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Marginalii la manșa cupelor europene de fotbal

UN 3-0 SPECTACULOS Șl UN JOC PE MĂSURĂ...

Astăzi. In C CE. la handbal mascul

STEAUA 1NT1LNESTE IN DEPLASARE 
PE HALK BANKASI A. S. ANKARA

O nouă și splendidă victorie 
a obținut, iată. Steaua, în pri
ma manșă cu Spartak Mosco
va. Urmărind, In timp și mai 
îndeaproape, preparativele e- 
chipei noastre campioane in 
vederea meciului cu redutabila 
formație pregătită de doi” re- 
putați tehnicieni, Nikolai Sta
rostin și Konstantin Beskov, nu

A fost o alertă continui la poarta luă Dasaev. așa eum remlfd 
»i din prezenta „secvență" Foto : Aurei D NEAGU

SUPERIORITATEA TEHNICO-TACTICA A ÎNVINS
Deci. Dinamo își continuă 

drumul bun început in acest 
sezon, victoria sa în prima 
manșă din turul II al Cupei 
Cupelor de pe Tannadice Park 
în fața unui adversar tenace, 
nelipsit in ultimii 17 ani din 
competițiile europene. Dundee 
United (cu victorii de pres
tigiu la activ, cum am mai 
spus in avancronica jocului), 
înăcri ihdu-se frumos în pal-

UN SCOR EGAL AR
MINSK, 27 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Să repetăm ceea ce am spus șl 
în transmisia făcută imediat 
după meci, cînd încă nu ne 
despovărasem, sentiment ome
nesc, de emoțiile partidei : Vic
toria București și Dinamo 
Minsk au oferit celor peste 
25.000 de îndrăzneți care au 
sfidat „mușcătura" gerului un 
spectacol bărbătesc, aspru și 
tensionat. Ba încă, în pofida 
mizei șl a terenului ca de sti
clă, în închegarea acestui spec
tacol meritele jucătorilor ro
mâni comparabile cu ale celor 
sovietici, sînt cu atlt mai mari 
cu cit, confirmă și presa so
vietică apărută la Minsk In a- 
ceastă dimineață, Dinamo a 
realizat miercuri cel mai bun 
meci al său din actualul sezon. 
Altfel zis, de ce ne-a fost fri
că n-am scăpat I Formația Iul

tn vederea partidelor cu echipele Greciei

REUNIREA LOTURILOR
Astăzi urmează să se reu

nească Ioturile A și de tineret 
care vor începe pregătirile în 
vederea partidelor cu repre
zentativele A și de tineret ale 
Greciei, programate miercuri 
2 noiembrie (echipele A) și 
marți 1 noiembrie- (selecționa
tele de tineret). Ambele me
ciuri vor avea loc în Capitală.

Antrenorii Em. Jenei și C. 
Drăgușin au convocat următorii 
jucători: Lung, Nițu ; Iovan, 
Andone, Belodedici. Rotariu, 
Rednic, Ungureanu, Săndoi ț 
Mateuț, Ilagi, Sabău, Gh. Po
pescu, Klein ; Lăcătuș, Cămă- 
taru, Vaișcovici, Geolgău. 
Componența lotului de tineret 
va fi definitivată în cursul zi
lei de astăzi. 

putem începe aceste coosăde- 
rații post-eronică fâri a ne 
aminti de spusele celor £r. .ta
băra noastră* la sSrștthl rne- 
cfatai Spartak — 
disputat la sfințitul săptăml- 
nii trecute. în car-pinratal n- 
nional și viximat de ai a-stxi

mareșal internațional al edu- 
pet bamxuiui cuplu de an
trenori 34. Lacesca-FL Cbe- 
ran. Acest 1—0 eu înseamnă 
numai o opțiune serioasă pen
tru calificarea- in turul urmă
tor al prestigioasei competi
ții continentale, d și o victo
rie în premieră pentru Dina
mo pe un teren de fotbal din 
Marea Britanie. acolo unde cu 
foarte mulți ani in urmă s-a

FI FOST ECHITABIL!
Malofeev a folosit prilejul din 
Cupa U.E.F.A. spre a-și redo- 
vedi valoarea (subînțeleasă, cu 
tehnica de clasă a lui Goțma- 
nov sau Aleinikov, prezenți în 
„naționala" aliniată la Euro ’83) 
șl a recîștiga publicul local. 
Spre lauda ei. Victoria s-a si
tuat la înălțimea adversarului, 
unul redutabil și mobilizat la 
maximum, precum șl la cea a 
nădejdilor puse în ea. A abor
dat întîlnirea fără nici o șovă
ială, a jucat minute în șir de 
la egal la egal cu Dinamo. Ba 
chiar, uneori, ea s-a arătat mai 
dezinvoltă și mai directă în 
exprimare, ceea ce ne determi
nă — judecind după numărul 
de ocazii de la cele două porți

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în pag 2-3)

A $1 OE TINEREI
Loturile A și de tineret ale 

Greciei și-au anunțat sosirea 
la București pentru luni după- 
amiază. Vă reamintim că par
tida primelor echipe va fi ar
bitrată de un „trio" din Aus
tria, avîndu-1 la centru pe Hu
bert Forstinger, iar cea a se
lecționatelor de tineret de o 
brigadă poloneză condusă de 
J. Eksztajn.

Partida România A — Gre
cia este găzduită de stadionul 
Steaua, iar meciul România (ti
neret) — Grecia (tineret) se va 
disputa pe stadionul Sportul 
Studențesc.

Ora de începere a ambelor 
întilniri: 11,30.

moscovită, ia acest al doilea 
tar al Capei Campianilir En- 
raprai. se aaaață extrem de 
dificilă*, apreciau, deopotrivă, 
antrenorii și jucătorii _ll*-lui 
din Gbee.oea, care-și argumen
tau astfel punctul lor de ve
dere : _în afara făptuim că 
Dasaev si coechipierii Im al- 
cătuiesc. ia momentul de față, 
a valoroasă echipă (ia stare 
s-o iaviacă. fără drept de apeL 
pe Diaama Kiev revenită pria- 
ami este. iată, să acest teren 
greu practicabil si care n a- 
vaatajează. firește, pe fothta- 
Eștn «hi fiți eu el in acest 
1 o r>ti mp de sfîrsii de aa*.

Se sagera, astfel, că. In aces
te condiții. ca și decisivă la 
privința calificării devine man
șa de acasă, dar niiorni. în a- 
reie rlpe care aa urmat fia- 
teraM final la derbyul _Da- 
saev — Belaanv*. na cuteza să 
gtodească chiar atit de departe, 
la acest 3—• consemnat, 
miercuri, pe tabela electronică 
de pe Ghencea. Aceeași care, 
de ce să n-o spaces?, arătase, 
în repetate rtoduri. diferențe 
mai mid la sfirșitul unor con-

Gteo-gM KICOLAESCU

fCnitauare fa pss. ?—J>

FORCINGS SCOJIAN
mvectat fotbalul. Doar Unl- 
rersT-aiea Craiova a mai reali
zat o astfel de ispravă (prima 
dată ia 1779. ta Leeds, a doua 
oară, la Dubito cu Shamrock
Bo vers. in 19C — ambele în
Cupa UiFA). Ceea ee ri-
4iră cel* internii 1H a e-
ehipei d’n Ștefaa cel
Mare. • echipă in care «-a in-
magaztoat muncă, idei moder
ne de fotbal, care, iată, incep 
să rodească. Și asta in condi
țiile schimbării de generații, 
cînd tineri talentați sint pro
pulsați cu mult curaj pe dra
mul care duce spre marile 
performanțe ale acestui „11“ 
cu mare tradiție în fotbalul 
românesc.

Dundee a mizat in această 
primă întUnire pe forța sa de 
joc. pe marele ei angajament 
tipic britanic, imprimat de am
bițiosul antrenor Jim McLean. 
Forcingul echipei scoțiene a 
fost destul de mane în prima 
repriză. Așa cum se și Intuia 
în urma studiului jocului lui 
Dundee. S-a mizat pe lansări
le Iui Meade, jucătorul de cu
loare, pe ale Iui PaateUinen 
sau Gallacher (amîndol ope
rand prin „zona" lui Mihăes- 
cu), pe urcările in, atac ale lui 
Malpas sau Hegarty, dar tot 
pe flancuri, de unde urmau 
clasicele centrări. Ei bine, Di
namo și-a strins bine rinduri- 
le, in astfel de momente, mlj-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

ULTIMELE CONCURSURI ALE LUPTĂTORILOR FRUNTAȘI
După terminarea Întrecerilor 

la stilul liber, duminică este 
rîndul echipelor fruntașe de 

- lupte greco-romane să-și de
semneze participantele la tur. 
neul final al Concursului Re
publican pe categorii de greu
tate și echipe.

Ultima etapă programează în 
Capitală două reuniuni: echi
pele din seria a V-a se vor în- 
tîlni în sala Progresul, de la 
ora 9. Participante, C.S.M.-TUG 
Craiova, Delta Tulcea, Carpați 
Sinaia și Progresul; formațiile 
din seria a Vl-a, în organizarea 
A.S. CESAROM, se reunesc în 
sala de lupte a clubului Steaua. 
Participă Rapid București, Fe

ANKARA, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Vineri la prînz, incepînd de la 
ora 14,30, în Palatul Sporturi
lor „Kemal Ataturk" din loca
litate, va avea loc primul meci 
al turului I din „Cupa Cam
pionilor Europeni" la handbal 
masculin, dintre Halk Bankăsi 
A.S. Ankara și Steaua Bucu
rești. Sosiți miercuri la amia
ză la Ankara, handbaliștii e- 
chipei noastre campioane au 
făcut un prim antrenament de 
acomodare, numeroși amatori 
de handbal fiind prezenți în 
tribunele sălii. Interesul în ju
rul acestei partide este evident, 
ziariști și fotoreporter’ căuiînd 
cu insistență pe Vasile Stingă, 
Marian Dumitru, Dumitru Ber
bece și celelalte .mume" din 
formația noastră. Deși pornește 
fa orită. Steaua va aborda cu 
maximă atenție această partidă 
de debut din noua ediție a 
Cupei Campionilor Europeni, 
competiție in care -mid nu ne 
gindim să ■■ accedem în fa
zele superioare* — cum spu
nea încă de la plecarea din 
București Adrian Ghimes, con

0 concluzie la încheierea sezonului

ACTUU4 C\f!MTURĂ. IÎNĂRĂ Șl AMBIȚIOASĂ, 
0 PREMISĂ I RHIGORĂRII CICIISMUIUI NOSTRU

Acum, cînd sezonul cr.n.peti- 
țiooal al ciclismului nostru este 
ca șl încheiat (au mai rămas 
de disputat doar titlurile națio
nale de cidocros), să încer
căm o succintă analiză a cîtor- 
va din cele mai importante mo
mente ale stagiunii, o radio
grafie la zi. cum 
se spune, dar și o 
evaluare a poten
țialului ți a per
spectivelor acestei 
discipline. Punctul 
de plecare al de
mersului nostru ar 
fi reluarea unei a- 
firmațil formula
te la încheierea e- 
diției din acest an 
â Turului Româ
niei, idee potrivit 
căreia sportul cu 
pedale din țara 
noastră este pe 
cale să-și consoli
deze o nonă echi
pă reprezentativă, 
tinără, puternică, 
ambițioasă, dorni
că de afirmare. 
Iar pentru o po
sibilă revigorare a 
ciclismului nostru 
este nevoie nu nu
mai de o puternică 
bază materială, de 
creșterea continuă 
a numărului de 
cicliști, de organi
zarea cit mai mul
tor competiții in
terne, veritabile 
trialuri ale viitori
lor sportivi de 
performanță, ci ți 
de intervenții e- 
nergice șl opor
tune, dictate de pasiunea ade
vărată pentru ciclism.

