
Proletari din toate țările, unlti-vă l

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

In dubla intilnire de dirt-track eu sportivi din Bulgaria

MOTOCICLISTII ROMÂNI - ÎNVINGĂ TORI 
ÎN AMBELE REUNIUNI

ANUL XLIV - Nr. 12 085

Astăzi, lotul reprezentativ de fotbal iși încheie pregătirile

„TRICOLORII" PRIVESC CU TOATĂ SERIOZITATEA
PARTIDA DE MlINE CU SELECȚIONATA GRECIEI

Iată-ne in ajunul celui de al 
doilea meci din preliminariile 
Campionatului Mondial 1990, de 
fapt prima apariție a „tricolo
rilor" în fața propriilor supor
teri în cadrul acestei impor
tante și dificile probe de ca
lificare pentru întrecerea fot
balistică din Italia de peste doi 
ani. Pregătirile internaționali
lor noștri intră in faza lor fi
nală. O parte din aceste ședințe 
de antrenament s-au desfășurat 
la Galați, de unde grupul se- 
lecționabililor, condus de an
trenorii Em. Jenei și C. Dră- 
gușin, a revenit ieri, în cursul 

Fotbaliștii noștri la ora ultimelor pregătiri pentru partida cu 
reprezentativa Greciei Foto : Nicolae PROFIR

dimineții, tn Capitală. Zilele de 
intense pregătiri desfășurate în 
orașul de la Dunăre s-au scurs 
într-o atmosferă de muncă, de 
bună dispoziție, de adevărată 
colegialitate de echipă. O con-
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elen îl acordă intilni- 
pofida punctului 
teren propriu în 
Danemarcei).

Ieri, la amiază, a sosit 
Capitală echipa de fotbal 
Greciei. Fotbaliștii eleni 
fost oarecum surprinși de 
tul că au fost întîmpinați 
ninsoare. (La Atena, la 
plecării, „era soare, cu 
multe grade" — cum avea 
ne spună Kostas Kiriazis, i 
dintre oei zece cronicari, 
patru fotoreporteri, cifre care 
atestă marele interes pe care 
fotbalul 
rii, în 
dut pe 
echipei

Au făcut deplasarea la 
rești următorii jucători:

Portari: Talikriadis, Ghitșiu 
dis

Fundași : Hagiatanasiou,
Gheorgamis, Kutulas, Kolomi- 
trusis, Manolas, Mavridis, Va- 
kalopoulos

pier- 
fața

Bucu-

Concursul Republican de lupte greco-romane pe echipe

MULTE REZULTATE STRÎNSE ÎN
Simbătă și duminică s-au 

disputat întrecerile ultimei e- 
tape din cadrul Concursului 
Republican de lupte greco-ro
mane pe categorii de greutate 
și echipe:

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată de A.S. CESAROM a 
avut loc in sala de lupte a 
clubului Steaua, unde au fost 
prezente echipele Rapid Bucu
rești, Feroviarul Buzău, Stea
ua și CESAROM. In prima In
tilnire, formația Steaua a de
pășit clar echipa* din Buzău, 
cu 8—2, punctele militarilor fi
ind realizate de C. Safta, M. 
Cismaș, C. Dumitrașcu, M. Ha- 
iura, C. Trofin, M. Anghel, G. 
Bivolaru șl V. Pasc, Cele două 
victorii ale buzoienilor au fost 
obținute (prin neprezentare)
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tribuție esențială la reușita a- 
cestei mini-perioade de pregă
tiri au avut-o condițiile exce
lente, sub toate aspectele, de 
care lotul s-a bucurat în cursul 
șederii la Galați. Manifestînd 
o deosebită ospitalitate, organe
le locale, Combinatul siderurgic 
și conducerea clubului Oțelul 
au manifestat toată atenția și 
solicitudinea față de oaspeți. 
„Ne-a bucurat mult hotărîrea 
forului de specialitate de a sta
bili ca sediu al pregătirilor 
orașul Galați, recunoscut ca 
un cald și pasionat centru fot
balistic. De asemenea, faptul 

că formația noastră. Oțelul, a 
fost partenera de antrenament 
a lotului, prilejuind o partidă 
de toată frumusețea, a repre
zentat un eveniment sportiv 
deosebit, onorat de numeroșii

sa-

BUCUREȘTI
Mijlocași : Tsaluhidis, Tsinu- 

dimis, Mitropoulos, Bonovas, 
Skartados, Nioublias

înaintași : Dimitriadis, 
ravakos, Anastopoulos

Imediat după sosirea în ho
lul hotelului „Intercontinental", 
jucătorii s-au și pregătit pen
tru antrenamentul care a avut 
loc la ora 15,30.

Antrenorul principal al echi
pei. G. Papaposto'ou, ne-a de- 
clarat: „Am venit la București 
ca să obținem cit mai mult 
posibil. Ca să fiu mai concret, 
am venit să nu pierdem. în 
grupa noastră, deși echipa 
României a luat un avans im
portant, sîntem abia la început 
și multe se mai pot înlimpla.

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

de C. Oprea (52 kg) și V. Mo
doran (130 kg). Cea de a doua 
partidă a fost mult mai dis
putată și echilibrată, concu
rente fiind echipele bucurește- 
ne CESAROM și Rapid. Sco
rul a fost favorabil cînd rapi- 
diștilor, cind sportivilor de la 
CESAROM, ultimele două ca
tegorii, în care au obținut vic
torii G. Sandu și FI. Iacob 
(Rapid), fiind cele care au de
cis succesul echipei din Giu- 
lești (6—4). Celelalte puncte 
ale formației Rapid au fost 
realizate de I. Tase, V. Apos
tol, D. Staudt și C. Zamfir. 
Dintre componenții tinerei e- 
chipe CESAROM au cîștigat 
meciurile S. Dumitru, C. Du- 
ță, M, Suin și Gh, Ranete.

Deși scorul cu care Steaua

Morți 1 noiembrie 1988

iubitori ai fotbalului din Ga
lați", ne declara ing. Săvel 
Rotaru, președintele secției de 
fotbal a clubului din orașul de 
la Dunăre.

Intr-adevăr, spectatorii gălă- 
țeni au fost prezenți în număr 
mare (circa 20 000) pe stadio
nul Dunărea la partida Lotu
lui reprezentativ cu Oțelul 
(4—0), aplaudîndu-i cu multă 
căldură pe „tricolori". „Vreau 
să mulțumesc pe această cale 
adevăraților iubitori de sport 
care ne-au rezervat o primire 
atît de caldă. A fost o încu
rajare pentru fiecare dintre noi 
înaintea partidei foarte dificile 
care ne așteaptă. Sper să nu 
le dezamăgim așteptările", spu
nea purtătorul banderolei de 
onoare a reprezentativei, S. 
Liîng.

Meciul de miercuri. „Impor
tant este ca euforia de după 
bunele comportări și rezultate 
ale echipei A și formațiilor de 
club din cupele europene să 
aibă un efect constructiv, să 
nu se transforme nici o clipă 
într-o automulțumire care poa-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

COPIII ÎNDRĂGIȚI Al UZINEI
• Handbalistele au convingerea că Divizia B nu e un 
„spațiu inaccesibil” • Mini-campioanele în kimono • 
Fotbal de la A la... P (Promoție) ; dar mai sînt litere în 
alfabet... •. Gimnastica în producție la ea acasă • 
Relația sport-producție este de fapt... producție-sport

- SPORTIVII

Întreprinderea de Electroni
că Industrială nu se mai poate 
număra printre cele foarte ti
nere. silueta ei fiind de acum 
o familiară componentă a peisa
jului bucurestean din zona O- 
borului. Dar „l.E.I.“-ul, cum i 
se spune pe scurt, si-a păstrat 
un entuziasm tineresc in ceea

Secvență dintr-un campionat municipal; pe primele trei locuri 
— trei fete din secția de judo a Asociației sportive I.E.I.

ULTIMA ETAPĂ
a învins pe Rapid (7—3) ar pu
tea conduce la concluzia că a- 
ceastă intilnire a fost echili
brată, partida a durat foarte 
puțin, la trei categorii puncte
lefiind obținute fără luptă, la 52 
kg șl 130 kg Sleaua n-a avut 
reprezentant, iar la 82 kg a 
cedat prin neprezentare Rapi
dul. De fapt, un singur meci 
s-a încheiat cu decizie la punc
te: cel de la categoria 68 kg, 
în care D. Staudt (Rapid) a 
cîștigat în fața lui M. Haiura. 
In rest, steliștil C. Safta, M. 
Cismaș, C. Dumitrașcu, C. 
Trofin, G. Bivolaru și V. Pasc 
au obținut victorii prin tuș.

Mihai TRANCĂ
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dirt-track 
unor sec- 
și repre-

s-a soldat

Dubla intilnire de 
dintre selecționatele 
ții din țara noastră 
zentantele orașului Șumen din 
Bulgaria, desfășurată sîmbătă 
și duminică pe Stadionul Mu
nicipal din Brăila, 
cu victoria, în am
bele reuniuni, a pi- 
loților români, care 
au cucerit trofeul 
pus în joc de C.S. 
Brăila — „Cupa 
Danubiu".

In prima zi de 
concurs a avut loc 
un meci între pa
tru echipaje. Cele 
două combinate, 
alcătuite din spor
tivi aparținînd sec_ 
țiilor Steaua, C.S. 
Brăila, Voința Si
biu. Metalul Bucu
rești și Petrolul 
Ianca, s-au impus 
în fața oaspeților, 
majoritatea moto- 
cicliști fruntași din 
Bulgaria, la capă
tul unor curse de 
viteză pe pista de 
zgură, care — în 
pofida timpului 
friguros — au... în
călzit publicul pre
zent în tribune.. 
Clasament : 1. Se
lecționata cluburi
lor românești I 
(Stelian Postola. 
che — 12 p, Gheor. 
ghe Șofran — 11
Gheorghe 
șan — 6 p ; rezervă Alexan
dru Toma — 3 p) 41 p, 2. Se
lecționata cluburilor românești 
II (Anton Hack — 8 p, Harald 
Iași — 8 p, Laurențiu Mayer — 
5 p, Victor Arghir — 3 p, re
zervă Aurelian Oaneș — 1 P) 
25 p, 3. Automotoclub Șumen 
I 22 p, 4. Automotoclub Șu
men II 8 p.

