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De astăzi, la Tg. Mureș?

CAMPIONATELE NAȚIONALE OE HALTERE?

ECHIPELE NOASTRE, PAȘI MARI SPRE CALIFICAREA 
ÎN TURUL III AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL!

A fost o după-amiază frumoasă, cu startul 
strălucitor al Stelei, echipa campioană, care a 
surclasat literalmente o echipă de mare rezo
nanță, șl încheiată cu victoria răsunătoare a 
dinamovlștilor, la Dundee. Dacă nu ar fi fost 
eroarea de arbitraj din finalul partidei de la 
Minsk, am fi putut spune că toate cele trei re
zultate ale echipelor noastre sînt peste aștep
tări. Steaua a tnvins-o pe campioana Uniunii

Sovietice cu un scor categoric, Dinamo și-a 
masat adversarul In jumătatea Iul Thompson 
toată repriza a doua, reușind un spectaculos 
k.o.. în final de meci, prin neobositul Mateuț, 
iar Victoria a luptat de la egal la egal eu 
o echipă care pierduse speranța... victoriei.

Felicitări echipelor noastre pentru această 
primă manșă șl_ spor la muncă pentru șl mai 
dificilele partide retur I

în Cupa Campionilor Europeni —

JOC EXCELENT, VICTORIE LA SCOR A CAMPIOANEI NOASTRE
Steaua — Spartak

La numai o săptămînă după 
splendida victorie a echipei 
naționale la debutul ei în 
preliminariile Campionatului 
Mondial, iubitorilor fotbalului 
din tara noastră li s-a oferit 
ieri după-amiază o nouă și 
mare satisfacție. Evoluînd ex
celent. la nivelul reputației și 
valorii sale unanim recunoscu- 

zte, Steaua s-a impus de o 
manieră categorică asupra re
dutabilei formații sovietice 
Spartak Moscova, in prima 
manșă a celui de-al doilea tur 
din C.C.E., repurtînd o vic- 

«-torie la scor, care ii deschide 
«larg perspectiva calificării în 
*faza următoare a competiției.

Cei aproximativ 27.000 de spec
tatori prezenți în tribunele 
stadionului din Ghencea, ca și 
numeroșii telespectatori care 
au urmărit desfășurarea acestei 
partide pe ’ micile ecrane au 
fost cu siguranță impresionați 
de ambiția Si dăruirea cu care 
campionii noștri s-au ansa lat 
în ioc pentru culorile clubu
lui lor și ale fotbalului româ
nesc, de combativitatea și pu
terea lor de luptă, de spiritul 
ofensiv în care ei au abordat 
partida, de viteza si frumuse
țea acțiunilor întreprinse, urin 
care au surprins si depășit 
experimentata defensivă ad
versă, reușind — de asemenea 
— să-1 învingă în trei rlnduri 
și pe renumitul portar Dasaev.

" In Cupa Cupelor — —

SPECTACULOS SUCCES
Dundee United —Dinamo București 0-1 (0-0)

DUNDEE, 26 (prin telefon de 
la trimisul • nostru special). 
Toate previziunile legate de 
atmosfera incendiară de pe sta
dionul lui Dundee United au 
fost depășite. Un public înflă
cărat, care trăiește cu toată 
ființa jocul, a căutat fără în
cetare să-și ducă echipa la 
victorie. A fost un meci de 
un angajament extraordinar, în 
care s-au înfruntat două stiluri 
diametral opuse. De o parte, 
jocul aerian al scoțienilor, cu 
centrări „la bătaie", pe de altă 
parte — jocul la firul ierbii 
practicat de dinamoviști, menit 
să potolească furia de start a 
scoțienilor, care s-au aruncat, 
literalmente spre poarta lui 
Stelea, ratînd o ocazie prin 
jucătorul de culoare Meade. 
Dar, chiar din minutul urmă
tor, dinamoviștii au început să 
practice binecunoscutul lor joc 
cqgibinativ. La capătul unei ac- 
ți®T' colective, Sabău s-a lan
sat într-un dribling tip-Sofia, 
dar Malpas reușește o inter
venție in extremis, trimițîndîn 
corner. Jocul e mereu mai ra
pid. acțiunile se poartă de la 
o poartă la alta. Dundee con
tinuă să arunce mingi pe sus, 
și la o astfel de centrare (min. 
19) Stelea intervine salvator 
la „capul" lui Paatelainen. în 
min. 27, Lupu ratează o ocazie 
imensă, la o acțiune a lui Sa
bău. Urmează 10 minute de 
insistentă dominare dinamovis- 
tă. în ultimul minut al repri
zei, Stelea intervine din nou 
spectaculos.

După pauză, Dinamo măreș-, 
te_,.strocul“ și e mereu în ju
mătatea gazdelor. Virulența 
atacurilor dinamoviste „aduce11

Moscova 3-0 (1-0)
Stclistii au început partida 

în forță si încă din’ primul 
minut au pus In pericol bu
turile apărate de Dasaev, care 
a respins aproape miraculos.

Ilagi înscrie ce! de-a! doilea gol al echipei sale in meciul de
ieri cu Spartak Moscova

in extremis, mingea expediată 
de Hagl direct pe poartă din 
lovitură de colt. Același Da- 
saev avea să intervină exce
lent la excepționalul sut al 
lui Hagl din min. 10. Așa cum 
tot el s-a opus apoi cu brio 
la alte două șuturi trase de 

PRIN K. 0. ÎN SCOJIA!

alb-roșilor un penalty clar ca 
lumina zilei (asupra lui Că- 
mătaru. min. 62), dar arbitrul 
lasă jocul să continue. Peste 
trei minute, Vaișcovici ratează 
din nou un gol ca și făcut și 
„recidivează" în min. 69, șu
tind milimetric pe lingă bară. 
Treptat, înflăcărarea publicului 
scoțian începe să se stingă, 
deoarece Dinamo e net la con
ducerea jocului. în min. 79, 
portarul Thompson blochează 
cu mult curaj în picioarele lui 
Vaișcovici, scăpat spre gol la 
o frumoasă pasă a lui Lupu, 
iar în min. 85, MATEUȚ, sin
gur, șutează în Thompson. Dar 
ceea ce nu a reușit atunci, a- 
vea să reușească în ultimul mi-

In Cupa U.E.F.A. —— -------- ---- - ----- ------ ----- •—

CALIFICAREA SE VA DECIDE LA BUCUREȘTI
Dinamo Minsk —

MINSK, 26 (prin telefon de 
Ia trimisul nostru special). 
După o Întrecere aspră, bărbă
tească, în cursul căreia a avut 
de înfruntat multe și dificile 
obstacole, Victoria a pierdut 
aici, 1—2 (0—1), meciul tur cu 
Dinamo Minsk, din etapa a 
doua a Cupei U.E.F.A. O in- 
frîngere, fie ea și la limită, 
rămîne o înfrîngere, fiind greu 
de lăudat. Ne vom asuma însă, 
cu măsură, acest risc, și nu 
doar prin prisma rezultatului, 
încurajator în perspectiva re
turului. în ansamblu. Victoria 
a lăsat o impresie deosebită, 
ea răspunzînd cu inteligență și 

Belodedid talia. 17. la o fru
moasă pătrundere la cared 
oaspeților) si Hast (min. 33). 
După această primă perioadă 
de forcing, rămasă — din pă
cate — fără efect oe tabela de 
marcaj. Steaua Slăbește puțin 
alura, ceea oe dă posibilitatea

Foto : Nicolae PROFIR 
echipei moscovite să iasă, la 
rîndu-i. în atac și chiar să 
pună în oarecare pericol poar-

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag 2-3)

nul al acestei partide de >> 
tensiune nemaivăzută, mareînd 
golul unei victorii de mare ră
sunet, o victorie meritată din 
plin, în care fotbalul mai teh
nic s-a dovedit net superior a- 
vîntului insularilor.

Arbitrul belgian J. Goethals 
a condus cu greșeli formațiile: 

DUNDEE UNITED ; Thomp
son — Bowmann, HEGARTY, 
Narey, Malpas — Me. Innaly 
(min. 74 Clark), Beaumont, 
McPhee (mln. 84 Redford) — 
MEADE, Galacher, PAATE- 
LAINE14.

DINAMO : STELEA — Mi- 
hăescu, ANDONE, REDNIC, 
Varga — SABAU, LUPESCU, 
MATEUȚ, Lupu — VAIȘCO- 
VICI, Cămătaru.

Stelion TRANDAF1RESCU

Victoria 2-1 (1-0)
dăruire jocului în forță al u_- 
nor gazde setoase de gol, ba 
chiar a deținut perioade lungi 
inițiativa. Cel dinții obstacol la 
care ne refeream l-a consti
tuit valoarea adversarului, un 
Dinamo Minsk dezlănțuit, mo
tiv pentru care internaționa
lul Aleinikov a fost „urcat" la 
construcție, cedînd locul de li
bero lui Pavliucik. Pe de altă 
parte, a existat aici o atmosfe
ră de iarnă, cu temperatura 
sub zero grade, fotbaliștii so
vietici folosind împotriva fri
gului tăios (tocmai ei !) panta
loni elastici în completarea e- 
chipamentului obișnuit. Drept

Peste 100 de eoneiirciiii
Astăzi, la Tg. Mureș, se va 

da startul în cea de a 45-a e- 
diție a Campionatelor Națio
nale de haltere, rezervate se
niorilor. Este, desigur, o între
cere așteptată cu mult interes 
de iubitorii halterelor din o- 
rașul de pe Mureș, unde o a- 
semenea reuniune de mare 
amploare, se organizează în 
premieră. Interesul este, desi
gur, justificat, dacă avem în 
vedere faptul că pe podiumul 
de concurs vor evolua aproa
pe toți campionii țării din ul
timii ani, halterofili cunoscuți 
pe toate meridianele, fie ei se
niori sau juniori. Din echipa 
campioană, Steaua București, 
nu vor lipsi Nicu Vlad, Petre 
Becheru, Traîan Cihărean, tî- 
nărul A. Feri (20 de ani), iar 
de la Dinamo Andrei Socaci, 
Dorel Mateeș (campionul de a- 
nul trecut la categoria 60 kg). 
Ionel Mieu (20 de ani). Clu
jenii vor fi prezenți cu Aurel 
Sirbu (multiplu campion, deși 
acum are doar 17 ani). Tiberiu 
Gyurka (1» ani), printre parti
cipant! mal numărtndu-se.

Vineri 0 sMIU la patinoarul „23 August'*

STEAUA - SPORT
ÎN DOUĂ PARTIDE
Iubitorii hocheiului din Ca

pitală vor avea prilejul, vi
neri și simbătă, să asiste la 
prima partidă dublă din acest 
sezon, pe patinoarul .,23 Au
gust", redeschis zilele acestea, 
întimplarea face ca aceste par
tide, din etapa a 5-a a Divi
ziei A, prima grupă valorică, 
să opună cele, mai bune for
mații. pe campioana țării. 
Steaua, și pe ocupanta locului 
al doilea în clasamentul sezo
nului trecut. Sport Club

La încheierea turului Diviziei A la handbal masculin

SOLUȚIA „NIVELĂRII DE SUS ÎN JOS" 
NU ESTE CEA POTRIVITĂ...