E adevărat, această analiză 
nu poate omite faptul că de a- 
proape 10 ani sportului cu pe
dale din țara noastră îi cam 
lipsesc performanțele în ma
rile competiții internaționale. 
Orice s-ar spune, locul 21, pe 
care s-a situat Valentin Con- 
stantinescu tn acest an, în cla
samentul general al Cursei 
Păcii — cea mal de seamă con
fruntare a ciclismului amator 

roviarul Buzău, Steaua și CE
SAROM. Celelalte partide sînt 
programate la TIMIȘOARA 
(Metalul IURT Lugoj, C.S.M. 
Reșița, Cimentul Tg. Jiu și 
C.F.R. Timișoara), MOTRU (A- 
luminiu Slatina, Electroputere 
Craiova, Metalul București și 
Minerul Motru), MEDGÎDIĂ 
(Muscelul Cimpulung, I.M.G. 
București, Construcția Bucu
rești și I.M.U. Medgidia), BĂI- 
LEȘTI (Prahova Ploiești. Tur- 
bomecanica București, Dinamo 
și Electrometalurgistul Băilești), 
GALAȚI (Rulmentul Suceava, 
Progresul Brăila, C.S. Botoșani 
și Dunărea Galați), BUZĂU 
(Mecanica Botoșani, Hidroteh

ducătorul de joc al campioni
lor noștri și care in ultima pe
rioadă a marcat o creștere ac
centuată de formă.

în tabăra elevilor antrenori
lor Radu Voina și Ștefan Bir- 
talan, și ei căutați cu asidui
tate de fotoreporteri, domnește 
optimismul. Asta nu înseamnă 
că programul de pregătire în
tocmit nu va fi respectat cu 
rigurozitate. Și astăzi (n.r. 
ieri) sînt înscrise antrenamen
te, în special de omogenizare, 
știut fiind că mai mult de ju
mătate din formație a partici
pat, la sfîrșitul -săptămînii tre
cute, la un turneu în Elveția, 
cu echipa națională și, firește, 
un astfel de antrenament este 
foarte necesar.

Halk Bankasi, cu mulți com
ponent! ai primei selecționate 
a Turciei tn formație, lideră 
autoritară, se bucură de multă 
popularitate.

Forul internațional a delegat 
pentru a conduce această par
tidă pe arbitrii bulgari Sotirov 
și Gheorghiev.

Mihail VESA

— .este mult prea... departe de 
locul 3, reușită pe care o rea
liza in 1979 Mircea Romașcanu, 
sau de cîștigarea a două eta
pe, de către același Romașcanu, 
tn aceeași competiție, în ediția 
din anul 1983. în ceea ce-1 pri
vește pe Mircea Romașcanu, 

Vasile Mitrache
decanul de vîrstă al rutierilor 
noștri, „urmașul direct" al u- 
nui mare ciclist care a fost 
Teodor Vasile, toată prețuirea 
noastră. Timp de aproape 10 
ani, Mircea Romașcanu a do
minat ciclismul românesc, i-a 
dăruit cîteva notabile perfor
manțe In planul Internațional, 
dar n-a avut șansa ca In ime
diata sa apropiere, valoric vor-

Victor NI.A

(Continuare In naa a 4~a) 

nica Șiret, Metalul Rădăuți și 
A.S.A. Buzău), CLUJ-NAPOCA 
(SIMARED Baia Mare, Someșa- 
na Satu Mare, Steagul Roșu 
Brașov, C.P.L. Bistrița și 
A.S.A. Cluj-Napoca), PITEȘTI 
(Crișul Oradea, Electromureș 
Tg. Mureș, C.S. Arad și L.C. 
Dacia Pitești).
• Turneele finale sie oeicr 

două concursuri se vor desfă
șura concomitent, în Bucu
rești (sala va fi stabilită în zi
lele următoare), în zilele de 11. 
12 și 13 noiembrie.
• Concursul de baraj pentru 

evitarea retrogradării și pro-
(Continuare tn pap. 2-3)



participa 
dițîe a

mișcarea sportiva nu are 
scop mai nobil decît aceî-a 
de a contribui tot mai con
cret și mai eficient, cu toate 
mijloacele de care dispune, 
l-a creșterea potențialului fi- 
zic, a capacităților creatoa- 
re și a stării de sănătate 
ale întregii națiuni, la for
marea și afirmarea plenară 
o omului nou. Marea com
petiție polisportiva naționa
lă, Dăciada, oferă un cadru 
generos și stimulator pentru 
atingerea acestor țeluri ma- 
iore, ou profunde implicații
sociale. Iar o reală eficiență a activității sportive de masă 
depinde, firește, de modul în care unitățile sportive reușesc 
să mobilizeze mase cit mai largi de cetățeni la practicarea 
susținută a exereițiilor fizice. „Să facem, deci, in așa fel 
incit marea competiție sportivă națională «Daciada» să cu
prindă, practic, in cadrul ei, întregul tineret ai patriei, să 
se afirme tot mai puternic ca o uriașă mișcare de masă, 
care să . asigure participarea celor mai largi categorii de 
oameni ai muncii de la orașe și sate la practicarea orga
nizată și sistematică a exereițiilor fizice, sportului și turis
mului — acesta fiind obiectivul fundamental pus de partid 
in fața mișcării noastre sportive in această perioadă", 
sublinia secretarul generai ol partidului tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Un îndemn și o cerință cu adinei 
semnificații în plan umanitar și patriotic. Și core trebuie 
transpuse în viață nu atit prin sporadice acțiuni și festiva
luri ia nivel Județean, sau chiar noționol, cit prin perma
nente activități în unitățile de bază...

„NOTA 10, CU FELICITĂRI" FETELOR MUSCELENE...

BRAȘOV: ACTIVITATEA DE MASĂ*
0 PREOCUPARE A TUTUROR

Intre, cluburile 0 asociațiile 
sportive ale Brașovului, oraș 
despre care pe drept cuvint se 
spune că este o veritabili cita
delă a muncti, dar 0 a sportului, 
Carpatex-ul s-ar situa cam pe la 
mijloc. Nu sportul de performanță 
(ilustrat doar de revenirea echi
pei de handbal feminin in eșa
lonul secund) este punctul forte 
al Carpatex-ului, ci sportul de 
masă, drept pentru care n-am 
tnttrziat să ne insinuăm, ca să 
zicem, așa, in viața sportivă a 
acestei întreprinderi. Baza, 'ni s-a 
spus, o alcătuiesc campionatele 
de casă, la fotbal, tenis de masă, 
sporturile de iarnă 0, in mod spe
cial, Cupa Carpatex la schi, dar 
0 la alte sporturi, cum ar fi șa
hul, voleiul, tenisul de cimp, orien
tarea turistică și, nu in ultimul 
rind, gimnastica la locul de mun
că. S-a constatat că un anume 
sport stirnește interesul doar dacă 
de problemele sale se ocupă cei 
care eu adevărat iubesc acel 
sport. Cu alte cuvinte un sport 
este viabil doar dacă animatorii 
depun cu 
de fotbal 
getice, de 
ctțiva ani 
pioană a ______ _ _ ______
fel de-a doua familie a electri
cianului Doru Brăgău, căpitanul 
echipei, a subinginerului Gheor
ghe Furfurică. dar 0 a maistru
lui Reinhold Roth, șeful galeriei 
(da, am scris corect și ați citit 
bine, șeful galeriei, pentru că un 
rol important in finala cu „lăcă
tușii" de la secția Țesătorie, l-a 
avut, ea la oricare alt „mare

adevărat suflet. Echipa 
a secției mecano-ener- 
exemplu, abonată de 

buni la titlul de cam- 
fabrlcii, a devenit un

♦

meci", 
Roth). 
tifti animă fi' tenisul de masă : 
Șerban Costache, Nicolae Purică 
fi Viorel Brăgău, fratele geamăn 
al lui Doru Brăgău, fotbalistul. 
Nu altfel stau lucrurile la tenis 
de cimp, unde activează cu ace
eași debordantă tinerețe, pe care 
numai sportul o poale întreține. 
inginerul Ion Fekete, actualmente 
pensionar, de pasiunea sa „mo- 
lipsindu-se" inginerii Sergiu Va- 
silevschl 0 Petre Giurcă, precum 
și maistrul Lucian Voineag. Dacă 
in sporturile de mai sus — plus 
voleiul 0 șahul, de care răspund, 
nu doar pe hirtie, ci direct cu 
sufletul, Verona Costin fi, respec
tiv, Gheorghe Mariaș, așa cum 
Elisabeta Gorgy și Rodlca Duță 
răspund de gimnastica de produc
ție (drept pentru care in fiecare 
zi, la ora 9,30 fix, stnt in fața 
sutelor de muncitoare „ieșite" de 
bună voie la repriza de gimnas
tică) — există, după cum se ve
de, cite un mie colectiv, in ceea 
ce privește sporturile de iarnă și, 
mai ales, organizarea și disputa
rea „Cupei Carpatex" la schi, se 
constituie an de an cite un ve
ritabil st.at-major din care fac de 
obicei parte maistrul Dumitru Al- 
dea, inginera Teodora ~ 
tehniciană Maia Clisu, 
președintele asociației, ______
Gigl. Nici nu se poate altfel, clnd 
competiția, deschisă tuturor bra
șovenilor, inclusiv oaspeților din 
toată fora se desfășoară pe 6 
categorii de vtrstă, de la S la 60 
de ani.

