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Astăzi întrecerile continentale inter-duburi 1la 'fotbal

SUCCES DEPLIN ECHIPELOR ROMÂNEȘTI!
In Cupa Campionilor Europeni--------------------------------------------------------------- —-------- -—

DOUA FORMAȚII PIHfRAICf, 
STEAUA SI SPARTAK MOSCOVA, TATĂ i\ fAȚA
Din nou meci mare astăzi pe 

„Ghencea". Pentru a cita oară 
în acești ani care au văzut pe, 
de-acum, celebra arenă bucu- 
reșteană reputate echipe ale 
bătrînulul continent; ultima 
dintre ele numindu-se Sparta 
Praga, reprezentantă de frunte 
a unui fotbal bine cotat nu 
numai în Europa Centrală?

Trecînd cu brio, în urma sco
rului general, de formația ce-

In Cupa Cupelor-------------

hoslo-.-acă, pe care, se psate 
spune așa, a „Ingenunchiat-o* 
din primul foc. Steaua a pri
mit prin tragerea Ia sorți — 
pentru cel de-al doilea tur — 
o parteneră ceva mai puterni
că decit precedenta, pe cam
pioana U.R.S.S., Spartak Mos
cova, „ambasadoarea" unui fot
bal cu galoane mai vechi și 
mai proaspete în arena inter
națională : finalist, anul acesta.

la Euro ’SS, iar puțin mai tir- 
ziu, la J.O. de la Seul. învin
gător, In ultimul act, după con
fruntarea cu selecționata Bra
ziliei.

Dar și mai proaspăt este, de
sigur, succesul obținut de fot
balul nostru, săptămîna trecută, 
la Sofia, unde în clmpul de 
joc s-a aflat mal bine de O ju
mătate de echipă a Stelei. 
Lung, Iovan. Belodedici, Ko- 
tariu, Hagi șl Lăcătuș, fumi- 
zînd „U'-lui reprezentativ ju
cători pentru toate liniile. A 
fost o victorie strălucită. La

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag î-3)

HOTĂRÎTĂ SĂ OfIIIAĂ nr

„FIORI DE OCTOMBRIE", 
INTR-UN FESTIVAL DE TOAMNĂ

bt parcul apartiv Progresul 
din Capitală s-a desfășurat o 
tradițională ji mereu incintă- 
loara acțiune cultural-sportivă 1 
„Festivalul de toamnă", mani
festare de amploare organizată 
— sub genericul Daciadei — de 
Consiliul pentru Educație Fizi
că și Sport, Consiliut Organi
zației Pionierilor și Inspectora
tul școlar din Sectorul 5. A fost 
prima mare reuniune de după 
deschiderea anului sportiv șco
lar în acest sector, cu elevi din 
27 de unități de învățământ pre- 
zenți in tribunele „Centralului" 
de la Progresul, cu frumoase 
reprize de gimnastică și demon
strații de tot felul. Dar, înainte 
de toate, a fost ideea de a adu
na, intr-o splendidă duminică 
de toamnă, copiii „fără pro
gram’ din fața blocurilor.

Au venit, vrem să spunem, 
școlari din cartierele Rahova, 
Sălaj-Vicina, Pieptănari, elevi 
de pe Mărgeanului și din Se
bastian. Au venit însoțiți de 
profesorii lor de educație fizi- 
ci, precum fostul canotor Ște
fan Lupu și fosta atletă Elisa- 
beta Cepoi de la .143“ : școală 
mare, cu aproape 2 500 de elevi.

cu terenuri de sport, dar șl cu 
sprijinitori ai sportului: pro
fesorii Carmen Miron, direc
toarea acestei unități de invă-, 
țămint, Paula Istrate, direc
toare adjunctă, Rodica Simio- 
nescu, secretara B.O.B. Erau 
așa-zisele grupuri mici (nici..: 
300 de elevi !), cele mari fiind 
însoțite de directorii adjuncți 
Marian Vintilă (de la școala 
150), Raluca Herescu (148), Ion 
Mircescu (132), Niculina Oprea 
(147), Mioara Ranette (2), Mioa
ra Oprea (147), ca să dăm cite- 
va exemple.

Sigur, valoarea unui festival 
nu se măsoară numai in nu
mărul mare de participant, ci 
și in calitatea programului. 
L-am urmărit: o „vitrină-spec- 
tacol“ cu ce are mai bun, mai 
de perspectivă sportul de masă 
și de performanță din Sectorul 
5. Așadar, gimnastică, multe șt 
aplaudate reprize de gimnasti
că, cu ansambluri — laureate in 
diferite concursuri — de la Ca
sa pionierilor și șoimilor patriei

Vosile TOFAN

(Continuare în pag. 2—3)

S-a încheiat sezonul competițional la călărie

ȘT. STOICA (Steaua) - CAMPION 
LA CONCURS COMPLET

DUNDEE, 25 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). 
Iat-o pe Dinamo în ajunul pri
mei sale confruntări cu echipa 
locală, în turul doi al Cupei 
Cupelor. Ca șl înaintea primu
lui start al sezonului interna
țional, antrenorii Mircea Lu- 
cescu și Florin Cheran, împre
ună cu jucătorii, au studiat cu 
grijă adversarii. Se poate spu
ne că, la această oră, alb-roșii 
cunosc în amănunt jocul și 
forța formației antrenată de 
Jim McLean. înregistrarea pe 
caseta video a recentului meci 
din campionat Dundee United 
— St. Mirren, evaluarea critică

Cupa U.E.F.A, —=-------------

a acesteia, cit și ecourile pre
sei locale, au furnizat repere 
importante pentru abordarea 
cîț mai realistă a jocului de 
miercuri seara de pe stadionul 
Tannadice Park. Un lucru e 
clar pentru toată lumea: că 
J. McLean, „pierzînd trenul 
campionatului", mizează acum 
totul pe cartea meciurilor din 
Cupa Cupelor. A declarat-o pu
blic în ziarul Dundee Express, 
apărut marți : „Am clacat în 
campionat, dar ziua de vîrf a 
echipei mele este, de fapt, me
ciul cu Dinamo". Confrații de 
aici, care nu o dată au avut 
schimburi tăioase cu McLean, și

viceversa (antrenorul lui Dun
dee s-a plins. de pildă, că pre
sa nu l-a ajutat in jocurile cu 
Floriana), ne-au spus că „o e- 
ventuală calificare in turul ur
mător, în fața unui prestigios 
adversar cum e Dinamo, ar 
spori pînă la primăvară înca
sările clubului, destul de sărac 
în peisajul fotbalului scoțian". 
Și mai este ceva: în absența 
echipelor engleze, formațiile 
scoțiene vor să-și facă un tit
lu de mîndrie pentru fotbalul 
din insulă, atactnd calificarea 
In fazele superioare. Punînd 
la socoteală șl ajutorul supor
terilor locali, cei mal gălăgioși 
se spune, din Europa, dar fără

La Sibiu s-au desfășurat în
trecerile Campionatnloi Națio
nal de concurs complet, punîn- 
du-se, astfel, punct sezonului 
competițional la călărie. La fi-

REALISM SI IAICREOERE
MINSK, 25 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Cinci 
transmitem aoeastă corespon
dență, marți seara, mai sînt 24 de 
ceasuri pînă la începerea par
tidei Dinamo Minsk — Victo
ria, din turul II al Cupei 
U.E.F.A., programată miercuri 
în nocturnă. Peste zi, aici a 
fost un soare cu dinți (—1’Cel
sius la sosirea noastră). Acum 
însă e un frig uscat, sticlos. 
Toată lumea poarta șube, iar 
apa lacului „Komsomo’skoe", 
locul de agrement preferat al 
localnicilor, a înghețat. Nu e 
încă iarnă la Minsk, dar ea e 
pe aproape...

Fotbaliștii bucureșteni toc
mai au părăsit hotelul „Jubi- 
leinaia", îndreptîndu-se către 
stadionul Dinamo pentru un 
antrenament de acomodare. 
Pentru dimineața meciului an
trenorii preconizează o altă 
ședință de pregătire, menită să 
repună într'-o formă maximală 
o echipă care a suportat un 
zbor de aproape 4 ore. Victoria 
a deplasat tot lotul de jucă
tori, 19 la număr, antrenorul 
Halagian părînd, în linii mari, 
hotărît asupra 11-lui titular : 
Nițu — Cojocaru, C. Solomon, 
Mirea, Topolinschi — Ursu, D. 
Daniel, Ursea, Coraș — Cul-

cear, Damaschin I. Singurele 
semne de întrebare i-ar privi 
pe Ursu și pe Damaschin L in 
locul cărora nu ar fi exclus să 
apară. în ultima clipă. Bălan 
șl, respectiv, Țiră. Starea de 
spirit a bucureștenilor, am lă
murit-o încă o dată pe parcur- 
sul călătoriei aeriene, este una 
de realism și încredere. Aver
tizați asupra dificultății misiu
nii pe care o au de îndeplinit, 
în fața unei garnituri care, este 
sigur, se va „agăța" cu dispe
rare de întîlnirea de miercuri, 
dorind să iasă din „pasa nea-

Ovidiu IOANIȚOA1A

(Continuare in pag 2-3)
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Stelian TRANDAFIRE3CU

dupâ cum au apreciat unii din
tre specialiști. După desfășu
rarea probei de dresaj, pe. pri
mele locuri se aflau Viorel 
Bubău (Agricola Tg. Mureș) 

66,75 p. Dumitru 
Velea (Olimpia 
București) 69,25 p 
si Ionel Bucur 
(Dinamo) 70,25 P, 
concurentul 
Tg. Mureș 
trîndu-și 
de lider și 
proba de _

Concursul complet a încheiat sezonul com- 
petițional de călărie, stelistul Șt, Stoica — 
aici in timpul probei de obstacole 

obținînd o frumoasă victorie 
Foto : V. CIRDEI — Sibiu

au participat 17 concu- 
și 3 echipe, care au be-

nale 
renți 
neficiat de un timp foarte bun 
și, în ceea ce privește proba 
de fond, de un traseu mai... 
ușor ca în anii precedenți.

din 
păs- 

poziția 
după 

r____  fond,
^secvență" în care 
cea mai bună com
portare 
Ștefan 
(Steaua), 
luat, astfel, o se
rioasă opțiune pen
tru pozițiile de pe 
podium. Și cu toa
te că traseul de 
la fond â fost ceva 
mai accesibil, t.q- 