La Încheierea primei Părți 
a celei de-a 31-a ediții a Divi
ziei A la handbal masculin, 
cîteva concluzii se impun. 
Este vorba, în primul rînd, de 
detașarea în fruntea clasa
mentului a celor două forțe 
dintotdeauna ale handbalului 
nostru — Steaua șl Dinamo 
București. Desprinderea lor 
de restul plutonului este, poa
te, mal categorică decit în alte 
ocazii. Steaua, cu Radu Voi- 
na și Ștefan Birtalan la ti
monă, a pierdut un singur 
punct (meciul egal cu Dina
mo), în timp ce dinamoviștii, 
antrenați de Ghiță Licu și Va
lentin Samungi, au mai puțin 
două puncte din maximum 
posibil, el cedînd încă un 
punct printr-un rezultat de e- 
galitate în compania băimăre- 
nilor. Campionii termină pe 
primul loc și într-un clasa
ment neoficial al eficacității 
ei înscriind 322 de goluri (o 
medie de 29,27 de goluri pe 
meci), ceea ce spune de la 
sine despre forța de atac a 
steliștilor; în ceea ce priveș
te apărarea, Steaua a primit 
cam multe goluri (260), pe lo
cul patru în același clasa
ment neoficial al apărării 

urmare, terenul a fost înghe
țat bocnă, balonul sărind din 
el ca dintr-o mantinelă! Pe 
lingă toate acestea — s-au mal 
exact, mai presus de ele — a 
fost „obstacolul" ridicat de bri
gada de arbitri, care a dat o 
grămadă de decizii aberante, 
culminînd cu acordarea unui 
gol, cel al scorului final, mar
cat de un Zigmantovici care a 
luat startul dintr-o poziție cla
ră de ofsaid I

Sigur că gazdele au atacat 
mai mult, dar care gazde nu 
atacă mai mult? în cîteva o- 
cazii Nițu a avut intervenții 
salutare ca în min. 21 (fază 
precedată însă de un fault co
mis asupra lui Mirea!), în min.

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)

Ia cca de a 45-a cdiȚic
Nicolae Osiac (campion în 1987, 
la categoria 90 kg), Augăstin 
Culici (vicecampion anul tre
cut la categoria supergrea, a- 
cum în vîrstă de 20 de ani), de 
la Olimpia București, campionii 
la juniori Tiberiu Karaffa 
(C.S.M. Bistrița), Geiu Stănilă 
(Electromotor Timișoara), A- 
drian Mateeș (Vagonul Arad), 
ca să enumerăm doar pe cîți- 
va dintre cei peste 100 de 
concurenți care figurează pe 
listele de înscrieri.

Sperăm că rezultatele cam
pionilor. și nu numai ale lor, 
vor fi la înălțimea așteptărilor, 
că antrenorii cluburilor și sec
țiilor de haltere din București 
și din țară și-au pregătit te
meinic reprezentanții, în lunga 
perioadă pe care au avut-o la 
dispoziție...

Joi (n.r. azi) se vor alinia pe 
podium concurenții primelor 
două categorii (52 și 56 kg), 
vineri vor lupta pentru titlu
rile de campioni cei de la ca
tegoriile 60, 67.5 și 75 kg. iar 
stmbătă. ceilalți, de la catego
riile 82,5 90. 100. 110 și +110 kg.

CLUB LA HOCHEI/

DE MARE ATRACȚIE
Miercurea Ciuc. Nici nu se pu
tea un spectacol mai atractiv 
pentru această reîntîlnire cu 
hocheiul.

Partidele încep la ora 17.
Celelalte meciuri ale etapei 

se dispută la Miercurea Ciuo 
și Gheorgheni, între Progresul 
șl Dinamo, respectiv CSM Vi
itorul și Dunărea Galați, cele 
două cupluri fiind apropiate 
valoric, deci rezultatele greu 
de prevăzut.

(medie — 23,63). Aceleași cri
terii operînd și în ceea ce 
privește formația dinamovis- 
tă o situează pe locul patru 
la atac (medie 25,45) și pe 
primul loc în ceea ce privește 
apărarea (18,63). Așadar, 
fruntașele și-au împărțit fră
țește întîietatea In cele două 
faze ale jocului. A treia cla
sată. H.C. Minaur Baia Mare 
(Lascăr Pană și Petre Avra- 
mescu), în evident proces de 
întinerire șl refacere a echi
pei, cu patru jocuri egale și 
două Infringed, îșl vede serios 
periclitate șansele în lupta 
pentru titlu la care a fost an
gajată în ultimii ani. Dar, cu 
toate acestea, Minaur rămîne 
în „top", locul trei pentru a- 
tac (26,00) și doi — pentru a- 
părare (22,81) o recomandă în 
continuare.

O frumoasă surpriză o oferă 
handball știj de la Tg. Mureș : 
A. S. A. Electromureș ocupă 
locul patru în clasamentul 
turului, la egalitate de punc
te cu Minaur (golaveraj 
inferior). Iată, deci, că pro
misiunea din finalul campio
natului trecut s-a materializat 
într-o evoluție constant bună 
în această ediție a Diviziei A 
a elevilor antrenorilor Ștefan 
Orban, Iosif Bukaresti și Gigo 
Strec, care, cu 26,18 goluri pe 
meci înscrise ocupă poziția a 
doua a eficacității, iar cu 
24,27 goluri primite pe med 
(punct mai slab al mureșeni
lor) se află pe locul cinci, la 
apărare.

Politehnica Timișoara ee a- 
flă pe un nedorit tobogan î 
locul cinci în clasamentul tu
rului, Ia 10 puncte distanță de 
lider, deci total ieșită din 
cursa pentru titlu și la trei 
puncte de ocupanta locului pa
tru, A.S.A. Este adevărat că 
timișorenii au pierdut patru 
dintre piesele de bază — Bu- 
ligan, Ionescu. Popescu și Săf- 
tescu —, dar faptul că dispu
ne de lotul cel mai numeros

Mihail VESA

(Continuare ia pag. a 4-a)



„CUPA ANILOR I" - UN PAS, POATE 
DECISIV, SPRE MĂIESTRIA SPORTIVĂ

Cu mai bice de trei decenii 
In urmă, colectivul catedre: de 
educație fizică ți sport al 
IM) București iniția o ac
țiune sportivă de masă care a- 
vea să capete tradiție în rân
dul uneretuiiri universitar din 
CăpstaU ți din tari Adresin- 
du-se celcr care pășeau pentru 
prima oară pe portSe institu
tului. fctreeerea s a si eaciA 
Cresc. .Capa —lir I- si ea 
a cuprins raerorije de sport 
spre care .rader-StiT bocu- 
Feștenj tEâfeffcrtaa aea =a: 
mare atraetâe: l-jet» si 
oastică. tutâtăe ti îocbaL bas
chet si volei, harului d sah.

O teccenfi din infrecerm formațiilor da rolei dtn end-u- jCnpes 
anilor 1* la I.M.F BtcvresU nat : CUor-»ri JCltOX

tenis (de cîmp și de masă), 
canotaj ți, mai recent, bad
minton.

Acum, in această toamnă, 
l.M.F. București a organizat 
cea de a 31-a ediție a -Cupe: 
anilor I*, co o parti cip are-re
cord. «Practic — ne preciza 
șeful catedrei de specialitate, 
prof. L. Hector — marea ma
joritate a studenților din pri
mul an, aproape 1000 de tineri 
și tinere”. O organizare-rr. :«3d. 
In care colectivul catedrei de 
educație fizică și sport s-a 
bucurat (ca ti la edițiile pre
cedente) de sprijinul cooduce- 
rii institutului, prin conf- dr. 
loan Lemnete, prorector al 
I.M.F. București și al Consi
liului U.A.S.C. (președinte, 
Viorel Jinga, student in anul 
VI Medicină Generală). O or- 
ganizare-model vrea să însem
ne prezența in întreceri a re
prezentanților tuturor facultă
ților, cu mențiuni pentru Me
dicină Generală, Stomatologie 
ți Pediatrie, clasate în final. 
In această ordine, totodată cu 
evidențierea muncii unor cadre 
didactice (N. Humă, Maria 
Bota. șt. Birtolon), dar ți a u- 
nor studenți (Liviu Diaconescu 
ți Ioana Timiș la tenis. Bogdan 
Vierașu și Paula Perlea Ia te
nis de masă. Cătălin Ene, Va
lentin Bărbulescu, Cleopatra 
Dorea și Mihaeia Mihăiescu la 
șah. Iulian Dogaru și Luminița 
Popescu la badminton și echi-

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
HANDBAL, etapa a W-a
MASCULIN, seria 1 : Calculato

rul HRUC — Celuloza Brăila 
JS—M ; Moldosin Vaslui — Steaua 
n M-cos îî—t) ; Relonul Să-.-l- 
neștl - IM P. SL Gbeorghe 
33—19 ; Mecon Iași — A.S_A Bu
zău 31—31 ; Hidrotehnica Constan
ța - Arctic Găești &-M ; IM.U. 
Bacău — Teleajen Plceștl 11— M. 
Pe primele locuri ; 1. Tetaa-eo 
Ploieșt’ 22. p (284—255), X H.dro- 
tehrlea Constanța 32 p (23S—22fl 
3. TM.U, Bacău 21 p (241— 24ri— 
pe ultimele locuri : io. Steăua n 
Meeos 19 p (235—263). 11. A.SJ4. 
Buzău 18 p (220—234), 12. I.M.P. 
Sf. Gheorghe 17 p (251—276) ; se
ria a Il-a : strungul Arad — 
C.S.M. Bistrița 37—24 : Metalul 
Hunedoara — Constructorul Arad 
33—31 : Mecanica Oradea — M - 
naur Ii Cavnic 25—21 ; Indepen
dența Carpațl Mirșa — Metalul 
Bistrița 25—21 ; Autoturisme Ti
mișoara — jTehnoutilaj Odorhei 
32—32 ; Metalul Lugoj — Unio 
Satu Mare 32—27. Pe primele 
locuri : 1. Strungul Arad 26 p 
<275—222), 2. Metalul Hunedoara 
22 p (293—284), 3. Independența
Carpațl Mirșa 21 p (235—241)... 
pe ultimele locuri : io Metalul 
Bistrița 18 p (250—245), 11. C.S.M. 
Reșița 17 p (254—277), 12. Con
structorul Arad 16 p (260—276)

FEMININ, seria I : Filatura 
Focșani — Metalul Olimpia Plo- 
penl 25—21 ; Cetatea Tg. Neamț 
— I.T. București 24—23 ; Carpa- 
tex. C.Ș.U, Brașov — Sportul Mun
citoresc Caracal 26—22 ; Olimpia 
Slobozia — Relonul Săvinești 
81—23 : C.S.M. Sf. Gheorghe “■ 
Oțelul Galați 37—18 ; Textila Bu- 

pe — Medicină Generală. In spe
cial te fotbal și volei).