chiar galeria maistrului 
O echipă de mari sufle-

Prunea, 
inclusiv 
Simlon

Victor NIȚA

Ar fi fost mai la îndemlnă să 
discutăm în birou. Aveam Ia 
dispoziție dări de seamă, situa
ții statistice ale part’cipanților la 
concursurile Daciadei. Dar Gheor
ghe cotescu. secretarul asociației 
sportive Muscelul, aparținînd în
treprinderii de Automobile ARO 
din Cimpulung-Muscel, s-a ridi
cat de pe scaun, și-a luat din cui 
scurta și a spus : „în birou mai 
putem reveni. Să mergem Ia 
complexul nostru sportiv, unde 
se desfășoară, sub egida Datia- 
dci, un meci dc handbal feminin 
între campioana Întreprinderii, e- 
chipa Prelucrări-mecanice și for
mația secției Mașini-unelte". 
E departe ? „Nu, Ia cîteva sute 
de metri. Avem multă treabă Ia 
noua bază sportivă, care ne-a 
fost dată de curind în adminis
trare, deoarece vrem s-o reno
văm. Acum membrii asociației 
sportive beneficiază de terenuri 
de fotbal, handbal, tenis de cimp 
șl volei*.

Știți cîți membri are asociația 
sportivă Muscelul ? Exact 11800, 
dintre care aproape jumătate sînt 
femei. Existînd condiții cores
punzătoare de pregătire șl con
cursuri, se organizează ritmic 
campionate de casă ori diferite 
concursuri populare de fete și 
băieți la handbal, cros, volei, te
nis de masă, tenis de cîmp, po
pice, fotbal, șah, ciclism, radio
amatorism. turism șl motociclism. 
deschise oamenilor de diverse 
vîrste și profesii. Dintre miale de 
participant], Daniela Oncioiu la 
cros. Gheorghe Voinescu ia te-- 
mls de cîmp. echipele secțiilor 
Mecano-energetic, Prelucrări me
canice și Mașini-unelte la fotbal, 
volei sau handbal au mers din 
victorie în victorie cucerind tro
feele. puse-n joc. La succesele 
dobîndite de sportivii și echipe
le menționate au pus umărul 
harnicii instructori voluntari 
Victor Savu, Dan Poterașu, Con
stantin Ciufu, Ionel Husar și alți 
muncitori sau ingineri care în 
orele libere sînt principalii ani
matori ai activității competițio- 
nale pe mază. „O vedeți pe fata 
aceea care a tras la poartă* ne 
atenționează secretarul asociației 
sportive. E inginera Lăcrămioara 
Husar, cea mai bună jucătoare 
de handbal din întreprindere șl, 
în același timp, o merituoasă

a Daciadei 
o veritabilă

întrecerile

Ia tenis 
polispor-

Daciadei

campioană 
de masă. E 
tivâ*.

Aflăm .că
contribuie Ia depistarea talente
lor necesare secțiilor de perfor
manță, care apoi le lansează în 
arena competițională ‘județeană și

© Talente pentru secțiile 
de performanță ®* Pasio
nați! instructori voluntari 
• Gata pentru sezonul de 
iarnă

chiar
pe
au constituit și un criteriu fie 
selecție, pe temeiul ascensiunii 
lor valorice, a-reprezentantelor în
treprinderii la „Festivalul spor
tiv feminin muncitoresc arge- 
șcan*, desfășurat la Pitești. Mo- 
bilizîndu-se exemplar, slrungări- 
Ța Daniela Onciociu a ciștigat 
proba de cros, matrițera Mariana’ 
Morlovea a sosit pe locul 3, Ma
riana Memetea, medic la dispen
sarul întreprinderii, a terminat 
neînvinsă turneul de șah, ingi
nera Lăcrămioara Husar a 
imbatabilă la tenis de masă, 
niciana Mariana Duțulescu 
etalat calitățile’ la popice, 
echipa feminină de handbal, bine 
condusă de jucătoarea-insiructor

șl

republicană. Ultimele elo- 
ale campionatelor asociației

fost 
teh- 
și-a 
iar

Lăcrămioara Husar a urcat 
ea pe podium (locul 3). Punc
tele obținute de fetele de la 
Muscelul la toate probele din 
program au situat sportivele din 
Cîmpulung Muscel pe primul loc 
în clasamentul general pe aso
ciații. ele meritînd. după cum 
aprecia interlocutorul, „Nota 10 
cu felicitări".

Stăteam și priveam' noua are
nă de -sport a asociației Musce
lul". „Terenurile, cum vedeți, ur
mează să fie modernizate, ne-a 
explicat amabila gazdă. Aria ba- 

' zei sportive se va mări cu o 
pistă de popice acoperită și vom 
construi tribune cu o capacitate 
de circa 2000 locuri. La primă
vară, aici 
Deocamdată 
na. „Lasă 
bine. Am 
de schi și 
iar patinoarul artificial al orașu
lui a intrat în probele tehnolo
gice. Iarna aceasta nu va semă
na cu cele din anii trecuți, pen
tru că sînțem hotărîți să atra
gem cît măi mulți tineri și vîrst- 
nlci pe bazele sportive ale ano
timpului alb*.

Privind cu cîtă ardoare se .con
fruntau tinerele handbaliste, 
ne-am dat seama că sînt, cu a- 
devărat, pasionate. Pentru ele, 
ca și pentru, ceilalți amatori de 
sport de la întreprinderea de au
tomobile AHO, entuziastele în
treceri ale Daciadei reprezintă un 
mod de a-și disputa întîietatea la 
cea mai înaltă tensiune...
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Cît de mult place dîmbovi- 
țenilor sportul este lesne 
de dedus, dacă încerci să 
intri cît de cît în intimitatea 

fenomenului ca atare, vizavi de 
realitățile cotidiene. „în centre
le noastre urbane, sportul apare 
ca o necesitate — ne întărește 
convingerea președintele C.J.E.F.S. 
Dîmbovița, Ionel Marin. Și a- 
daugă : Daciada, prin definiție, 
prin formele și mijloacele sale 
de popularizare a sportului, a 
însemnat un pas mare înainte, în 
mentalitatea oamențlor...**

Este purul adevăr! La Tirgo- 
viște, o popularizare temeinică a 
sportului, prin intermediul com
petiției naționale, a lărgit conti
nuu aria practicanților exercițiu
lui fizic, fie la Metalul, fie la 
Oțelul, la SARO sau la Romlux. 
Am amintit doar marile asociații 
sportive, cu mH de membri, sta
tornici Iubitori ai atletismului șl 

ai fotbalului și volc- 
o-ului și boxului. La 
»ilea oraș cu o mare 
re sport, Victoria, 
lutomccanica oferă 
lare. In marea fa- 
enilor muncii de 
— prin Daciadă — 
organic, aproape ni- 

nu mai acceptă să lipseas- 
e la cel puțin o acțiune spor- 
de masă, în disciplina pre- 
â sau îndrăgită. Găeștiul, 
Lrctic-ul și Chimia, Pucioa-

fulul, i 
Moren i.

tiv 
fer 
cu

sa cu Bucegi și Trainica, Fie- 
nii cu Cimentul sau Titurcu E- 
lectrica, Electrodul și Avicola se 
înscriu în același context. Prin 
Daciadă, prin colaborarea tot mai 
rodnică a consiliilor asociațiilor 
sportive, comitetelor sindicatului 
și comitetelor U.T.C., sportul de 
masă — alergările de cros, cam
pionatele pe asociație, acțiunile 
„Aleargă pentru sănătatea ta“ 
sau Complexul Sport și Sănăta
te și-au creat aderenți. mereu 
mai multi, ceea ce se reflectă în 
starea de sănătate a oamenilor, 
în optimismul și dragostea lor 
de viață și de muncă.

Satul dimbovițean intră la rîn- 
d î-i tot mai mult și- mai convin
gător în. circuitul Daciadoi; 
arena competiției naționale 
înscriu multe acțiuni
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Tripticul xtudiu-Uborator- 
producție are — In cazai 
elevilor de la Liceul agro
industrial din Slobozia — 

• .acoperire eoreetă, integrali .K 
și firesc — ni se precizează ia 
Inspectoratul școlar al județului 
Ialomița — este doar una dintre 
eele mal reprezentative unități 
de tnvătămlnt din rețeaua noas
tră...*.

Intre vorbe și fapte, realmen
te, o Identitate perfectă: elevii 
acestui liceu, care pregătește 
muncitori șl tehnicieni cu o 
Înaltă calificare pentru agricul
tura șl zootehnia lalomițeană in 
principal, susțin o permanentă 
„bătălie- cu Învățătura; în cata
loagele tuturor claselor notele de 
la 8 în sus constituie dominanta. 
Si la fel se petrec lucrurile în 
cazul activității din laboratoare 
sau a celei din producție; elevii 
de aici dispun, ca spațiu de 
concretizare a muncii teoretice, 
de o suprafață de peste 28 de 
hectare — „un lot experlmental- 
model, dacă vreți, pe județ șl 
cbiar pe țară*, ne asigură to-

SLOBOZIA: „ 

DE PRACTICARE 
varășil din conducerea I.A.S. Slo
bozia, unitatea economică patro- 
natoare a liceului.

Secretele acestei stări de lu
cruri, care onorează șl colectivul 
de elevi, și pe cel al cadrelor di
dactice ni le-a dezvăluit prof. C. 
Stancu, directorul „agro-indus- 
trlalulul* ialomițean. Acestea țin, 
In primul rind, de o temeinică 
și riguroasă selecției la concur
surile de admitere în liceu, an 
de an, cifrele candidaților pe un 
loc le concurează pe cele din 
lnvățămîntul superior, de la 9 în 
sus 1 intervine, după aceea, un 
la fel de riguros proces de In
struire șl educație, facilitat, ln- 
tr-o bună măsură, prin faptul că 
marea majoritate a elevilor pro
vin din mediul rural. Altfel spus 
sînt frințiațl în tematica muncii

CLASE ÎNTREGI
A SPORTULUI"

agricole și zootehnice; mai mult, 
o îndrăgesc, îi pasionează. Apa
re. implicit, și cel de-al treilea 
aspect: elevii, deprinși de mici 
cu munca practică, din fragedă 
copilărie, realizează ușor obliga
țiile care le comportă viitoarea 
lor meserie, unii concurează în 
cunoștințe (și. oricum, în vredni
cie) chiar muncitori cu un bun 
stagiu...