Stelistul Stelian Postolache. cel mai bun 
pilot in meciul pe echipe ’ Foto : E. ENEA

p, Marian
9 p, Mircea Agri- 
rezervă

ce privește produsele sale, 
mereu modernizate, mereu fi
nind pasul cu noul. Iar — in 
ceea ce ne-a interesat — tine
rețea întreprinderii se simte 
din primul moment, prin in
tensa viată sportivă care pal
pită aici. Secretara asociației 
sportive, Aneta Bungheț, nu 

mai este nici ea chiar la de
butul in activitate. Ba dimpo
trivă. pe drumul dintre sediul 
uzinei si stadion ne vorbește 
cu o căldură anume despre... 
nepoțelul rămas acasă si care 
o așteaptă să revină, bineîn
țeles, cu bomboane. După ce 
înainte insistase, iar apoi avea 
să revină grabnic, la discuția

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE HANDBAL 
LA „CUPA ELEGANT"

• Echipele de juniori și junioare ale țării noastre
evoluează în compania

Tradiționalul turneu interna
țional feminin de handbal „Cu
pa Elegant", organizat în Un
garia, este găzduit, la actuala 
ediție, de orașul Bekescsaba. 
Reprezentativa țării noastre va 
evolua în compania echipelor 
Austriei (4 noiembrie), Poloniei 
(5) și Ungariei (6).
• în Sala „Floreasca" din

Bine condusă de apreciatul 
antrenor Gheorghe Voiculescu 
(Steaua), prima noastră echipă, 
formată din alergători de forțe 
sensibil egale, s-a detașat clar. 
După cum se observă, princi
palul realizator al învingători.

lor a fost stelistul Stelian Pos- 
tolache, care, după aproape un 
an de întrerupere, și-a făcut în 
ultimele concursuri ale sezonu
lui o reintrare remarcabilă. De 
asemenea,- spre satisfacția nu
meroșilor suporteri, localnicul

Traian IOANIȚESCU

tContlnuire in pao. a s-a) 

despre ..copiii" ei. Adică des
pre sportivii întreprinderii...

Aflăm astfel de existenta 
echipei feminine de handbal, 
care speră să promoveze in 
Divizia B, bazindu-se pe expe
riența unor jucătoare bine- 
stiute. cum e, de pildă. Cris
tina Weber, dar îndeosebi pe 
tinerețea fetelor provenite de 
la CSS 2, despre fotbaliștii 
care activează in „Promoție", 
dar care si ei tintesc mai... 
sus, si cu argumente oarecum 
asemănătoare (subinginerul
Florin Robu, sufletul formației 
este convins că „unii dintre 
pustii săi de azi sint divizio
narii B, sau chiar A, de mii- 
ne“). Antrenorul Radu Gheor
ghe se mândrește, si pe bună 
dreptate, cu cele două titluri 
de vicecampioană cucerite de 
judokanele sale ca si cu Virgil 
Dobre. selecționat in lotul de 
juniori. Tenisul de masă este 
si el tot in categoria „Promo
ție", iar orientarea turistică 
a fost printre echipele bine 
clasate in Campionatul Națio
nal pe anul in curs ! Șahul, 
cu echipa sa „mixtă" are bune
rezultate in divizia municipa
lă B, deși ..lipsa unui spațiu 
special afectat se resimte: dar. 
mă rog. o rezolvăm noi..."

Stadionul este frumos, bine 
îngrijit, iar la ora vizitei ;noas-

Sorin SATMfiRI
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selecționatelor Poloniei
Capitală vor avea loc, sîmbătă 
și duminică, două partide in
ternaționale între reprezentati
vele de juniori ale României și 
Poloniei. Meciurile încep la 
ora 16.30 (sîmbătă) și 16 (du
minică) • Echipele similare de 
junioare susțin întîlniri ami
cale, sîmbătă și duminică, la 
Odorhei.



• DESPRE DERBYURILE 
CAMPIONATULUI, CU 
GÎNDUL LA MECIUL CU 

FRANȚA
Rugbyul nostru trăiește la 

„ora derbyurilor". Duminică a 
fost unul, mîine urmează altul...

Derbyul Steaua — Dinamo a 
Însemnat un joc cu nerv puțin, 
dar cu (prea) mulți... nervi. 
Numeroșii spectatori au plecat 
din Parcul Copilului cu senti
mente de insatisfacție, de în
grijorare : bate la ușă meciul 
cu Franța, iar evoluția masi
vului grup de actuali interna
ționali prezenți în cele două 
echipe nu s-a situat, pe an
samblu, la cotele dorite. „După 
cum s-a iucat acum, am înțeles 
că înfrîngerea la scor de la 
Alma Ata are doar într-o mică 
măsură explicația în oboseala 
drumului" — spuneau specia
liștii sau simpli iubitori ai rug- 
byulul. deopotrivă.

Dinamo a fost mai aproape 
de potențialul ei de vîrf la a- 
ceastă oră, cînd echipa antre
nată de ex-internaționalii Gh.

cis aminarea etapei a Xl-a, 
programată inițial pentru du
minică, deși jocurile (solicitan
te) din campionat ar trebui să 
fie, după părerea noastră, cri
teriul cel mai nimerit de veri
ficare a formei selecționabfli- 
lor I

• SUCEVENII - PUNCTAJ 
MAXIM

în seria a II-a din Divizia A, 
echipa C.S.M. SUCEAVA a ob
ținut cea de a cincea victorie 
consecutivă, cîștigînd duminică 
la Focșani : 13—12 (3—12) cu
HIDROTEHNICA, prin puncte
le marcate de Nichitean eseu, 
Livadaru 2 1. p., Vasiliu 1. p. 
pentru gazde înscriind Răilea- 
nu eseu, Hera drop, Văcaru 
1. p. + transformare. Tot în 
grupa I, CONSTRUCTORUL 
CONSTANȚA — HIDROTEH
NICA IAȘI 13—21 (6—6) : Băie- 
tu 6 drop + 1. p pentru oas
peți, respectiv Nache eseu, 
Mardare, 3 1. p., U.R.A. TE
CUCI — C.F.R. CONSTANȚA 
12—6 (9—6) : Condrache 3 1. p„ 
Novac drop pentru gazde, res-

nat, conduce Liviu Hodorcă 
(Steaua) cu 9 încercări, urmat 
de Boldor (Steaua) 8, Copil, C. 
Popescu (Dinamo) 7, Murariu 
(Steaua) 6, Doja (Dinamo), Bo- 
tezatu (Bîrlad) 5, Vărzaru, 
Florea (Steaua), Osiac (Baia 
Mare). Negru (Sibiu), Doroftei 
(Iași) cîte 4 etc. Dintre echipe, 
Steaua — deși cu două meciuri 
mai puțin disputate — totali
zează 52 eseuri, Dinamo 36, Fa
rul, CSM Sibiu 19 s.a.m.d. • 
PE LISTA TRANSFORMERI- 
LOR s-a desprins grivițeanul 
Tudor Radu, cu 126 puncte. FI. 
Ion (Dinamo) a marcat 98, Be- 
zărău (Petroșani) 83. Alexandru 
(Steaua) 81 e 6 REINTRARE 
care nu putea trece neobser
vată a fost aceea a dinamovis- 
tului Cristian Răducanu. Tînă- 
rul și talentatul rugbyst s-a do
vedit și duminică un prinză- 
tor de clasă. în ciuda îndelun

gatei sale absențe dintre bu
turi, determinată de o accidenr 
tare urmată de intervenții chi
rurgicale consecutive. Ceea ce 
nu poate decît bucura. Inclusiv 
pe... selecționeri • APROPO 
DE selecționeri, între cei avuți 
în vedere pentru meciul cu 
Franța se află pilierii Pașcu 
(Dinamo) și Costea (Steaua). 
Ei au fost însă doar rezerve la 
partida-derby și, chiar dacă ul
timul a intrat în teren în re
priza secundă, nedumerirea 
unor specialiști rămîne : care e 
principalul crite'riu de selecție, 
dacă nu evoluțiile din cam
pionat ?

Rubrică redcrctoiâ de
Geo RÂEjCHI

tnainiare, mijlocașul dlnamovist de coechipierii, in ciuda --------- ■
apar in ' 
U-l).

imagine Murariu
opoziției 
și Doja.

Nica și M. Paraschiv se gă
sește în plin proces de recon
strucție. Victoria ei s-a datorat 
mai cu seamă unei angajări su
perioare, plusului de ambiție și 
de dăruire al lui Bucan. Tufă, 
Neaga, Toader, Lungu șl celor
lalți. In schimb, multipla cam
pioană Steaua, cea care a dat 
mai bine de jumătate din ti
tularii naționalei șl pe... antre
norul principal Th. Rădulescu, 
In ultimele confruntări a avut 
0 prestație prin care să-și mul
țumească suporterii doar Ia 
începutul partidei. Și a rămas 
cu aceasta, cu rapidul, specta
culosul eseu reușit realmente 
prin contribuție colectivă. A 
părut vizibilă deconectarea pre
matură a steliștilor, unii din
tre ei preocupați mai degrabă 
de antijoc, de... box, de discu
ții tntre ei și cu arbitrii. Or, 
dacă e de reproșat ceva lui M. 
Vătui — și este I — tocmai lip
sa de fermitate a acestui cava
ler ai fluierului, altfel recu
noscut pentru integritatea sa 
morală, a putut contribui la 
repetarea scenelor de nespor- 
tivitate. Motive de eliminare 
existau chiar în primele cinci 
minute!

După prima sa înfrîngere In 
actuala ediție, Steaua are șansa 
reabilitării tn derbyul de mîi
ne. cind primește (de la ora 
0,30) vizita „argintului" cam
pionatului precedent. Știința 
CEMIN Baia Mare. Așteptăm, 
de altfel, un alt mod de abor
dare a tuturor partidelor, în 
program mai figurînd întîlnirile 
Știința Petroșani — Farul, Rul
mentul Birlad — Dinamo, T.C. 
Ind . Constanța — „U“ Eltim 
Timișoara Politehnica Agrono
mia Iași — Gri vi ța Roșie, 
C.S M Sibiu — Contactoare 
Buzău Ne gîndim, firește, tot 
mai mult la meciul cu Franța 
din 26 noiembrie. In vederea 
acestuia. Biroul federal a de-

Neaga tși deschi- 
adversarulul direct Coman. Mai 
(Fază din meciul, Dinamo—Steaua 

Foto : Aurel D. NEAGV

pectiv Dumitru, Spînoche — 
1. p ; MAȘINI GRELE BUC.— 
RAPID BUC. 31—9 (18—9) :
meci frumos, interesant, cîști- 
gat clar de prima echipă, prin 
Roșu 2 eseuri, Neacșu 2 1. p., 
drop, 3 transf. Andrei. I. Miri- 
că — eseuri, respectiv T. Du
mitru 3 1. p. (Corespondenți t 
Fl. JECHEANU, C. POPA, C. 
FILIȚA, C. CRISTACHESCU. 
N. TOKACEK).