•tuși patru dintre 
concurenți “ *" 
reușit să-l termi
ne, astfel 
proba de obstacole 
au mai rămas în 
cursă doar 11 spor
tivi. Liderul, Vio
rel Bubău, a dobo- 
rit trți bare des- 
chizînd calea spre 
titlu lui Ștefan 
Stoica, el cucerin- 
du-1, astfel, pentru 
prima oară. Să 
mai notăm, de a- 
semenea, că la ob- 
mai bune evoluții 
Mihai Aluneanu

a avut-0
Stoica 

care a

n-au

că la

Pentrp eontlniaa erăștere a competitivității
spoyttgltti in-y arena' internațională

O MEDALIE DE ARGINT-PREA „TRANSPARENTĂ' PENTRU
A ASCUNDE REALA MEDIOCRITATE A
• Doar doi pugiliști au 
olimpic, dar și așa bilanțul putea fi mal
de... indisciplină • Munca de selecție și pregătire din secții - mult sub cerințe

• Există posibilități de relnnodare a

avut valoarea $1 forma necesare pentru a urca pe ringul 
bun 9 Indiscutabile talente stopate

Printre sporturile care au contribuit 
zestrea de medalii a delegației noastre

la 
_ -----____________ la

recentele Jocuri Olimpice s-a numărat și 
boxul, în ciuda numărului mic de spor
tivi (2) care l-au reprezentat. După cum 

„Pana" Daniel Dumitrescu . s-a 
în finalele turneului olimpic, 
medalia de argint. Deși este 

bună performanță realizată de 
noștri la J.O. în ultimii 12 

nu a avut darul să satisfacă

frumoaselor tradiții
doi boxeri români, Daniel Du
și Francisc Vașțag, puteau re-

BOXULUI NOSTRU
me. Vă dați seama

se știe, 
calificat 
obținînd 
cea mai 
pugiliștii 
ani, ea „ ______ ______ _ ________
decît_ parțial. Ba, mai mult, acest „argint" 
invită din nou la o privire critică asu
pra actualei stări de lucruri din sportul 
nostru cu mănuși. Despre aceasta, însă, 
vom reveni mal jos. Să vedem mai întîi

dacă cei 
mitrescu.
aliza mai mult pe ringul olimpic. Iată, 
în acest sens, două păreri competente, 
de la doi martori oculari : „Pentru mine 
— ne spunea antrenorul Relu Auraș, 
care i-a asistat la colț pe boxerii români 
pregătiți de el pentru această mare com
petiție —, turneul olimpic a fost ca un 
vis frumos în care s-a intercalat mereu 
un... coșmar. După primele victorii pe 
care le-a obținut Daniel Dumitrescu, a 
venit „dușul rece" al înfringerii lui Fran- 
cisc Vaștag. descalificat în ultimul mi
nut de luptă al unui meci pe care îl cîș- 
tigase pînă atunci detașat și fără problc-

ce a însemnat asta 
pentru mine, care l-am pregătit și i-am 
stat în colț și la Brondby. in Danemar
ca, și ia Havana, în Cuba, unde a cu
cerit titlurile de campion european și 
mondial de juniori... Vaștag avea mari 
șanse să urce pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului și la J.O. Toate speranțele 
noastre s-au legat apoi de Dumitrescu. 
Acesta a avut o comportare exemplară, 
pregătindu-se cu ambiție și conștiinciozi
tate, fiind mai disciplinat ca niciodată. 
A mers de la meci la meci mai bine — 
amintiți-vă partida cu olandezul Regilio 
Tuur (învingătorul campionului mondial 
Kelcie Banks) și pe cea din semifinala 
cu reprezentantul gazdelor, Lee Jae 
Hyuk. Patru meciuri cîștigate, dintre care 
trei cu decizii de 5—0, l-au adus pe Du-

stacole cele 
le-au avut __ ________
(Olimpia), Ionel Bucur (Dina
mo) și loan Țincu (C.S.M. 
Sibiu).

La echipe, după proba de 
fond, la controlul medical, ca
lul unuia dintre eoncurenții de 
la Steaua. St. Moeanu. a fost 
respins, astfel că steiiștii au 
ieșit din competiție, deși se 
aflau la conducere primul loc 
revenind dinamoviștilor, care-și 
păstrează titluL

REZULTATE : individual —
1. ȘT. STOICA (Steaua) cu Ben 
109,90 p — campion național,
2. V. Bubău (Agricola) — Rimei 
110,95 p, 3. I. Țincu (C.S.M. Si
biu) cu Olac 121,25 p ; echipe 
— 1. DINAMO (I. Bucur cu 
Matelot, D. Petricioiu cu Ve- 
ronez) 314,05 p — campioană 
națională, 2. Olimpia 428.60 p.

I. IONESCU, coresp.

în Divizia A la volei (f)

FARUL _ MARATEX 3-0
jucat 
divi- 
volei

Cornel POPESCU 
Petre HENȚ

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ieri, la Constanța, s-a 
în devans partida dintre 
zionarele A feminine de 
Farul și Maratex Baia Mare, 
Echipa locală a cîștigat cu 3—0 
(4, 3, 7), în mai puțin de o 
oră, dominînd clar jocul. S-au 
remarcat : Gulniza Lică, Nata
lia Grigoraș și Elena Bălan de 
la învingătoare, Valerica Maier 
de la învinse. Arbitri: M. Sta- 
mate și Gh. Vișan (C. POPA, 
coresp.)



SURPRIZE Șl SCHIMBARE DE LIDER (temporară ?)
A DE JUDO

AVAl

ÎN COMPETIȚIA DIVIZIONARĂ
»

pînă la etapa următoare — a 
trecut pe primul loc în cla
sament. N-au lipsit nici sur
prizele. Astfel, Carpați Mirșa 
docul 12 Înaintea acestei eta
pe) a dispos cu 4—3 ce .AS_A. 
Tg. Mures docul 3) și a pier
dut cu 2—3 îi: fața formației 
C5.5L Bsrresti. Lată celelalte 
rezultate : 
I—0, cu C 
ca Dar nou 
cu AAA- șî 
Iad 7-4;
bcara 6—L Kt 
«■ Rulmertii 
Boeuesti 6-1 
7—6; CLSJL B 
mertul 6—4 s 
4—3. AAJ 
4—3 și cu R

Suita surprizelor din etapa 
. Inaugurală a Diviziei A de 
judo a fost continuată și In 
cea de a doua. Spectetuinase 
ni se par, îndeosebi, schimba- 

. rea liderului, coborirea f~w- 
ției din Tg. Mureș de pe local 
3 pe poziția a 6-a și victoria 
echipei Petrochimistul Pitești 
(locul 19 Înaintea acestei eta
pe) asupra Strungului Arai 
(locul 6). Iată cîteva amănun
te, rezultatele complete și cla
samentul Ja zi*.

ORADEA. De a lungul celor 
17 partide disputate tn locali
tate au fost consemnate r - 
mai puțin de 6 rezultate sur
prinzătoare : Petrochimistal Pi
tești n-avea. teoretic, md cea 
mai mică șansă în fata Strun
gului Arad dar cu toate aces
tea, a obținut victoria si tocă 
la un scor categoric, 5—1 ; »- 
ceeași echipă pitește ană a ieșit 
învingătoare în întRnirile cu 
alte două formații bine cotate. 
Constructorul Miercurea Cioc 
3—3 (3—1 la ipponaveraj) și 
T.C.L Oradea 3—3(2—1); Nitra- 
monia Făgăraș a pierdut net 
(2—S) întîliiirea cu Rapid Sin
teza Oradea si la limită Q— 3) 

L STEAUA 18 19 • U- 4 M
2. Dlnamo Bac. !• 19 9 0-4 19
3. Rapid Buc. 14 lt t *t-2t 19
4. Dlnamo Bv. lt 9 i »-n 9
5. Strungul Arad lt 1 8
4 ASA Tg. M. M 7 9 ia-r: 7
7. CSM Borzești IC 7 > n-» 7
2. „V C.F.R. 10 4 4 n-27 9
S. Rapid Sinteza 1« 5 5 W-*7 $

10. „Poli" Iași 9 S 4 2C>n 9
ÎL Constr. Alba 19 S 9 TT-M 9
12. Constr. M.C. X9 4 4 »-X2 4
IX Petro chimism! 9 4 S *3-15 414. T.C.L Oradea M 9 i n-3t 9
IX Carpațl Mlrța 9 9 < 3
IC. Nitramonia 9 1 7 n-c 9
17. Danubiana 9 8 7 19-49 1
18. Independența 9 1 8 17-C 1
19. Locomotiva 10 1 9 19-0 1
20. Rulmentul 10 t 19 9-57 9
21. Oțelul Galați 10 t 10 9-58 9

partida cu Strungul ; ultima 
clasată, Oțelul Galați, a avut 
un avantaj de 3—0 în medul 
cu Strungul, fiindu-i necesar 
un singur punct pentru victo
rie, pe care însă nu l-a obți
nut, pierzînd cu 3—4.

Celelalte partide, deosebit de 
disputate și ele, s-au încheiat 
eu rezultate scontate : Strungul 
a dispus, în ordine, de Rapid 
Sinteza, 3—3 (2—0) și de T.C.I. 
Cu 4—3; Rapid Sinteza cu 
Constructorul M. Ciuc 4—2, cu 
Petrochimistul 4—1 și cu Oțe
lul 6—1 ; Constructorul M. 
Ciuc cu T.C.I. 4—2, cu Oțelul 
6—1 și cu Nitramonia 3—3 
(3—2) ; T.C.I. cu Oțelul 4—1 si 
cu Nitramonia 2—5 ; Petrochi
mistul — Oțelul 6—0. (Ilie 
QHIȘA — coresp.).

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. Dorința de victorii 
a celor 7 echipe prezente aici 
și mai ales „duelul11 indirect 
dintre principalele pretendente 
la titlu, Dinamo București și 
Steaua, au făcut întrecerile viu 
disputate și de apreciabil ni
vel tehnic. Steaua a reușit să 
adune mai multe puncte decît 
Dinamo și astfel — cel puțin

REZULTATE DIN iNTRECERILE DE HOCHEI
DIVIZIA A, GRUPA A II-A

Patinoarul din Miercurea Ciue 
a găzduit timp de o săptămînă 
întrecerile turului I al Campio
natului Național de hochei Di
vizia A, grupa a doua valorică, 
la care au participat 8 echipe : 
Lotul republican (18 ani), C.S.M. 
Suceava, I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe, Sportul Studențesc
Petrolul Brașov, Tîrnava Odorhei, 
Metalul Rădăuți șl Electromureș 
Tirgu Mureș. In acest tur inau
gural victoria a revenit lotului de 
18 ani. care a terminat neînvins, 

în generat competiția a prile
juit meciuri echilibrate. Sub orice 
critică s-a prezentat Petrolul Bra
șov, atît în ce privește efectivul, 
cit și pregătirea. Au fost folosiți 
Jucători legitimați la alte forma
ții, ceea ce a pus echipa în si
tuația de a absenta la ultimul 
meci, neavînd decît 7 Jucători, 
inclusiv portarul 1

REZULTATE TEHNICE : Lotul 
13 ani : 7—3 cu C.S.M. Suceava, 
9—0 cu Metalul, 8—3 cu Electro
mureș, 7—1 eu Sp. Stud.. 5—1 cu 
I.M.A.S.A.. 4—4 cu Tîrnava. 5—U

CAMPIONATUL DE JUNIORI I, GRUPA I
La Gheorghenl și Galați s-au 

disputat primele două tururi ale 
Campionatului Național de juniori 
I, grupa I, la care au fost în
registrate următoarele rezultate :

TURUL I. C.S.Ș. Sport Club 
Miercurea Ciuc 4 4—3 și 3—3 cu 
C.S.Ș. 2 Constructorul Galați, 
9—4 șl 2—6 cu C.S.Ș. Viitorul 
Gheorghenl, 9—5 și 16—1 cu C.S.Ș. 
Triumf Buc. ; C.S.Ș. 2 Construc
torul Galați : 5—1 și 5—1 cu Viito
rul, 6—0 șl 10—0 cu Triumf ; 
C.S.Ș. Viitorul : 33—0 și 14—5 cu 
Triumf. (Bela MALNASI — co
resp.).