„Și ar mai fi un secret — ne 
atrage atenția prof. Stancu. Vi
zează bucuria elevilor noștri de 
a fi fruntași și. într-o activitate 
care îi angrenează pe toți, fără 
excepție — prin intermediul Da
ciadei: cea sportivă. Unii nu 
uită că de aici a plecat, în spor
tul de performanță, Tudorița 
Cbidu, astăzi alergătoare în lo-

tul republican. Și, in consecin
ță, își dedică o parte din orele 
libere atletismului. Alții, din 
dorința de a aduce fotbalul ialo- 
niițean în prim-plan, în Divizia 
B, și poate chiar mai sus, nu o- 
coIesc centrele de pregătire ale 
Unirii și Olimpiei Slobozia. Sînt, 
însă, și dintre aceia care, uf- 
mînd exemplul de pasiune al 
prof, ion Vlaicu, maestru al 
sportului la șah, s-au dedicat 
sportului minții. Nume de elevi? 
Ar trebui să cuprindem clase în
tregi, altfel am nemulțumi pe 
foarte 'multi...*,

, Ialomița trece printre județele 
țării cu o avansată agricultură 
și zootehnie. La această notă 
specifică, elevii Liceului agro
industrial au — și mai ales — 
nutresc ambiția de a-și aduce o 
contribuție directă. Prin cunoș
tințele lor profesionale dobîndi- 
te în școală, prin munca lor a- 
vîntata. Cei mai mulți nu fac 
decîk să continue o tradiție de 
familie,- de bună seamă la o co
tă valorică dintre cele mal ridi
cate. (T. ST.).

în 
se 

demne de 
toata lauda. Glodenii, de pildă, 
s-a minus, între altele, printr-un 
campionat sătesc de minifotbal 
cu-11 echipe, Șelarii, ptintr-o 
competiție de handbal la care 
invită permanent și așezările ru
rale învecinate. La Brănești, la 
Cornești, la Petroșița — și chiar 
ceva mai sus — la Moroienî, 
sportul, prin Daciadă, și-a . făcut 
prieteni, neexistind sfîrșit de 
săptămînă fără acțiuni cu sute 
de participant!. Sub ................
Daciadei, multe consilii 
lare s-au. străduit să ... _ 
condiții mereu mai bune pentru 
cuprinderea largă a maselor, a 
tineretului cu precădere, ame- 
najînd spații adecvate și chiar 
baze sportive în accepțiunea ter
menului. Cazul satului Viișoara, 
aparținînd de comuna Ulmi, dar 
care nu este singular în județ, 
vezi Finta, Gura Ocniței etc.

Vine apoi școala dîmbovițeană, 
nu numai cu eșalonul uman cel 
mai receptiv pentru mișcare și 
exercițiu fizic practicat sistema
tic, ci șl cu tot mai numeroși 
directori și profesori de specia
litate totdeauna angajați în con
cretizarea acțiunilor destinate să 
facă din sport, prin Daciadă, un 
bun al întregului tineret studios. 
Mai mult, de a asigura prin in
termediul cercurilor sportive (la 
clasele HI—IV) sau al grupelor 
de pregătire fizică

* V-a și a Vl-a în 
școli, primii pași 
manță. O acțiune 
ceastă temă, care

imboldul 
popu- 

asigure
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' recent, Ia Tîrgoviște (asupra că
reia vom reveni) a fost deosebit 
de edificatoare pentru viitorul 
sportului dîn acest județ.
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laembrle, 
kira între- 
tnternațio- 
dintre ce- 
krsuri din 
[are vor 
koștri Oti- , 
tir, Vasile 
și Romu-

peanu (Unirea Tricolor), Ana 
Maria Enescu (Juventus) și Eii- 
sabeta Rus (Stirom Spartac 
C.S.Ș. 1).

® LA ORADEA se vor desfă
șura întrecerile finale ale con
cursului Republican pentru ju
niori II și copii, întrecerile fiind 
programate în zilele de 31 oc
tombrie, 1 jl 2 noiembrie.
DE CE S-A AUTODESFIINfAT 

ECHIPA TRACTORUL BRAȘOV?
Echipa feminină Tractorul Bra

șov nu s-a prezentat 13 startul 
„Cupeî României44. N-avea sâ o 
facă nici la partidele turului ai 
treilea al campionatului Diviziei 
A. Motivul? Din lipsă de antre
nor, de jucătoare (senioare șl ju
nioare) formația a ajuns în si
tuația de a se... autodesființa. Ne 
întrebăm, firesc, care au fost 
preocupările clubului și • ale con
siliului județean, dacă au lăsat 
Ia voia întîmplării această sec
ție, într-un oraș care are fru
moase tradiții în tenisul de ma
să. De fapt, noi- am mai semna
lat aceasta, de prea multă vre
me la Brașov baza au 
t-o jucătoarele aduse 
diverse colțuri de țară, 
plecat cum au venit, 
du-se nimic pentru

I
I
I
I
I
I
I
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lin Bistri
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I România 
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____ __  __ r____ realizarea 
unei adevărate pepiniere proprii 
de valori. Cine intervine cu efi
ciență ?
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GRUPA
1. Univ. A.S.A. I Cv.
2. C.S.M. Cj-N.
3. Constr. Tg. M.
4. Univ. A.S.A. II.Cv.
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Mec. Fină Buc. 
Tehn. Odorhei 
Hidrot. Bz.

I
I
I

9 
5 
0 
0

0
4
9
9

81-27
62-47
46-48
13-81

18
14
13

9

I
I

Il-a 
I

9
9
9
9

8 
7
3
0

1
2
6
9

79-26
71-57
45-73
42-81

17
16
12

9

I
11-a

9 7
9 6
9 3
9 2

2
3
6
7

77-55
72-57
51-ÎO
58-77

16
15
12
11

FEMININ
1GRUPA 

Spartac Buc. 
Juventus Buc. 
Metalul Rm. V. 
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iAtIMUL TUR - REPROGRAMAT
Ultimul tur al Diviziei A se 

va desfășura pe 13 și 14 noiem
brie, în localitățile Tg. Mureș, S. 
Mare, Buzău și București, în loc 
de 6—7 noiembrie cum fusese 
prevăzut inițial, echipe e Co„u‘ 
ștructorul Înfrățirea C.S.Ș;, Vo
ința, Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
(masculin), Juventus șl Hidro
tehnica (feminin) fiind gazde.

Rubrica redactata de
Emanuel FÂNTÂNEANU

I
I
I
I

fruntări ale Stelei cu echipe 
fără carte de vizită . în ■ cam
pionatul nostru.

Astfel stînd lucrurile, acestea 
fiind datele ambelor jocuri, 
luate împreună, pentru a se 
obține, la București, un avans 
cit mai substanțial cu putință 
era necesară o mobilizare e- 
xemplară a întregii echipe, o 
conectare fără scurtcircuite la 
înalta tensiune a unei partide, 
care, pe bună dreptate, figura 
printre „capetele de afiș" ale 
optimilor de finală. Și, așa cum 
ne spunea și Marius Lăcătuș, 
la cabine, imediat după joc, 
mal Înainte de orice altceva, 
„ll“-le nostru campion a fost 
pus într-o perfectă condiție 
psihică, In pofida faptului că. 
schimbată așa. peste noapte, 
vremea închisă ți friguroasă 
crea o ambianță favorabilă 
formației oaspete.

N-a trebuit. Intr-adevăr, sâ 
treacă prea mult după lovitura 
de începere pentru a ne con
vinge de faptul că Steaua a 
intrat In teren decisă să facă 
— din nou, în compania unui 
partener redutabil — un joc 
mare. Sub impulsul — mai a- 
les — al lui Lăcătuș, Impetuos, 
inspirat în zona fundașului 
Gradilenko, Steaua ataca de
bordant, producînd, la fiecare 
raid, emoții la o poartă altfel 
bine păzită. Pe măsură ce 
timpul curgea, era tot mai evi
dent faptul că formația noas
tră campioană își recăpătase, 
o dată în plus, bucuria de a 
juca ; împletită cu o asemenea 
măiestrie tehnică (remarcată, 
după joc, și de antrenorul 
Beskov) Incit pentru toți deve
nea și mal convingător adevă
rul potrivit căruia „jocul în
cepe și sfîrșește cu arta de a 
se servi de balon", lnjelegînd 
prin aceasta și „aptitudinea 
fotbalistului de a-și înțelege 
și... găsi echipierul".

Din acest unghi privind lu
crurile. Hagi a fost, o dată In 
plus, fotbalistul greu de oprit 
din ceea ce își propunea să 
facă cu mingea. Dar mai mult 
ca oricînd, „decarul" Stelei 
și-a aflat, miercuri, destui co
legi de echipă cu care s-a_ în
țeles de minune în realizările 
tehnico-tactice de efect și de 
eficiență : începînd cu Beiode
dici, liberoul cu atuuri multi
ple, în stare să-1 întoarcă cum 
vrea pe adversarul direct, un 
virtups înaintaș ; continuînd 
cu T. Stoica (ce finiș la acest 
veritabil căpitan de echipă !), 
Rotariu (abil și neobosit din 
„16" în „16") și Ilie Dumitres
cu, ultimul (de la un meci la 
altul mai sigur pe el) prove
nind din pepiniera Stelei, ca,, 
de altfel, și Dan Petrescu, tî- 
nărul fundaș lateral care vine 
puternic.