_Edi(ia din acest an a în
trecerii — ne semnala asist 
Ion Lador, șeful comisiei sport 
a Consiliului U.ASC. Bucu
rești — se înscrie printre cele 
mai rewrite, d ca prezență, dar 
d o un binevenit schimb de 
experiență*. Intr-adevăr, la 
competiție an tir.ut să fie pre 
rerte o scrie de cadre didac
tice din c'lelalte institute de 
tevățămlnt superi rr <tn Capi
tală. de U Irsatatal Pofitrb- 
năc d Cnh r-irtne. de ta In- 
st-tatal ae Oxarractâ ti Irsst- 
tntai Ac^romăe. In daeinta de

a fokMi acu* pr_e; pes2r« 
îmbogățirea pe-: pre-, nje-rv- 
și a recșsei -Ctaprt asâor fa s- 
la testitatrie nițeit*. argra- 
nea aSieda-ae la pdmă drsfă- 
parare.
Orrita. LJLF Bmcuesâ. ea 

ti fa *52 ari. la e-
&U1. a făraș facrpul?ti Era a 
obtigațăe. pe Mdeva. a Mț»- 
torilor. Este fesă ti m tebe ud 
per.tra tcate crirtite fcstisaae 
de fcvâțărr ir t saperacr &3 pr.- 
xai oraș aJ țâri 6c a fare 
,T am» aaălae fa o bați i 11 n 
care să trearaaeă gwsZzi Ear

sport. practicată caatiaaa. Fi
rește ti ia perspectiva desco
peririi unor vutori perforwseri 
de care — respecliad aJeshW 
— cluburile ttadeațețfi 
Capitală dac Bpsă aproape per
manent Stă In puterea cadre
lor didactice din Invățămintal 
superior să asigure un corțirri 
cit mai bogat acestei ri- pe-c : : 
de masă din cadrul Dadade: 
și să deschidă — și in acest 
mod — tineretului per ți le spre 
măiestrie.

. Salutând reușita I-M.F. Bucu
rești in această Întrecere, aș
teptăm replica promptă a ce
lorlalte institute din Capitală 
și din toate centrele universita
re ale țării.

Tiberiu STAMA

hușl — Precizia Vaslui 25—38. Pe 
primele locuri : 1. Betonul Săvt- 
nești 28 p (273—218). 2. C.SJi. SI. 
Gheorghe 23 p (236—188). 3. LT. 
București 22 p (267—235). . pe ul
timele tocuri : w. Cetatea Tg. 
Neamț II p (226—248), 11. Spor
tul Muncitoresc Caracal 18 p 
(256—281), 12. carpatex C.S.U Bra
șov 12 p (224—272) : seria a H-a : 
Industria Unit Timișoara — 
C F R. Craiova 18—18 ; Voința 
Hinn cu Vflcea — A X M Timi
șoara 34—29 ; Voința Odomet — 
Electromotoc Timișoara 34—23 ; 
C S M. Bistrița. — C.S.M. Sibiu 
24—15 ; Constructorul Baia Mare 
— Industria Ușoară Oradea 32—23 : 
Text la Sebeș — ,.V‘ Farmec 
Cl-jJ-Napoca 3n—27. Pe primele 
locuri : 1. C.F.B. Craiova 26 p 
(247—216). L C.S.M. Sibta 23 p 
(253—213), 3. C.S.M. Bistrița K p 
(238—2291... pe ultimele tocuri : 
10. a.e.m. Timișoara 18 p (235— 
245), ii. Electromotor Tinrisoara 
18 p (240—273), 12. Industria Uț ia
ră Oradea 17 p (211—247). (Rela
tări de la coresp. : I. Vlad, M. 
Verzescu, Ch. Goldenberg, O. 
Herbecaru, E. Tăirău, N. Constan- 
linescu, 1. 'Ghișa, Șt. Cretu, C. 
Olaru, 1. Matei, 1. Vierul FI. 
Jecheanii, C. Gruia, C. Crețu, P. 
Giornoiu, Fl. Toma, A. Crișan, 
Ion lonescu, V, Pelenghian).

VOLEI, etapa a 6-a
feminin, seria 1 : Calculatorul 

București — Fintex Fălticeni 3—0. 
Chțmpex Constanța — Metal 33 
București 1—3, Hidrotehnica Foc
șani — Braiconf Brăila 1—3, I.T. 
București — Știința Bacău 0—3. 
Voința București — A.C.M.R.i.C.

DiH ACTIVITATEA ȘAHISTÂ
• Stațiunea Sovata, care tinde 

să se integreze între gazdele per
manente ale concursurilor de 
șah, a fost locul de desfășurare 
a unui open In 11 etape cu par
ticiparea unor jucători din ju
dețele Arad, Albi, Covasna, Har
ghita, Mureș, Satu Mare șj Sălaj. 
Cele mai multe puncte (9,5) au 
fost obținute de M. Hauțcbi — 
A.S.A. Porțelanul Alba Iulia. 
Alături de ciștigătorul turneului, 
pe podium au mal urcat Z. Ko- 
mojdi — Prodcomplex Tg. Mu
reș și L Incze — C.P.A.D.M. So
vata. fiecare cu cîte 8,5 p.
• S-a dat startul în cea de a 

l-a ediție a .Trofeului ziarului 
Delta- din Tulcea, competiție or
ganizată cu concursul federație) 
de resort. In sălile de la Cen
trul de cultură și creație „Cinta- 
rea României- d‘n Tulcea și, se
parat. la Șuii na sint prezenți ju- 
eâtori de toate virstelc și cate- 
eoni’.e de clasificare, care iși 
<&sp«itâ intiietatea piuă la data 
de a octombrie.
• în meci-revanșă, echipa Vo

ie ta Tîrgovîște a întrecut. în dc- 
pâasare. pe Avicola Titu cu 8—6, 
iatr«o organizare excelentă.

• % început turneul interna- 
rimnl orzanteat la Tg. Mureș și 
apta» eu «Cupa Eieclrom ireș *KU. 
Xaa par-e șahiști din mai multe 
țări, printre care Uniunea So-

PotoaSa. tasa£a.*ia ei 
Aastria LkSer. deoean^atâ. după

trs VtrnrrțdBa. eu 3 Turneul

• Dapi fnowsd de
- em-

UN SUCCES DEFb N LA MEDÎAȘ^ZKJA BASCHETULUi*,

Ci.-1 re—ta sala IAeeuLri ie

tte ecod-ta Ire-
»-» buevrvt ea n

t sr-yxrX-* la coț. Se- 
laetioaatejs te fmoiee. șt fz=x>z- 
r— as rearaas 
OMt ta cczspeexs SoesBairiicc 
locale Meeasica CS5
Gir Metan C S-$ <fe"'. ds rin- 
dul cărora v-aa erMent-it asc> 
elemer.-.e tarentate. fa ceea ce 
privește ta trecerii C- sr^eclrs 
la coș ele s-aa bacara* te an 
rea! interes. Mr p-nsfi etan): 
au fost rtsplârp ea fr moașe
premU. Iată ocupacțn locurilor

Piatra Neamț 3—1. Comerțul Con
stanța — C-P. »turc|»l 3—9 
(conduc, neinvicse știința și 
Comerțul) ; seria a n-a : A.S.S.U. 
Craiova — BNMBaăcn Tknișonta 
1—3 MetaiotriisSca Tg. Mureș — 
Armătura Zalău 3—2. C.S.M. Co
merțul Lugoj — TopLtana Topll- 
ța 3-1. Viitorul I.G.CX. Petro
șani — Confecția București 3—#, 
Etactrcnica Bucrești — f.LG.C.L. 
Brașov 3—1 ..u- Electronica Cluj- 
Napcca — C.S.M. Libertatea Si
biu »—3 leonduc. cu cîte 5 vic
tori- C.S„M. Libertatea și Elec
tronica).

MASCULIN, seria I : C.S.M. 
Delta T-jîeea — SARO Tirgoviște 
1—3. PECO Ploiești — Electra 
București 3—1, Rapid București
— I.M.G. București S—1, I.U.G.C. 
știința Constanța — A.S.A. Buzău 
3—1 N colina Politehnica Iași — 
C.S.U. H drotehr-ica Galați 2—3, 
Prahova l.P.G. Ploiești — Meta
lul Tirgoviște I—3 (conduce nein- 
v:nsă Rapid, urmată de PECO și 
c.S.u. Hidrotehnica — cîte 5 vic
tori ) : seria a H-a : Electrotehni
ca B.strița — Politehnica Timi
șoara 3—0, A.S.A. Electromureș 
Te M ireș — Metalul Hunedoara 
3—9 Silvanla Șimleul Silvaniei
— C.S.M. Caransebeș 3—0, „U“ 
El.c.ronica Cluj-Napoca — Explo
rări Motrul II Bata Sfere 3—2, 
Metalul Rm. Vîlcea — Oțelul Oraș 
Dr. P. Groza 3—1, Voința Alba 
Iulia — C.S.U. Sănătatea Oradea 
3—2 (conduce Electrotehnica — 
5 victorii).

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, A. Soare, N. Costa- 
che. N. Tokacek, N. Ștefan, FI. 
Jecheanu, Ch. Goldenberg, M. 
Vlădoianu C. Albu, I. Po'co.l, I. 
Diacon u, 0. Bălteanp, C. Popa, 
M Macovei. FL Toma, Mi ște
fan. D. Rdșiapu, I. Anghclina.

„IliOHUl AERIAN I.N.M.T." A (MII,
ÎN PREMIERĂ, PROBE PETO MOIODttTAME

„Trofeul aerian I.N.M.T.", 
aflat anul acesta la a V-a e- 
diție, ne-a oferit o premieră, 
alături de probele deltaplaniș- 
tilor fiind programate și cele 
pentru motodeltaplane, disci
plină nouă, aflată în.plină as
censiune, De. această dată în
trecerea a fost găzduită de ae
rodromul sportiv. Ploîești- 
Strejnic, pentru decolarea del- 
taplanelor utilizîndu-se mij
loace mecapice, mosor-troliu 
cu cablu, de înălțare și moto- 
deltaplan-remorcher, proce
dee folosite în concus pentru 
prima oară la noi. Ținînd sea
ma de condițiile meteo, orga
nizatorii au programat pentru 
cele 16 deltaplane decolate în 
tractare la mosor două probe, 
durată și aterizare la punct 
fix. După disputarea a două 
manșe, în care eficiența aces
tui procedeu a fost demon
strată convingător, victoria a 
revenit cîmpir.eanului Nicu 
Ghiță in prima probă, respec- 
*. v clujeanului Vasilc Domni
ța în cea de-a doua.