TURUL al n-lea. C.S.Ș. Sport 
Club M. Ciuc : 6—2 și 4—5 cu

SNan co
S-M. B
tna Boc
: ra Re-

| CB

T'Xl-jei

cf-irială eottittai. 
în at. Pină la relaarea

reș, 18- 20 r.osembrh 
care trei formații 
Mureșul Tg. Mzres- 
Bacău și Chimistul Rr 
intră in rfocul- ccp: 
per.e. Să notăm a «fl 
a resjxtcta strict cran 
In prima decadă a 
iembrie (6—9) formați 
nine (în prima etapă

cu Petrolul (neprez.) : 1.MA.S.A. 
Sf. Gh. : 11—2 cu Tîrnava. S—4 
cu Sp. Stud.. 5—3 cu Electromu- 
reș, 17—2 cu Petrolul 18—* eu 
Metalul ; Tlrnava Odorhei : 1—1
cu Sp. Stud., 7—3 cu Petrolul 
5—4 cu Metalul, 9—4 cu Electro
mureș, 9—3 cu C.S.M. ; Electro
mureș Tg. Mureș : 5—1 cu Meta
lul, 17—4 cu Petrolul. 4—0 
cu Sp. Stud. ; Sportul Studențesc 
T.C.M.B. : 12—2 cu Petrolul. 7—2 
cu C.S.M., 4—2 cu Metalul ; C.S.M. 
Suceava : 6—5 cu Metalul. 7—4 cu 
Petrolul, 6—5 (!) cu I.MA.S.A. ; 
Metalul — Petrolul 13—3.

Au arbitrat : M. Presneanu, Gh. 
Tașnadi, I. Becze. T. Szabo. C. 
Covaliu, Em. Both. G. Săndules- 
cu, A. Balint, A. David.

CLASAMENT : 1. Lot 18 ani 13 
p. 2, I.M.A.S.A. 10 p (55—28), 3. 
Tîrnava lo p (39—32), 4. Electro
mureș 8 p, 5. Sportul Studențesc 
T.C.M.B. 7 p, 6. C.S.M. Suceava 
6 p, 7. Metalul Rădăuți 2 p, 8. 
Petrolul Brașov o p.

Vaier PAȘCANU — coresp..

Viitorul, 12—2 și 14—3 cu Triumf, 
1—2 șl 6—5 cu Galați ; C.S.Ș. 
Viitorul : 13—0 și 12—2 cu Triumf, 
0—2 și 9—5 cu Galați ; C.S.Ș. 2 
Constructorul Galați : 8—2 șl 10—2 
cu Triumf. (Telemac SIRrOPOL 
— coresp.).

CLASAMENT : 1. C.S.Ș. Sport 
Club M. Ciuc 17 p, 2. C.S.Ș. Vii
torul Gheorghenl 16 p, 3. C.S.Ș. 
2 Constructorul Galați 15 p, 4. 
C.S.Ș. Triumf București 0 p.

Au primit pedepse de rea con
duită (io minute) : Cs. Roman 
(M. Ciuc) 1. A. Elekes (M. Ciuc) 
1, M. Pavel (Galați) 2. C. Zapșa 
(Galați) 1, V. Toader (Galați) 1. 

calnici după victoriile pe toată 
linia obținute de Dinamo Bra
șov. Neînvinsă a fost și Rapid 
București. Peste așteptări au 
concurat și formațiile studen
țești Universitatea C.F.R. Cluj- 
Napoca și Politehnica Iași. Re
zolutele: Dinamo cu Indepen
dența Sibiu 7—0. cu Construc
torul Alba Iulia 6—1, cu Poli
tehnica 5—1, cu Universitatea 
CF.R 4—3 si cu Locomotiva 
Ploiești 6—1 : Rapid cu Loco
motiva 6—1, cu Politehnica 
3—2, cu Ir.cep -.dența 4—2, cu 
Otr.strurttrul 4—1 și cu Uni
versitatea C.F.R. 3—3 (2—1) ; 
Politehnica cu Constructorul 
-—2. cu Locomotiva 3—3 (3—1) 
si ca Universitatea C.F.R. 
3—3; Universitatea C.F.R. cu 
Loc. moti v a 7—0 si cu Inde- 
pc-i -ța 4-3; Constructorul 
ca Locomotiva 4—3 ți cu Inde
pendența tot 4- (Carol 
GRETA — coresp.).
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SELECJIE PENTRU GHIZI MONITORI SCHI
O.N T CABRAȚI BRASOV organizează în zilele de 28, 

29 și 3C octombrie a.o examen de selecție în 'vederea 
obținerii atestatului de ghid monitor schi.

Condiții : studii medii, cunoașterea unei limbi străine 
circulație internațională (engleza, germana, franceza) și 
Ce Încadrați tn muncă

La prezentare, candidați! vor avea întocmit dosarul 
următoarele acte: copie după certificatul de naștere, copie 
după certificatul de studii, recomar.dare-adeverință de la 
locul de muncă, cazier juridic, certificat medica] (examen 
neuropsihiatric și O.R.L.), două fotografii de 2x3 cm.

Informații suplimentare la telefoanele 922/6.23.10 și 1.31.74.

de 
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cu

i - -....... - fANUNȚ
Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport. 

Jî cu sediul in București, str Vasile Conta 16. sector 1, orga- 
șj nizează in condițiile Legii nr. 12/1971, un concurs pentru 
g ocuparea postului de consilier Juridic principal. înscrierile 
Ș se fac la Serviciul personal pînă la data de 5 noiembrie 1988. 
§ Relații suplimentare la telefon 11.10.05 si 11.79.70 - inte- 
șj rior 260 sau 221.

PRIMELE CLARIFICĂRI
„Plutonul'1 seriei de fruntea 

poloului nostru s-a și răsfirat 
la jumătatea primei faze a 
campionatului — faza etapelor 
duble săptămînale. Aceleași trei 
echipe medaliate în ediția an
terioară și-au etalat veleitățile 
pentru podium, cu o inversare 
de roluri insă : Steaua înain
tea Crișului, grație atuului ti
nereții... Liderul e autoritar, 
fiindcă Dinamo a mers din vic
torie în victorie. Formația an
trenată de Dinu Popescu șl Li- 
viu Kăducanu (al doilea încă 
titular în rîndul jucătorilor din ■ 
Șos. Ștefan cel Mare) are a- 
vans în clasament dar e depar
te de a se socoti liniștită. Dru
mul spre titlu e lung, urmează 
returul, apoi — după pauza de 
iarnă —vor mai fi trei turnee 
finale ale primelor sase clasate. 
Iar dacă „saptele" orădean se

SUPORTERI ?
Trecuse mai puțin de un mi

nut de la încheierea meciului 
dintre Rapid și Textila I.A.S. 
Zalău, cînd pe terenul de joc 
st-a făcut apariția un huligan 
(conducerea clubului ar trebui 
să-1 depisteze) care l-a prins 
de re varul hainei pe antrenorul 
bocaresten celor. Tiberiu Milea, 

‘ ‘ -1 că din cauza nepri- 
sale gîuleștencele au 

ida cu har.dbalis- 
Zalău. Iată că unii 

suporterii Rapidului 
iacă suporteri se pot numî),

acuzfeK 
ceperîi 
pierdut pa> 
tele (fin ” 
dintre
după ce au parcurs, pe rînd, 
favele acuzațiilor aduse arbitri
lor, apoi Jucătoarelor, acum 
se._ război'

jucătoarelor,
esc cu antrenorul 
le spunem că acesta 
dintre foarte bunii 

ră ai handbalului 
nostru feminin, dovadă fiind și 
faptul că el a fost numit, an
trenor secund la lotul național 
de tineret feminin ? Dar vic
toria nu depinde numai de el...

ANA BĂLĂNEAN -113
Golgetera turului campiona

tului Diviziei A. cu 113 goluri 
înscrise. Ana Bâlânean — fapt 
aproape incredibil — a început 
să joace handbal «ie performan
ți la _U ani! Jtatom ■•- 
desta narz carieră «Se haadba- 
Hstă aatre»aruM Gh. Tadîci. 
El a stict să-aâ pană ia valoa
re terța pe care am dobin- 
dit-o ■—riad ia țară, zlătari 
de părinte «tei. la sapă, la co- 
sâtte tteoăaâ. la adoaatui lena- 
*etec tn Șeristeața •
a ,t„ i să teatatai că
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prezintă în scădere de ritm, 
campioana simte, în schimb, 
tot mai aproape... răsuflarea 
fierbinte a poloiștilor de la 
Steaua, care au încetat să mai 
reprezinte doar o echipă ce dă 
culoare întrecerii : elevii lui 
Viorcl IJus — și el tînăr, ca 
antrenor desigur — sînt mai 
întăriți, la propriu și la figu-

Chiar da 
l-a împied 
toate întîi 
echipa sa, 
a... benefit 
meciurile 
arădenii — 
ciabil în < 
feul Sportu 
luri înscris 
mă dinamc 
Gordan — 
(Steaua) 3Z. 
A. Georges

Doi 
(cu

dintre cei mai cunoscuți poloiști români 
numărul 11) si Liviu Răducanu, surprin 

mai recent derby, cu Grisul 
Foto :

în actuala ediție, anunțînd 
și arâtind în fapte

rat, 
tn vorbe 
că reprezintă un contracandidat 
demn de luat în seamă la ni
velul luptei pentru întîietate.