In grupa a II-a, PETROCHI
MISTUL PITEȘTI a învins la 
Cluj-Napoca cu 21—19 (6—9) pe 
UNIVERSITATEA „16 FE
BRUARIE", Florea mareînd un 
eseu, Popa 2 drop, 1. p„ 
transf., Gheorghe 2 1. p. pentru 
piteșteni, respectiv Leoca, Bu- 
dai, Roman — eseuri, Giurgiu 
2 transf., Nechita drop. OLIM
PIA P.T.T. ARAD a întrecut pe 
SPORTUL STUDENȚESC cu 
12—9 (3—9): Obrcja eseu, As- 
marandei drop, 1. p., transf. 
(Ol.), respectiv Năstase eseu. 
Bucur 1. p. + transf. I.A.M.T. 
ORADEA — ENERGIA BUC. 
16—12 (3—3) : Pavăi eseu, Csor- 
nai drop + eseu penalizare. 
Sepetiuc drop, Frenț transf., 
respectiv Ciucă 3 1. p„ Gordini 
1. n. METALURGISTUL CU- 
GIR — C.F.R. BRAȘOV 19—9 
(12—3) : Petrovai, Pogan — 
eseuri, Sia drop + transf.. Io
sif 2 drop (M), Tropotei 2 1. p. 
+ drop. (Corespondenți : Ol. 
LAZAR, O. BERBECARU, 1 
GHIȘA. M. VILCEANU).

• ESEU I
• CEL MAI FRUMOS mo

ment al jocului de rugby — 
eseul — continuă să rețină și 
atenția... statisticienilor : în în
trecerea pentru „Trofeul Spor
tul", decernat de ziarul nostru 
jucătorului cu cele mai multe 
reușite într-o ediție de campio-

sena

serial Nord

15023
10197
9986

14818 
24914

CLASAMENTELE ÎNAINTEA 
ETAPEI A 6-A

Mîine se reia Divizia A de po- 
‘ - 5pice. Iată clasamentele după 

etape și eîteva aprecieri :
FEMININ — seria Sud

1. Petrolul Băicoi 5 4 1 7111 8
2. Voința Buc. 5 4 1 4892 8
3. Voința Galați 5 3 2 7043 6
4. Laromet Buc. 5 3 2 4859 6
5. Voința Ploiești 4 3 1 4832 6
6. Gloria Buc. 5 3 2 4732 6
7. Rapid Buc. 5 11 3 4727 3
8. Dacia Ploiești 5 11 3 4528 3
9. Carpați Sinaia 5 1 4 46953 2

10. Mucava Vama 4 0 4 6882 0
seria Nord

1. Electromureș 5 5 0 5046 10
2. Voința Tg. M. 5 4 1 4724 8
3. U. T. Arad 5 3 2 4652 6
4. Voința Oradea 5 3 2 2201 6
5. Hidromecanica 5 2 3 — 4
6. Voința Tm. 5 2 3 7029 4
7. C.S.M. Reșița 5 2 3 4709 4
8. Voința Odorhei 5 2 3 4607 4
9. Voința Craiova 5 1 4 6972 2

10. Constr. Gherla 5 1 4 6748 2

COMPETIȚII DE TIR
De mîine pinâ duminică, la 

poligonul bucureștean Tunari 
se vor desfășura „Marele pre
miu al municipiului București", 
rezervat juniorilor, la arme cu 
aer comprimat și cu glonț, și 
„Cupa veteranilor", la- probe 
cu aer comprimat*, lă eare vor 
participa foști performeri ai 
tirului nostru.

MULTE REZULTATE STRÎNSE
(Urmate din pag. 1)

cîștigat la 
disputa cu

Formația Steaua a 
un scor categoric și 
CESAROM: 1—2.

Feroviarul Buzău 
dit o formație mai 
decît CESAROM, cîțiva dintre 
componențij echipei buzoiene 
fiind sportivi cu mai multă ex
periență competițională. Deși 
întîlnirea a fost foarte dispu
tată. sportivii din Buzău au 
cîștigat cu 7^3, punctele victo
riei lor fiind obținute de G. 
Gheorghe, C. Oprea, D. Onuț, 
M. Chiriță, T. Vlad, Gh. Docuz 
și V. Modoran. De la CESAROM 
au cîștigat C. Duță, C. Borș și 
P. Buduru. In ultima întî’nire, 
Rapid a depășit la limită 
(6—4) după un meci viu dis
putat, pe Feroviarul Buzău. 
De la bucureștem au obținut 
victorii I. Tase, C. Mihai, D. 
Staudt, C. Zamfir, G. Sandu și 
FI. lacob.

Formațiile din seria a V-a 
s-au întîlnit în sala Progresul, 
echipa gazdă obținînd victorii 
in toate partidele susținute: 
8—2 cu Delta Tulcea, 6—4 cu 
C.S.M.-TUG Craiova și cu 
Carpați Sinaia. Aceasta din 
urmă a întrecut pe Delta Tul
cea cu 8—2, dar a pierdut cu 
4—6 meciul cu C.S.M-ȚUG 
Craiova

Echipa craioveană a învins 
la cel mai mare scor pe Delta 
Tuloea: 9—1, formația tulceana 
prezentindu-se slab Ia acest 
ultim act al întrecerilor S-au 
evidențiat: N. Ștefan (52 kg), 
Gh Panait (57 kg). D. Olariu 
(62 kg), de la Progresul, G. 
Căciulă (48 kg), M. Groza (57 
kg) I. Chirilescu (68 kg). de 
la Sinaia și craiovenii C. Boa
lă (74 kg) și M. Staicu.

In meciuri restanță, disputa
te sîmbătă, s-au înregistrat 
rezultatele: Progresul 
ta 8—2. Carpați — 
C.Ș.M.-TUG Craiova 
prezentat, 
coresp).

MOTRU. 
cu meciuri 
partide încheindu-se 
tate. Mineru! Motru 
Electroputere Craiova 
Metalul București 
Aluminiu Slatina, 
re 5—5 cu Aluminiu și 5—5 cu

s-a dove- 
puternică

Delta 
nu 

(N. TOKACEK

Del.
8—2.

S-a

Reuniune disputată, 
echilibrate, multe 

la egali-
5— 5 cu
6— 4 cu 

și 5—5 cu 
Elect ronute-

MASCULIN

. 1. Min. Vulcan 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

C.F.R.
Olimpia Buc. 
Metalul Roman 
Gloria Buc. 
Constr. Galați 
Voința Buc, 
Rulmentul Ev.

Aurul Baia M. 
Olimpia Reșița 
Chim. Tîrnăvcni 
Tehnoutiiaj 
Electromureș 
Met. Hunedoara 
C.F.R. Tg. M. 
UNI O S. M. 
C.F.R. Cluj-N. 
Constr. Tg. M.

La punetavera.j 
doar de popicele 
plasare.

li

5
5
4
5
4
4
4
3
2
2

se

4
3
3
2
2
2
1
0
0

1
2
1
3 4519J
2
2
2
2
2
2

10584 
9932 
5028

10511 
10088

10302 
10338 
10097

ține seama 
doborite în de-

ADMfN’STRAȚIA DE
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 26 OCTOM
BRIE. Cat, 2 : 8 variante 25% a 
5.553 lei ; cat. 3 : 5 variante 100% 
a 2J98 lei și 38 variante 25% a 
574 lei ; cat. 4 : 84,00 variante a 
397 lei ; cat. 5 : 158,75 variante a 
210 lei ; eat. X : 188,50 a 200 lei: 
cat. Z : 3039,00 a 100 lei. REPORT 
LA CATEGORIA 1 : 69.253 lei.

• Agenda acestei săptămlnl pro
gramează cite va acțiuni de mare 
popularitate, care și-au cîștig-it 
de-a lungul anilor un binemeri
tat prestigiu, prin importantele 
ciștiguri atribuite, precum și da
torită atraetivității formulelor de 
Joc. Astfel, pe lingă tragerile o- 
bișnuite PRONOEXPRES de 
miercuri, 2 noiembrie, și, res
pectiv. LOTO, de vineri. 4 no- 
lerrSrte (de precizat că ambele

STAT LOTO-PRONOSPORT IM ORMf \2\
vor avea loc în 
sala clubului din 
nr. 2. Incepind de 
prima duminică a 
brie va aduce cu ___ _ _
teresantă TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES. Reamin
tim că la o astfel de tragere 
se efectuează 6 extrageri, respec
tiv 3 de cite 8 numere și alte 3 
de cile 8 numere, cu posibilita
tea de a obține ciștiguri și pen
tru NUMAI 3 NUMERE ! Din 
rîndul cîștigurilor prevăzute a st 
acorda, nu lipsesc autoturismele 
șl excursiile peste hotare, alături 
de importantele sume de bani, 
de valori fixe și variabile. De 
reținut că biletele în valoare de 
25 de lei participă Ia toate extra
gerile, eu acces la toate cate
goriile de ciștiguri.

O altă acțiune îndrăgită este.

București, tn 
str. Doamnei 
la ora 15.50). 
lunii noiem- 

sine șl o in-

desigur, și concursul PRONO
SPORT de duminică, 6 noiem
brie, care cuprinde exclusiv par
tide din campionatul italian. Iată 
care sînt acestea : 1. Ascoli — 
Pescara ; 2. Bologna — Juventus; 
3. Como — Lecce ; 4/ Fiorentina 
— Atalanta : 5. Hellas Verona — 
Milan : 6. Inter — Sampdoria ( 
7. Napoli — Lazio : 8. Roma — 
Pisa ; s. Torino — Cesena ; 10. 
Ancona — Reggina ■ 11. Bari —
Barletta : 12. Piacenza — Avelll- 
no : 13. Taranto — Cremonese.
• Precizăm că miercuri. 9 no

iembrie, va avea ioc un nou 
concurs intermediar PRONO
SPORT. cuprlnzînd partide din 
returul . competițiilor europene 
intereiuburl. tn rubrica din zia
rul SPORTUL de mîine, miercuri, 
2 noiembrie, vom reveni cu a- 
mănunteie corespunzătoare.

Metalul. Aluminiu — Metalul
6— 4 (G. JUGANARU — co
resp.).

CLUJ-NAPOCA. Formația lo
cală. A.S.A., n-a reușit să-și 
valorifice în totalitate avanta
jul de organizatoare, reuniunea 
fiind caracterizată de un evi
dent echilibru, oglindit și in 
rezultate: A.S.A. 5—5 cu Stea
gul Roșu Brașov, 7—3 cu So- 
meșana Satu Mare și 4—4 cu 
SIMARED Baia Mare, SIMA 
RED cu Someșana 5—5 și cu 
Steagul Roșu 5—5. Someșana — 
Steagul Roșu 5-5. (M. RADU
— coresp.).