Intenționat l-am lăsat la urmă 
pe Victor Pițurcă, această 
„gheată europeană" care (deși 
miercuri, la reintrare intr-un 
meci dificil, n-a mai înscris 
nici un gol) s-a aflat la origi
nea multor faze încinse la 
poarta oaspeților. Le-a fost di
ficil antrenorilor Iordănescu, 
Dumitriu și Troi (împreună pe 
banca conducerii tehnice) să 
aleagă intre el și Pena, unul 
dintre cel mai buni jucători ai 
Stelei In, cum s-a văzut, deci
siva manșă pragheză. Numin- 
du-1 pe Victor Pițurcă, „cei 
trei" au optat, credem, pentru 
plusul de măiestrie pe spații 
reduse, unde, printr-un alt 
„dar" al acestuia, reușește să 
creeze culoare fără să fie nea
părat în posesia mingii Ne-am 
simțit șl noi bine, gîndind și 
la coeziunea morală a echipei, 
văzind cum In vestiarul-, de 
după meci Pena ii săruta pe 
Pițurcă-

Sigur, tot la. acest capital 
care ii constituie. Intr-un joc, 
atacul, l-am putea include, po
trivit perceptelor fotbalului 
modern, și pe Lung, ultimul 
apărător, care, transmițînd — 
de regulă — cu mina balonul 
coechipierilor, devine astfel un 
prim și important atacant. Sil
viu Lung. portarul echipei 
noastre naționale, trebuie, insă, 
apreciat — ca și fundașii din 
imediata sa vecinătate, U Pe
trescu, Iovan, Beiodedici ți 
Ungureanu — pentru atribuția 
principală in cadrul echipei 
de apărător, postură In care 
și-a făcut, ca ți în trecut, pe 
deplin datoria. Nici unul din
tre ei nu pregeta, după meci 
să sublinieze ți sprijinul pri
mit, in faza de apărare, de la 
ceilalți colegi de echipă, indi
ferent de numărul trecut pe 
tricou. Și acest esențial aspect 
intr-un joc de permanentă in
tr-ajutorare (cel care Încerca 
o deposedare era, tot timpul, 
dublat de un alt echipier) va 
trebui, nu încape vorbă, să fie 
prezent, cu pregnanță, și In 
partida-retur, cînd, este de pre
supus, Spartak Moscova va mi
za mult mai mult pe cartea 
atacului.

Spre sfîrșitul partidei, deasu
pra stadionului și-a făcut a- 
pariția soarele. După destule 
ore de nori cenușii, era și a- 
cesta un semn că, pregătind cu 
aceeași sîrguință și pricepere 
„repriza" de la Moscova, din 
9 noiembrie, Steaua își poate 
trece în cont, de pe-acum, o 
nouă ..primăvară europeană".

UN SCOR
(Urmare din pap. 1)

k
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SUPERIORITATEA
(Urmare din pag. 1)

locații săi Punind serios umă
rul ia realizarea normei defen
sive (chiar și pe Vaișcovici ți 
Câmătaru ram văzut în această 
ipostază), pentru ca In mo
mentul posesiei mingii „ar
monica alb-roșie" să se desfa
că eu rapiditate și ingeniozi
tate pentra declanșarea ,.ac- 
titmilor-surprizăf, așa cum 
ne-a demonstrat in atîtea alte 
împrejurări. Dinamo a știut 
eind și cum să „scurt-circuite- 
«e“ fluxul de joc al echipei ‘ 
Iui Jim McLean, să speculeze 
la maximum zonele lăsate li
bere de către adversarul fu
rat de... dorul golului, pentru 
a t'$ni, eu Vaișcovici, Mateuț, 
Cămătaru și cu Sabău spre 
poarta lui B. Thomson. Nu 
vrem să repetăm ce-am spus 
în cronica jocului, dar trebuie 
să subliniem că acțiunile o- 
fensive ale dinam-o viștUor au 
fost extrem de periculoase 
findcă ele nu *□ purtat pece
tea hazardului (ca ale scoție
nilor) ei au fost rodul giaăirii, 
al acelei maturități la care a 
ajuns echipa.

Dundee, tot lzbindu-se de a- 
ceastă tactică bine pusă La 
punct, ți-a pierdut răbdarea 
de prin minutul 60. cedind 1- 
nițiatva in favoarea echipei 
care, mult mai stăpină pe mij
loacele tehnice, a ridicat me
reu cota spectacolului sportiv 
Jim McLean, In disperare de 
cauză, după ce echipa sa a ’ 
tremurat în multe momente, 
golul anunpndu-se ca Inevi
tabil, șl-a adus aminte că în 
meciul cu Universitatea Cra
iova (eliminată din Cupa 
U.E.F.A. în anul 1986, din fa
ze fixe) golurile de Ia Dundee 
au fost marcate de Clark și 
Redford ți i-a trimis, snie 
final, pe vechii combatanți în 
teren Pentru a forța imposi
bilul. - L-a avansat chiar și pe 
Bowman în linia I, dar Dina
mo ținea bine în mîini frîiele 
jocului. Și dacă arbitrul bel
gian G. Goethais i-a refuzat 
neîntemeiat acea lovitură de la 
11 m Ga faultul asupra lui * 
Vaișcovici). ca să pu amintim 
și de ratări, dreptatea a ve
nit în ultimul minut de joc

TEHNICO-TACTICĂ
prin golul marcat de acest 
Mateuț. golgeterui actual al 
dinamoviștilor.

Sigur că toată echipa a pus 
suflet in acest joc, n a precu
pețit nimic, a respectat ntoc- 
mai lecția predată de M. Lu- 
cescu, despre care, ziariștii și 
conducătorii lui Dundee, chiar 
și Jim McLean, au vorbit elo
gios.

Să notăm cîteva din opiniile 
tehnicianului echipei scoțiene 
exprimate la finalul par'idei : 
„Care antrenor nu este afee- 
taț de înfrîngere ? Trebuie să 
recunosc însă că am fost în
vinși de o echipă care prac
tică un fotbal modern, in per
manentă mișcare, care trece 
cu rapiditate de Ia un registru 
de exprimare la altul. Are și 
cițiva jucători de certă clasă 
internațională, Sabău, Mateuț, 
Lupcscu, Andone, . Vaișcovici 
sau acest Cămătaru. Și porta
rul mi-a lăsat o impresie deo
sebită".

Cum am putea să încheiem 
mai bine aceste rînduri, fecit 
rcproducînd cuvintele lui Mir
cea Lucescu : „Jocul s-a des
fășurat așa cum .l-am discutat 
cu întreg lotul deplasat aiei la 
Dundee. Sînt mulțumit de a- 
dapfabiiitatea rapidă a jucă
torilor la stilul britanic, el 
fiind capabili să răspundă co 
aceeași agresivitate în înțelesul 
bun al cuvîntului. Am termi
nat în forță partida. Păcat că 
în unele faze de gol jucătorii 
mei au fost lipsiți de... in
spirație. Meritam un srtkr mai 
liniștitor, fiindcă toți privim 
și pregătim cu atenție returul 
intrucit Dundee, o știu. îoaeă, 
îndrăznesc să spun, mai bine 
In deplasare. Mă bucură în 
special maturizarea tot mai e- 
videntă a grupului de tineri 
jucători, care în mod sigur vor 
fi stimulați de această reuși
tă pentru ascensiunea Iur în 
continuare".

...în dimineața zilei de toi, 
echipa dinamovistă descindea 
din „cursa-charter" a compa
niei TAROM; Cei prezență an 
felicitat-o, i-au urmat Fucces 
în continuare, la care ne ra- 
liem și noi cu aceeași sinceri
tate și căldură.

EGAL AR FI FOST ECHITABIL

Consiliul municipal București pentru educație fizică și 
sport, împreună cu Cabinetul municipal pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă, organizează astăzi, 28 oc
tombrie, în cadrul programului de pregătire politico-ideo- 
logică a cadrelor din asociații sportive, din cluburi și con
silii sportive locale, o dezbatere pe tema :. „Tezele din 
aprilie despre partid — centru vital ai națiunii noastre 
socialiste. Concepția tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, cu privire. Ia perfecțio
narea activității organizatorice, ideologice și politico-edu
cative în vederea creșterii rolului conducător al partidului 
în întreaga viață economico-socială".

în cadrul dezbaterilor, care vor începe la orele 11,30, la 
sediul Cabinetului municipal, din str. Povernei nr. 6,.vor 
fi evidențiate sarcinile ce revin mișcării sportive din Ca
pitală în vederea intensificării muncii politico-educative, 
de formare a conștiinței socialiste a sportivilor, a tuturor 
oamenilor muncii care lucrează în acest domeniu. Vor fi 
prezentate filme documentare cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a Capitalei.

■
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— să subliniem câ rezultatul 
de 1—1 ar fi fost echitabil. Nu 
s-a întîmplat așa, întrucît go
lul lui Zigmantovici a pornit 
dintr-o flagrantă poziție de of
said, nesemnalizată de tușierul 
L. Spasov.și îngăduită de „cen
tralul" V. Țoncev. Reluările de 
la televiziune ne-au întărit 
convingerea că așa a fost, nu
mai că, după cum ceasul arbi
trului e singurul care cîntăreș- 
te timpul (ca paranteză: des
chiderea scorului de către Gu- 
rinovici s-a produs după cro- 
nometrul nostru în minutul 
47 !), tot așa și deciziile cava
lerului fluierului sînt singurele 
cu putere de lege. Drept pen
tru care, cu tot regretul impus 
de situație, fără să fi fost u- 
nica în care prestația brigăzii 
de arbitri ni s-a părut eronată, 
să încercăm s-o survolăm. Pen
tru că, dacă a jucat deschis și 
bărbătește, se cuvine ca Vic
toria să analizeze la fel ce a

ADMINISTRAȚIA DE
• Redăm mai jos rezultatele 

concursului PRONOSPORT inter
mediar de miercuri, 26 octom
brie : 1. Steaua — Spartak Mos
cova — 1; 2. Dundee United — 
Dinamo Buc. — 2; 3. Dinamo 
Minsk — Victoria Buc. — 1; 4. 
Milan — Steaua Roșie Belgrad
— X; S. Neuchâtel Xșmax — Ga-
latasaray — 1 ; 6. PSV Eindho
ven — FC Porto — 1; 7. 17 Nen-
tori — IFK Goteborg — 2; 8. FC 
Bruges — AS Monaco — 1; 9.
Gornik Zabrze — Resl Madrid
— 2; 10. FC Malines — RSC An- 
derlecht — 1; 11. Carl Zeiss Je
na — Sampdoria — X; 12. Sredeț 
Sofia — panathlnaikos — 1; 13. 
Malmo — Internazionale — 2. (S 
Precizăm că rezultatele omologă
rii cîștigurilor la concursul sus
menționat vor fi publicate in ru
brica din ziarul „Sportul" de 
mîine, sîmbătă 29 .octombrie; da 
asemenea, rezultatele vor fi ■_ a- 
diodif uzate pe programul I. la 
ora 8,55, împreună cu num-rele 
tragerii săptămînale LOTO.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
e ASTĂZI șl MÎINE sînt UL