în ceea ce privește delta- 
p'..--<’.e motorizate s-au pre
zentat patra concurenți (re- 
gre'abilă absența . arădeni
lor). cor.pt;tia avir.d un pro
nunțat caracter experimental. 
S: aid au fost programate 
două probe, raliu și aterizare 
ta țsunet fix. Prima, desfăsu- 
rată pe traseul Strc-jnic-Bă

PIIIIȘIII CISJEM -
Ia baziBul dm Ouj-Napcra 

<-<j in devans
4eBe Veaața — CtrmbI Onin, 
eoerisd pentru etapa > 'treia a 
nrurskd fazei oe etepe <*uble îa 
ptl-> (Crișul urmează să ia pane 
La B3 turneu peste hotare). In 
prucjl Joc. b:hjrer.:i <j c«5ti£zt 
eu >-C (1—1, 1—1, 3—L 1—3,
dar fna’rtea ultimei *eprte sco
rul era e^al. S—î. A? d-'iîîen c.eci 
v-a Încheiat cj rezultatul de
:-7 (*-•» 1-2, 2-2, 2-2), pe
focdol cnei evoluții slabe a vi- 
eeeuiE.piir.k2or» care au benefi

1 ț; 1 — RA1UTI, aruncări Ebe- 
re ; C. Sifteseu (Steaua) și E. 
Terday (Mediaș) ; aruncări de la 
distantă (3 puncte) : V. Nedelea 
(C.S.ș. t București) și Șt. Cerbu 
(Steaua) ; aruncări specifice pî- 
vet-ior : B. Rosnovschi (Steaua) 
<i C. Sâriete, : aruncări de sus: 
B KavnovscMi ; FETE, aruncări 
Litere : Carmen’ Kadl ș: Codruța 
Lasea (ambele din Mediaș) ; a- 
ruacări de 3 puncte : Nicoleta 
Xaz, șt Carmen Kadl (ambeta 
din Mediaș) ; aruncări specifice 
-; : Daniela Moroșan șl
Daniela Boj«r (ambeta de ta „U” 
? F.R. BaseheK c.s ș.
și Ă.S. Vitrometan Mediaș ț’-au

C. S. M. SICfUA «tlOSĂ
S-au disputat partidele etapei 

a IV-a din cadrul Diviziei A 
(scria a H-a) la rugby, tată re
zultatele.

Grupa L RAPiD BUCUREȘTI 
— CONSTRUCTOR’LL CONSTAN
TA 23—10 (6—3). Tinăra echipă 
a gazdelor, mai tehnică, mal ex
perimentată a speculat prompt 
greșelile oaspeților. Intr-un meci, 
din păcate, presărat cu durități. 
Au marcat r Draga (2), Roșoagă 
eseuri, T. Dumitru 3 1. p., 1 
transf. pentru Rapid, respectiv 
Surugiu eseu, Mâdularu 2 1. p. 
A arbitrat Gh. Voinea (Buzău). 
(C. Cristăchescu, coresp.)

HIDROTEHNICA IAȘI — URA 
TECUCI 18—10 (10—4). Joc fru
mos de,, bun nivel tehnic, pe care 
echipa locală l-a cîștigat pe me
rit. Buna comportare a oaspeți
lor a făcut ca partida să fie, în 
general, echilibrată. Au înscris: 
Popa (3), Băetu, Iacob eseuri, 
Rotaru transf., respectiv Radu 
eseu Condrache 2 drop-url. A 
condus o brigadă bveureșteană 
cu P. Soare (la centru), ajutat de 
Gh. Huștiu și I. Bărgăunaș (Al. 
piiitea, coresp.)

CFR CONSTANȚA — HIDRO
TEHNICA FOCȘANI 9-13 (9—0). 
O repriză dominată de gazde, alta 
de oaspeți, care au marcat' o în
cercare (intercepție) la centru. 
Rezultatul nedreptățește pe 
gazde care au fost mai tot timpul 
Ia... timonă. Au marcat: Bujor 
eseu, Dumitru drop .Șl transf., 
respectiv Petrila și Dobrescu e- 
șeuri, Văcăru drop, transf. Ar
bitru: D. Costeâ (Brașov). (C. Po
pa, coresp.)

CSM IMU SUCEAVA — MA
ȘINI GRELE BUCUREȘTI 7—8 
(3-0).

Grupa a IJ-a. ENERGIA BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 16 
FEBR. CLUJ-NAPOCA 9—9 (6—9). 
Jocul a fost echilibrat, iar vier 
toria putea să și-o aproprie fie
care dintre „combatante" Sirbu- 

nești (monumentul Aurel 
Vlaicu), 22 km, a revenit 
bucureșteanului George Cra- 
ioveanu, unul dintre animato
rii acestui sport, în cealaltă 
brașoveanul Gheorghc Poz
na, și el un deltaplanist cu 
experiență. adjudeeîndu-și 
victoria. în afara competiției 
propriu-zise, urmînd tradiția 
instaurată în edițiile anteri
oare, de a stimula creativita
tea tehnică, organizatorii au 
inițiat și o probă de consum 
economic cîștigată de bucu- 
reșteanul loan Ignat, care s-a 
menținut în aer 18:10, cu un 
plin de 1,5 litri carburant.

S-au acordat : „Cupa
M.Ap.N.” lui Nicu Ghiță pen
tru zbor de durată, „Cupa 
TAROM” lui George Craiovea- 
nu pentru cea .mai ridicată 
medie de zbor la raotodelta- 
plan. „Cupa U.N.E.F.S.” lui loan 
Ignat pentru cel mai economic 
zbor. „Cupa Aeroclubului Cen
tral Român" iui Gh. Pozna 
pentru aterizarea la punct fix 
și „Cupa Prahova" cuplului 
Ioan Ignat 'remorcher) — Ilic 
Mihai (remorcat), pentru cel 
mai spectaculos zbor.

Privit în - ansamblu, con
cursul s-a bucurat de un me
rit'd succes, împlinindu-și cu 
prisosință menirea de a con- 
tr c .:’ la dezvoltarea acestui 
eport și. în același timp, de a 
stimula spiritul novator. (D.C.)

„fGU- CU CiliȘUl
ciat de 9 si*.;.'Uî d? superiorita
te numerică, față de cele 4 ale 
clujenilor. Aceștia din urmă au 
condus tot timpul, fiind egalați 
cu un minut înainte de final. Au 
marcat Triteanu 21-3, Sabâu 2 |-2, 
Marosi 1 + 1, Marc 2, lordachc 
pc-rtru Voința, respectiv Fejer 
4 + 1, Gordan 4, Costrăș 1 + 2. Ga- 
rofeanu. Raț, Boncn. Fărcmă. 
Au arbitra? autoritar — meciul 
al doilea fiind mai dificil — R. 
Timoc și V. Median.

Mircea R.VDU, ccrcsp.

ad.x un aport important la suc- 
eesji acestei acțiuni desfășurată

CLASAMENTELE CAMPi
MASCULIN

1. Dinamo Buc. 4 4 0 420:321 8
2. Steaua 4 4 0 430:336 8
3. 1.CE.D. Buc. 4 4 0 409:321 8
4. Dinamo Or. 4 2 2 380:311 6
5. RAMIRA B. M. 4 2 2 346:376 6
6. Farul C-ța 4 2 2 352:341 6
7. Rapid Buc. 4 2 2 390 .379 6
8. Balanța Sb. 4 1 3 343:400 5
9 M-îL Tg Mureș 4 1 3 346:404 5

w. ,.U- Cj.-Nap. 4 1 3 351:4i7 5
n. ELBA Tmș. 4 1 3 298:373 5
!2. Acad. Mii. Buc. 4 0 4 310:371 4

„TROFEUL SPORTUL" P
i..~: < V. V. Buiccanu a revenib

pc- v.e. dsr este tatonat
b. Nicuiescu, R. zReisenbiichier și 
M Cbirilâ ; :a fete, Magdalena 
Jerebie are vn avans de 28 de 
puncte față de 4«toane«a Barbu,

ft SlfilA A ll-a ft IHJGBY
lescu. Gordin cita o i. p. și Ba
dea drop au înscris pentru E- 
nergia, Giurgiu 2 1. p. și Nechita 
drop pentru clujeni. A condus 
V. Popescu (Buc.), (C. Cristă
chescu, coresp.)

CFR BRAȘOV— OLIMPIA PTT 
ARAD 15—10 (3—0). Gazdele au 
condus cu 15—6, (min. 60), clar 
n-au putut rezista finalului de
bordant al arădenilor care au 
întors rezultatul. Au punctat: 
Colceriu, Dobo eseuri. Soare și 
Slelea cîte o transf. și Colceriu 
1. p. pentru CFR, respectiv Veli- 
cu (2), Rus eseuri. Brumă 3 
transf. Arbitru: M. Paraschives- 
cu. (V. Secăreanu, coresp.)

PETROCHIMISTUL PITEȘTI — 
METALURGISTUL CUGIR 29—19.

Meciul Sportul Studențesc — 
IAMT Oradea a fost aminat.

Desfășurate în rața unei nu
meroase asistențe, cele două 
hituri ale „Premiului Agricultu
rii" au dat cîșlig de caură Iui 
Rarău, campionul turfulul nos
tru. Demonstrîndu-șl cu priso
sință calitățile, el a învins în 
primul hit intr-un excelent re
cord, Iar în cel de-al doilea a 
pierdut în fața lui Orac, care a 
trebuit să se mulțumească in fi
nal cu locul secund, deoarece in 
primul hit sosise abia al patru
lea. Cei doi antrenori, G. Tăna- 
se și N. Nicolae, merită felici
tări pentru forma in care i-a 
prezentat pe ambii protagoniști, 
Liderul clasamentului, M. ștefă- 
nescu, a mai luat o serioasă opv 
țlune pentru cîștlgarea titlului 
de campion, reușind patru vlcto- - 
rit de prestigiu, cu 'Valabia, Re- 
bra, Cotic și Sorliță. toți dove-



:v. 
Buc.

TIȘNIRI SPRE PODIUM

CLASAMENTELE

fN CUMPĂNĂ
edițienoua

acestbaschetu-

[Buc. 
ti

definitiv. în acest 
am fost ajutați de 
dimpotrivă!
să însemne

Iași 
M.

unui
Și 

mai 
Si,

CAMPIOANA,

„ziua

ONALE
MININ

EMir.TN 
i. Vileea 
ic.

Gl.
Cv.

sint perspectivele
a C.C.E. 7

— Valoarea totului

O suita de triaturi
lininilllllllIltlIUllIIHJHIHHimiHHIIUHHI.

TALENTE EXISTA DAR TREBUIE CALITATEI
rea la început un 
I iată că durează, 
k’Heea, după ce vă- 

„B"-ul în sezonul 
ă se Instalează 11- 
uonat'utul feminin I 
f, ei cu victorii la 

vieecampioana pre- 
, lntrînd în partea 
ului fără să fi cu- 
keren. Echipa lui 
h șî-a îmbunătățit 
fectivul, realizînd 
pret între experien
ța ce o înscrie cu 
1 pentru titlu. Dacă 
I campionatului se 
Ruel strîns între U- 
F,R. Craiova și Di- 

I de pln-5 acum au 
ambiții și in rindul 
Lde mijloc", cum

re în tabăra cra- 
houa infrîngere su- 
ppioana feminină, 
p.t'.K., în fata 
d București 1 
Jate, trecută 
11 arbitrajului, 
ista fusese decisiv. 
I vedere faptul că, 
r sut, o jucătoare 
Daniela Bumbăcilă 
serie de 11 puncte 
cea co dădea nota 

k campioanelor), că 
■isiv Universitatea 
[se cu 9—1, dar se 
lopleșită de puter- 
tt al adversarelor... 
I fond care se iht- 
pe care am adre- 
■ re' conducerii teh- 
I noastre can.pioa- 
Icșio- ;
L'li cu Univcrsi-

•ța

•V 4 4 0 341 :250 8
4 4 0 332:243 8
4 4 0 351 :277 8
4 3 1 314:268 7
4 2 2 281:277 6
4 2 2 269 :2G2 6
4 1 3 247 !298 5
4 1 3 271 !332 5
4 1 3 287 :319 5

M. 4 1 3 287 :342 5

ITATE

5
4

fiind sur-

sînt, alături de Chimia. C.S.U. Ra
pid Galați și, mai ales, Rapid 
București. Rămîne de văzut cine 
va rezista mai bine „maratonu
lui" cu încă 16 etape pină la li
nia de sosire...

