică a ță
rii-gazdă. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 7—3 In favdarea ho- 
cheiștilor americani. Au asistat 
peste 15 009 de spectatori.

VARȘOVIA. (Agerpres). — La 
Varșovia s-a desfășurat meciul 
internațional amical de hochei 
dintre echipele de tineret ale 
Poloniei și Cehoslovaciei. Ho-

LA ORA CELUI MAI FRUCTUOS BILANȚ
(Urmart din pag. 1}

„ argintul". Nici Elena Șușu- 
nova, nici Alevtina Priahina, 
nici Svetlana Baitova sau Dia
na Dudeva, Boriana Stoianova, 
pentru a le cita pe cele mai 
autorizate dintre candidatele la 
locurile fruntașe ale „europe
nelor", n-au putut rezista mă
iestriei înalte etalate de gim
nasta română, campionatele de 
Ia Moscova transformîndu-se, 
practic, intr-un recital al gim
nasticii feminine românești. A- 
firmația are deplină acoperire 
dacă vom menționa că celelalte 
două gimnaste române prezente 
în concurs au fost și ele la 
mare înălțime. Astfel, Eugenia 
Golea, debutantă Ia competiția 
continentală, a evoluat cu stră
lucire, medaliile de argint Ga 
bîrnă) și bronz (sărituri) fiind 
o elocventă mărturie a gradu- 

„ iui de competitivitate atins de 
această componentă de nădejde 
a lotului nostru reprezentativ. 
Iar bilanțul impresionant cu 
care fetele noastre au înche
iat „europenele" a fost între
git de Camelia Voinea, meda
liată cu argint la sol, probă 
în care această sportivă confir
mă de fiecare dată valoarea 
sa deosebită. Ceea ce trebuie 
reținut după campionatele de 
la Moscova este faptul că tara 
noastră a fost singura care a 
avut cita două reprezentante

în fiecare finală, iar cele opt 
prezențe în finalele pe aparate 
s-au soldat cu șapte medalii, 
la două dintre cele patru probe 
— bîrnă și sol — locurile 1 și 
2 revenind gimnastelor din 
România. Cele 8 medalii (4 de 
aur, 3 de argint șl 1 de bronz) 
cucerite la „europene", rezul
tat prestigios care evidențiază 
cu strălucire valențele școlii 
românești de gimnastică, s-au 
constituit într-un solid și mo
bilizator stimulent al pregăti
rii Campionatelor Mondiale de 
la Rotterdam, evident cel mai 
greu și mai important examen 
competițional ai anului 1987.

S-o spunem din capul locu
lui, la „Ahoysportpaleis" din 
Rotterdam, gimnastica femini
nă românească a strălucit la 
fel de 
piiski" 
că de 
a fost 
xerciții impuse, cît șl cu „liber 
alese", 
făcut 
tului 
mai 
salbă_  __ _____....___ ____
nanță internațională, la loc de 
frunte sltuîndu-se succesul po 
echipe (fiind pentru a doua 
oară după Fort Worth ’79. cînd 
reprezentativa feminină a țării 
noastre cucerește medalia de 
aur a campionatelor mondiale) 
ți, ta premieră pentru gim-

puternic ca la „Olim- 
din Moscova. Chiar da- 
data aceasta întrecerea 
și pe echipe, atît cu e-

gimnastele române au 
din plin dovada talen- 
și pregătirii lor la cel 
înalt nivel, obținînd o 
de victorii de mare rezo

grupa B

(10—9), Canada — Franța 24— 
21 (13—11).

CLASAMENT FINAL: 1. Iu
goslavia, 2. România, 3. Unga
ria, 4. Austria, 5. R.D. Germa
nă, 6. Danemarca, T. Polonia, 
8. Bulgaria, 9. R. P. 
10. R.F. Germania, 11. Canada, 
12. Franța, 13. Olanda, 
nia, 15. Brazilia, 
d’Ivoire.

I»
Chineză,

... 14. Spa-
16. C6te

Ion GAVRLESCU

noastră feminină, cu- 
titlului de campioană 

la individual prin
nas ti ca 
cerirea 
absolută
Aurelia Dobre,' tînăra gimnas
tă de 15 ani, membră a clu
bului sportiv Dinamo Bucu
rești. Ca și la „europene", din 
nou am avut cîte două pre
zențe în fiecare finală și din 
nou bilanțul finalelor a fost 
de șapte medalii. Patru dintre 
componentele echipei noastre 
au urcat pe podiumul întrece
rii. Ele sînt : Aurelia Dobre 
(medalie de aur la individual 
compus și bîrnă, bronz — la 
sărituri și sol), Daniela Sillvaș 
(aur la paralele și sol, bronz 
la individual compus), Eugenia 
Golea (argint la sărituri) și E- 
caterina Szabo (bronz la bîr
nă). Deci, un total de 10 me
dalii (5 aur, 1 argint. 4 bronz)'.