TIMELE ZILE în care mai pot 
fi procurate bilete cu numerele 
favorite Ia TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO de duminică, 30 
octombrie, clnd există posibili
tatea de a se valorifica șansele, 
prin eîștigarea de autoturisme, 
excursii peste hotare șl impor
tante sume de bani. Desigur că 
nici concursul PRONOSPORT de 
la sfîrșitul săpțămînii (al eărui 
termen limită de depunere a bu
letinelor este sîmbătă, 29 oc
tombrie) nu va £1 mai prejos, a- 
vînd în vedere substanțialele lon- 
duri de eîștigurl care s-au dis
tribuit participantelor în ultima 
perioadă. Cu titlul de exemplu 
menționăm marile cîștiguri de la 
concursul de duminică. 23 oc
tombrie, cînd. pe lingă cele do
uă autoturisme atribuite ța ca
tegoria I, participantul Ion Gră
dinara, din orașul Bacău, a be
neficiat de un autoturism și Ce 
diferența în numerar, indieind, o? 
același buletin, NUMAI 11 RE
ZULTATE EXACTE, însă în ca

drul unei singure variinte sim
ple, repetată de 100 de ori. Iată, 
deci, o modalitate pe cît de ori
ginală, pe atît de avantajoasă de 
valorificare la maximum a șan
selor și inspirațieiI

• Tragerea LOTO de astăzi, 
vineri, 28 octombrie 1933 va avea 
loc în București în- sala din Str. 
Doamnei nr. 2, începînd de la 
ora 15,50.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 21 OCTOMBRIE. Cat 
1 : 1 variantă 25% — autoturism 
Dacia 1300 ; cat. 2 : 13 variante 
25% a 5.272 lei ; cat. 3 : 2 varian
te 100% a 6.853 lei și 32 variante 
23% a 1.713 lei ; cat. 4 : 36,50 
variante a 1.878 lei ; eat. 5 : >0’ 
variante a 672 lei ; cat. 6 : 259 75 
variante a 264 lei ; categoria X : 
1.336,625 variante a 100 lei. Re
port la cat. 1 : 76.218 lei.

Autoturismul „Dacia 130-3“ a 
revenit participantului Sabăo 
Valentin din Lipova. județul 
Arad.

avut bun și mai puțin bun pe 
gazonul din Minsk, recurgînd 
la nuanțe. Starea de spirit a 
fost fără cusur. Jucătorii bucu- 
reșteni — în frunte cu Nițu, 
Cojocaru și Damaschin L pe 
care l-am considera cei mai 
buni — s-au bătut cu toată 
energia pentru fiecare minge și 
pentru fiecare metru de teren. 
Cu excepția cîtorvâ clătinări de 
la jumătatea primei reprize. 
Victoria a știut ce face și a 
făcut ce știa, acționînd că un 
mecanism bine uns, cu o lecție 
temeinic însușită, modernă, 
atît în apărare, unde golurile 
au avut Ia bază o greșeală per
sonală (a lui Topolinschi — 
în rest excelent) — și un ofsaid 
cît carul — cit șl în atac ; în 
condițiile unei ihttlntri în de
plasare, cu un adversar dezlăn
țuit, elevii lui Halagian și-au 
creat 3—4 mari ocazii de a mar
ca, adieă multe. Dincolo de 
faza egalării, lucrată de Cojo
caru și finalizată de Culcear, 
în care apărarea dinamovistă 
n-a găsit nici o replică, să nu 
uităm că a fost, nevoie, la 0—0, 
ca fundașul Gomonov să apară 
ca din pămînt spre a l salva pe 
Sasunkievici de un șut pe '■are 
scria gol !

A rămas însă datoare linia 
mediană, de regulă motorul for
mației. Aici jocul s-a legat mai 
greu și n-a căpătat totdeauna 
substanța dorită Ca armare 
s-au pierdut și greșit destule 
baloane, Ursea fiind prea fragil. 
Coraș (cu toată implicarea în
tr-un efort prelungit) prea sta

tic, iar Ursu prea elaborat. Nu 
putem omite că mijlocașii au 
contribuit, cu rîvnă, cînd la 
ofensivă, cînd la defensivă, dar 
în zona de construcție Victoriei 
l-au lipsit uneori mintea lim
pede, viteza de reacție. S-a de
tașat. D. Daniel, dar și el mai 
mult lă „baraj", unde a probat 
exactitate în deposedare și vi
goare în repliere. Nu aici s-a 
pierdut meciul, de acord. Dar 
nici nu s-a cîștigat aici, deși 
ar fi fost cu totul posibil.

Sigur că un rezultat de 1—2 
în deplasare nu are darul să 
dezarmeze. Dimpotrivă, căci o 
calificare într-o cupă europeană 
presupune șî măcar alte 90 de 
minute pe propriul teren. Dar 
o înfrîngere, chiar neconformă 
cu cele petrecute, tot asta ră-' 
mine. Pentru că, oricit am fi 
tentați să judecăm lucrurile cu 
optimism — sentiment justificat 
prin coordonatele întîlnirii de 
la Minsk și în perspectiva man
șei din 10 noiembrie — Dinamo 
va veni 'la București cu avan
tajul unul gol, pe care-1 va 
păzi cu strășnicie. Un avantaj 
pe care însă Victoria poate si 
trebuie să-1 anuleze, ea a- 
vînd capacitatea tehnică și mo
rală să o facă, luminînd astfel, 
printr-o performantă de răsu
net, scurta dar densa ei istorie 
„europeană". Pe această temă 
însă, vom discuta pe îndelete, 
acasă, pînă atunci, rămînem cu 
regretul că n-a ieșit totul cum 
s-ar fi cuvenit, si. fără să ne 
înfierbîntăm. cu un plus de spe
ranță

REZULTATE DIN „CliPA ROiiÂNIir
Rezultate înregistrate în etapa 

disputată miercuri:
Automatica București — Spor

tul „30 Decembrie" 3—1 (1—1).
Metalurgistul Cugir — Politeh
nica Timișoara 1—0 (O—O), Car- 
pați Găiănești — C.S.M. Sucea
va 0—1 (0—0), Voința Comerțul
Ruși Munteni — Chimia Tășnad 
2—0 (1—0)-, Unirea Cîmpina — 
l.C.I.M. Brașov 2—0 (1—0).
MECON Gb. Gheorghiu-Dej — 
Ceahlăul P. Neamț 0—2 (0-0), Ni- 
tramonia Făgăraș — Chimia Rm. 
Viicea 1—2 (0—2). Rapid Miercu
rea Ciuc — Electromureș Tg. 
Mureș 1—2 (0—0), înfrățirea O-

radea — Armătura Zalău 1—2 
(1—1, 1—1), Unirea Slobozia — 
Metalul Plopeni 3—2 (3—0), Mu
reșul Deva — Jiul Petroșani 1—0 
(1—0). Steaua Mecanica Huși — 
F.C.M. Progresul Brăila :—0 
(0—0), Mecanica Bistrița — Glo
ria Bistrița 1—2 (0—1), Gloria 
Reșița — Metalul Bocșa 1—0 
(0—0), Oțelul Oraș dr. P. Grozs 
— A.S.A. Progresul Timlșorra 
3—0 (1—0), A.S.A. Explorări
Cîmpulung — Politehnica 'ași 
2—1 (0—0), Avicola Crevsdia — 
C.S. Tîrgoviște 2—0 (0—0), Fores- 
ta Gugeștl — F.C.M. Delta Dina
mo Tuleea 2—3 (0—0, 1—1).



Cupele europene la handbal.

PATRU FORMAȚII DIN TURCIA, ADVERSARELE 
NOASTRE ÎN PRIMELE PARTIDE

în arena sportivă internațio
nală. handbalul din Turcia.

Cupele europene au adus 
fată in tată patru echipe ro
mânești - Steaua, Dinamo 
București (masculin), Mureșul 
Te Mureș si Știința Bacău (fe
minini și patru turcești in 
primele tururi motiv pentru 
care vom încerca o succintă 
prezentare a acestora (masei- 
line de -această dată)

Cea mai bună echipă, cam
pioana Turciei, este Halk Ban- 
kasi A.S. Ankara, ciștigătoarea 
detașată a primei grupe valo
rice din Liga I cu 18 puncte 
față de a doua clasată, Eti 
BiskBileri Spor Klub Esrhișe- 
hir (13) in ediția anterioară a 
campionatului, adversarele for
mațiilor noastre Steaua șt «»- 
pectiv. Dinamo.

Halk Bankasi A.S. Ankara 
este si ciștigătoarea „Cv 
pei Federației d* Hand
bal" din Turcia In ediția 1987/ 
88 <23—18 cu Eti Blskuileri), 
învinsa partidpind In acest an 
in ..Cupa Cupelor* europene.

în ediția anterioară a Cupei 
Campionilor Europeni, Halk

„AVIONUL* CU PEDALEA 30 000 DE 
CAI PUTERE I

Monstru pe patru 
roti 7 Da. acesta 
este automobilul de
numit „Apocalypse 
Now" Este o ma- 
sir* Dropulsată de 
o rachetă Apollo, 
dintre cele folosite 
de NASA pentru 
zborurile cosmice. 
Motorul mașinii are 
o outere de 30 000 
cal putere (un au
tomobil obișnuit are 
In medie 60 de cal 
outere h si o acce
lerație de 621 km/h 
in mai puțin de 
oatru secunde cu 
olecarea de pe loc 1 
Carburantul, pero- 
xld de hidrogen, es
te. de asemenea, 
dintre cele utiliza
te de NASA, pro- 
orletarul mașinii, 
care, evident, costă 
ceva parale, este 
un francez, nițel 
cam trăznlt. A cum
părat acest „mon
stru" dar nu-1 poa
te folosi pe sosele 
europene. Se gln- 
fește. poate, să se 
lanseze tn spațiu 7 
Mal știi 1...