PITEȘTI. Sala de Ia Colibași 
a găzduit întrecerile etapelor a 
VII-a șl a VIII-a din grupa 
a X-a, formațiile participante 
fiind L.C. Dacia Pitești, C.S. 
Arad, Electromureș Tg. Mureș 
și Crișul Oradea. Gazdele 
dominat 
victorii 
și .7—2 
și 7-3
7— 3 cu 
6—4 și 
Crișul.
6— 4 și 
ȚEANU

TIMIȘOARA. Neprezentarea 
echipei C.S.M. Reșița a... sim
plificat mult concursul, dispu- 
tîndu-se numai trei întîlniri: 
C.F.R. Timișoara — Metalul 
IURT Lugoj 6—4 și cu Cimen
tul Tg. Jiu 6—4. Partida dintre 
cele două echipe vizitatoare 
s-a terminat nedecis: 5—5 și 
20—20, egalitate perfecta . ,

MEDGIDIA. Întîlniri echili
brate și rezultate contradictorii: 
Construcția Buc. — I.M.G. Buc.
7— 3, cu Muscelul 
5—5 și 21—19.
Medgidia 
Musce’uT 
cu I.M.G.
— I.M.G.

$

$

s

au 
concursul*. obțin ind

în - toate partidele: 7—2 
cu Electromureș, 7—3 

cu C.S. Arad. 6—4 și 
Crișul. Electromureș 

6—4 cu C.S. Arad 
C.S. Arad cu 
5—5 (19-21). (I.
— coresp.).

Si 
Crișul 

FE-

4—6 
5—5

Buc.
Buc.

Cîmputang 
iar cu I.M.U. 

Medgidia — 
(21—19) si 4—6 
S.C Muscelul 
8—2.

• Așadar, o surpriză plăcută 
în competiția feminină din se
ria Sud oferită de Petrolul Băicoi, 
ocupanta primului Ioc. Neînvinsă 
pe teren propriu încă de anul 
trecut, echipa muncește mult, 
antrenorul Cristian Păunescu rl- 
dicînd ștacheta pregătirilor pe zi 
ce trece. & în seria Nord, lidera 
clasamentului, cu punctaj ma
xim, este campioana en-titre E- 
lectromureș Tg. Mureș, care a 
impus, se pare, un ritm de în- • 
trecere sufocant pentru celelalte 
competitoare. & în întrecerea 
masculină din ,.Sud“ echipele 
nou promovate. Minerul Vulcan 
și Exolorări C-Iung Moldovenesc, 
se află „la putere*', între ele in-, 
tercalîndu-sc Carpați Sinaia, sin
gura protagonistă din ediția pre
cedentă. Deci, lupta se întețește. 
® Tn seria Nord, „fotoliul de or
chestră" îl ocupă Aurul .Baia 
Mare, o formație ce domină de 
mai mulți ani. prin clasă și va
loare ridicată arena competițio- 
nală internă și internațională.
(Ion PANA).

• Pe 
semifinal 
vidual și 
mai mul 
clasat u 
rechî sei 
lena Chi 
879 (Gal 
Maria E 
3. Mariai 
Burcea 
dual — 
(Prahova 
3. Marile 
— 1.
Nuță 841 
Isciuc H 
(Dolj), 3 
Ștefan 8: 
1. Maria 
cașu 420 
(Bu cures 
— 1. Ro 
gean 865, 
4- Dorin 
verin), 3 
Szasz 85 
1. Mariai 
gean 433 
miș) ; ju 
cean + 
Mare), 
Katalin 
Ana Gy 
(Mureș) 
Slesingei 
lisabeta 1 
Mihaela 
niori, 
tea 4- 
ra), 2. I 
(Mureș), 
văsală 
dual — 
Siclodi d 
niori — 
1 733 (H 
4- I. B 
Manea 4 
nedoarai 
verfi 891 
reș). 3.
seniori 4 
Pop 1 78 
matescuj 
resti), 3 
1 767 (NI 
L. Pop 1 
3. M. A 
N. Lupd 
resti), d

W 
1. Ov.T^ 
Ghiță

COPIII ÎNDRĂGIȚI
(Urmare din vag. D

tre era in plină desfășurare 
un campionat de fotbal imter- 
secfli. Ultimele zile prielnice 
ale anului sînt valorificate, a- 
șadar, din plin Numai că amin
tind de campionatele inter-a- 
tellere am făcut, totodată, și 
nasul dintre activitatea spor
tivă cu tentă de performanță 
si cea de masâ. cea nornind 
de la litera „A" a jocului cu 
balonul rotund. Idee in care, 
de asemenea, 'există temeiuri 
de satisfacție, aproape ' fiecare 
muncitor al întreprinderii fi
ind un statornic practicant al 
exercițiului fizic. Prilejul cel 
mai frecvent constituindu-l 
minutele de gimnastică la lo
cul de muncă, efectuate cu 
sprijinul unor specialiști de la 
IEFS. De altfel, cu ani în ur
mă. această unitate muncito
rească deschidea o poartă, in- 
trodueind experimental practi
carea cîtorva minute de sănă
tate. Ne-a bucurat să consta
tăm că tradiția n-a fost lăsată 
deoparte, că minutele de gim
nastică sînt așteptate cu bucu
rie si de mai noile oeneratii 
de muncitori si muncitoare.

...Face ce face interlocutoa
rea noastră și revine la „co
piii" el, sportivii întreprinde
rii. Copii iubiți ne asigură, 
dar nicidecum răsfătati. Fiind
că. iată, un fotbalist talentat

LOZUL TOAMNE!
(emlsfene specială 1/irJtadd)

3
se atribute-

AUTOTURISME 'DAC/A1300
Df SOGOO LEI. 10.000 LEI. 5.000 iei etc.
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GRECIA,

Azi, |)C sîrtoionisl sportul studențesc (ora n.w)

ROMÂNIA

locuri, în 
tulul i-ndi- 
fășurate pe 
țară, s-au 

tivi — pe- 
Sud ; 1. E- 
îlica Vasile 
in Pilaf + 
>7 (Galați), 
4- Marinela 
i) ; indivi- 
prescu 453

Pilaf 444, 
2 ; junioare

Constanța 
2. Cornelia 
rigocel 834 
ișu 4- Lica 
tidividual — 
Elena Puș-
Moise 417 
seria Nord 
Doina Tă- 

aria Zsizsik 
(Caraș Se- 
a 4* Ildico 
dividual — 
Doina Tă- 

»el 433 (Tl- 
lihaela Co- 
i 800 (Satu
Sandor 4- 

arghita), 3
Bereș 798

- 1. Emeșe 
are), 2. E- 
)radea). 3. 
perechi se-
1. I. Scor-
(Hunedoa- 
HOSU 1 802 
4- G. Co- 

) ; indivi- 
909; 2. L. 

3S 899 ; ju- 
4- I. Ruge 

S. Szoverfi 
■eș), 3. M.

1 676 (Hu-
- 1. S. SZO- 
9 86G (Mu- 
• scria Sud, 
eanu 4-

2. c. Sta- 
1 787 (Bucu-
- I. Tiron
dual — 1.
îatescu 907, 
niori — 1. 
664 (Bucu- 

’ Biro 1 662
toiu 4- D.
Individual 
847, 3. L.
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IN PRELIMINARIILE C.E. DE TINERET

LOTUL REPREZENTATIV ÎȘI ÎNCHEIE PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. 1)
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După recentele partide de ia 
Sofia, după ce echipele noas
tre de club au disputat, mier
curea trecută, prima manșă din 
turul II al cupelor continenta
le, iată că fotbalul române»: 
este solicitat, din nou, la ram
pa internațională. Uvertura re
vine, ca de obicei, reprezentati
vei de tineret, care, astăzi, cu. 
începere de la ora 14,30, ur
mează să susțină, pe stadionul 
din „Regie", a doua sa partidă 
din cadrul preliminariilor C.E., 
rezervate echipelor naționale 
pînă la 21 de ani. Este vorba 
de întîlnfrea cu reprezentativa 
similară a Greciei, 
dificilă, firește, dar „ 
jucătorii noștri sînt deciși să 
o abordeze numai cu 
victorie. Aceasta n-ar 
cît să confirme valoarea și dis
ponibilitățile unor jucători, 
considerați la ora actuală ca 
fiind cei mai îndreptățiți 
figureze în - „antecamera" 
chipei

Cum 
Mircea 
pentru 
Greciei 
trecută. _ 
bililor prezenți 
din cupele continentale, au 
fost convocați, pentru o nouă 
verificare, tinerii fotbaliști 
Ciocan (de Ia F.C. Bihor), Pir- 
vu (F.C.M. Brașov), «Tene ;D - 
namo). Vase (F.C.M. Maramu
reș) și Pîslaru (Mecanică Fină 
București). Joi, lotul a susți
nut un „amical" cu divizionara 
A „U“ Cluj-Napoca (2—1. 
luri marcate de Timofte 
penalty — și Pîslaru). De 
neri, pregătirile au intrat 
normal, cu parti ciparea 
Stelea, Lupescu, Răducioiu, 
mlș, D. Petrescu, Bunacîu. 
Dumitrescu și Ursea. Conco
mitent* cu antrenamentele pro
gramate de conducerea tehnică 
a lotului, s-a făcut si o ana
liză la rece, pe video, a parti
dei de la Sofia.

Starea de spirit a tinerilor

o întîlnire
pe care

grindul la 
face de-

«-
national e.
ne-a spus 
Rădulescu, 
acest joc
au început de marțea 
în absența selecționa

ta meciurile 
continentale,

. antrenorul 
pregătirile 

cu formația

vi
ta 
lui 
Ti.

I.

noștri fotbaliști este bună, « 
■'■fiind deciși, cum

Lupescu, să facă 
a realiza un joc 
să aducă echipei 
mele două puncte 
tul grupei europene din 
face parte. O singură incertitu- 
dine: Ad. Popescu, care acuză 
un traumatism din timpul par
tidei susținută de echipa sa in 
„Cupa Balcanică"

Oaspeții noștri au deplasat 
la București un lot de 17 jucă
tori, majoritatea provenind de 
la formațiile din prima ligă a 
campionatului elen, printre e- 
numărîndu-se și fundașii Pa- 
haturidis și Papadopoulos ata 
canții Mustakidis și lukudis. 
prezenți in finala trecutei edi- 

. ții a C.E., cîștigată. cum * 
știe, de echipa Franței. Imedmt 
după sosirea în Capitală, ’otiil 
de tineret al Greciei, pregăt’t 
de antrenorul Andreas Stama- 
tiadis, 
ment.