Și in campionatul masculin se 
întrevede că în „eterna cursă- 
Steaua — Dinamo alte eiteva 

echipe (nu numai Universitatea 
C.F.R. Craiova și Elcond Dina
mo Zalău, ci și Calculatorul 
București și Explorări Motorul 
Baia Mare) îșl vor spune euvln- 
tul mal... apăsat. Motiv de mai 
serioasă mobilizare in pregătire 
a celor două fruntașe, care dau 
majoritatea selecționabililor în 
„națională". Și, în primul rînd. 
a campioanei, de la care aștep
tăm un „parcurs" valoros 
noua ediție a C.C.E.

MASCULIN
1. Dinamo Buc.
2. Elcond Zalău
3. Șeaua Buc.
4. Univ. CFR
5. Calculatorul ____
6. Viitorul Bacău
7. Explorări B.M.
8. Eleetromureș
9. C.S.M.U. Suceava

10. T.A.T.S.A. Pitești 
îl. Relonul Săv.
12. Tractorul B\

..diirtlDHâ HDOI'h SIOItA, IdjlIltlIiUl ctliipci

o
tă cons 

Nrde anii trecuți, 
[ații mari). Clasa- 
U băieți : 1. v. 
) 123 p, 2. D. Ni- 

k> Buc.) 119 p. 3. 
Ir (I.C.E.D.) 112 p, 
Metalotehnica) 110 
raehe (Steaua) 100 
iei (Rapid) 93 p, 

ELBA) și CI. Mun-
83 p, 9. C. Scarlat 

b, 10. V. Pogonaru 
[11. V. Sueiu (Ra- 

Antochi (Dinamo 
FETE : 1. Magda- 
oința Brașov) 127 
Barbu (Chimistul) 
[ia Ifinda (Voința 
4. Suzana Șandor 
, 5. Monica Neu- 
|rul) 87 p, 6. Me- 
|apid) 82 p, 7. Ga- 
Ketalul) 81 p, 8—9. 
[a (Chimistul) 
[ (Voința Buc.) 74
Kiss („U") 73 p, 

bs (Mobila) 68 p. 
|rinache (Olimpia)

— ------- --------- nostru
scăzut față de sezonul trecut 
mărturisește antrenorul principal 
Ton Constantinejcu^ Din cele 
opt Jucătoare de bază cu care 
am abordat aiul trecut cupa 
campioanelor, cinci r.u mai sînt 
Ia echipă din diverse motive : 
Bojeseu se află încă în pauza 
Dost-natală, Burcan în cea pre
natală, Cotescu a fost operată Ia 
genunchi, Drăgoi și Cuejdeanu 
ne-au cerut (și nu le-am dat!) 
dezlegare pentru alte echipe...

— Tn schim'j, an lost cooptate 
alte eiteva jucătoare bune, ală
turi de titulare ca Șușman, Coto- 
ranu, Zamfir, iar fostele re
zerve Cazangiu. Popescu,- Titiliuc 
nu sînt lipsite de valoare.

— Nu sînt, însă, la nivelul ce
lor pe care echipa le-a pierdut 
temporar sau 
sens nu. prea 
federație. Ba,

— Ce vrea 
„dimpotrivă"?

— Pregătirea pcn-ri campio
nat și C.C.E. ne-a fost incomo
dată de participarea reprezenta
tivei Ia turneul de la varnă. Mai 
întii s-a hotă rit ea echipa noas
tră să formeze scheletul selecți
ei, dar apoi s-a revenit și au 
fost reținute doar 3 jucătoare de 
la noi, cu celelalte fiind obli
gați să ne pregătim la Rm. Vîl- 
cea, prin... păduri. Și cîtă ne
voie aveam de omogenizare, de 
antrenamente specifice!

■— Așa stînd Hici’urile, rezultă 
că echipa campioană se află în 
cum pană cu puțin timp înainte 
de debutul în C.C.R., iar prima 
ei adversară, Dinamo Tirana, nu 
este deloc de ignorat...

— Știm. Și ne vom strădui să 
recuperăm orintr-o pregătire 
mai intensă în perioada care 
mai desparte de ștart. Sper 
va fi totuși un start bun.

De alături, Monica Șușman 
tervine: „Puteai și trebuie 
trecem de acest pjim obstacol. 
-Și nu numai de acesta".

Să sperăm că așa va fi...

I
I
I
I

Si

ne 
că I

I

â redactata de
ÎTÂNCULESCU

CÂȘTIGAT

Rubrica redactata de
Aurelian BREBEANU I

Ambiantă, firește, tonifian
tă. ieri după prima man
șă a turului doi. în ves
tiarul Stelei. Chiar dacă pe 
terenul din Ghencea se con
sumase doar prima „repri
ză" a confruntării cu for
mația campioană a U.R S S.- 
ului, acest 3—0 consemnat la 
sfîrsitul celor 90 de minute 
nu putea să nu declanșeze 
un sentiment de satisfacție 
in tabăra gazdelor, conducă
torii secției si li clubului, 
antrenorilor si nu in ulti
mul rind, a jucătorilor.

Discutind aproape cu fie
care dintre artizanii acestei 
frymoase si aplaudate victo
rii. o primă concluzie care 
se desprinde din spusele lor 
este aceea ci la baza succe
sului destul de lejer obți
nui in compania unui 11 
puternic, stă imensul efort, 
cheltuit insă in mod judicios 
Si inteligent, cum numai o 
echipă valoroasă. J malu’î, 
poate s-o facă.

„A$a cum cred că ati ob
servat. ni se destăinuia Lă
cătuș (si ieri unul dintre cei 
mai buni jucători ai 
echipa noastră știe să 
bilizeze exemplar in 
rile importante si să 
în final, suporterilor 
turor iubitorilor fotbalului 
din tara noastră, o victorie 
la un scor care face ceva 
mai ușor jocul retur cu for
mația lui Dasaev".

Așadar, o dăruire totală 
a multiplei noastre campioa
ne si... nu numai alit. Hagi 
declarindu-ne. textual, că 
„După opinia mea, icest 3—9 
cistioi in greutate intructt a 
fost realizat la capătul unui 
joc de excepție". „...Nu cred 
că mă insei afirmind. a 
tinut Hagi să sublinieze, că 
— de eind evoluez sub tri
coul Stelei, si sini aproape 
2 ani de atunci — acesta a 
fost cel mai reușit joc al ei" 
(..Asa este, a intervenit ji 
Bumbescu — care a trăit de 
pe margine emoțiile si bucu
riile jocului —, motiv pentru 
care vă rog să scrieți că eu 
ii felicit pe toti din toată

Stelzil. 
se mo- 
meciu- 
ofere, 

ei. tu-

inima. Pe jucători, ca si Pe 
antrenori").

Victorie concludentă in 
privința potențialului cam
pioanei noastre la ora actua
li si. cu toate acestea, bucu
ria realizatorilor ei nu de
pășește anumite limite. „Nu 
ne-am făcut decît datoria 
noastră, de eomponenti ai 
unei echipe cu firmă în fot
balul 
spună 
după 
caută 
poate _ _____  ___ ____ w
adaugi: „La fel vom proce
da si peste două sâptămini, 
la Vc'cota unde, in pofida 
acestui 
nostru 
trecere 
mele. El 
altceva, 
mult pe 
nici noi 
zultatul i 
trăgindu-ne in 
Cind va fi nevoie să ne a- 
vârâm o vom face, iar cind 
vom fi in posesia mingi 
vom ataca ca si cum abor
dăm jocul de la S—0 !".

Un vestiar, acesta al Stelei, 
caracterizat crintr-o atmos
feră de bund dispoziție, fi
rească după un asemenea re
zultat. de larg ecou interna
tional : Steaua a inrins 
campioana unui fotbal foar
te bine cotat. înscriind nu 
mai puțin de 3 goluri in 
poarta lui Dasaev. care, zi
lele trecute, a primit trofeul 
decernat goalkeperului nr. 
1 in lume, la s fir silul sta
giunii 1987—1988.

Îmbucurător si tonifiant, 
totodată, ne apare faptul ti. 
asa cum rezultă si din spu
sele căpitanului de echipă, 
toti cei de la Steaua, condu

cători, antrenori. jucători, 
preferă să vorbească despre 
o nouă „primăvară europea
nă" a clubului campion.abia 

după cea de-a doua manșă 
a meciului cu Spartak Mos
cova.

mondial?. tine să ne 
Tudorei Stoica, care, 

eiteva clipe in care 
si-si măsoare cit se 
de exact cuvintele.

6—3. puternicul
partener de in- 

itti r« depune ir- 
' va iuca eu totul 
micind firește mai 
cartea atacului. Dar 
nu vom ană-a re

de la București, re- 
defenstvă.

Gheorghe NICOLAESCU

în

Anul 1939 este unul foarte 
încărcat pentru selecționatele 
noastre de juniori. Pe agen
da acestor echipe se află în
scrise obiective importance, 
între acestea numărindu-se , 
preliminariile Campionatelor 
Europene, atit pentru selecțio
nata ’90 (cu Spania. Danemar
ca și Austr a), tit și pentru 
surata ei mai mică, selecțio
nata ’91 (dublu meci cu Polo
nia, in primăvară). Și, dacă 
ambele se vor califica, vor ur
ma turneele finale, fază
care cam de multă vreme ju
niorii , tricolori" n-au mai a- 
vut comportări meritorii. Dar, 
pină la startul în prelimina
riile C E. mai este ceva timp 
perioadă pe oare antrenorii 
selecționatelor ’90 și ’91 tre
buie s-o folosească judicios, 
pen'ru a susține partide 
verificare de testai a 
jucători noi. selecționați 
urma unor ample trialuri. 
exact ceea ce se petrece 
aceste zile.

Prima selecționată se 
la Focșani unde parcurge un 
cidu de o săptămină. punctat 
cu două meciuri pregătitoare. 
Loturile cele mai mici, ’92 și 
■93. sint la Snagov pentru un 
stagiu de o săptămină. atenția 
antrenorilor fiind Îndreptată 
spre completarea lor cu ju
cătorii de care au nevoie pen
tru a face față viitoarelor 
confruntări internaționale pe 
care le vor susține. Iar se
lecționata ’Ol va participa la 
Un stagiu de pregătire între 1 
șl 17 noiembrie.

Cu alte cuvinte, selecții, 
trialuri, testări. Ce spun ulti
mele acțiuni de această na
tură ?