Fred Perry (79 
ani) a fost, cu de
cenii tn urmă, u- 
nul dintre fruntașii 
tenisului mondial, 
de trei ori câștigă
tor la Wimbledon 
de două ori la Fo
rest Hills, cite o da
tă ta Australia și

SCOPUL UMANITAR AL UNEI 
ACȚIUNI TEMERARE

Hopewell Center este una dintre clă
dirile cele mai impozante din Hong Kong, 
un bloc uriaș de 59 de etaje, adică de 
196 de metri. El a constituit locul unei 
aprige dispute... sportive. De pe acope
rișul clădirii patru soldați al marinei 
britanice au efectuat ooborîrl ta rapel 
pe fațada principală. „Spectacolul" a 
fost urmărit de un numeros public, su
ma încasată fiind depusă ta beneficiul 
bolnavilor de rinichi.

PREMISĂ A REVIGORĂRII CICLISMULUI
(Urmare din pag. 1)

bind, să aibă o adevărată echi-, 
pă. sau ceJ puțin un contracan
didat care să-1 solicite perma
nent ți, tn marile competiții 

’ Internaționale, să-1 sprijine tn 
acțiunile sale. Acum, pentru 
toți cel ce-au urmărit tndea- 
proape desfășurarea din acest 
an a Turului României, pentru 
toți cei ce-au urmărit o dra
matică luptă sportivă tntre doi 
rutieri de - clasă, unul, Mircea 
Romașcann, la apusul carierei, 
altul, Vasile Mitrache la în
ceputul ascensiunii sale (deși 
începutul a fost marcat încă 
de anul trecut, clnd Mitrache 
șl-a adjudecat 7 titluri de cam
pion național!), este limpede și 
clar ca lumina zilei ! ciclismul 
românesc dispune în clipa de 
față de un alergător de reală 
perspectivă — Vasile Mitrache. 
Prestația sa, categorică, inteli
gentă șl pe deplin matură, dar. 
mai ales, în plină forță, din 
Turul României. precum și 
cele două titluri naționale pe 
care le-a ctstlgât fără drept de 
apel în Campionatele Naționale 
de șosea, la fond șl în circuit, 
au fost recent confirmate de o 
bună comportare tn Turul re
giunii Lazio, competiție despre 

Bankasi a trecut in primul tur 
de Siracuza Ortigia (Italia). 
26—18 tn deplasare șl 28—19 pe 
teren propriu, fiind eliminată 
tn turul II de cunoscuta for
mație iugoslavă Metaloplastica 
Sabac (25—28 la Ankara și 
19—37 la Sabac). tn formația 
campioană activează cei mai 
mulțl dintre fruntașii efica
cității : golgeterui ediției 1987, 
88, Eșref Tașucu. cu 79 de go
luri înscrise (10 partide). 4. Me
tin Cildam 64. 8 Mus ta ia L's- 
lular 56, 9. Korer Koral 54, 
10, Ecevit Tokatligil 51, 14. Ra
mazan Demird 49. In afara 
celor enumerări formația de 
bază a campioanei Turciei mai 
cuprinde portarii Hakan și 
SukrA. pivotul Ercument șl In
terul LTvL

în ediția 1937.88 a .Cupei 
I.H.F.", Turda a fost repre
zentată de actuala participantă 
In Cupa Cupelor, Eti Blskuileri 
Spor Eschișehir, ea fiind eli
minată încă din primul tur de 
echipa iugoslavă Bitolia (20—23 
pe teren propriu și 22—28 tn 
deplasare).

Sportivul greo Kanellos Kanellopoulos, 
de 31 am. este unul dintre cei mai buni 
cicliști din tara sa. tn palmares el are 
Înscrise 14 victorii tn campionatul de 
fond al Greciei, dar faima sa a de
pășit frontierele tării nu datorită aces
tor performanțe d... La bordul unui 
„avion" cu pedale. „Dedale 88“ Kanello- 
poulos a devenit recordman al lumii, 
parcurgînd distanța de 119 kilometri in 
timpul de 3.55:00. Vechiul record era de
ținut de un sportiv american. Glenn 
Trammel, care parcursese lumătate din 
distanta zburată de Kanellopoulos.

„Dedale 88" a fost realizat la Insti
tutul tehnologic din Massachussets (S.U.A.). 
El este un planor ou o elide pusă in 
mișcare de pedalele, ca ale unei bi
ciclete, acționate prin forța mușchilor 
pilotului. Tn timpul zborului. Kanello
poulos a băut patru litri dlntr-un lichid 
nutritiv, anume pegătlt.

MAI MULT STAU DECIT JOACA I

la Roland Garros. 
De patru ori. îm
preună cu Austin, 
au adus „Cupa Da
vis" ta Anglia eto. 
(In 1929 a fost 
campion mondial șl 
la tenis de masă!). 
Apropo de tenis, el 
apreciază că: „Pe 
vremuri nu existau 
scaune pe care Ju
cătorii să se odih
nească si nu pot În
țelege pentru ce el 
se așează. pțntru 
90 de secunde, la 
fiecare două jocuri.
El stau mai mult 
jos declt icacă I"

Rubricd realizată de 
Romeo VILARA

care am scris la timpul potri
vit șl despre care mai adăugăm 
doar că a adunat la start 17S 
de rutieri, mulțl dintre ei lup- 
ttnd pentru a-și cuceri dreptul 
de a concura de-acum încolo 
la profesionism Să ciștigi. tn- 
tr-o astfel de companie, o e- 
tapă să te situezi ta clasamen
tul final, prin adltlune de 
puncte pe locul S. sau în „e- 
tapa adevărului*, de contra
timp ir. dl ii dual, să vil pe lo
cul 7, iată doar cîteva reușite 
care no stau la tndemîna ori
cui Va fi oare, de-acum în
colo, Vasile Mitrache un „ur
maș direct" al lui Mircea Ro- 
mașcanu ? Va relnnoda el șirul 
unor performanțe ale ciclismu
lui nostru pe plan Internațio
nal ? Răspunsul la aceste două 
întrebări îl va da în primul 
rînd chiar Vasile Mitrache. Cu 
atît mai mult credem tn sansa 
acestui alergător țncă tînăr (a 
împlinit doar 24 de ani) eu 
cit. din urmă, 11 .aleargă" șl 
chiar 11.. bate, uneori. Ludovic 
Kovacs (21 de ani) care a cts 
tigat In acest an proba de con
tratimp la șosea si cea de ur
mărire la velodvom (învinsul 
în această uiți nă probă fiind 
chiar Vasile Mitrache: O com
portare aproape la fel de bună 
a avut In același Tur al re

EUZO
4 SPORTIVI ROMÂNI -

PE LQCURI FRUNTAȘE
LA TURNEUL DE LUPTE

DE LA ALMA ATA
La turneul internațional de 

lupte greco-romane pentru ti
neret (pină la vîrsta de 20 de 
ani) de la Alma Ata, încheiat 
la începutul acestei săptâmîni, 
unde au participat și cițiva ti
neri luptători români, patru 
reprezentanți ai țării noastre 
au urcat pe podiumul de pre
miere. La concurs au fost pre- 
zer.ți sportivi din Bulgaria. Po- 

^lonia. România. Ungaria și 
UJ3.SS. (cu mai mulți concu
rent! la fiecare categorie), în 
total 280 de participant!. Dintre 
luptătorii români cea mai bună 
comportare a avut-o Radu 
Stmbert. clasat pe primul loc 
la cat 57 kg. Trandafir Geană 
(48 kg: îlie Minciună (52 kg) 
si Constantin Ozarchevid (62 
kg) s-au situat pe locul trei la 
categoriile lor. Trebuie amin
tit faptul că pentru clasarea 
pe locul 3, Minciună a cîstigat 
opt meciuri, situație grăitoare 
tn legătură cu dificultatea 
competiției.

In cupele

europene

APELE SE LIMPEZESC ÎNAINTE DE A SE
Arareori, în cupele europene, 

s-a consumat vreo primă rundă 
a unui tur care să arunce, pa
radoxal, atitea lumini asupra... 
calificărilor de peste două săp- 
tăminl! Pentru că: 1. 15 echipe 
din totalul de 64 care au evoluat 
au obținut 9 victorii și 6 scoruri 
egale, in deplasare făcind. 
deci, pași uriași spre turul 3; 3, 
din cele 17 victorii reușite aca
să, 5 stat la mal mult de 3 go
luri diferență, iar alte 6 la două 
goluri, ceea ce înseamnă tot atl- 
tea opțiuni pe același drum al 
calificării; 3. dintre succesele 
realizate ta fața suporterilor pro
prii. numai 6 par a fi rămas pe 
„muchie de cuțit" din cauza unui 
singur gol diferență cu care au 
fost realizate! Departe de a ex
clude eventualele surprize care 
ar putea fi — șl vor fii — se 
poate spune că, mal mult de 
trei sferturi dintre cluburile 
candidate pentru treapta cu nu
mărul 3 a piramidei cluburilor 
europene au mari speranțe de
a-și atinge scopul, printre ele —
clar — Steaua și Dinamo, în
principal, Victoria depășind, la
rlndu-l, 50 la sută șansele de ac
ces pe mai departe.

Mai mult ca orictad, deci, iu
bitorul balonului rotund din ța
ra noastră — optimist cu o ba
ză reală — calculează acum posi
bilitățile pe care le au reprezen
tantele noastre de a tatnni e- 
chlpe valoroase ta... turul St Bu
năoară pentru Steaua, în C.C.E., 
In eventualitatea (dorită, posibi
lă, probabilă 1) a calificării, sor
ții l-ar putea oferi, ca parte

giunii Lazio, șl Kovacs, care, 
după două etape conducea în 
clasamentul cățărătorilor, dar, 
din păcate, a spart de două ori 
în etapa a treia și, cum Turul 
n-a fost pe echipe, ci indivi
dual. alergătorul nostru abia a 
mai putut prinde plutonul, 
fără să aibă Insă resurse și 
pentru a se bate, tn continuare, 
tn escaladările aceleiași etape. 
S-a constituit, deci, pentru o 
mult așteptată tlnără și puter
nică echipă națională, un tan
dem valoros. Vasile Mitrache 
și Ludovic Kovacs, acestora 
adăugtndu-li-se un grup masiv 
sl relativ valoros de cicliști. In 
marea lor majoritate tineri: 
Dănuț Catană (19 ani), Costel 
Crăciun (19) Valentin Buduroi 
(21), Anton Stelian (2C). Attila 
Balasz (18), Wilhelm Gross (18), 
Marian Țîrlea (18), Sorin Trif 
(18) Cristian Păun (20), Dumi
tra Kăcăsan - (21). Mihai Aldu- 
lea (22) Stelian Bulăreanu (24) 
si. nu neapărat în ultimul rînd. 
cum s-ar putea crede. Valen
tin Constantinescu, alergător 
care la cei numai 26 de ani ai 
săi. poate si trebuie să emită 
in continuare pretenții.