Iată 
vor fi 
azi:

ROMANIA: Stelea — D. Pe
trescu. Ad. Popescu (Lupescu) 
Cristea, Bunaciu — Cr. Sa va, 
Lupescu (Dican). Ursea; I. Du
mitrescu — Răducioiu. Timiș 
(Stănici).

GRECIA: Karkamanis —
Vlahos. Pahaturidis, Nendihîs. 
Papadopoulos — Xanthis. Sa- 
vidis. Aleksandris — Musta- 
kidis. Sofianopoulos, lukudis.

Meciul va fi condus de o 
brigadă de arbitri din Polonia, 
avîndu-1 la centru pe J. Ersz- 
tayn.

Reamintim că partida Grecia 
— Danemarca (disputată la 
Viareggio, în Italia, din cauza 
suspendării dictate de forul 
european pentru incidentele 
petrecute la Atena, în prima 
manșă a finalei trecutei ediții 
a C.E. cu echipa Franței) s-a 
încheiat cu un scor de egali
tate: 2—2.

Stelian TRANDAFIRESCU

ne declara 
totul pentru 

eficient, care 
noastre pri- 
în clasamen-

caie

te slăbi concentrarea pentru 
partida cu selecționata Gre
ciei. Este ceea ce ne preocupă 
să fixăm permanent in starea 
de spirit a contponenților lotu
lui. De altfel, fiecare dintre ei 
este convins de deosebita for
ță de joc, de combativitatea 
fotbaliștilor greci. Ultimele me
ciuri au dovedit că ei alcă
tuiesc un „unsprezece" bine 
sudat, foarte energic în acțiu
nile pe care le întreprinde. Așa 
că trebuie să angajăm cu ma
ximă atenție, seriozitate și lu

ciditate intilnirea. să nu oe 
lăsăm nici un moment angre
nați in jocul adversarului". 
Sînt citeva dintre observațiile 
antrenorului Em. Jenei.

Alte opinii : .Avem o formă 
bună, un moral excelent. Tre
buie să știm să ne materiali
zăm superioritatea prin mult 
calm și concentrare, prin multă 
răbdare. E un meci de califi
care. Se joacă pe puncte. A- 
cestea contează în primul rînd“. 
(Hagi). „Sînt ineîntat de at
mosfera din tot. de unitatea de 
joc creată in actuala garnitură. 
Avem atuuri esențiale pe care

trebuie să le punem in va
loare. Nu avem voie să ne pier
dem calmul, lucru pe care îl 
solicităm și spectatorilor". (An- 
done)~. „Vreau să realizez o 
partidă bună. Mă bucur de 
sprijinul tuturor coechipierilor. 
Vom lupta fără nici lin mena
jament pentru victorie". (Gb. 
Popescu).

Astăzi, noi antrenamente sînt 
prevăzute In planul de lucru al 
„tricolorilor". Ele vor încheia 
pregătirile internaționalilor noș
tri, care vor intra „în linia 
dreaptă" dinaintea partidei cu 
echipa Greciei.

a efectuat

formațiile 
aliniate in

un antrena.

probabile ce 
partida de

FOTBALIȘTII ELENI, LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

Noi am remizat eu Danemarca. 
Dar ce-ar fi ca echipa Bulga
riei să remizeze și ea ta Co
penhaga?"

Ziariștii greci s-au referit ’.a 
jocul excelent al echipei Ro
mâniei la Sofia, dar nu au 
omis faptul câ ultimul rezul
tat al selecționatei elene la 
București a fost un 2—2 in 
care „tricolorii" au fost cei 
care aveau să lupte pen.ru 
egalare.

In echipa Greciei se re
marcă forța „careului magic", 
cum se spunea pe vremuri, și 
care îi înglobează pe cei ma 
bun: jucători d:n echipa oas
peților. adică Anastopoujos 
Saravakos, Mitropoulos și 
Skartados.

In cursul zilei de astăzi, fot
baliștii greci vor face încă m 
antrenament ușor, in vederea 
meciului de miercuri. în care 
echipa lui Saravakos — așa 
cum susțin gazetarii — joacă 
o carte importantă, fiind con

vinși că orice îndepărtare de 
lider — iar acest lider . este 
acum echipa României — ar 
putea fi hotărîtoare pentru 
fotbalul grecesc, care are în 
palmaresul sâu o prezență tn 
turneul final european (19R0)

și o recentă finală a echipei de 
tineret, cu cea similară a Fran
ței. în Campionatul European.

Formația definitivă nu a fost 
comunicată, dar se pare că ea 
nu va comporta modificări e- 
sențiale față de cea din meciul 
cu Danemarca, cu atît mai mult 
cu cît — așa cum se susține în 

tabăra greacă — echipa lui 
Piontek a scăpat ușor la Atena.

Aspect de la primul antrenament al fotbaliștilor greci
Foto : Nicolae PROFIR

LOTUL U.E.F.A. 91 ÎN
In vederea meciurilor-test cu 

selecționata similară a Ceho
slovaciei (15 noiembrie la Al- 
ba-Iulia și 17 noiembrie 1a 
Aiud), Lotul de juniori Dl este 
convocat la Snagov pentru o 
pregătire centralizată, începind 
cu data de 3 noiembrie. Antre
norii Gheorghe Ola, Ioan Pă- 
trașcu și Silviu Iorgulescu vor 
face apel la următorii jucători: 
portari — Atanasescu (Viitorul 
Pitești), Cotora (C.S.Ș. Sibiu), 
Molnar (Viitorul Tg. Mureș), 
Gîrdea (Dinamo București). M.

PREAJMA UNOR NOI
Popescu (Viitorul Craiova); 
fundași — Dicu (Steaua), Avă- 
șan (Gloria Bistrița), Zară 
(Politehnica Iași), Roman (Fa
rul C-ța), Alemnări.ței (Viito
rul Bacău), Crețu (S.C. Bacău), 
Moacă (Viitorul Brașov); mij
locași — Stingă, Călin (Viito
rul Craiova), Moldovan (Gloria 
Bistrița), Clae (Farul C-ța), 
Soare (Petrolul Ploiești), Nl- 
cula (C.S.Ș. Alexandria), Bă- 
trinu (Viitorul Timișoara), Ște- 
fancu (C.S.Ș. Suceava), Novanc 
(Viitorul Arad); înaintași —

MECIURI DE VERIFICARE
Lomnășen, Papa (Viitorul Cra
iova). Zadea (Farul C-ța). Cue 
(Viitorul Timișoara), Manole 
(Metalul București).

Reamintim că actualul Lot 
de juniori ’91 are ca obiectiv 
calificarea la turneul final 
al Campionatului European B, 
care se va disputa, la anul, 
în Danemarca. în preliminari
ile aoestui campionat. România 
va intîlni echipa Poloniei in
tr-un dublu meci de calificare.

• O etapa în care 
au dominat gazdele — 
doar 9 victorii în de
plasare, dar numeroase 
egalități — 16 (5 în se
ria a ll-a) • Olimpia 
Rm. Sărat domină cu 
autoritate seria a lil-a: 
ea a cîștigat cu 6—0 
meciul cu Victoria 
Țăndărei • IMASA Sf. 
Gheorghe conduce de
tașat (5 p avans) 
seria a X-a

DIVIZIA C
Sport Galați 5 p (17—26), 16. ști
ința NAVROM Galați 5 p (7—2l>.

SERIA A III-a

SERIA

in

Carpați Gălănești — Construc
torul Iași 2—2 (0—2), Avîntul Fra
sin — Minerul Gura Humorului 
1—2 (1 — 1), FORTUS lași — C.S.M. 
Bucecea 2—o (0—0), Metalul Ră
dăuți Aurora Tg. Frumos 4—0 
(3—0), Metalul Roman — steaua 
Minerul Vatra Dornei 3—1 (1—1), 
Foresta Fălticeni — Zimbrul Și
ret 4—1 (3—1), Cetatea Tg. Neamț 
— Laminorul Roman 3—0 (1—0),
1. T.A. Celuloza Piatra ' 
Metalul Botoșani 1—3

Pe primele locuri în 
după etapa a X-a : 1, __ __
GURA HUMORULUI 16 p (15—3),
2. Cetatea Tg. Neamț 13 p (18—8).

- - P
(11—12)... pe ultimele locuri • 15.

10.

Chimia Buzău — Petrolul Brăila 
Ianca 2—1 (1—1). Arrubium Mă- 
cin — Foresta Gugești 3—1 (1—0). 
Laminorul Brăila — Hidrotehnica 
Buzău 0—2 (0—1). Granitul Ba- 
badag — C. S. Progresul Brăila
1— 2 (1—0). Olimpia Rm. Sărat — 
Victoria Țăndărei 6—0 (3—0), Pro
gresul Isaccea — Autobuzul Vo
ința Odobeștl 3—0 (2—0), Ș. N. 
C.S.Ș. Tulcea — A.S.A. Buzău
2— 1 (1—1), Celuloza Adjud —
Petrolul Berea 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 18 p (21—2), 2. C. S. 
Progresul Brăila 14 p (21—9). 3. 
Chimia Buzău 13 p (20—13), 4.
Victoria Țăndărei 13 P (19-18)...- 
pe ultimele locuri : 14. Arrubium 
Măcin 6 p (9—15). 15. Laminorul 
Brăila 6 p (11—20). 16. Granitul 
Babadag 6 p (7—17).

SERIA A IV-a

REZULTATELE ETAPEI A X-a

Neamt — 
(0-1).
clasament.
MINERUL

3. Aurora Tg. Frumos 13

Avîntul Frasin 6 p (17—19).
I.T.A. Piatra Neamț 4 p (8—23).

SERIA A II-a

Victoria C.F.R. Tecuci — Tex
tila Buhuși 5—1 (1—0) C.S.M.
Borzești — Unirea Negrești 0—0, 
Petrolul Moinești — MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 (0—t),
Minerul Comănești — Partizanul 
Bacău 1—î (0—1). Viitorul Vaslui 
— Gloria C.FR. Galați 3—1 (2—0), 
Șantierul Naval Galați — Mecano 
Sport Galați l-i (1—1). Știinta 
NAVROM Galați — Mecanica 
Vaslui 0—0 Proletarul Bacău — 
Steaua Mecanica Huși

Pe primele locuri s 
C.F.R. GAUAȚJ 14 p 
Viitorul Vaslui 14 p 
MECON Gh.-Dej ' r 
4. Minerul Comănești 14 p (12—14).. 
pe ultimele locuri • 14 Ș.N. Ga
lați 5 p (10—18), 15. Mecano

Unirea Urzicenf — ISCIP Ul- 
meni 1—2 (1—1), Unirea Cîmpi- 
na — Petrolul Băicoi 3—1 (2—0). 
Portul Constanța — Victoria Leh- 
liu 2—0 (1—0) Unirea Slobozia — 
$. N. Oltenița 5—1 (2—1), Victo
ria Florești - Voința I.C.S. Med
gidia 5—0 (3—0). Progresul C.S.Ș. 
Medgidia — Olimpia Slobozia 
2—1 (1—0), Viitorul Chirnogi — 
CONPREF Constanța 2—2 (0—0). 
Victoria Muntenii Buzău — Mon
tana Sinai 1 2—3 (0—2).