Pe ansamblu, partidele turu
lui nu au avut dinamismul, 
creșterea valorică așteptate. Să 
subliniem totuși modul în care 
au înțeles să se angajeze for
mațiile socotite cu șansa a 
doua în ultimele meciuri, de 
sîmbâtă și duminică, faptul că 
ele (Voința, spre pildă) și-au 
apărat, înțr-adevăr, șansele, 
nu așa cum se intîmplase la 
alte apariții.

ceriu (V( 
(I.L.T.) 29, 
Gcambașu 
pescu (Din 
nul) 24, A 
22, Lupesc 
niuc (CSU-

CLASA
1. DINAMO
2. Steaua
3. Criștil
4. Rapid f
5. CSU-TMLT
6. Voința Cj.
7. IX. Tim.
8. Vagonul

„35 DE SECUNDE !
Reluind șirul unor însemnări 

scurte — precum durata unui 
timp de atac —. vom remarca, 
mai întîi, competenta 
clere făcută de fostul 
handbalist Cristian

apre- 
mare 

Gațu : 
„Steaua se apără foarte bine". 
Intr-adevăr, echipa militară 
are cel mai m.ie număr de go
luri primite 73. in timp ce di- 
aamo . iști: au primit 91 în 14 
partide din tur. • Campionii 
s-au arătat, in schimb, cei mai 
productivi, cu un toti de 184 
Ge puncte marcate (diferența 
față de clasamentul la zi se ex
plică. cum credem că ați înțe
les, prin scăderea golurilor

rc.i'iz j 
în de-ițin.
• Doi ii).
Andrașoni 
împreună 
din activu
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Iești are ct 
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gurînd îr 
portarul t

SEZONUL ALB NU
IN AȘTEPTAREA Z.

A trecut timpul cînd previ
ziunile meteorologice erau u- 
neori apreciate ca aproximati
ve. Acum, cu sateliții care ob
servă de la sute de kilometri 
evoluția vremii pe întreg glo
bul. misiunea oamenilor care 
_prc,r.ostichează“ ce temperatu
ră va fi în următoarele zile 
este mai ușoară. Iată. în ulti
mul timp, meteorologii ne a- 
nunță că vremea este în ră
cire ușoară, că în zonele intra- 
montane temperatura va scă
dea sub 0 grade, iar la peste 
1800 de metri se anticipează la- 
povițâ și ninsoare...

Deci, vești bune pentru iu
bitorii sporturilor de iarnă. La 
Federația Română de Schi- 
Biatlon și Bob-Sanie. secreta
rul responsabil, Ștefan Sava, 
ne spunea : „De mal multe se
zoane zăpada nu i-a prea răs
fățat pe schiori. Stratul des
tul de subțire din anii trecuți 
a creat multe neplăceri spor
tivilor și organizatorilor de

competiții. 
să nu m; 
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MIJLOACE MODERNE DE PR
Antrenorii boberilor, Dorcl 

Cristudor (seniori) și Ion Du- 
minicel (juniori), au avut un 
program destul de încărcat. Pi- 
Ioții au executat nenumărate 
coborîri pe „simulator" și acest 
fapt _l-a determinat pe Dragoș 
Panaitescu să afirme : „Antre
namentele piloților pe «simula
tor» sînt metode noi de pregă
tire și rezultatul lor se va ve
dea. sper, în coborîrile din con
cursuri. Boberii noștri, recu- 
r.oscuți pentru talentul lor, 
s-au acomodat rapid și rezul
tatele se vor vedea cît de cu- 
rînd“.
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(Urmare din pag. I)
care și-au adus contribuția toți 
componenții primei selecționate 
a țării și, prelungindu-se încă 
o singură săptămînă, bucuria 
resimțită de, „tricolori" va 
menține, sperăm, o bună stare 
de spirit în rindurile acelora 
care vor evolua astăzi pe 
„Ghencea", ca și, doar cîteva 
ore după aceea, pe terenul lui 
Dundee United.

In ceea ce privește formația 
noastră campioană, ea abor
dează cu deplină încredere jo
cul cu Spartak Moscova. Mă- 
surînd exact potențialul parte
nerei de întrecere (cu ajutorul 
înregistrării pe film a ultime
lor sale partide). Steaua are 
în același timp, șl conștiința 
valorii ei, apreciată la adevă- 
ratele dimensiuni și de condu
cerea tehnică a clubului mos
covit. întîmplarea face (în îm
prejurarea în care Bumbescu 
a devenit din nou indisporib;' 
ca, în linii mari, ,ll“-le Stele: 
pentru meciul de astăzi să fie 
cel aliniat în prima manșă cu 
Sparta Praga, adică Lung — 
Dan Petrescu, lovan, Belode- 
dici, Ungureanu — T. Stoica. 
Rotariu, Balint (I. Dumitrescu). 
Hagi — Lăcătuș, Pițurcă (Pena).

Cu două semne de întrebare 
se menține. Iată, formula de 
echipă care, la startul actualei 
ediții a C.C.E., s-a comportat 
strălucit.

Pentru meciul de astăzi, re
petăm, mai greu decît cele sus
ținute în turul întîi, încurajă
rile venite din partea susțină
torilor Stelei trebuie să se facă 
simțite în toate cele 90 de mi
nute (nu o dată hotărîtoare in 
privința scorului general), ori
ce „fading" al tribunelor, ma
nifestat prin pierderea răbdă
rii, servind partenerei de între

cere. Așa cum s-au petrecut 
lucrurile și cu alte prilejuri. 
Să ne amintim că la Sofia au 
fost 3000 de entuziaști suporteri 
români. Astăzi pe „Ghencea" 
vor fi de zece ori mai mulți.

Referitor la formația oaspete, 
ea a sosit la București cu un 
moral bun, urmare a victoriei 
(1—0) realizată în campionatul 
unional, simbătâ, cînd a între
cut. intr-un veritabil derby, pe 
Dinamo Kiev, cu care, acum, 
se află la egalitate de puncte 
<35 a.-nbcle duetnd trena lide
rei. Dnepr. .Jucătorii mei, ne 
spunea ieri antrenorul Con
stantin Beskov, s-au depășit pe 
ei înșiși, dorind, pe de o parte, 
să se reabiliteze în fața su
porterilor de pe arma înfrin- 
gerii suferită in meciul cu Tor
pedo. iar pe de altă parte să 
tranșeze in favoarea lor marca 
rivalitate cu Dinamo Kiev". 
Solidtindu-i un pronostic pen
tru meciul de azi, cunoscutul 
tehnician ne-a declarat urmă
toarele : „Spartak Moscova de
ține o bună formă sportivi, iar 
Steaua, nu spun o noutate este 

_• echipă europeană de prim 
rang. Toți jucătorii mari, toate 
echipele mari n-au nevoie să 
folosească cuvintele, ele se ex
primă pe cimpul de Joc". Kid 
in privința formulei de echipă 
pentru meciul de azi n-am pu
tut afla mare lucru, antrenorul 
sugerind doar că ea ar putea 
fi cea utilizată în jocul cu Di
namo Kiev : Dasaev — Suslo- 
parov. Bubnov, Gradilenko — 
Pasnlko. E. Kuznețov. Șalimov, 
Cerenkov. Mostavoi — Șmarov. 
Rodionov.

Reamintim că meciul va în
cepe la ora 14,30 și va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
italieni, cu Rosario Lo Bcilo 
la centru.

CUPA CUPELOR
(Urmare din pag. 1)

să încalce, legile fair-playului, 
ca și amănuntul nu lipsit de 
interes, că pe Tannadice Park 
au fost îngenunchiate formații 
de valoare ca Standard Liege, 
F.C. Barcelona, Werder Bre
men etc., atunci ne putem da 
seama că partida are o încăr
cătură psihologică cu totul 
deosebită.

Sigur, Dinamo, prevenind toa
te acestea, a parcurs cu con
știinciozitate și responsabilitate 
un program special de pregăti
re și._ bătaie, ea fiind convinsă 
că la această oră (vezi acumu
lările din campionat, jocurile 
cu formația din Lahti, randa
mentul nucleului de internațio
nali tn recenta partidă de la 
Sofia, dorința de afirmare a 
celor mai tineri) e superioară 
adversarei sale pe plan tehni- 
co-tactic. „Plecînd de la va
loare. cheia meciului se află în 
munile noastre, ne-a spus Că
mătarii. Sintem hotăriți să nu 
precupețim nici un efort pen
tru a obține un rezultat cît 
mai bun, care să ne permită 
să facem pasul următor pe dru
mul european al Cupei Cupe
lor".

Antrenamentul de luni seara 
(efectuat după obositoarea că
lătorie de la București la Dun
dee, timp de 7 ore), și cel de 
marți, ne au convins de faptul 
că Dinamo vrea să-și demon
streze și aici forța sa de joc.

în privința formațiilor, antre
norul scoțian are unele semne 
de întrebare (cu sau fără Red
ford, Galagher, Narey sau He- 
garty), M. Lucescu anunțînd că 
va folosi echipa de bază. Deci...

DUNDEE : B. Thomson — 
Bowman, Hegarty (Narey), 
Clark, Malpas — Mclnnaly 
(Meade), Beaumont, Galagher
— French, Paatelainen, Bedford.

DINAMO: Stelca - Mihăes- 
cu. Andone, Rednic, Varga — 
Lupcscu, Lupu, Sabău, Mateuț
— Vaișcovici, Cămătaru.

Timpul e închis, umed, se 
anunță ploaie, temperatura —■ 
plus 7—8 grade. Terenul se 
prezintă însă în condiții bune. 
Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Belgia, 
avîndu-1 la centru pe J. Goct- 
hals și va începe la ora 21.30.

• Toate cele trei jocuri vor 
fi transmise în direct la radio 
pe programul I.

ȘTIRI G ȘTIRI © ȘTIRI
« ARBITRI) MECIURILOR ROMA
NIA — GRECIA. F.l.F.A și. res
pectiv U.E.F A. au desemnat pe 
conducătorii partidelor dintre re
prezentativele A si de tineret ale 
României și Greciei eontînd pen
tru preliminariile C.M. și cele aie 
CE. de tineret. întîlnirea dintre 
primele echipe ale României și 
Greciei, programată miercuri 2 
noiembrie la București, va ti ar- 
bitrată de o brigadă din Austria s 
Hubert Forstinger, la centru, 
Heinz Hoizmann și Hans Varady. 
Jocul dintre evhloele de tineret 
ale României și Greciei, care va 
avea loc marți I noiembrie tot 
la București, va fi arbitrat de 
un ..trio" din Polonia : J. Eksz- 
tajn. la centru T. DIakomowicz 
și K. Perek la linte Observator 
la cele două întîlnlri G. Szepessi 
(Ungaria).
• ASTAZI, ETAPA IN „CUPA 

ROMÂNIEI", Așa cum am mal 
anunțat, astăzi vor avea loc par
tidele unei noi etape tn cadrul 
popularei competiții .Cupa Româ
niei". întrecere care se desfășoa
ră sub egida Dacladel. tntîinîrtle 
vor începe Ia ora 14.
• Mii NE. ETAPA INtERME^ 

diarA In campionatele de 
JUNIORI. Milne a fost progra
mată o etapă intermediară în 
campionatele republicane de Ju
niori I, seriile 1, 2. 7 ți 8. Ora 
de începere. 15.