„Am efectuat mul to acțiuni 
de selecție tn această toamnă, 
afirmă prof. Grigore Sichițiu, 
secretar al F.R.F. La ultima, 
Ia care au fost convocați 100 
de jucători pentru completa
rea loturilor de 16 și 18 ani, 
doar 5 au fost reținuți. O «re
coltă» extrem de slabă, două

sau 
se 

ele-

de 
unor 

în 
Este 

în

află

fiind marile probleme de care 
ne izbim : 1. numărul din ce 
Id ce mai mic de talente veri
tabile trimise de unitățile 
sportive la trialurile organi
zate ; 2. foarte slaba pregătire 
a tuturor celor testați, unii 
dintre aceștia necunoscind 
nici cele mai elementare pro
cedee, incit nu se poate să 
nu-ți puj întrebarea privind 
cantitatea și calitatea muncii 
desfășurate în pepinierele fot
balului. Interesant da subli
niat însă că unele talente apar 
din localități foarte mici și, 
cum e păcat ca și acestea să 
se piardă, singura soluție ră
nii ne ca ele să fe îndrumate 
spre centrele olimpice 
spre cluburile mari unde 
acordă atenția cuvenită
mentelor tinere : se cunosc 
care sint, nu mai e nevoie să 
le numesc. Dar concluzia care 
se desprinde după aceste tria
turi rămine aceea că fără un 
proces de instruire timpurie 
(și adecvată cerințelor tot mai 
prete ițioase ale fotbalului), c 
greu să se contureze selecțio
nate competitive, ca?e să ob
țină rezultatele dorite...".

Indiscutabil așa stau lucru
rile. Totul depinde de CUM șl 
CIT se muncește cu talentele. 
Pentru că — în ciuda faptu
lui ca la ultimele acțiuni nu
mărul acestora a fost redus 
— ele. talentele, există. Dar 
trebuie căutate. Cu tenacitate. 
Pentru că ne reamintim de a- 
firmația unui antrenor care, 
cu 15 ani în urmă ni se tos- 
tăinuia : „Un mare gol 
urma după ce Dobrin. Dunii- 
trache, Dembrovschi si Rădu- 
canu vor părăsi gazonul..". 
Ei bine,, după generația Gua- 
dalajarei nu s-a creat nici un 
gol. Au apăut Bălăci. Cămiita- 
ru. Lung, lordănescu. 
nescu Klein Hagi.
Cică Popescu Sabău ec. Ele, 
talentele, există...

Stefâ-
Lăcăiuș,'

I
Lourențiu DUMITRESCU

VICTORIE LA SCOR A CAMPIONILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

ta lui Lung în min. 25, cînd 
Pasulko a trimis mingea Pu
tin peste „transversală". A 
fost una din putinele ocazii în 
care oaspeții s-au aflat 
adevărat pe punctul de 
marca; în rest ei etalînd 
frumos joc combinativ la mij
locul terenului, dar dovedin- 
du-se suprinzător de ineficaci 
in fata porții adverse. unde 
au putut fi, de regulă, destul 
de simplu stopați. Tn ultimul 
sfert de oră al reprizei. Stea ia 
revine eu aceeași tortă In 
atac, stimulată și de deschide
rea scorului, care s-a produs 
în min. 33 : tavan a recupe

CU
0

un

rat o minge în terenul oas
peților, i-a pasat-o _ apoi lui 
Lăcătuș, acesta a pătruns spre 
careul advers. a centrat In 
fala porții Si I. DUMITRESCU 
a reluat, din apropiere. in 
plasă. Avantajul steliștilor pu
tea creste in această perioadă, 
dar din nou Dasaev a inter
venit cu efect Ia un sut 
lui Hagi (min. 34) si la 
perbul voleu al lui Stoica 
ultimul minut al reprizei.

Pe fondul aceluiași 
ofensiv, cu acțiuni rapide 

.variate, unele dintre ele 
reală spectaculozitate, care 
entuziasmat publicul, 
și-a mărit după pauză, in mod 
meritat avantajul. Mai iutii 
in min. 57, eind Dan Petrescu

al 
su- 
din
joc 
si 

de 
au 

Steaua

I-a lansat excelent pe HAGI, 
acesta a pătruns în careu ți a 
șutat fără speranțe rentrn por
tarul Dasaev. Apoi in min. 69, 
cind Lăcătuș, frumos 
de Pițurcă, a fost faultat 
careul oaspeților de 
HAGI a transformat 
dietat de arbitru.

în încercarea de 
măcar golul de onoare, după ce- 
scorul luase deja proporții, 
moscoviții au atacat și ei cu 
ceva mai multă insistență spre 
finalul partidei, dar aproape 
toate acțiunile lor au fost sto
pate cu relativă ușurință de 
apărarea noastră înainte de a 
deveni realmente periculoase. 
O singură dată golul a părut 
iminent. în min. 81. însă Pa- 
țulko. scăpat de ur.ul singur în 
careu] advers, a șutat impre-

deschis 
in 

Dasaev si 
pcnaltyu)

a realiza

ADMINISTRAȚIA Df STAI LOTO PRONOSPORT INTORMTAZA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA 1RONOEXPRES 
DIN 26 OCTOMBRIE 1988. 
Extragerea I : 18 23 44 19 30 
40 ; Extragerea a II-a : 25 38
28 11 5 17. Fond total de ciș- 
tiguri : 539 728 Iei, din care 
35 938 lei, report la categoria 1.

DACIA 1300 (70.000 lei) : cat. 2 < 
1 variantă 100', a 19.221 lei și 3 
variante 25% a 4.805 lei ; cat S : 
13 variante 25% a 2.587 lei ; cat.
4 : ------ ‘ ’ ----------  ’
cat. 
cat.
cat.

• CIȘTIGURILE TRAGERII 
MULTIPLE LOTO DIN 16 OC
TOMBRIE 1988. FAZA I : cat. 1 : 
1 variantă 25% — autoturism

, .PREMIUL AGRICULTURII14
pe zile mari, M. 
P acum 5 victorii 
1 campionul „eh 
le, cave a reușit, 
termine învingător 
hrui formă merită 
rtea leului în a- 
le timp a revenit 
p. Todută,- care 
șapte alergări, cu 
[pre mijlocul cla- 
fictoriile lui D. 
I realizate cu O- 
[ ori, în frumos 
mă, Guliac. bene- 
llor adversarilor 
uță, doi reprezen- 
lvaloa.-e ai tinerei 
a și Astru, ulti-, 
rmă după o suită 
Lraanțc. Am mai 
patru victorii ale 
[cu Pericol, de 
la oară într-un 

prin recordul

în-realizat (1:24,7, km), Dedițel, 
tr-o alergare cu 3 cal la mare 
luptă, și Valter, care a început 
să confirme originea să selectă 
(frate cu Vadu). Cea mai tînă- 
ț3 formație, aceea a ’ "

■ mitrescu, ■ a realizat 
victorii, cu Zahlu (la 
succes din acest an), 
dus cu precizie de C. 
rul apprantiilor’, și Kaifin,' 
Iul Godeanu anunțind o presti
gioasă carieră pe turf. V. Mihai 
merită laude pentru molul Cum 
l-a condus, în special pe Zalău, 
un cal greu.de stăpîai".

Duminică, 30 octombrie 1988, va 
avea loc o reuniune festivă, în 
care se va desfășura

21,25 variante a 1.533 lei ;
5 : 73,50 variante a 458 lei ;
6 : 106,00 variante a 317 lei ; 
X : 737,25 a 100 lei. FAZA

a II-a : cat. B : 2 variante i00’« 
cite un autoturism DACIA 1300 
(70.000 lei) sau excursii de 2 
iocuri în U.R S.S. (plus diferența 
in numerar) și 9 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. C : 4 variante 
100% a 13.966 lei din care o 
excursie un loc in U.R.S.S. (plus di
ferența în numerar) șl 29 variante 
25% a 3.491 iei ; cat. D : 43.25 
variante a 2.867 lei ; cat. E : 
191,50 a 768 Iei ; eat. F : 330,50 a 
375 Iei ; cat. G : 1.696,75 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 31.994 iei. 
La faza I, cat. 1 — 25% — Stan 
Scrgiu din Ploiești cîștigă un au-

toturism Dacia 1300 GO.006 lei). 
La faza a n-a. cat. B — 10#% — 
Constantin Gh. Dumitru din loc. 
Costeștl-Vale jud. Dîmbovița si 
Bogdan loan din Poiana lud. 
Sibiu ciștlgă fiecare cite un au
toturism Dacia 1300 (70.000 lei)
sau o excursie de 2 locuri tn 
U.R S.S. plus diferența In nu
merar.
• Anunțăm pe parti.'ipanțll la 

concursul PRONOSPORT inter
mediar de miercuri, 26 octom
brie, că rezultatele partidelor în
scrise in concursul respectiv vot 
fi publicate la rubrica de spe
cialitate din ziarul „Sportul- de 
vineri, 28 octombrie, urmind ca 

. rezultatele omologării să fie da
te publicității, prin canalele cu
noscute, simbătă, 29 octombrie.

A Reamintim că ASTAZI, țoi, 
27 octombrie, este ULTIMA ZI de 
procurare a biletelor cu nume
rele favorite la tragerea obișnui
tă LOTO a săptămirul, de miine, 
vineri, 28 octombrie.

CALIFICAREA SE VA
(Urmare din pag. 1)

iui C. Du- 
și ea trei 
orimul său 
Ranîon, a- 
Slate, l’de- 

' fiul

♦

„Premiul 
de Toamnă", una din ultimele 
curse ale sezonului ?u caracter 
clasic pe distanța de 2700 m, cu 
participarea cailor din Iotul na
țional.

A. MOSCU

cis, cu mult peste poartă. Seo-' 
rul a rămas astfei de 3-8 ți 
putem spune char că el nu re
flectă parcă îndeajuns supe
rioritatea manifestEtă de cam
pioana noastră in această rar.' 
tidă de mare importantă. Pen
tru acest reron'ortant și presti
gios succes, jucătorii si antre- 

din■ norii steliști merită a fi 
plin felicitați.

Arbitrul italian Rosario 
Bello a con fus foarte bine 
mătoarele formații :

STEAUA : Lung - D. PE
TRESCU, IOVAN, BELODE
DICI. Ungureanu — T. STOICA, 
HAGI. Rotariu, I. DUMITRES
CU — LĂCĂTUȘ (min. 85 Bă
lan), Pițurcă (min. 70 Balint).'

SPARTAK: DASAEV —
Susloparov. BUBNOV 
lenko — Cerenkov 
KUZNETOV. Salimov 
voi — Șmarov (min. 
laiev). Rodionov (min 
nov).

Lo
ur-

Gradfc.
PasuJko{ 
Mo sta-' 

56 Pova.
46 fva-

l

DECIDE EA BUCUREȘTI

SELECȚIE PENTRU CHIZI MONITORI SCHI
O.N.T. CARPAȚ1 BRAȘOV organizează în zilele de 28, 

29 și 30 octombrie a c. examen de selecție în vederea 
obținerii atestatului de ghid monitor schi.

Condiții : studii medii, cunoașterea unei limbi străine de 
circulație internațională (engleza, germana, franceza) și să 
fie.încadrați în muncă.