Pe primele locuri ; 1. UNIREA 
SLOBOZIA 15 p (24—6). 2. Por
tul Constanța 14 p (25—12) — 7 
victorii 3. Montana Sinaia 14 p 
— 6 victorii... pe ultimele locuri • 

Voința Medgidia 7 p (17—24)M.
15. Viitorul Chirnogi 7 o (11—35).
16. Victoria Muntenii Burău ? o 
(9—37).

SERIA A V-a

14

2-1 (0—0).
1. gloria 

(24—6). 2.
(26—14). 3. 
P (17-6).

C.F.R.-B.T.A București — ROVA 
Roșiori 3—1 (I—1). Chimia Tr.
Măgure e — MECON București 
2—1 (0—0) Autobuzul București
— Metalul București 3—1 (0—1). 
Viscolii București — Petrolul 
Roata de Jos 2-0 (1—0), Petrelu) 
Poieni — 
0-3 (0—1), A.S.I.C. 
F.C.M. ............
A. S. 
ni rea 
I.M.G. 
București 2—1 (2—0).

Danubiana București 
București — 

Victoria Giurgiu 
Dunăreană Giurgiu 
Alexandria 
București

0-0.
• u-

1—4 (1—2).
Automatica

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 16 p (20—4),
2. Unirea Alexandria 15 p (22—7),
3. F-C.M. Giurgiu 13 p (16—6), 4. 
I.M.G. București 13 p (19—10). 5. 
C.F.R.-B.T.A. București 13 p 
(20—13)... pe ultimele locuri : 14. 
Petrolul Roata de Jos 6 p (11—24),
15. Danubiana București 6 p 
(12—30). 16. Petrolul Poieni 3 D 
(4-35).

SERIA A Vl-a

Muscelul Clmpulung — Electri
ca Titu 1—0 (0—0). Minerul Fl- 
llpești — Minerul Sotlnga 3—0 
(1—0). Unirea Pitești — Metalul 
Filipești 0—0, IUPS Chltila — E- 
lectrica Fieni 1—0 (0—0), Meca
nica Fină București — Forestie
rul Băbenl 1—0 (0—0) A.S.A. Chi
mia Brazi — Avicola Crevedla 
1—0 (1—0). Electronistul Curtea 
de Argeș — Progresul Energia 
București 2—0 (1—0), Cimentul
Fieni — Tehnometal București 
0—0.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 16 p 
(17—6), 2. Muscelul Cimpulung
14 p (19—9), 3. Unirea Pitești 12 p 
(12—11)... pe ultimele locuri : 15. 
Forestierul Băbeni 6 p (10—19).
16. Cimentul Fieni 5 p (8—20).

SERIA A VII-a

Recolta Stoicănești — Mecani
zatorul Simian 3—1 (2—0), I.O.B. 
Balș — Termoconstructorul Dro- 
beta Tr. Severin 4—0 (1—0). Pe
trolul Stoina — Diema Orșova 
3—0 (2—0), Minerul Mâtăsari — 
Progresul Corabia 0—0. Sportul 
Muncitoresc Drăgănești Olt — 
Constructorul Șoimii Craiova 1—’ 
(1—0). Constructorul T.C.I. Cra
iova — Viitorul C.S S. Drăgăsanl 
0—0. Progresul Băilești — Dacia 
Cozia Căllmănești 1—0 (0—0) Me
talurgistul Sadu — Petrolul Țielenl 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri s 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
14 p (22—6), 2. I.O.B. Balș 13 p 
(21—9). 3. Progresul Corabia 15 p 
(18—7).. pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Țlcleni 7 p (10—>7) 16.
Minerul Mâtăsari 5 p (7—25).

SERIA A VIIl-a

Minerul Moldova Nouă — C.S.M. 
Lugoj 2—o (1—0) Energia Auto 
Timișoara — U. M. Timișoara 1—0 
(0—9). Minerul Oravița — Petro
lul Arad 2—1 (1—0) A. S. Sin-
martlnui sîrbesc — Automecanl- 
ea Reșița 3—1 (l—0). Motorul
I.M.A. Arad — C.F.R. Victoria

Caransebeș ă—1 (U—0), C.S.M. 
caransebeș — Minerul Anina 1—0 
(0—0), Unirea Sinnlcolau — Va
gonul Arad i—1 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Strungul Chișineu 
Criș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri i 1. VAGO
NUL ARAD 16 p (36—17), 2—3.
Minerul Moldova Nouă 14 p (24—11), 
C.S.M. Lugoj 14 p (23—10)... pe 
ultimele locuri : 15. Automecanl- 
ca Reșița 6 p (9—14), 16. Mine
rul Oravlța 6 p (12—22).

SERIA A IX-a

Minerul Lupenl — Textila Cis- 
nădle 2—1 (0—0), Metalul Alud
— Minerul știința Vulcan 1—2 
(0—2). Mureșul Explorări Deva — 
C.F.R. Slmeria 1—0 (l—0), C.S.U. 
Mecanica Sibiu — Retezatul Ha
țeg 3—2 (2—1). Carpați Mirșa — 
Șoimii Lipova 6—0 (4—0). Auto- 
mecanica Mediaș — I.P.A. Sibiu 
2—1 (2—0), Metalurgistul Cuglr — 
Aurul Brad 2—0 (1—0), Carpați 
Agnita — Energia Săsciorl 3—0 — 
echipa Energia fiind suspendată.
• Meciul Energia Săsciorl — 

Mureșul Explorări Deva din e- 
tapa a IX-a (pe teren 0—0) a 
fost omologat cu 3—0 in favoarea 
echipei Mureșul,

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 18 p (17—4), 
2. Mureșul Deva 15 p (20—4), 3. 
Aurul Brad 14 p (28—9)... pe ul
timele locuri : 14. Retezatul Ha
țeg 7 p (11—18), 15. Carpați Ag
nita 7 p (16—27), 16. Textila Cis- 
nădie 6 p (13—22).

SERIA A X-a

Progresul Odorhei — Rapid 
Miercurea Cluc 2—0 (1—0). IMASA 
Sf. Gheorghe — Cimentul Hoghlz 
6—0 (3—0) Precizia Săcele’ —
Minerul Bălan 3—1 (3—1). Relo- 
nul Săvinești — Electro sf. Gheor
ghe 2—0 (1—0) Mineru) Baraolt— 
Metalul Tg Secuiesc 3—0 (2—0) 
Unirea Cristur — Carpați Bra
șov 3—1 (2—1). Viitorul Gheor-
ghenl — Metalul Sighișoara 2—0 
<0—0), Carpați Covasna — Nitra- 
monia Făgăraș 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF, GHEORGHE 17 p (20—3), 2. 
Nitramonia Făgăraș 12 o (22—11), 
3. Electro Sf. Gheorghe 12 p 
(13—8)... pe ultimele locuri î 15. 
Minerul Bălan 6 p (15—17). 16. 
Cimentul Hoghiz 4 p (7—31).

SERIA A Xl-a

Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 
Laminorul Victoria Zalău 4—0 
(3—0), Industria Sîrmel Cimpia

• Cele mai multe 
puncte — 18 din 20 po
sibile — au totalizat 
Metalurgistul Cugir și 
Olimpia Rm. Sărat • 
Autobuzul București și 
Unirea Alexandria in
tr-un „duel* spectacu
los pentru șefia grupei 
„bucureștene" • Fosta 
divizionară B, C.I.L. 
Sighet, cedează un 
punct pe teren propriu.

Turzli — Mureșul Luduș 1—1 
(1—1), Laminorul Beciean — 
C.U.G. Cluj-Napoca 2—0 (1—0),
Chimia Năsăud — Oțelul Reghin 
2—1 (1—0), Sticla Arieșul Turda — 
IZOMAT Simleu! Silvanlel 3—0 
(1—0). Lacul Ursu Sovata — Mi
nerul Sărmășag 1—0 (1—0), Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Meca
nica Bistrița 5—0 (0—0), Metalul 
Reghin — Olimpia Gherla 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri ; 1. MINE
RUL SARMAȘAG 13 p (13—5). 2. 
Mureșul Luduș 13 P (12—7). 3. 
Sticla Turda 11 p (18—10). 4.
C.U.G. Cluj-Napoca 11 p (15—10)... 
pe ultimele locuri : 14. Victoria
Zalău 8 p (11—13). 15. Lamino
rul Beciean 8 p (11—20). 16. La
cul Ursu Sovata 8 p (11—28).

SERIA A Xll-a

Voința Oradea — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 9—o (2—0) C.I-L. 
Sighel — Someșul Satu Mare 1—l 
(1—1). Mineru! Borșa — Minerul 
Bălța 3—1 (1—1). Chimia Tășnad 
— Oașul Negrești 2—0 (1—0), Glo
ria Befus — Bradul Vlșeu 4—1 
(3—0), Minerul Turț — Minerul 
Suncuiuș 5—0 (3—0). Minerul
Bala Sprie — înfrățirea Oradea 
4—0 (2—0) CUPROM Bala Mare — 
Victoria Care! 2—1 țl—01.

Pe primele tocuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 13 o (25—11). 2. 
Bradu) Viseu 12 p (9—11). 3. C.I.L. 
Sighet tl p (18—14). 4. înfrățirea 
Oradea 11 p (13—13)... ne ultimele 
tocuri : 15. Victoria Care! 8 p
(13—8) — penal’zată cu 1 n 16- 
Minerut Turt 8 p (10—12).

Rezultatele ne-an fost transmise 
<1e corespondenții noștri volun
tari <Hn localltățlte respective.

pen.ru
C.FR


CONTINUA SERIA MAIA CIBURDANIDZE ȘI-A PĂSTRAT
RECORDURILOR MONDIALE

Itinerare sportive olandeze

ÎN PRIM-PLANUL PREFERINȚELOR, 
DISCIPLINELE SPECIFICE APEI

LA tîCUSM
Cu prilejul concursului de 

cidism desfășurat pe veîodio- 
mul olimpic din Moscova, spor
tiva finlandeză Thea VtcksteÎB- 
Nyman a stabilit un nou re-'•ord 
mo^d’al in prrba de 
timpul de 13-ÎX53I. 
său, ciclistul s^v'eVc 
Kirilenko a realizat
record mondial Ia 5M aa laesbL 
CU timpul de 2R649. ■ I

’• too. cu 
La ri-.du!