Pentru antrenorii lotului na
tional ion Ardeleanu și Con
stantin Ciocan, inclusiv pentru 
cel ce-a ..livrat" deja ciclismu
lui nostru cîtiva valoroși ju
niori Vasile Sălăjan ‘— cei 
trei alcătuind. împreună cu fe

ȘAHISTELE NOASTRE

S-AU REMARCAT 
ÎN TURNEUL 

DE LA SOFIA
Șahistele române au avut 

comportări meritorii în Tur
neul ..open" internațional des
fășurat la Sofia, tntre 12 și 24 
octombrie. Maestra internațio
nală Gabriela Stanciu, campi
oana noastră națională, a ocu
pat primul loc in concursul fe
minin, cu 8,5 puncte (din 11 
posibile). Locurile 2 și 3 au 
fost împărțite între Cristina 
Bădulescu (România) și Vesni
na Șikova (Bulgaria), cu 8,5 p, 
iar cu 7,5 p au încheiat Eli- 
sabeta Polihroniade (România), 
Vera Peiceva (Bulgaria), Elena 
Titova (U.R.S.S.).

Concursul masculin a revenit 
lui A. Kapengut (U.R.Ș.S.), cu 
8 p. Cu 6 p a terminat repre
zentantul țării noastre Cristian 
Ionesco, Iar Traian Stanciu a 
obținut 5,5 p.

La întreceri au participat 
360 jucători și jucătoare din 6 
țări.

neră, fie pe Neuchâtel Xamax 
(3—0 acasă, cu Fenerbahce), fie 
pe Werder Bremen (1—0, In de
plasare, cu Celtic; apropo : toa
te cele trei echipe scoțiene au 
pierdut partidele susținutei), fie 
pe PSV Eindhoven (cit de con
fortabil șl neașteptat acest 5—0. 
două dintre goluri înscrise de 
fundașul Ronald Koeman cu ca
re l-au depășit olandezii pe por
tughezii de Ia F.C. Porto, care 
l-au precedat pe podiumul 
C.C.E...), fie pe Real Madrid (cu 
un Hugo Sanchez, autorul golu
lui de la Zabrze, care marchea
ză mereu, oriunde). Nici Milan 
nu-i ieșită din cursă, tn ciuda 
acestui doar 1—1 înregistrat a- 
casă, cu Steaua Roșie Belgrad șl 
chiar dacă a fost condusă (gol 
Stojanovlcl, egalare a Iul virdls).

In Cupa Cupelor, scorurile În
registrate stat cele mai strînse 
ta afara lui Dinamo București, 
doar Aârhus reușind o desprin
dere „afară", la Cardiff City 
(0—1), iar Sampdoria (1—1 , la 
Jena, cu Vlalli, autor, in prlm- 
plan) șl Lech Poznan (scor iden
tic, la Barcelona, Înaintea Iul 
F.C., mult mal puțin liniștitor 
însă în perspectiva returului...) 
smulgînd „egaluri" ce pot fi ma
terializate în calificări. F. C. 
Malines sau Anderlechtt — În
trebarea rămlne, căci acest 1—0 
nesemnificativ lasă deschise toa
te porțile ambelor formații bel
giene, una mai puternică declt 
alta...

Cupa U.E.F.A., ne-a oferit de 
toate. Scoruri mar! acasă, 5—1

derația de specialitate, un fel 
de stat-major angajat, cu pa
siune și responsabilitate, pe 
drumul deloc ușor, dar eu atît 
mai frumos, al revigorării 
sportului cu pedale din țara 
noastră — lucrurile sînt des
tul de dare: In condițiile unei 
substanțiale îmbunătățiri a ba
zei materiale, atît la nivelul 
lotuluL cit șl al secțiilor, ale 
completării calandarului com- 
petlțtonal Intern cu două foste 
mari întreceri. Cupa Victoriei 
(în organizarea clubului Stea
ua, dub a cărui secție de 
ddism, în paranteză fie spus, 
a cam pierdut legătura cu plu
tonul fruntaș), și Cursa Mun
ților (în organizarea duhului 
Dinamo), șl tn condițiile tn ca
re toate secțiile de ciclism din 
țară ar atinge nivelul celor de 
la Voința Arad și Metalul PIo- 
peni, I.M.G.B. șl Electromureș 
Tîrgu Mureș, unde antrenorii 
au arătat preocupare, pricepe
re și pasiune, în aceste con
diții. deci, plus altele cîteva, 
mai minere, dar nu lipsite de 
importantă (le vom trece tn 
revistă cu un alt prilej), sînt 
șanse ca sportul cu pedale din 
țara noastră să reușească une
le remarcabile prestații inter» 
naționale. Prestații pe care iu
bitorii sportului din țara noas
tră, th mod special îndrăgos
tiți! de ciclism, le așteaptă 
cam de multă vreme.

actualitatea
LA TENIS

• In cadrul turneu-ui Inter
national de la Paris, contind 
pentru „Marele Premiu", jucăto
rul sovietic Andrei Cesnokov l-a 
eliminat cu 6—7, 6—1, 6—2 pe 
americanul Richard Mătusewki 
austriacul Thomas Muster a dis
pus cu 6—0, 6—4 de suedezul 
Anders Jarryd, francezul Eric 
Winogradsky l-a învins cu ■ 3—6. 
6—3, 7—8 pe argentinianul Mar
tin Jaite. iar Ronald Agenor 
(Haiti) a cîștigat cu 6—7. 6—4. 
6—4 partida cu Kevin Curren 
(S.U.A.).
• Turneul feminin de la 

Brighton a programat ultimele 
partide din primul tur, încheia
te cu următoarele rezultate : 
steffl Graf (R.F. Germania) — 
Iva Budarova (Cehoslovacia) 6—3, 
6—2 ; Sandra Cecchlnl (Italia) — 
Julie Salmon (Anglia) 6—1, 6—4; 
Laura Garrone (Italia) — Belinda 
Cordwell (Noua Zeelandă) 6—3. 
4—6, 6—4; Sara Gomer (Anglia) 
— Petra Langrova (Cehoslovacia) 
6—I, 6—3.
• Rezultate înregistrate tn 

turneul feminin de la Indianapo- * 
Us: Marianne Werdel (S.U.A.) — 
Iwona Kuczynska (Polonia) 6—4,
6—4; Stephanie Rehe (S.U.A.) — 
Beverly Bowes (S.U.A.) 3—6,
6—1, 6—4 ; Katerina Maleeva
(Bulgaria) — Ann Henrickson 
(S.U.A.) 6—3, 6—7, 6—3; Larisa
Savcenko (U.R.S.S.) — Jennifer 
Mondel (S.U.A.) s—3, 6—7. 6—4 ; 
Stacy Martin (S.U.A.) — Anne 
Minter (Australia) 6—3. 6—4.

FI ÎNVOLBURAT...
(Altobelll, Galla, Mauro șl Lau
drup — 2) al lui Juve, ta fata Iul 
Athletic Bilbao, mal scuză cite 
ceva din acel 0—5 al Oțelului, 
constituind exemplul tipic; vic
torii clare în deplasare, vezi 3—1 
al lui VfB Stuttgart la Dinamo 
Zagreb; partide cu goluri multe, 
așa cum a fost cea dintre Par
tizan Belgrad șl A.S. Roma (4—2, 
cu „bătrtaul" Conti, 33 de ani, 
marcind de două ori); dar șl 
cîteva egaluri, cele ale Iul Na- 
poU (1—1), la Leipzig, ăl Austriei 
Viena (0—0), la Midlothian și al 
Iul Belenenses (0—0), :a Mostar, 
părind suficiente pentru oaspeți 
in privința saltului, spre „cota 
3". •

Radu TIMOFTE

• în ultimul meci din cadrul 
Cupei U.E.F.A., disputat miercuri 
seara tîrziu: Sporting Lisabona 
— Real Socledad 1—2 (1—1), prin 
golurile marcate de Cașcavel, 
respectiv Iturrino și Loren. „Re
gulă" confirmată I

DOHA, 27 (Agerpres). La Doha, 
ta meci pentru semifinalele „Cu
pei Asiei" Ia fotbal (juniori), se
lecționata Siriei a întrecut cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația
Emiratelor Arabe Unite. Goluri
le au fost marcate de Khalet 
(min. 56) și Ramadhan (min. 72).

In urma acestei victorii, tine
rii fotbaliști sirieni s-au califi
cat pentru finala competiției în 
care vor Intîlni pe lnvingătoarea 
meciului dintre echipele Iraku
lui șl Qatarului

LONDRA, 27 (Agerpres). In 
două meciuri restanță din cam
pionatul de fotbal al Angliei, e- 
chlpa Tottenham a pierdut pe te
ren propriu, cu scorul de 1—2. 
ta fața formației Southampton, 
iar echipele Luton ’ Town și Ar
senal au terminat la egalitate t

PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM • După ( 

etape, ta competiția internațio
nală „Raliul Faraonilor", ce sa 
desfășoară tn Egipt, conduce pi
lotul finlandez Ari Vatanen 
(„Peugeot"), urmat în clasamen
tul general de belgianul Jackv 
Ickx („Lada") și vest-germanul 
Etic Grundel („Peugeot").

BASCHET • fn prima fază a 
„Cupei Portugaliei" (masculin) a 
fost înregistrat un scor record : 
echipa Sporting Figuelrense a 
Învins cu 241—20 formația Aca
demia Nelas.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care îl întreprinde în 
Franța, echipa Argentinei a evo
luat la Perpignan în compania 
unei selecționate locale. Rubyștli 
argentinieni au obținut victoria 
cu scorul de 24—15 (11—9).

TENIS DE MASA • Proba 
masculină pe echipe din cadrul 
campionatelor sudamericane com
petiție ce . se desfășoară la Mon
tevideo, a fost cîștigată de se
lecționata Braziliei, care a dis
pus, ta finală, cu 3—1 de forma
ția Perului.
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