I
(Urmare din pag. 1)
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llă fi
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gră“ (locul 14 în campionat, 
nici un gol marcat pe teren 
propriu din 3 septembrie), fot
baliștii români sînt deciși să 
jiu precupețească nici un efort 
pentru obținerea unui rezultai 
care să le lărgească perspecti
va calificării în turul al treilea. 
Ceea ce ar reprezenta, să nu 
uităm, o onorantă „premieră" 
pentru tânăra și ambițioasa a- 
sociație sportivă bucureșteană. 
Atingerea acestui țel nu va 
fi simplă, dar elevii Iui Hala- 
gian și Timar sînt deopotrivă 
conștienți de greul care ur
mează, cit și de valoarea lor

ESTE DEPARTE...
P AMENAJĂRI
lest an Satisfacție deosebită printre 
piftiile sănieri : piftiile rezervate lor 
lui de- de ja Bistrița și Vatra Dornei
e mult au fost betonate și moderniza
află în- te, așteptind acum doar pri- 
aproa- mul îngheț, tn curînd, aceleași 
starea amenajări se vor efectua șl la 
atunci pista de ta Sărmaș, iar la Fă- 

p noas- găraș este in proiect amenajă
ri ano- rea unei pîrtii de școală pen

tru începători.

în creștere, in măsură să le în
găduie tratarea meciului cu Di
namo Minsk în afara oricărui 
complex.

După prestațiile din campio
nat, Dinamo Minsk nu pare a 
fi în vervă. Asta poate însem
na. logic, o nădejde în plus 
pentru Victoria. Dar și rever
sul medaliei, o temere în plus, 
deoarece ; este de anticipat că 
Dinamo vă încerca, miercuri, 
să depășească impasul. Con
cret. despre elevii lui Malofeev 
(se infirmă știrea privitoare ia 
..dublarea" lui de către Bîșo- 
veț. antrenorul olimpicilor 
sovietici) nu avem prea 
multe știri. Dinamo se 
Eăseste cantonată la baza 
Stoiki, la 25 km de oraș. Se
cundul gazdelor, Ivan Șiokin, 
ne spunea însă, la conferința 
de presă organizată, pe picior, 
la aeroport, că toți jucătorii 
bieloruși sînt valizi, cu excep
ția internaționalilor Șasunkie- 
vici și Aleinikov, gripați ! Tre
buie să recunoaștem că nu 
l-am crezut, bănuind că e vor
ba mai degrabă despre o... fen
tă fotbalistică.

&E NEA SE VOR VEDEA 
RILE DIN PLINĂ VARĂ
soarele 
tajunge 
In se- 
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bompe- 
eranțe. 
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borghlk—■
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pficia- 
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eniorii 
sul de 
klten- 
br ju- 
la Igls 
lie lu-

Berdar au lucrat în lunile de 
caniculă cu intensitate remar
cabilă, iar sportivele au făcut 
acumulări notabile pentru se
zonul ce bate la ușă. Un mă
nunchi de fete : Ileana Han- 
gan, Mihaela Cîrstoi, Adina 
Tuțulan, Daniela Filinion, Ma
ria Burbulea, Ioana Popan- 
dron și Doina Melinte au 
transpirat din abundență la 
antrenamentele din plină vară, 
cu gîndul la timpii pe care-i 
vor înregistra pe pîrtiile de nea. 
Sperăm și noi că ele vor co
cheta cu marile rezultate... De 
altfel, cam este timpul !

„CUPA C.S.O. BUȘTENI" 
LA SCHI-ROLE

Schioarele și schiorii fon- 
diști vor participa, duminică 30 
octombrie, Ia „Cupa C.S.O. 
Bușteni", întrecerea pe „role" 
va avea loc între Bușteni și 
Predeal, băieții parcurgînd 60 
km, iar fetele 30 Primele teste 
încep „tare"...

Rjbrîco redoctotă de
Paul IOVAN

Judecind după spațiul acor
dat de „Sovețskaia Bielorusia", 
cotidianul cel mai citit la 
Minsk, interesul tn jurul me
ciului e deosebit, 30 000 de bi
lete vîndute pînă acum, în 
ciuda frigului pătrunzător. Re
amintim că întîlnirea va în
cepe la ora 19 (18 la Bucu
rești) și va fi arbitrată de trei 
cavaleri ai fluierului din Bul
garia, cu V. Toncev la centru. 
Atît pentru azi, să sperăm că 
mîine. intemeiați pe hotărîrea 
și mobilizarea jucătorilor noș
tri, vă vom da de aici vești 
îmbucurătoare.

„fiorii DE OCTOMBRIE'
(Urmare din pag. 1)

• NELUATA IN CAL
CULE la începutul cam
pionatului — principalele 
candidate la șefia se
riei I fiind considera
te. In ordinea șanselor. 
Petrolul Ploiești. C.S.M. 
Suceava șl Politehnica 
Iași —, Gloria Buzău a 
apărut și ea. parcă pe 
nesimțite, printre pre
tendentele Ia promova
rea în ,,A". Deocamda
tă a urcat pe locul doi 
șl, indiferent de 
ce se va întîmpla 
viitor, evoluția ei _
pînă acum se cuvine a 
fi remarcată. Antrenată 
de un .cuplu format 
din foști înaintași de 
clasă. Ion ionescu 
(pricipal) și Dudu Geor
gescu (secund), echipa 
buzoiană trebuie 
mal crească însă 
planul eficacității 
creează ocazii, dar 
ratează cam _ 
După cum credem 
ar avea nevoie și _. 
un veritabil coordona
tor de Joc. • 
momentan ocupă 
Ioc mai modest în 
sament. evident 
posibilitățile sale, 
litehnica lași cămine 
una din protagonistele 
seriei. Așa cum subli
nia ți antrenorul Leo
nida Antohi. echipa 
este în plin proces de 
reconstrucție de intl- 
nerirp. De altfel, șl în 
partida de ia Buzău, in 
care — deși învinsă — 
a lisat o bună impre
sie. Politehnica a evo
luat cu doi foniori In 
formație : Munteanu șl 
Drăgol. Păcat, insă, că 
unH dintre jucătorii săi 
sînt prea irascibili, ne- 
putind să-și stăpâneas
că nervH. Ceea ce 11 
costă și pe ei. costă și 
echipa. (C. F.).

O O FORMAȚIE DE 
URMĂRIT în continua
re este această Drobeta 
Turnu Severin, în noua 
ei înfățișare. Cu un 
fotbal ofensiv, in per
manent asalt spre poar- 

adversă. in meciu- 
sustinute acasă, 

reușit de 
..medie hu- 
de goluri

ceea 
în 
de

să 
pe 
(tși 
se mult).
că 

de
Deși 

un 
cta- 
sub Po-

ta 
rile 
Drobeia a 
regulă, o 
nedoreanâ"_  „____
cîstigînd cu 3—0 parti
dele cu Minerul Motru

și Metalul Mija. Iată-i 
acum pe severineni tre- 
cînd de la media hu- 
nedoreană la una... dl- 
namovlstâ : ’
cat patru 
poarta Iui racal, au 
două bare șl alte ocazii 
de a înscrie. Cu atit 
mal mult se poate pu
ne întrebarea de ce nu 
izbutește Drobeta să se 
impună și în vreo în- 
tîlnire disputată in de
plasare. meciuri pe ca
re, cinci la număr, le-a 
pierdut pe toate cu... 
0—2 7 ! O explicație ar 
putea-b furniza masiva 
infuzie de tinerețe, deci 
o lipsă de experiență 
care încă își spune 
cuvîntul. Astfel, chiar

ei au mar- 
goluri 
F.C.M. 
mal

tn 
Ca- 

avut

de centrări înalte, pra
dă ușoară unei foarte 
masive apărări. In dau
na unul foc rapid, pe 
ios. ..abandonarea" mi
cuțului și rapidului Al. 
Rus în mijlocul înalti- 
lor fundași centrali ad- 
verși. In timp ce Înal
tul și penetrantul Tu
dor se vedea nevoiț să 
întreprindă curse 
cele două extreme, 
accesibile colegului 
din linia de atac. _ 
Foarte bine' organizată 
și așezată în teren 
cealaltă nou promovată. 
Dacia Pitești, munca 
antrenorilor C. Cârstea 
și V. Moiceanu ducînd 
pînă acum. Ia rezultate 
meritorii (locul IV în 
clasament), a Bun cu
noscător al fotbalului 
și foarte obiectiv s-a 
dovedit a fi publicul 
local. Păcat. însă, 
uneie cuvinte mai 
tin politicoase (ca

DIVIZIA B
duminică. în locul ju
niorului Moraru a in
trat un alt Junior, Grâ- 
beanu, iar in locul lui 
Stanică — un alt tînăr 
de numai 17 ani, Ni- 
țulescu. Avem convin
gerea câ această nouă 
tinerețe se va împleti 
armonios pe experiența 
șl valoarea știută a 
unor Palea, Păuna sau 
lovan. • Plăcut exce
lent întreținut stadio
nul ia ansamblul său 
a conferit lntRnirilor o 
ținută deosebit de civi
lizată Impresie pe care 
o întregește șl publicul 
severinean — foarte 
sportiv. • Cuvinte bu
ne se pot spune șl des
pre F.CJL Caracal, 
care se arată ca o for
mație bine structurată 
capabilă Încă de salturi 
valorice. (S. A.).
• IN MECIUL

DUMINICA, de ia Mi
ja. nu Pitarii a mam- 
festat lipsă de lucidita
te ia finalizare. ci cvasi-totalitatea coechi
pierilor săi aceștia ne
reușind să concretizeze 
considerabilele eforturi 
ale mai vtrstnicului lor 
coechipier. • tn plus 
o greșită orientare tac
tică a contribuit la 
acest semi-eșec oe teren 
propriu : o sumedenie

DE

său

de
pu

să

nu spunem altfel) a- 
dresate unor jucători 
piteșteni (în special celor mai... înalți). (P.Z.).
• MECIUL OLIMPIA 