ORELE
Succesele 

eu (locul I 
național ce

TITLUL DE CAMPIOANA LA ȘAH
• Cea de-a 14-a partidă a 

meciului pentru titlul mondial 
feminin dintre Maia Ciburda- 
nidze și Nana Ioseliani s-a în
cheiat remiză la mutarea a 
26-a. Scorul este de 8—6 în fa
voarea șahistei Maia Cibur- 
daoidze care, indiferent de re
zultatul ultimelor două partide, 
își păstrează titluL

Theodor Ghițescu, Șahovic, Ko- 
zul și Nikolov cu cite 3 puncte. 
In runda a treia Ghițescu a 
cîștigat la Ciurezu. Turneul se 
desfășoară tn sistem elvețian.

• în turneul internațional de 
la Sk'-plje. după 3 runde, în 
frec*—a clasamentului se află

• Tradiționalul Turneu de la 
Linares (Spania) se va desfășu
ra in perioada 18 februarie — 5 
martie 1989 și se va bucura de 
prezența unor reputați mari 
maestri, în frunte cu fostul 
campion mondial Anatoli Kar
pov.

Cristina Bâdulescu, o speranță confirmată

DE LABORATOR ALE PERFORMANTEI ȘAHISTE

sie
a ăe c&a 
aș pe —tesnatică) n-au vzrpr 

meni, ea fiind ob s 
ascensiune, plină de energie 
și ambiții, ce așteaptă ir.că gi
rul altor confruntări Internati
onale.

De la 13 ani. pe cind a'.’va 
numai categoria I (acum este 
maestră internațională). Cris
tina a lucrat constant cu expe
rimentatul antrenor Iuliaa Dră- 
ghici. Rezultatele n-au întirri- 
at să apară: din 198* s-a ah- 
ficat la toate turneele finr.’e 
individuale ale Camp:ocaturir 
Național — in 1965 n-a parti
cipat insă, concursul suprapu- 
nindu-se cu Campionatul Mon
dial de junioare de la Dobma 
(Iugoslavia) — a țu^t la două 
Campionate Mondiale 
european de junioare 
turneu zonal Veliko 
in 1985 (ca urmare a 
obținut la finala din 
carte de vizită mai mult de
ci t onorantă pentru cei 21 de 
ani ai Cristinei (născută la 7 
iunie 1967).

și anul 
Si la un
Tirncvo. 

locului 4 
1964). O

Iatr-o cucrartxre cu antre
norul Ielixn IJriglta am în
cercat să afiăsn eleva _=>eTe— 
■«* ale acestor pe: f« mante, 
lată-le. ooease pe scurt:

— O itortbire care n-a oce- 
bt toto an șabis* de perfor
mantă: cite are studiază eleva 
dimneirnntră pe d?

— îa csedze cite *—5 ore 
dar îs perioada cantonamente
lor ritmul se intensifică, puțind 
ajunge la 19—11 ore.

— Ce sta de jac are Cris- 
Sna?

— Cred că nu e complet 
cristah^at. Are o tendință sure 
jocul pozițional ea o bună cu
noaștere a finalurSor. Kn e o 
Intânpiare că la tumeul inter- 
natiocal 8 partide an ajuns tn 
fiiza de final. dEn acestea Cris
tina rea—zind un ma: pe-in de 
7 B-

— Est* e*ar că fără multele 
are de taberaser nimeni nu 
eeatg bate astăzi la paarLa sae- 
enseiec batervațiouale. Ce alte 
pcuWeaee aaai detieale ridkă 
pregf firea șabistă?

— Ca să Cu foarte 
in 1988 a avut și are încă im 
program competițional incăr- 
cat Au trecut turneul interna
țional și finala individuală de 
Ia Predeal, vin Olimpiada și 
Turneul zonal. Cum să atin
gem 4 virfuri de formă, toate 
examenele fiind la fel de im
portante, într-un interval re-

£3

lativ scurt? Iată o problemă la 
care caut in permanență soluții 
și sper să fie cele mai adec
vate. Am făcut, de asemenea, 
un grafic al coeficientului va
loric al Cristinei (coeficientul 
El o — n.red.). alegind cu gri
jă fiecare turneu internațional 
în funcție de coeficientul Elo 
mediu, ținir.d cont de necesi
tățile imediate și cele de pers
pectivă în evoluția elevei me
le. în prezent Cristina ocupă 
prunul loc în lista Elo a jucă
toarelor noastre, cu 2270 punc
te, și la 1 ianuarie 1989 spe
răm să treacă la 
Ho internaționale

Mal mult decît ar părea să 
demonstreze, eventual, mari șl 
numeroase succese la impor
tante competiții internaționale. 
Olanda este o țară dedicată 
sportului și mișcării sub cele 
mai neașteptate forme. în pri
mul rîiid, se află la loc de 
cinste disciplinele acvatice. Și 
nu-i de mirare, de vreme ce 
din cei 41000 de kilometri pătrați, 
mai mult de 4200, deci peste . 
o zecime din întreaga suprafa
ță a țării, se află sub apă 
(rîuri, canale ori lacuri), Nata- 
ția, patinajul viteză, canotajul, 
planșa cu velă, schiul nautic și 
yachtingul sînt, bineînțeles, 
căile cele mai la îndemîna o- 
landezului de diferite vîrste de 
a se afirma în lumea sportului 
de performanță sau a face miș
care de plăcere, ori pentru să
nătatea proprie. Umiditatea ex
cesivă a avut si o altă conse
cință : retragerea spre spații 
acoperite, de unde nevoia de a 
se construi în permanență săli 
de sport destinate practicării 
disciplinelor de echipă, în 
principal, obiective construite 
în marea lor majoritate prin 
contribuția cetățenilor. Voleiul, 
handbalul, baschetul, badmin- 
tonul, gimnastica și korfbalul 
(un sport original olandez, jucat 
în echipe mixte, și constînd în 
introducerea unui balon mal 
mare ca cel de baschet într-un 
cerc aflat la înălțime. în cen

(Urmare din pag, t)

Gheorghe Șofran l-a secundat 
cu brio pe liderul echipei, el 
avînd sîmbătă și satisfacția ob
ținerii celui mal bun timp al 
zilei — 1:18,0. în combinata se. 
cundă a debutat în arena inter
națională talentatul Victor Ar- 
ghir, campionul juniorilor pe 
anul 1988, elevul inimosului an
trenor Nicu Niță (Petrolul Ian- 
ca) reușind să puncteze 
compania unor puternici 
versari. Dintre motociclistii 
bulgari s-au împus atenției, ca 
buni cunoscători al tuturor tai
nelor pilotajului. Traian Iva
nov, Valeri Hristov. Lacezar 
Ivanov și Dimităr Ivanov.

Concursul individual. dut>ă 
formula clasică de 16 alergă
tori în 20 manșe, a întrunit 
sufragiile publicului și, deopo
trivă, pe ale tehnicienilor. Am 
asistat la manșe cu mai mulți 
favoriți, în care aceștia și-au 
etalat calitățile — curajul, în
demânarea și forța, furnizînd 
curse cu depășiri în linie 
dreaptă, la o viteză de aproape 
70/km pe motociclete fără... 
frîps. sau în palpitantele dera
paje _din_ turnante, unde spec
tatorii își opreau respirația. Și, 
spre plăcuța surpriză a tutu
ror, tînărul stelist Mircea Agri
șan, întreeîndu-se pe sine, s-a 
situat duminică în toate curse
le numai în postură de meri
tuos învingător, acumulînd în 
final maximum de puncte po
sibile —. 15 — și, în același 
timp, dobîndind primul trofeu 
internațional în concursurile de 
seniori. El a fost urmat pe 
podiumul de premiere de ru- 
tinații sportivi Gheorghe Șo
fran și Stelian Postolache, care

s-au recunoscut învinși doar 
după ultima tură. în ansamblu, 
în confruntările cu adversarii 
din Bulgaria, piloții români au 
încheiat această toamnă cu e- 
voluții aplaudate.

Clasament : 1. Mircea Agrișan 
(Steaua) 15 p, 2. Gheorghe Șo- 
fran (C.S. Brăila) 13 p, 3. Ste- 
lian Postolache (Steaua) 12 p, 4. 
Alexandru Toma (Steaua) 11 p, 
5. Marian Gheorghe (Metalul 
Buc.) 10 p, 6. Harald Iași 
(Voința Sibiu) 10 p, 7. Traian 
Ivânov (Automotoclub Șumen) 

(Voința 
Ivanov 

7 p. 10.

Hack
Lacezar
Șumen)

(Automotoclub,

9 p, 8. Anton 
Sibiu) 9 p. 9. 
{Automotoclub 
Valeri Hristov 
Șumen) 7 p.

Organizarea ___ ___ __
ediții a „Cupei Danubiu" a fost 
ireproșabil asigurată de C. S. 
Brăila (președinte — George 
Ion). Din păcate, arbitrul prin
cipal din localitate. Florin Carp, 
care ne obișnuise cu prestații 
bune, a comis duminică unele 
greșeli elementare.

celei de-a doua

2300 (listele 
...._____  se publică

«tn 6 in 6 luni — n.red.).
într-un vi-— Vă dorim ca

itor cit mai apropiat să anîre- 
nați 9... mare maeștri cu un 
_Ek>“ peste 2*90.

Porik ȘTEFANOV

PE GHEAȚA 
Șl PE ZĂPADĂ
• Proba feminină din cadrul 

concursului internațional de 
patinaj artistic de la Thunder 
Bay (Canada) a fost • 
de sportiva sovietică- 
Lebedeva, urmată de 
nary (S.U.A.) și Patricia Neske 
(R.F. Germania). în proba de 
perechi victoria a revenit 
cuplului canadian Isabelle Bra
sseur — Lloyd Eisler.

cîștigată 
Natalia 

Jill Tre-

trul spațiului de joc). Olandezii 
sînt mari constructori de săli 
de sport, de stadioane și de 
gazon sintetic, urmare directă 
a dezvoltării hocheiului pe iar
bă, în care formațiile repre
zentative ale Țârilor de Jos se 
află, mai mereu, în prim-pla- 
nul marilor întreceri. Sala Ahoy 
din Rotterdam, în care gimnas
tica feminină românească a 
cunoscut, marile satisfacții la 
Campionatele Mondiale din 
1987 — cinci medalii de aur, 
una de argint și patru de 
bronz, cu Aurelia Dobre în 
prim-plan— este un adevărat 
model al genului. (Tot aici, în 
1973, Carol Corbu devenea cam
pion european, la triplu salt). 
Olandezii au deschis un nou 
drum și în construcția pistelor 
acoperite, de dimensiuni olim
pice, pentru patinaj, stadionul 
Thlalf, de la Heerenven, ter
minat în 1986, fiind primul din 
lume, în acest gen. în fine, 
cochetul stadion Galgentvaard 
din Utrecht se distinge prin o- 
riginalitatea arhitecturii sale, 
dar mai cu seamă prin dotarea 
sa cu instalații supra-sofisti- 
cate menite să preîntîmpine 
violența care a atins în Olanda, 
mai cu seamă la .partidele de 
fotbal, un grad înalt de peri
culozitate socială.