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

♦4 .4 +

♦
<

4

<
4

<
Informații suplimentare îa telefoanele 922/6.23.10 și 1.31.74. <

34, sau In min. 90. In min. 45, 
la o gafă a lui Topoliiischi, 
Dinamo a înscris prin GURI- 
NOVICI. într-un moment *n 
care, după „asaltul" de debut, 
partida se potolise. Bucurește- 
nii, însă, n-au rămas nici in 
prima repriză datori cu nimic, 
ei ratînd eiteva ocazii clare 
(min. 12, min. 26, min. 44), 
fiind nevoie, ca în min. 12. Go
monov să salveze de pe linia 
porții goale ’ La reluare, bueu- 
restenii au părut și mai sigu-1 
pe ei. și pe situație. Logic, 
in min. 57, a survenit egalarea, 
în conformitate cu datele par
tidei, CULCEAR reluînd cu ca
pul. imparabil, după o lovitu
ră liberă executată de pe 
dreapta dc Cojocaru. Golul lui 
Culcear parcă a turnat plumb 
in picioarele fotbaliștilor lui 
Malofeev, limitați o bună bu
cată de vreme la un atac hao
tic, fără nici un orizont. Me
ciul părea să se îndrepte, ire
vocabil. către un rezultat de 
egalitate, conform cu raportul 
de forțe de pe gazon. A venit 
insă nefastul minut 78, arbitrul 
a închis oehii la ofsaidul fla
grant al Iui ZÎGMANTOVICI. 
pentru a apela mal tîrziu, 
(min. 84), la o inutilă com-

ppnsăție, 
limo. Și 
tit meritatul „egal", pentru 
care a luptat din răsputeri, 
cu abnegație și cutezanță. La 
10 noiembrie. Insă (returul se 
va disputa, cu acordul ambe
lor grupări, o zi mai tîrziu 
decît în mod .obișnuit), ea păs
trează sanse reale de 
re. fiindu-i suficientă 
bîndă cu 1—0.

A arbitrat cu greșeli 
eev (Bulgaria).

DINAMO MINSK : 
kievici — Rodnenok ........
Sirolci). METLIȚKT. Pavliucik, ZJGMANTo^ 

GOȚM A- 
GURfNO-

eliminarea lui Șa- 
așa. Victoria n-a izbu- 

meritatul

califica
și o lz-

V. Ton

Sasun- 
(min. SI

GOMONOV 
VICI ALEINIKOV. 
NOV — Derkaci, 
VICT, Salimo.

VICTORIA : NIȚU 
CARU, C. Solomon, 
Topolischi — DAN 
Ursu, Coraș (min. 
Ursea (min. 80 Lais) 
CEAR, DAM.ASCHIN I.

— COJO- 
MIHEA - 

DANIEL, 
90 Tîră), 
- CUL-

IN ZIUA de 29 octom
brie a.e.. la ora 8,30, va 
avea loc la sediul F.R..F. 
tragerea la sorți a arbi
trilor pentru etapele ur
mătoare ale Diviziei A.

greu.de


TURNEE DE HANDBAL
i’llAGA (Agerpres). — Compe

tiția masculină de handbal de la 
Gottwaldov (Cehoslovacia) s-a 
încheiat eu victoria echipei R.F. 
Germania — 6 puncte, urmată de 

' formațiile Iugoslaviei 4 p. Ceho
slovaciei 2 p și Danemarcei 0 p.

,To ultima zi a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
R. F. Germania — Danemarca 
23-21 (11—10); Iugoslavia 
hoslovacia 16—13

ÎNTRECERI PE GHEAȚA

Ce-
0-8).

EȘICHIER INTERNAȚIONAL

COPENHAGA 
Turneul feminin 
calitatea daneză

(Agerpres). 
disputat in 
Skive a ___

cîștigat de echipa R.F. Germania 
4 p, urmată de formațiile Ceho
slovaciei, Danemarcei cu dte < 
p (golaveraj inferiori șl Iugosla
viei 0 p. Rezultate înregistra
te tn ultima zi a competiției r 
Cehoslovacia — Danemarca 23—a 
(10—7); R.F. Germania — Iugo
slavia 25—15 (13—T,.

lo- 
iost

• tn continuarea turneului pe 
care îl întreprinde in U.R.S.S.. 
selecționata olimpică de hochei 
pe gheață a Canadei a evoluat 
in orașul Elektrostal (situat in 
apropiere de Moscova* in com
pania formației locale Krlstall. 
Partida 
de 5—t (1—l, 
voarea 
Apoi echipa Canadei a jucat la 
Moscova cu formația locală Di
namo. Hochelștil sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 4—2 
(8—1. 3—». 1—1).
• Proba masculină din cadrul 

concursului internațional de pa
tinaj artistic 4e la Portland 
(Maine) * revenit sportivului »- 
tnericaa Cbrisopher Bowmann. 
Pe locurile următoare s-au «5-

s-a încheiat cu scorul2—i. Z—0> ta fa-
hocheiștilor canadieni.

SEN JOHNSON SUSPENDAT DOI ANI
MONTREAL, K -

Asociația canadiană de atletism 
l-a suspendat pe o perioadă ds 
2 ani pe sprinterul Ben Johnson, 
descalificat pentru dopaj la 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Seul, unde cîștigase medalia de 
aur in proba de 100 m plat eu 
un nou record mondial 8.7». A- 
naliza efectuată după disputarea 
Întrecerii a arătat că Johnson 
folosise un medicament interzis

descalificat pentru dopaj

UN CAMPION DE IERI, O LUME DE AZI
Poate că unii cititori, dintre 

cel mal vtrstnld, tșl amintesc da 
atletul francez Lucian Duquesne, 
participant la Jocurile Olimpice 
de la Anvers (lain. Parts (ikt) 
șl Amsterdam (1928). cel car» • 
rămas în istoria șl ia legenda 
sportului drept .omul căruia l-a 
zîmbit Paavo Nurmi", știut fi
ind faptul că finlandezul nepere
che n-a fost niciodată văzut ri- 
zînd, cel puțin in timpul șl la 
sfîrșitul competițiilor. Trebuie să 
recunoaștem că noi, poate chiar 

- generația noastră, născută după 
ce Duquesne se va f! retras de 
pe piste, n-am auzit de eL L-a 
evocat insă recent un ziar pa
rizian de mare tiraj. t> 
toate cele 11 selecții ale 
quesne în echipa de a tie 
Franței și Inslstind, logic, asupra 
întîmplăril petrecute la J.O. de 
la Amsterdam, in 1928...

...Nurmi șl Duquesne s-au ali
niat la startul celei de a doua 
serii a probei de 3 008 m obsta
cole, ce urma să străbată (îd to
cul gropii de apă de ari) șl al
bia îngustă, dar adincă a unui 
rîu. El bine, calculînd probabil 
greșit pasul peste obstacol. Nur- 
mi s-a cufundat ta apă șl, luat 
de curent, a înghițit cîteva guri 
bune, fiind nevoie de interven
ția lui Duquesne pentru a-1 rea
duce la verticală. Numai că.
exact în momentul acela, ame
ricanul Spencer a depășit obsta
colul șl, neobservînd scena, l-a
căzut în spate francezului, ră-
nlndu-1 cu culele pantofilor. A 
fost rîndul Ivi Duquesne să se 
clatine șl al lui Nurml să-1 sară

compatrioțil săi Daniel Du
și Todd Eldredge. In proba 

victoria a revenit spor-

tuat 
ran 
feminină, 
tivel vest-germane Claudia Leist- 
ner. urmată de japoneza Midori 
Ito șl americana Kristi Yama
guchi. In proba de perechi, pe 
primul Ioc s-a situat cuplul so
vietic Natalia Mlșkutenko — 
Arthur Dmitriev.

REYKJAVIK, 23 (Agerpres). — 
Turneul de șah pentru .Cupa 
Mondială" desfășurat la Reykja
vik s-a încheiat cu victoria cam
pionului lumii Gurii Kasparov 
(URSS), care a totalizat 11 p 
din 17 posibile, urmat de Be- 
liavskl 10,5 p, Tal 10 p, Elvest șl 
Hjartarson 9,5 p, Sax, lusupov și 
Timman cîte 9 p, Andersson. 
Nunn și Speelman 8,5 p Nikolici. 
Sokolov 8 p, Rlbll 7,5 p etc. Re
zultate din ultima rundă: Kas
parov — Nikolici remiză; Spas
ski - Beliavski 1—0; Tal - El
vest remiză; Korcinol — Sax 
0—1; Sokolov — lusupov remiză.

După trei turnee, in clasamentul 
Cupei Mondiale conduce Be- 
llavskl (URSS) cu 00,5 p, ur
mat de Kasparov 56.6 p, Karpov 
54,5 p, Speelman 50,5 p. Viitorul 
turneu va avea loc în luna apri
lie 1989, la Barcelona.

MOSCOVA, 26 (Agerpres). — 
După consumarea a 11 runde, in 
campionatul unional feminin de 

ce se desfășoară la Alma 
conduce lulia Demina cu 

.. urmată de Nino Gurleli cu 
7 p, Celiuskina 6,5 p <2). In run
da a 11-a Demina a cîștigat la 
Nana Aleksandria, Iar Gurleli a 
remizat cu Edelson.

șah, 
Ata, 
9 p.

PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT
reu-• In cadrul unei 

desfășurate la San Juan
Rico), porto nea nul Hec- 

mon- 
1, l-a

Uzare și englezul John Whitaker 
(.Next Milton") — 8 puncte pe
nalizare.

POLO PE APA • La Caserta 
(Italia), in meci pentru semifi
nalele .Cupei Campionilor Euro
peni" (feminin), echipa italiană 
Marines VOlturno a tnvlns 
scorul de 8—7 
3—8) formația 
și s-a calificat 
tlției.

pe coechipiera sa Beverly Bowes.
TENIS DE MASA « Echipa 

masculină a R.P. Chineze, afla
tă in turneu în Anglia, a susți
nut o nouă tntîlnire amicală in 
compania selecționatei țării gaz
dă. Meciul, disputat la 
castle, s-a încheiat '

Subiecte de

cu 
(3—1, 1—3, 3—0,
franceză Creteil 
în finala compe-

finala TurneuluiTENIS • In 
feminin de la Nashvllla (Tennes
see), jucătoare» americană Susan 
Sloane a Invins-o cu 6—3, 6—2

actualitate

SULURI Șl PREOCIFÂRI ALE ..CELOR PATRU"

3—3.

New-
la egalitate:

VOLEI • Intre 29
3 noiembrie se va ____
Tokio un turneu masculin, 
care vor participa selecționatele 
S.U.A., deținătoarea titlului olim
pic, U.R.S.S., Argentinei șl Ja
poniei.

octombrie șl 
desfășura la 

la

Fotbal
Imeridi***

.m ce- 
I toc ÎD 
Ut ta li-

DM GRUPA I A PRELIMINARIILOR C. M

toleri. Cric

nevoi șl In 
toate
ron._

zlun.il din Sofia, menționa. In
tr-o emisiune dedicată prelimina
riilor C.M., că ..Formația Româ
niei a lăsat o excelent! impresie 
prin Jocul practicat, prin spiri
tul ofensiv afișat, care a arătat-o 
capabilă să atace eu multă con
vingere șl succes, deși suporta han
dicapai deplasării". Să sperăm că 
tricolorii vor confirma, in tn-

_rea de la 2 noiembrie, de a-
casă, această onorantl caracteri
zare. Rămlne un lucru unanim re
cunoscut: că selecționai» noastră 
are la dispoziție acum un grup 
de făcători de o valoare stabi
lizată la nivel ridicat, un lot m 
care se intllnesc fotbaliști dta mar 
multe pmmoțiL 

mtariva bulgară a 
3 .11" deatol de 
al de eoordonotc

Formația Greciei a apărut mult 
preocupată de organizarea jocu
lui. Cunoscută pentru fotbalul da 
asalt, țiple temperamentului celor 
mai mulțl dintre titularii selec
ționatei elene, în tntîtairea cti 
jucătorii danezi ea a devedit, 
cum menționa prof. Gr. Sicbltiu, 
secretar al F.R.F., prezent la me
dul de la Atena, .6 atenție deo
sebită de a ajuta celor doi com. 
peurî ai formației, Mitropoulos șl 
Anastopoulos, să orienteze fleca
re acțiune spre a pune in valoa
re pe principalul realizator, Sa- 
ravakos." Un început de schim
bare de stil a formației pregăti
tă de G. Papapostolou? Aceasta 
ar fi o primă observație la de
butul acesteia In preliminariile 
C.M.