SATU MARE — GLO
RIA BISTRIȚA a scos 
în evidență. In mod 
special, buna comporta
re a doi jucători. Este 
vorba de bistrlțenii 
Ciocan șl Pîrvu. Pri
mul. la 36 de ani. și-a 
făcut un remarcabil 
debut la Gloria, trăind 
parcă a doua tinerețe, 
iar celălalt în vîrstâ de 
19 ani. se anunță un 
..v’rf" cu frumoase 
perspective. • Funda
șul sătmărean Borhidan 
a deschis scorul în
scriind un gol foarte 
frumos, dar a greșit tn 
minutul 73. cînd l-a 
ous ca pe tavă o mlrfge 
bistrițeanului Trimbițaș, 
acesta mareînd Impa- 
rabii din interiorul ca
reului. Cnm s-ar spu
ne pentru Borhidan, 
una caldă, alta rece. • 
Olimpia a dominat cu 
autoritate mare parte 
din meci, dar nu s-a 
putut desprinde decisiv

pe tabelă datorită for
mei de excepție a por
tarului Nalați, care a 
scos cîteva mingi gre
le. salvîndu-și echipa în 
cîteva sltuații-Umită. 
Arbitrul piteștean Du
mitru Ciolan a fluierat 
sfîrșitul meciului cu un 
minut si lumătate mai 
devreme, ceea ce l-a 
nemulțumit pe jucătorii 
echipei locale, care l-au 
înconjurat pe conducă
torul jocului. Remarca
bilă atitudinea antreno
rului fosil Vigu, care a 
intervenit cu prompti
tudine. ..știngînd" în- 
tr-o clipă furia jucăto
rilor săi. Adevărul este 
că singurul ceas vala
bil este ceasul arbitru
lui. (GH. NER.).
*. IN DESCHIDEREA 
PARTIDEI Unirea Alba 
Iulla — U.T. Arad, două 
formații de viitori fot
baliști au oferit miilor 
de spectatori un joc 
plăcut. Aceste echipe au 
fost formate din copii 
din grupele 
instructorii

- (inițiatorul 
grupelor de 
rea Stănică 
giu. ultimii 
jucători ai _
Duminică. Unirea Aibă 
tuba n-a putut prezen
ta cel mal bun ..uns
prezece" deoarece ciți- 
va dintre jucătorii săi 
au fost accidentat! : 
Țălnar (care este și 
antrenor. împreună cu 
Gr. Boca si N. Lupu), 
Ioan Popa. Mărginean 
șl Georgescu. • Vic
toria echipei U.T.A. la 
Alba lulia coroborată 
cu egalul de la Satu 
Mare, a făcut ca Ia 
..adevăr", in această se
rie. să fie in frunte eu 
cîte +5 două echipe. 
U.T.A. ți Olimpia des
părțite de golaveraj. • 
Doi dintre golgeterii 
echipei arădene. Ne
gria (9 goluri) si Naghi 
(5 goluri) au marcat In 
această toamnă același 
număr de goluri cîte au 
înscris îmoreună Avîn- 
tul Reghin si Metalul 
Bocșa (cîte 7 goluri 
flecare) sau A.S. Pa- 
roșenl Vulcan (9 goluri) 
si Dacia Mecanica Crăș- 
tle (6 goluri) ! (P. V.).

oresătite de 
Iosif Luca 

înființării 
eonii) Fio- 
si tlie Giur- 
doi — foști 
Unirii. •

(director Gabriel Silvășan), de 
la diferite școli, pregătite de 
prof. Lina Făgădău, Lia Petres
cu, Lucia Bossmayer, Cornelia 
I.azăr. Apoi, demonstrațiile de 
scrimă (C.S.Ș. Steaua), box (Pro- 
gresul-Vulcan), alte întreceri 
pe terenurile învecinate, plus 
atletismul, cu reprezentanți din 
mai toate școlile, de la nr. 150, 
bunăoară, de unde a „sărit" spre 
performanță Alina Astafel.

Tabloul final s-a numit „Flori 
de octombrie". Și era multă gra
tie, gingășie fi candoare' în an
samblul celor mai tinere spor
tive din acest sector al Capi
talei ; și era soare strălucitor ; 
și era in marea arenă și muzi
ca frumoasă, cu Victor Socaciu 
invitindu-ne să ne intilnim — 
sănătoși și fericiți— în mile
niul trei...

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Săptămînal, conform unei 

programări prealabile, zeci și 
zeci de participant! se prezintă 
la sediul Administrației de Stat 
Loto-Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9. București. pentru 
a-și ridica marile cîștiguri eon- 
stînd în autoturisme șl televizoa
re color. în același timp mii de 
participant! preiau cîștigurile tn 
numerar prin mandat poștal ex
pediat direct la domiciliu, sau Ta 
casieriile Plătitoare răspîndite pe 
raza tuturor sucursalelor ludete- 
ne. De menționat că. la LOZ în 
PLIC, cîștigurile în numerar în 
valoare de pînă la 2000 lei se 
achită ne loc chiar de către ges
tionarul sau vînzătorul volant la 
care s-a tras lozul respectiv. Din 
cele de mai sus se poate des
prinde multitudinea de sisteme 
șl modalități de încercare a șan
selor ceea ce este de natură să 
satisfacă toate preferințele și în
treaga gamă de opțiuni a parti-

cîpanților. Rămînînd în sfera ce
lui mal operativ și popular sis
tem — LOZUL în PLIC — este 
demn de notat că toate seriile 
aflate în vînzare oferă cu regu
laritate nedezmințită autoturisme 
..Dacia 1300“ precum și o largă 
suită de cîștiguri în numerar. In 
același timp, trebuie reținut că. 
în ultima perioadă, s-a luat mă
sura ca și la lozurile în valoare 
de 10 lei să se introducă. din 
fondul special al sistemului, un 
mare număr de cîștiguri supli
mentare avînd. desigur, urmări 
benefice asupra șanselor de cîștig 
ale narticîDantilor în plus, după 
cum se știe la seriile ocazionale 
(cum ar fi LOZUL TOAMNEI, 
aflat în prezent în prag de epui
zare) se acordă și TELEVIZOARE 
COLOR. Trebuie avut însă în 
vedere că aceste serii speciale 
SÎNT LIMITATE de unde și pro
babilitatea ca ele să dispară din

rețeaua de vînzare în orice mo
ment ! •
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES a săptămînii de astăzi, 
miercuri. 26 octombrie, va avea 
loc în București în sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. începînd 
de la ora 15,50.• CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 23 OCTOM
BRIE 1988 Cat. 1 (13 rezultate) ? 
2 variante 25% — autoturisme 
„Dacia 1.300* (70.000 lei) : cat 2 
(12 rezultate) : 2 variante 100% a 
26.597 lei și 8o variante 25% a 
6.649 lei ! cat. 3 (11 rezultate) : 
23 variante 100% a 2.975 lei și 1.187 
variante 25% a 744 lei. Report la 
eat. 1 : 500.000 lei Particioanții 
Marian D, din Arad și Soare 
Florin din loc. Călan lud. Hune
doara au obținut cîte un auto
turism Dacia 1.300“ (70.000 lei) 
la categoria 1 si cîte o suită de 
cîștiguri în numerar la celelalte 
categorii.



ACTUALITATEA LA TENIS

Werner
cu SC

MARELE SLEM, PLUS „AURUL" OLIMPIC

irdiHTf i sorți a C.M grupa B de handbal masculin (franța 1939)

nvninnin,

O Reprezentativa masculină a țării noastre învingătoare 
in Elveția • Junioarele — de două ori pe podium în 

R.D. Germană

BULGARIA Șl KUWEIT
Magdeburg : 19—12 cu MGKS
Znicz.Zabrze (Polonia). 13—11 
cu S.C. Magdeburg. 16—8 cu 
Spartacus Budapesta și 17—9 cu 
SC Magdeburg II.

La sediul Federației France
ze de Handbal a avut loc tra
gerea la sirți a celor patru 
grupe pentru C.M. de califica
re grupa B. Competiția se va 
desfășura in Franța, 
oada 14—28 februarie 
itor. Iată componenta 
lor ; A (la Nantes) ; 
Danemarca. Cuba 
B (la Grenoble) 
ța.
Cherbourg):
NIA. Bulgaria și 
D (Helfort): R.F. 
Elveția. Norvegia si

• Reprezentativa 
de handbal a tării

în peri- 
anul vi- 

grupe- 
Polonia. 

și Egipt ; 
Spania. Fran- 

Auslria si Brazilia . C (la 
Islanda ROMÂ- 

Kuweit; 
Germania, 
Olanda.
masculină 
noastre a

susținut două întîlniri amicale 
cu echipa Elveției, cîștigîndu-le 
cu 18—15 și, respectiv, 25—23. 
• Selecționata divizionară de 
handbal junioare a participat 
la două turnee in R.D. Germa
nă, situîndu-se pe primul loc 
atît la Berlin, cît și la Magde
burg. Iată rezultatele înregis
trate — la „Turneul 
Seeienbieder” : 14—6
Magdeburg. 16—7 cu SC Empor 
Rostock, 11—9 cu Spartacus 
Budapesta. >0—3 cu Selecționa
ta orașului Varșovia. 22—2 cu 
EBT Berlin, 15—9 cu TSC Ber
lin șl 19—15 cu SC Leipzig. 
Rezultate din turneul de la

Obiectivul jucătoarei de te
nis vest-germane Steffi Graf, 
indiscutabil numărul 1 in lume 
în momentul de fată, a fost si 
realizeze, in 1988. Marele Slem. 
Termenul este bine cunoscut. El 
înseamnă ciftigarea. in acelați 
an, a celor patru turnee majo
re ; Internaționalele Australiei, 
ale . Franței (de la Roland 
Garros, nume mult mai fami
liar iubitorilor „sportului <Hb“), 
ale Marii Britanii (mult rivni- 
tul Wimbledon) și ale State
lor Unite ale America (fostul 
Forest Hills, actualul Flushing 
Meadow).

In istoria tenisului mondial, 
doar doi jucători și trei jucă
toare au reușit, pină acum, a- 
cest lucru : americanul Donald 
Budge, in 1938, și australianul 
Rod Laver, in două rinduri 
(1962 și 1969). La feminin, pri
ma a fost americanca Maureen 
Connolly (in 1953, la 19 ani). A 
doua performeră a fost austra- 
lianca Margaret Court (născu
tă Smith), realizatoarea Mare
lui Slem in 1970 (la 28 de ani). 
Iar cea de-a treia — o tenis- 
manâ a... zilelor noastre, ca să 
spunem așa. Este vorba de 
Martina Navratilova, care a cu-

cerii cele patra titluri (din trei 
continente/ doi ani la tind : in 
1983 fi in (984, definind supre- 
mafia in tenisul mondial fe
minin timp de sase ani conse
cutiv (intre 1982 fi 1987).