în paralel, însă, cu dezvol
tarea performanței, și sportul 
pentru toți a atins noi dimen
siuni. Alergarea în aer liber, 
tenisul, ciclismul, înotul, vîs- 
litul în orice categorie de 
ambarcație au devenit pasiuni 
comune multor tineri și vîrst- 
nici. Și toți, desigur, sînt mari 
amatori de fotbal, iar progre
sele înregistrate de „Țara la
lelelor" în fotbalul internațio
nal — ultima dovadă : titlul 
european, cucerit în 1988, ca și 
C.C.E. — le răsplătesc, tuturor, 
așteptările. Fără a fi ceea ce 
se cheamă o putere de prim 
plan în performanța mondială. 
Olanda este un spațiu al spor
tului practicat cu plăcere, cu 
pasiune.

• Sancțiune dictată de U.E.F.A. • Finala Cupei Nor
vegiei • Miine în preliminariile C.M. • Campionate: 
P.S.V. Eindhoven (cu Romario) conduce detașat ; Real 
Madrid și F.C. Barcelona își continuă cursa • Sparta 

Praga s-a desprins din nou • Alte rezultate, știri
U.E.F.A, a hotărlt suspendarea 

terenului echipei Partizan Bel
grad pentru o etapă din cupele 

. europene și a aplicat clubului 
iugoslav o amendă de 10 000 de 
franci elvețieni. Pedeapsa a fost 
dictată in urma unor Incidente 
petrecute la meciul Partizan Bel
grad — A. S. Roma (4—2), cînd 
un spectator din tribune a arun
cat cu un obiect în jucătorul 
italian Giannini. Scorul de 4—2, 
în favoarea echipei Partizan, a 
fost omologat.

A FOST desemnată câștigătoa
rea Cupei Norvegiei. Finala re- 
jucată între Rosenheim . Trond
heim — Brann Bergen (în pri
mul joo 2—2, după prelungiri) 
s-a încheiat cu victoria formației 
Rosenheim cu 2—0, prin golurile 
Iul Sortholt și Loken, Astfel, for
mația din Trondheim a realizat 
eventul (titlul de campioană șl 
Cupa).

MIINE sînt programate alte 
meciuri din preliminariile C.M. 
tn afară de întîlnirea dintre 
România și Grecia, în aceeași 
grupă (I) se întîlnesc reprezen
tativele Danemarcei și Bulgariei. 
Alte jocuri : Austria — Turcia 
(gr. 3) și Cipru — Norvegia (gr. 5).

CAMPIONATE. In Olanda, du
pă 11 etape conduce detașat 
P.S.V. Eindhoven cu 19 p, urma
tă de Twente 15 p și Roda Ker-

krade 15 p. P.S.V. a dispus cu 
3—0 de Twente, în. timp ce 
Kerkrade a cîștigat în deplasare 
cu 4—1 la Walwijk. Alte rezul
tate : Utrecht — Ajax I—1, Feye- 
noord — Tilburg 5—0 !, Gronin
gen — Zwolle 3—0, Haarlem — 
Sparta Rotterdam 2—0, Volen- 
dam — Den Bosch 2—0, Venlo — 
Sittard 1—2, Maastricht — Veeri- 
dam 1—2. Să mai notăm că la 
P.S.V. Eindhoven a debutat șl 
brazilianul Romario, care însă 
nu s-a acomodat cu tempera
tura destul de scăzută și n-a mar
cat pici Un gol. • ÎNTRECEREA 
pentru primul loc în clasamentul 
Spaniei continuă, după 9 etape, 
între Real Madrid și F. C. Bar
celona. Real a cîștigat cu 3—0, 
în deplasare, la Murcia (prin go
lurile lui Butragueno 2 șl San
chez), în timp ce Barcelona a 
învins cu 1—0 (acasă) pe Zara
goza, . ‘ ------
Atletico Madrid.
englezul Ron Atkinson, acum pe 
poziția a treia, a dispus cu 2—0 
de Valencia. Alte rezultate : F. C. 
Sevilla — Osasuna 1—0. Cadiz — 
Elche 2—1. Bilbao — Gijon 1—4 ! 
Logrones — Real Sociedad 1—1, 
Vigc — Betis 0—0. Malaga — 
Espanol 1—0. Oviedo — Vallado
lid 0—1. Situația primelor clasa
te : Real Madrid 15 p. F. C. Bar
celona 14 p, Atletico Madrid. Se
villa, Vigo. Valencia, Logrones

prin golul Iul Roberto, 
antrenată de

CU cite 11 P- • SPARTA PRAGA 
s-a distanțat din nou, după 12 
etape. Ea are acum, după victoria 
repurtată cu S—0 In fața Iul 
Sparta Hradec Kralove), 2u p șl 
este urmată de Banlk ostrava șl 
Slavia Praga cu cîte 17 p. Fosta 
lideră, Slavia, a fost învinsă cu 
2—1, în deplasare, la Trnava, în 
timp ce Banik Ostrava a cîștigat 
cu 2—1 meciul cu Olomouc. Alte 
rezultate : Dunajska Streda — 
Vitkovice 2—0, Slovan — Dukla 
Praga 1—2, Plsen — Cheb 1—1, 
Banska Bystrica — Inter Brati
slava 3—0. • CITEVA rezultate 
din Polonia (etapa a 13-a) : Le- 
gia Varșovia — Bialystok 2—0, 
L.K.S. Lodz — Lech Poznan 1—3, 
Bytom — Cracovia 0—3, Slask 
Wroclaw — Szczecin 2—2, Gornik 
Zabrze — Widzew Lodz 1—0, Poz
nan — Ruch Chorzow 3—1. Pe 
primele loturi : Gornik Zabrze 
șl G.K.S. Katowice cu cite 22 p 
și Ruch Chorzow 19 p.

PESTE 20.000 de spectatori au 
urmărit pe „Giants Stadium“ din 
East Rutherford, de lingă New 
York, meciul dintre selecționata 
Amerlcii și o selecționată mon
dială — formații alcătuite din 
foste glorii ale fotbalului. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(1—1), golurile fiind marcate de 
chilianul Caszely (min. 28), bra
zilianul Rivelino (min. 78), res
pectiv Italianul Rossi (min. 11) 
și francezul Platini (min. 76).

IN cadrul campionatului 
mondial în sală, ce se desfășoa
ră la Sydney, selecționata Bra
ziliei a învins cu 5—1 formația 
Portugaliei, iar reprezentativa 
Paraguayului a întrecut cu 4—1 
echipa Spaniei.

LA EKEREN (Belgia), în meci 
contînd pentru preliminariile 
campionatului european feminin, 
selecționata Belgiei a întrecut cu 
1—0 (0—0) formația Spaniei. Uni
cul gol a fost marcat, în minu
tul 72, de Pia Verdonck.

PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT e PE SCURT
ATLETISM ș Americanul Steve 

Scott a terminat învingător in 
cursa de 1 milă desfășurată la 
Zaragoza (Spania), fiind crono
metrat cu timpul de 4:04,00. Pe 
locurile următoare s-au situat en
glezul Mark Rowland — 4:04 20 
și irlandezul Ray Flynn — 4:05,00.

BOX • Mexicanul Julio Cesar 
Chavez a devenit camp-on mon
dial la’ categoria ușoară (versiu
nea WBC) în urma victoriei prin 
k.o. tehnic obținut în repriza a 
11-a asupra compatriotului său 
Jose Ramirez. Meciul a avut loc 
în cadrul unei cale desfășurate 
pe ringul din Las Vegas. Chavez

in palmares 62 
care 49 înainte

de 
de

SDBAL • La Lisabona, în 
pentru primul tur al _Cu- 

Cupeiori*. la masculin, echipa 
i Sporting a învins cu sco- 
e 29—25 (14—12) formația el- 
îă Pfadi Winterthur. • Alte 

Haka
19—15 (8—5).

ivik — Stavan- 
25—29 (11—15).

(Luxemburg) —

din
____ r...____ _____  . a 
învins cu scorul de 31—8 (14—6)

desfășoară în diferite orașe 
Franța, selecționata Spaniei

rezultate : Sa^ja Anvers 
Emmen (Olanda) 
Breidaolik Reykj< 
ger (Norvegia) 
HC Dudelange “
HC Cretell (Franța) 12-38 (4—18). 
* în cadrifl Campionatului Mon
dial feminin (grupa C), ce se

echipa Greciei.
TENIS • Turneul de Ia Brigh

ton (Anglia) a fost cîștigat de 
campioana vest-germană Șteffi 
Graf, care a dispus cu 6—2, 6—0 
de îucătoarea bulgară Manuela 
Maleeva. • In finală, la Bergen 
(Norvegia), olandezul Tom Nijssen 
l-a învins cu 6—3. 6—1 pe cana
dianul Grent Connell • Finala 
de la Indianapolis se va disputa 
între Jucătoarea bulgară Katerina 
Maleeva și americanca Zina Garri
son. In semifinale Katerina Ma-

leeva a învins-o cu 6—2, 6—o pe 
Stephanie Rehe (S.U.A.), iar zina 
Garrison a dispus cu 6—3, 6—4 
de coechipiera sa Louise Allen
• In finală, la Paris, Amos Mans-» 
dorf (Israel) l-a întrecut cu 6—3, 
6—3. 6—2 pe Brad Gilbert (S.U.A.).

VOLEI • In prima zi a tur
neului masculin de la Tokio, se
lecționata S.U.A.. deținătoarea 
titlului olimpic, a întrecut cu 
scorul de 3—2 (14—16. 15—7, 15—7, 
9—15, 15—12) formația U.R.S.S. 
Intr-un alt ioc, reprezentativa 
Argentinei a dispus cu 3—2 (15—6, 
14—16, 11—15. 15—12. 17—15) de C- 
ch’pa Japoniei.
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