In fine, S. Piontek a arătat 
clar că a decis remanierea echi
pei Danemarcei. Mulțl dintre ve- 

internaționaU ș!-au anunțat, 
ană voie și din propria ini- 

retragerea din selecțlo- 
zsk (35 de ani). I. Niel- 
de ani). M. Otsen (39 de 
nkjaer Larsen (31 de 
Eriksen (îl de ani)

L

IA 1NCHEIERFA HMLUI
(Urmare din pag. 1)

dintre divizionarele A arată
că procesul de pregătire al 
studenților timișoreni a avut 
fisuri, din fruntașă a clasa
mentului, Politehnica abia 
dccă poate., să conducă a- 
cum (22 de puncte) grupul 
mediocrelor, numindu-le în 
continuare pe Dinamo Bra
șov (20), Universitatea C.U.G.
Cluj-Napoca (20).

în rîndul echipelor cu re
zultate sub posibilități „con
duce", pe locul 8 Universita
tea Craiova (19), urmată — 
cu același număr de Puncte — 
de Dacia Pitești (locul 9) și 
Știința Bacău (10). Surprinde 
neplăcut poziția studenților, 
în alte ediții formație de mij
locul clasamentului, care nu o 
dată a cochetat cu locurile 
fruntașe, dar care măi mult 
ca sigur își datorează poziția 
în clasament tot unei pregă
tiri insuficiente. Cu o floare 
nu se face primăvară, chiar 
dacă dintre handbaliștil bă
căuani Remus Chirilă este li
derul golgeterilor, cu ”8 de 
goluri !

Pe ultimele locuri în clasa
ment se află oromovatele din 
această ediție a Diviziei A — 
Comerțul Sinnlcolau Mare șl 
Tractorul Brașov, ultima, la 
capitolul reușite, înscriind o 
singură victorie. în timp ce 
Comerțul — trei victorii și un 
rezultat, de egalitate.

Dacă, statistic, situația este 
cea prezentată. cîteva alte 
precizări se impun.

Tenta de umor pe car 
insă, cu înfrigurare. Laget e una 
falsă, căci nu despre asta e vor
ba in toată această poveste, des
pre pitoresc sau despre nostal
gie. de vreme ce — o recunoaș
te însuși autorul — tot ceea ce 
i-a rămas Iul Duquesne .întră 
probabil în sacoșa pe care o 
strtnge între picioare" 1 .Un o- 
llmplc pe peron...", încă o măr
turie despre strtmbătatea unei 
lumi...

Ovidiu IOANIȚOAIA

DITIÎIEI A UT HWDB.U
Nivelul de ansamblu al 

campionatului na s-a ridicat 
cu mult peste medie șl aceas
ta în primul rind pentru re
lativa nivelare, din neferi
cire de sus în jos. Se menține 
la cote mult prea ridicate 
interesul pentru rezultatul fa
vorabil pe teren propriu 
(să fie oare chiar numai do
rința pentru satisfacerea do
rințelor publicului din locali
tățile de reședință și nu pre
gătirea temeinică, cu adevă
rat T).

Dacă din punctul de vedere 
al atacului mediile realiza-o 
de cele mai multe dintre echi
pe arată un nivel dt de di 
acceptabil, apărarea, adică li
nul dintre cel mai elocvenți 
indicatori ai pregătirii, ta an
samblu. arată că aid trebuie 
căutată principala lacună. 
Sintem de părere că este total 
depășită ideea potrivit căreia 
este suficient să înscrii un 
gol mai mult ca adversarul, 
că apărarea trebuie să-și spu
nă cuvîntul răspicat în eco
nomia fiecărui joc. Și asta cu 
atît mai mult cu dt, iată, nu 
peste multă vreme, echipele 
noastre fruntașe de club iau 
startul într-o nouă ediție a 
competițiilor continentale, iar 
echipa reprezentativă va în
cepe ultima perioadă, cea de
cisivă, a pregătirilor pentru 
calificarea în elita handbalu
lui mondial (din februarie a- 
nul viitor) atît de dorită și 
așteptată de iubitorii handba
lului din tara noastră. Dar. 
despre aceste aspecte, cu alt 
prilej.

numeroase șt 
cu seamă asupra 
primare a celor patru 
tative ale grupei.

Echipa Bomâalel • 
multe șl meritate a pre 
mal multe s-au oprit 
omogenității ei tactice. care
l-a permis să Joace, cu egal
randament, șl momentul iefensiT 
și pe cei ofensiv. Nikolai F «Ier, 
principalul comentator al tdevl-

REZULTATE înregistrate ta eta
pa a 18-a a campionatului elve
țian i Grasshoppers Zurich — 
Laumme 3—2, F.C. Ston — Lu
cerna 3—8. St. Gali — Servette 
Geneva 0—1. Young Boys Berna
— Neuchătel Xamax 2—2, Aarau
— Wetdngen 0—3. Beninzooa — 
Tzigane I—0. in clasament conduc 
echipele Grasshoppers Zurich și 
F.C. Ston — cu cite 20 p.

ÎN ETAPA a 8-a a campionatului 
Argentinei : Racing — Gimpasia 
2—8 RTrer Plata — Institute 6—1. 
Rosarto Central — Independlente 
J—2 TaUeres — Platense 2—1. 
Argenrmoa Juniors — San Loren
zo 4—2. Dep-ortrro Espanol — 
Racing Cordoba 1—8. Velez Sars- 
fieid — Ferrocarrt Oeste 3—3. 
Denortivo Armen» — Newells 
Old Boys 4—5. Lkțera clasamentu
lui se menține Racing — 18 p, 
urmată de Boca JuMors — 13 p.

LA
IERI, ÎN

i va abmdona cit de 
strai tactic utilizat in 
inaugural? Așa se nare.

Lerby (38 de ani) care nu a luat 
încă vreo hotărîre. Oamenii pe 
care pune preț acum selecțione
rul stat Helntze (25 de ani), L. 
Olsen (27 de ani). Jensen (23 de 
ani), tacă ttaârul Laudrup (24 
de ani), șl. măi ales, Povlsen (23 
de ani). O echipă ia plină re
structurare despre care se va 
putea vorbi mal edificator după 
Jocul de miercuri, cu formația 
Bulgariei.

Efîimie IONESCU

și lndependiente — 12 p. In cam
pionatul argentinian pentru vic
torie se acordă trei puncte.

LA HORTEN (Norvegia), în 
med tur pentru sferturile de fi
nală ale campionatului european 
feminin, selecționata Norvegiei a 
învins cu 2—1 (2—0) echipa Olan
dei.

IN CAMPIONATUL Uruguayan 
conduce Danubio cu 29 p. urmată 
de Deffensor 24 p, Penarol și 
Huracan — dte 22 p. Intr-unui din 
derbyurile ultimei etape, Danubio 
a terminat nedecis, 0—0, cu 
Deffensor.

LA CAMPIONATUL MONDUl 
de sală, ce se desfășoară la 
Canberra, echipa Braziliei a în
trecut cu 11—1 formația Ceho
slovaciei. Fotbaliștii brazilieni s-au 
calificat astfel ta sferturile de 
finală, fază a comepttțiel în care 
au Intrat, de asemenea, echipele

Uruguayului. Paraguayului și 
A h

DUPĂ CUM am an.an.ta-t, in 
derbyul etapei a 8-a a campiona
tului Spaniei, Real Madrid a în
vins pe teren propriu, ou 3—2 
formația F.C. Barcelona. Alte re
zultate : Betis Sevi'Ua — Murcia 
3—0 Espanol Barcelona — Cadiz 
0—2. Sporting Gijon — Logrones 
3—0 Osasuna — Althlettc Bilbao 
1—0. Zaragoza — Valladolid 2—0, 
Elche — Atletico Madrid 1—3, 
Malaga — Oviedo 1—1, Valencia 
— F.C. SevHla 1—0. Clasamentul : 
1. Real Madrid — 13 p, 2. F.C, 
Barcelona — 12 p, 3. Valencia — 
11 p.
• LA SOFIA în meci pentru 

„Cupa Balcanică*, echipa loca
la Lokomotiv a întrecut cu 2—0 
(0—0). pe Universitatea Craiova. 
Au marcat Metkov (min. 63) și 
Todorov (mln. 77).

ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

CUPELE EUROPENE
Aseară au avut loc IntUnirlle din manșa I a tu

rului n al cupelor europene intercluburi. Pină la 
ora închiderii ediției am primit următoarele rezul
tate :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Milan — Steaua Roșie Belgrad 1-1
Neuchâtel Xamax — Galatasaray 3—0
Celtic Glasgow — Werder Bremen 0—1
P.S.V. Eindhoven — F.C. Porv 5—0
Steaua București — Spartak Moscova 3—0
17 Nentori — I.FJC. Goteborg 0—3
F.C. Bruges — Monaco 1—0
Gornfk Zabrze — Real Madrid 0—1

CUPA CUPELOR

F.C. Malines — Anderlecht 1—0
Dundee United — Dinamo București 0—1
F.C. Barcelona — Lech Poznăn 1—1
Cari Zel S3 Jena — Samndoria 1—1
Eintracht Frank furt — Sakarva 3—1
Sredeț Sofia — Panathlinadkos 2—0

Partidele retur vor avea loc miercuri 9 noiembrie. 
Pină, la sfîrșitul anului șe va mai desfășura un tur 
în Cupa U.E.F.A.

Cardiff City — Aarhus 1—8
Roda Kerkrade — Metallist Harkov 1—0

CUPA U.E.F.A.

Midlothian — Austria Viesna 0—0
Lokomotive Leipzig — Napoli l—l
Dinamo Zagreb — V.f.B. Stuttgart 1—3
Ujpestl Dozsa — Bordeaux 0—1
F.C. Kdln — Glasgow Rangers 2—0
Juventus — Athletic Bilbao 5—1
Velez Mostar — Belenenses 0—0
Bayern Milnchen — Dunajska Streda 3—1
Dynamo Dresda — Waregem 4—1
Vienna — Palloseura (Turku) 2—1
Malmd F.F. — Internazionale 0—1
F.C. Liege — Benfica 2—1
Groningen — Servette Geneva 2—0
Dinamo Minsk — Victoria București 2—1
Partizan Belgrad — A.S. Roma 4—2
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