în 1988. un nou nume se a- 
lătură celor cinci. Afi ghicit, 
probabil, ei este vorba de Steffi 
Graf. Apărută ca un uragan in 
1987, ci nd, totuși, nu a cucerit 
decit titlul de la Roland 
Garros, ea s-a revanșat superb 
anul acesta, intrecind, tn fina
le, patru adversare diferite: 
Chris Evert (6—1^_ 7—6 in Aus
tralia), Natalia 
6—0 la Roland 
na Navratilova 
la Wimbledon) 
batini (6—3,
Flushing Meadow). $i, ca un 
făcut, tot in 1988, tenisul a re
venit, după o absenfă de 64 de 
ani, pe agenda Jocurilor Olim
pice. Iar Steffi Graf a devenit 
(se putea altfel ?) campioană o- 
limpică (6—3, 6—3 cu Gabriela 
Sabatini în finală), intrind ast
fel, cu argumente supreme, în 
galeria marilor jucători.

tx FINALA turneului i 
Viena jucătorul austriac 
Skoff l-a Învins cu 4—6. 
6—4 6—! pe coechipierul 
Thomas Muster.

TURNEUL de Ia Torino a tost 
cistigat de americanul John 
McEnroe, care l-a Învins în fina
lă cu 6—5. 6—1 pe compatriotul 
său Aaron Krickstein.

In partida pentru locurile 3—4. 
italianul Paolo Cane a dispus cu 
6—3. .6—I de argentinianul Martin 
Jaite.

TENISMANUL american Tim 
Mayotte a terminat Învingător in 
turneul de la Frankfurt pe Main, 
in finala căruia l-a Întrecut cu 
4—6, 6—1. 6—3 pe jucătorul me
xican Leonardo Lavalle.

In finala probei de dublu, cu
plul Rudiger Haas (R.F. Germa
nia) — Goran Ivanisevicl (Iugo
slavia) a dispus cu 1—6. 7—5. 6—3 
de perechea Jeremy Bates (An
glia) — Tom Nljssen (Olanda).

deHorst

EXCEPȚIA a
mențiunea (dacă e să-l credem 
pe reputații comentatori Ro
bert Pariente șl Alain Lun- 
zenfichter de la „l’Equipe"-) 
câ toți campionii amintiți sînt 
„alergători din instinct, cu o 
tehnică frustă". Altitudinea 
medie a Kenlel depășește 
1 500 m, iar multe așezări, În
deobște cele răsfirate pe pan
tele muntelui Klllmandiaro. 
apar cocoțate pînă la 3 000 m. 
Pentru a ajunge la. școală, 
copiii trebuie să traverseze 
savana, avînd de parcurs, zil
nic, 20—30 km. Cum mijloa
cele de transport sînt (fatal
mente) rare, drumul către 
magazine e străbătut șl el. 
de regulă, tot pe picioare. în 
fugă, într-o atmosferă (dato
rită altitudinii) rarefiată. Aici 
s-au născut șl au crescut Ine
galabilii campioni șl record
mani de azi, pe care ziarul 
invocat îl numea. deunăzi, 
„Ies defrictieurs de i’impossi- 
ble".

Sigur că, aureolat în arena 
Internațională încă din 1965, 
cînd Kipchoge Keino a dobo- 
rît primele recorduri mondia • 
(la 3 000 *1 5 000 m), pentru a 
străluci apoi, imbatabili, la 
J.O. din 1968 șl 1972. Keino 
fiind „părintele spiritual" al 
campionilor de la Seul, atle
tismul kenyan nu a mal avut 
darul să Surprindă. 1988 pe
rind să se înscrie pe linia 
tradiției sale. Au surprins 
însă, asta da. numărul de 
victorid șl modul cum ele au 
fost obținute, ca dovadă — 
cît se. poate de convingătoare 
— că selecția naturală merită 
un plus de atenție.

Intre 
tot mal 
pînă la ___
și selecția naturală, cei mai 
multi și mai autorizați spe
cialiști înclină, măcar în ma
terie de atletism, pentru pri
ma. fără să o excludă, firește, 
șl pe cealaltă. Pregătirea, deci, 
urmind o metodologie din ce 
în ce mai modernă, ar decide 
șl, în Unii mari. înttmplările 
celei de-a 24-a Olimpiade au 
copfirmat un asemenea punct 
de vedere. ■ .

Cu o excepție, cea furnizată 
de semifondlștii și fondiștii 
din Kenia, care au cîștigat la 
Seul numeroase medalii de 
aur. la 800 m, 1 500 m 5 000 m. 
3 000 m obstacole, 
privim. cum 
lucrurile șl 
taliu. căpătăm 
mal grăitoare,

pregătirea 
sofisticată 
transfuzii

biologică, 
(mergînd 

sanguine).

Zvereva (6-0. 
Garros), Marti- 
(5—7, 6—2, 6—1 
îi Gabriela Sa- 
3—6, 6—1 la

Doina STĂNESCU

. ... Dacă 
vă invităm, 
mal în de- 
o Imagine și 

__  _______  chiar copleși
toare. a succesului kenyan pe 
toată linia. Suferind de astm, 
campionul mondial de la 
Roma pe 800 m, Konchellah, a 
lipsit la J.O.. dar medalia de 
aur a revenit compatriotului 
său Paul Ereng. A absentat, 
din cauza unei crize de ma
larie. Klpkoech. campionul 
lumii la 10 000 m. bronzul 
olimpic fiind adjudecat tot de 
un kenyan. Kipkemboy Klme- 
li. Accidentat în concursul de 
selecție pentru 3 OOO m obsta
cole. laureatul probei da la 
Los Angeles. Korir, a cedat 
locul iul Julius Kariuki. care 
și-a spulberat adversarii. ca 
să nu mai spunem că pe locul 
2 s-a clasat tot un kenyan, 
Peter Koech...

Demostrația fiind făcută, să 
Încercăm să distingem care ar 
fi „izvoarele" acestui rezervor 
inepuizabil de talente. cu

____________________________ 5

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cea de-a șasea 

ediție a „Maratonului Păcii", des
fășurată pe traseul ‘ 
rathon. la Atena, a 
tulul sovietic Glzov. 
in 2.17:22. Pe locul 
a sosit finlandezul Kouko. 
startul Întrecerii au fost prezenți 
concurenți din 20 de țări

AUTOMOBILISM • Campiona
tul Mondial formula 3 000 s-a în
cheiat cu victoria pilotului bra- - 
zilian Roberto Moreno 43 puncte, 
urmat de francezul Olivier 
Grouillard 34 puncte și englezul 
Martin Donnelly 30 puncte. tn 
ultimul concurs, desfășurat la 
Dijon (Franța), pe primul loc s-a 
clasat Martin Donnelly („Rey
nard"). medie orară 189,559 km.

BASCHET • Turneul interna
tional masculin de la Madrid a 
fost cîștigat de echipa america
nă Boston Celtics, care a învins 
tn finală cu 111—96 (61—47), for
mația Real Madrid, tn partida 
pentru locurile 3—4. selecționata 
Iugoslaviei a întrecut cu 100—91 
(48—36) formația italiană Sca- 
volinl.

de la Ma- 
revenit atle- 
cronometrat 
doi. la 6:59 

La

CĂLĂRIE • Campionul olim
pic Mark Todd (Noua Zeelandâ) 
a terminat învingător în con
cursul Internațional de la Angers 
(Franța), fiind urmat de sporti
vii francezi Jean-Yves Touziant 
și Jean Teleure.

CICLISM • Cursa internaționa
lă desfășurată contracronometru 
individual la Florența, a fost 
cîștigată de rutierul elvețian Tony 
Rominger, înregistrat pe distanța 
de 37 km în 46:45 (medie orară 
de 47,471 km). L-au urmat vest- 
germanul Rolf Golz la 35 s. po
lonezul Lech Piasecki la 30 s șl 
italianul Luca Gelfi la 39 s.
- RUBGY • în cadrul turneului 
pe care îl întreprinde în Marea 
Britanic echipa Australiei a ju
cat la Sale cu selecționata se
cundă a Angliei. Rugbyștii aus
tralieni au obținut victoria cu 
scorul de 37-9 (7—6).

TENIS DE MASA • Echipa 
masculină a R.P. Chineze, afla
tă în turneu în Anglia, a jucat 
la Bridlington cu selecționata 
țării-gazdă. Sportivii chinezi au 
obținut victoria cu 6—0.

Ovidiu IOANIȚOAIA

O MEDALIE Șl... REALA MEDIOCRITATE A BOXULUI NOSTRU
(Urmare ut, pag, 1)

mitrescu în finală. Sc înfiripase din nou 
un vis de... aur, care s-a spulberat, însă, 
în numai un minut și 49 de secunde. 
Atît trecuse din meciul finalei, cînd Du
mitrescu. o clipă neatent, a primit lo
vitura de k.o. Și era o partidă pe care 
Daniel o putea cîștiga...”.

Arbitrul internațional Dumitru Doru 
Banciu, care a oficiat la această ediție 
a Jocurilor Olimpice, este și el de pă
rere, că „Vaștag putea cuceri medalia o- 
limpică de aur. Marele iui ghinion a 
fost... lipsa de fair-play a adversarului 
său, togolezul Hamidou. care ar fi putut 
relua lupta, lovitura sub centură recep
ționată nefiind atît de puternică pe cît a 
acuzat-o el. Vaștag a greșit tactic în acest 
final de meci (minutul 2.23 din ultima 
repriză). El avea un avantaj de puncte 
confortabil pentru a nu mai fi obligat să 
susțină o luptă corp la corp, moment în 
care a greșit plasind acea lovitură joasă. 
Asînd argumentul descalificării, lovitura 
sub centură, arbitrul thailandei Sompong 
Sukar nu a mai ținut seama de faptul că 
Hamidou ar fi putut relua lupta, caz în 
care Vaștag ar fi primit un avertisment, 
sancțiune fără urmări în acordarea de
ciziei, avantajul său de puncte fiind 
foarte mare. Greșeala lui Vaștag, lipsa 
de fair-play a adversarului său și lipsa 
de orientare a arbitrului l-au stopat pe 
sportivul nostru dintr-o cursă care se 
putea termina pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului... Dumitrescu și-a făcut da
toria, ghinionul urmărindu-l, însă, și pe 
el în finală. Pentru că numai ghinion 
se poate numi o lovitură de k.o. primită 
la început de partidă... .
DE CE NUMAI DOI BOXERI ROMÂNI PE 

RINGUL OLIMPIC ?
Iată în aceste două păreri rezumatul 

întregii evoluții a celor doi sportivi ro
mâni pe ringul olimpic. Medalia de ar
gint obținută de Daniel Dumitrescu, în 
aparență un rezultat mulțumitor, este, 
însă, o cortină prea transparentă pentru 
a reuși să ascundă reala mediocritate a 
boxului nostru. Prima întrebare pe care 
și-o poate pune iubitorul sportului cu 
mănuși este „De ce ara prezentat la J.O. 
numai doi boxeri ?“ Răspunsuri „cotite” 
Șt „diplomatice" pot fi, desigur, multe.