Ce aspecte ar fi de subliniat 
pe marginea ultimei ediții a 

• Campionatelor Mondiale, de la 
Rotterdam ? După opinia noas
tră, în primul rînd, forța e- 
chipei noastre reprezentative, 
pregătită la cel mai înalt ni
vel prin .grija permanentă a fe
derației de specialitate și prin 
înalta competență a unui colec
tiv de tehnicieni de mare pro- • 
fesionalitate, omogen, entuziast, 
bun cunoscător al acestei discipli
ne (l-am numit pe Adrian Goreac, 
antrenor coordonator. Maria 
Cosma, Octavian Belu și A- 
drian Stan), echipă ta care fe-

GLASGOW RANGERS 
VICTORIE IN DEPLASARE

ta etapa de sîmbătă a oam- 
plonatului scoțian, Glasgow Ran
gers a învins în deplasare, cu 
2—0, pe Motherwell, prin golu
rile «Iul Fînigham (autogol) șl 
McColst. Alte rezultate : -
Glasgow — F.C. Aberdeen 
F.C. Dundee — Hearts 
Dunfermline Athletic — 
Morton 1—1 ; Hibernian 
burgh — F.C. Falkirk 0—0 
St. Mirren — Dundee 1 
0—1. Lidera clasamentului 
Celtic Glasgow, cu 38 p. 
Rangers ocupă locul 4, cu 35 p, 
avînd însă un joc mal puțin.

7 PUNCTE AVANS 
PENTRU LIVERPOOL I

Rezultate din prima ligă în- 
Arsenal Londra — Ever

ton 1—0 ; Llver-ool — Sheffield 
Wednesday 1—0 ; Oxford United
— Nottingham Forest 0—1 ; Port
smouth — Manchester '* " '
1— 2 ; West Ham United — New
castle United 2—1 ; Luton Town
— Southampton 2—2 ; Queens 
Park Rangers — Coventry 1—2 ; 
Wimbledon — Norwich 1—0. In 
clasament conduce Liverpool, 47 
p, care are un avantaj consistent 
față de Arsenal (40 p), Nottin
gham (37 p), Manchester U. 
(33 p) etc.

STATU QUO IN 
CAMPIONATUL FRANCEZ

ta etapa a 24-a a campionatu
lui Franței : Monaco — Paris 
S.G. 2—1, Saint Etienne — Niort
2— 0 Racing Paris — Metz 2—0, 
N ant at — Nice 0—1, Cannes — 
Toulouse 1—1, Bordeaux — Mont
pellier l—o, Toulon — Le Havre
3— 0, Lille — Lens 1—1, Brest —
Marseille 2—1. Laval — Auxerre 
0—o. ta urma acestor rezultate,., 
nu s-a produs nici o modificare 
In fruntea clasamentului : 1.
Monaco 35 p, 2. Bordeaux 32 p, 
3. Racing 32 -.

DERBYUL MILANEZ DECS 
PRINTR-UN... AUTOGOL I

Un autogol, al Iul Ferri, a de
cis derbyul milan ez din etana a 
12-a a campionatului italian : 
Intemazlonale — Milan 0—1. ta 
rest, AscolI — Florentina 3—0, 
Como — Torino 0—0, Empoli — 
Cesena 2—2, Napoli — Verona
4— 1, pisa .— Avelltao o—o. Roma
— Pescara 5—1, Juventus — 
Sampdoria I—1. Napoli continuă 
să conducă în clasament, cu 
21 p, urmată de Milan, cu 18 p, 
șl Samndona. cu 17 p.

ULTIMUL MECI DIN 
PRELIMINARIILE C.E....

...s-a disputat duminică la La 
Valetta, Portugalia Intrectnd 
Malta cu 1—0 (0—0). prin golul 
tal Frederlco (mln. 74). Partida 
a contat pentru grupa a 2-a , din 
care s-a oallflcat Italia (13 “*
urmată da Suedia HO P). 
galla (« p), Elveția (7 
Malta a p)

Celtic 
0—0 ; 
o—o: 
F.C, 

Edta- 
• tp r* 

United' 
l este 

iartermlnat
de 8—3

cheiștii cehoslovaci au 
învingători cu scorul 
(1-2, 4-0. *
• SCHI 

ZURICH
masculină_ __  ___
cadrul concursului Internațional 
de li Davos a fost clștlgată de 
suedezul Gunde Svan, In 42:04,7. 
urmat de norvegianul Pal Gun
nar Mlkkelsplass — 43:17,4.

ta clasamentul .Cupei mon
diale", după trei probe conduce 
Gunde Syan. El este urmat de 
compatriotul său Torgny Mogren.

S—1).
FOND 
(AgCrpres). — 

de 13 kilometri
proba 

din

United

exerciții 
cu com- 
mare di- 
premieră 
care re

telor li s-au asigurat 
din baremul maxim, 
binații și elemente de 
ficultate, unele în 
mondială, atuuri cu
prezentativa țării noastre s-a 
impus în fața celor mai pu
ternice echipe ale lumii. în al 
doilea rînd, succesul Aureliei 
Dobre, care a evidențiat în 
mod elocvent rezerva inepui
zabilă de talente viguroase de 
care dispune gimnastica româ
nească. Cele 5 medalii de aur, 
1 de argint și 4 de bronz cu
cerite la Campionatele Mon
diale de la Rotterdam repre
zintă cel mai fructuos bilanț 
dintre toate participările noas
tre la întrecerea supremă a 
gimnasticii și ele confirmă dru
mul ascendent pe care s-a în
scris în ultimii ani gimnas
tica noastră feminină, premisă 
pentru alte și prestigioase a- 
firmări la viitoarele competi
ții. Examene de maire angaja
ment și prestigiu, ele vor putea 
fi abordate cu succes numai 
printr-o mobilizare exempla
ră în procesul instructiv- 
educativ a tuturor facto
rilor implicați în marea per
formanță, printr-o analiză 
responsabilă 
reieșite 
șurate 
dorință 
ga noi 
tlgiosul palmares al gimnasticii 
feminine românești.

printr-o
a învățămintelor 

din competițiile desfă
ta 1987, printr-o mare 
ți ambiție de a adău- 
și noi victorii ta pres- o), 

porta. 
P) »*