Adevărul este însă unul singur: Ia ora 
J.O., numai Dumitrescu și Vaștag aveau 
valoarea și forma sportivă a unor „olim
pici”. Ei au fost rezultatul... distilării unei 
echipe de 14 sportivi, cîți cuprindea lo
tul olimpic Ia 1 ianuarie ! Ce factori au 
„triat" atît de Sever? Indisciplina, pregă
tirea formală, părăsirea lotului Toate a- 
cestea au dus nu numai la renunțarea la 
unii sportivi, ci și la schimbarea antreno
rului Calistrat Cuțov, în locul acestuia 
fiind promovat Relu Auraș coordonatorul 
ultimelor pregătiri, tehnicianul prin niîna 
căruia trecuseră, la lotul de juniori, mulți 
dintre 
pentru 
tre în 
mult mal mari dacă, de exemplu, pugi- 
liști ca Daniel Măeran (Steaua) 
del Obreja (Dlnamo), tehnicieni 
clasă, și-ar fi văzut serios de 
mente, nu ar fi părăsit lotul 
sau nu ar fi fost refractari la 
(Obreja). Și cei doi nu 
„cazuri"...

Starea de mediocritate 
nostru nu este de dată 
prelungește, din păcate, 
ani și ziarul nostru a semnalat-o în re
petate rînduri, îndeosebi după marile com
petiții internaționale. Este grăitor faptul 
că boxerii români nu au mai disputat o 
finală olimpică (pînă acum, la Dumitres
cu) din 1976, că la „mondialele" din 1986 
nu a reușit nici unul dintre ei să urce 
pe podium șl că la „europene” frumoasa 
listă a celor 9 campioni continentali din 
țara noastră s-a întrerupt în... 1975. A- 
ceste (contra)performanțe oglindesc ade
vărata (non)valoare a boxului nostru din 
ultimii ani. Paradoxal, la juniori au fost 
obținute în această perioadă medalii de 
aur și la „europene” (1986), și la ..mon
diale (1987), dar nu la juniori se referă 
aceste rînduri...

CRONICĂ LIPSĂ DE „PRODUCTIVITATE"
Cauzele acestei stări de lucruri din 

sportul cu mănuși nu sînt de dată recentă 
și, cum spuneam, ele au mai fost scoase 
în evidență de ziarul nostru. Fără a avea 
pretenția epuizării lor, enumerăm cîteva 
dintre cele care ni se par deosebit de im
portante : 1) Slaba muncă de selecție și 
de instruire desfășurată de marea majo
ritate a antrenorilor d:n întreaga țară. 
Sînt foarte puțini tehnicienii care lucrează

seniorii susceptibili de titularizare 
J.O. Fără îndoială că șansele noas- 
turneul olimpic de box ar fi fost

sînt

sau Ru
de mare 
antrena- 
(Măeran) 
pregătiri 
singurele

a pugilatului 
recentă. Ea se 
de mai mulți

cu pasiune și conștiinciozitate, cei mai 
multi maseîndu-și inactivitatea în spatele 
unor așa-zisg explicații, care vor să jus
tifice lipsa de performanțe a elevilor lor. 
Dacă toți antrenorii existenți într-un ju
deț (și nu. sînt puțini) ar da în fiecare 
an măcar un singur boxer valoros lotu
lui național — repetăm, unul singur —, 
performanțele noastre pe plan internațio
nal ar fi superioare celor actuale.

2) Ncfolosirea la întreaga capacitate a 
sălilor de box, foarte multe excelent do
tate cu aparatura 
de calitate. în cea mal mare parte a zilei, 
sălile de box sînt 
tate de un număr

3) Indulgența nejustificată față de spor
tivii indisciplinați, care are ca rezultat 
nu creșterea unor performeri, ci a unor 
,,boxerl-problemă“. Talentul, oricît de 
mare ar fi el, este anulat de viața 
nesportivă, de refuzul de a munci serios 
la antrenamente. De cîțiva ani, sportivi 
de mare talent, cum ar fi Daniel Măeran 
sau Rudei Obreja, bat pasul pe loc, ra- 
tînd ocazie după ocazie de a realiza ma
rea performanță internațională. Și nu sînt 
singurii.

4) Slabul control exercitat de federația 
de specialitate și de consiliile județene în 
sălile de box șl inexistența unor măsuri 
organizatorice eficiente care să stimuleze 
activitatea antrenorilor.

★
Fără îndoială, o analiză mai amănun

țită a cauzelor multor neîmpliniri din 
sportul nostru cu mănuși ar evidenția și 
alte minusuri. Noi am amintit, mai bine 
spus, reamintit, doar cîteva. Sperăm ca 
ele să fie recepționate atît de antrenori 
și sportivi, binomul sine qua non al per
formanței, cît și de tehnicienii federației 
de specialitate. Frumoasa tradiție pe care 
o are boxul în țara noastră trebuie și 
poate fi continuată. Juniorii talentați, care 
se impun atenției în fiecare an, repre
zintă un filon de aur pentru marea per
formanță. Să-i creștem și să-i educăm cu 
grijă și mare competență pentru a putea 
deveni mari campioni la vîrsta seniora- 
tului. Munca pasionată, disciplina și mo
destia trebuie să stea la loc de cinste și 
în sălile noastre de box. în vecinătatea 
lor vor putea crește marii campioni și 
vor dispărea „pugiliștii-problemă" și ve
detele fără acoperire în performanțe.

necesară unei pregătiri

încuiate sau sînt vizi- 
foarte mic de sportivi.

ASTĂZI sînt programate meciu
rile din prima manșă ale opti
milor de finală în Cupa Cam
pionilor Europeni și Cupa Cupe
lor, precum și 16-imile ~ . * 
U.E.F.A. O serie de partide atrac
tive figurează pe program. tn 
afară de evoluția echipelor noas
tre în cele trei competiții (Steaua, 
Dinamo și Victoria) atrag aten
ția o serie de partide, din care 
aptăm. tn C.C.E. : Milan —
Steaua Roșie Belgrad, Celtic Glas
gow — Werder Bremen și, în
deosebi, P.S.V. Eindhoven — F.C. 
Porto. In CUPA CUPELOR : F.C. 
Malines — Anderlecht (un derby 
belgian). Jena — Sampdoria, Ker- 
krade — Harkov. tn CUPA 
U.E.F.A. : Malmo F.F. — In- 
ternazionale. Roma — Partizan 
Belgrad, Sporting Lisabona — 
Beal Sociedad, Lokomotive Leip
zig — Napoli, Dinamo Zagreb
— Stuttgart, Juventus — Bilbao, 
Glasgow Rangers — F.C. Kb in 
etc.CAMPIONATE, IUGOSLAVIA 
(et. 11). Zeleznlciar Sarajevo — 
Partizan 1—0, Skoplje — Dinamo 
Zagreb 0—1. Velez Mostar — voj- 
vodina Novi Sad 0—1, Steaua Ro
șie Belgrad — F.C. Sarajevo 3—1, 
Rad Belgrad — Hajduk Split 0—1, 
Osljek — Tuzla 3—1, Buduonost — 
Napredak 2—1, Spartak Subotica
— Niș 1—3, Rijeka — Zenica 2—1. 
tn clasament conduce Vojvodina 
Novi Sad, cu 1'4 p. urmată de 
Dinamo Zagreb și Hajduk Split
— cu cite 1.3 p. GRECIA. DUPA 
ȘASE etape conduc Larissa, 
Aris Salonic și PAOK — cu cite 
8- p. tn etapa a 6-a : Apollon ■— 
Aris 0—0. Olympiakos Voios — 
O.F.I. Creta 0—1. Doxa — Diago
ra s 1—1 Ethnikos — Larissa 0—I, 
Heraklis — Panathinaikos 2—2, 
Levadiakos — A.E.K. Atena 0—0, 
Olympiakos Pireu — Kalamaris 
5—0. P.A.O.K. — Banionios 2—1, 
BELGIA (et. 13). Waregem — St. 
Tror.d 3—0. Standard Liege — F.C. 
Bruges 0—0. Beveren — Lokeren 
0—2. Cerci» Bruges — F.C. Liege 
1—1. Anvers — Anderlecht 2—1. 
S.K. Lierse — F.C. Malines 0—2, 
Racing White Molenbeek — Char
leroi 2—1, R.C. Malines — Beer- 
schot 1—0. Clasamentul : 1. F.C. 
Malines — 23 p. 2. Anderlecht — 
20 p. 3. F.C. Liege — 19 p. R.D. 
GERMANĂ (et. 9). Dynamo Ber
lin — Karl Marx stadt 5—1, Lo
komotive Leipzig —. Zwickau 7—2, 
Cottbus — Brandenburg 3—0, 
Jena — Dynamo Dresda 3—4, 
Rostock — Magdeburg 3—0, Halle
— Erfurt 3—0, Aue — Union Ber
lin 2—0. Primul loc în clasament 
este ocupat în continuare de 
Dynamo Dresda, cu 16 p. CEHO
SLOVACIA (et. 11). Sparta Praga 
a învins în deplasare, cu 2—1, 
pe Inter Bratislava. Alte rezulta
te : T.E. Vitkoviee — Skoda Plsen 
4—1, Slavia Praga 
Bystrica 4—2, Nitra 
Streda 2—1, Cheb — 
Olomouc — Spartak 
Hradec kralove — _____ __
tislava 0—3. Pe primul loc se află 
Sparta Praga — 18 p, urmată de 
Slavia Praga — 17 p. BULGARIA 
(et. 10). Blagoevgrad — Sredet 
Sofia 1—1, Sliven — Slavia Sofia 
0—0, Lokomotiv Sofia — Etăr Tîr- 
novo 1—3, Cerno More Vama — 
Botev Vrața 1—1 : Vitoșa Sofia 
—. Dunav Ruse 3—0. Beroe Stara 
Zagora — Spartak 3—1. Lokomo
tiv Plovdiv — Minier Pemik 3—0. 
tn clasament conduce Sredeț So
fia, cu 17 p.

CUPA LIGII SCOȚIENE a re
venit formației 
care a întrecut _ 
deen. Meciul s-a
Glasgow în prezența a 
70 000 spectatori.

Cupei

— Banska— Dunajska A 
Ostrava t—2, 
Trnava 1—0, 
Slovan Bra-

Glasgow Rangers, 
cu 3—2 pe Aber-, 

disputat la 
peste
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