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Sub genericul Daciadei

SPRE NOI REUȘITE 
ÎN SPORTUL DE MASĂ

0 frumoasă acțiune cu participarea tineretului constănțean
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Astăzi, pe stadionul Steaua, de la ora 14,30

MECIUL ROMANIA - GRECIA, UN EXAMEN IMPORTANT
PE DRUMUL CALIFICĂRII IN C.M. DE FOTBAL
SUCCES ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE!

• „Tricolorii" au bune șan
se de a învinge • Luci
ditatea și calmul, condi
țiile reușitei • Rolul „ju

cătorului nr. 12"
Astăzi, eu începere de la ora 

14,30, reprezentativa Rotuâni*d 
susține, pe stadionul Steaua, 
cel de al doilea din seria de 
șase meciuri ale lungului drum 
al preliminariilor C.M. 1990. 
Fotbaliștii noștri vor da 
replica selecționatei Greciei, 
după ce, cu două săptămini in 
urmă, au debutat atît de pro- 
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Tineretul din municipiul și 
județul Constanța a ținut să 
puncteze prezența sa masivă 
în Întrecerile Daciadei, prin 
tr-o reușită duminică sportivă 
A fost o acțiune in_care fac
torii locali 
pectoralul 
județean al U.T.C. și Consiliul 
județean al Organizației Pio
nierilor — au colaborat strîns, 
respectînd, de fapt, o tradiție 
statornicită.

Unul din punctele de atrac
ție al acestef duminici sporti
ve l-a constituit Parcul pionie
rilor șt șoimilor patriei, acolo 
unde s-au desfășurat întrece 
rile la „jocuri", cu mențiuni 
pentru baschetbaliștii de la 
Șooa’a nr. 42, liceele „M’.rixa 
cel Bătrîn" și Naval, pentru 
handbaliștii de la școlile nr 
8, 9, 30 și liceele Navrom și 
militar de marină, ca și pentru 
minifotbaliștii de la școlile nr. 
3, 9. 36 și de la Casa Pionieri
lor și Șoimilor Patriei.

Interes deosebit a existat și 
in jurul întrecerilor de șah

- C.J.E.F.S., Ins- 
școlar, Comitetul

(ale copiilor care doresc să 
urmeze exemplul de muncă 
stăruitoare al lui Marius Zai- 
nea, finalist la C.M. de copil 
de la Timișoara), tenis și te
nis de masă, Înot și gimnasti
că (în sala „Tomis", cîteva 're
prezentante ale sportului gra
ției — Mâdălina Pop, Daniela 
Enache, Gabriela Agache șl 
Daniela Smărăndica — merg 
decise pe calea măiestriei, așa 
cum a făcut Camelia Volnea, 
componentă a lotului olimpic), 
precum și al concursului do 
judo, care a reunit alături de 
sportivi din Constanța, multi 
alții din Năvodari, Cernavodă 
și Mangalia.

Intr-un cuvînt, o duminică 
sportivă-mode! la succesul că
reia profesorii de educație fi
zică Victor Albu, Gh. Stăncu- 
lescu, T. Carastere, 
Danielescu și 
lui industrial 
cu prof. Ana 
Anastasiu) au 
tie deosebită, 
în alte ocazii

mițător pe stadionul 
Levski" din Sofia prin 
victorie cu 3—1 în fața redu
tabilei (mai cu seamă pe teren 
propriu) reprezentative a Bul
gariei. Un start plin de spe
ranțe, care trebuie să fie com
pletat, astăzi, de o comportare 
similară și un rezultat la fel 
de bun ca cel de la 19 octom
brie. Sigur, nimeni nu poate 
omite dificultatea intimirii cu 
reprezentativa Greciei, o ad
versară care știe să se bloche
ze în apărare, să fracționeze 
pe cit este cu putință cursivi
tatea jocului, să reducă dura
ta timpului efectiv de între
cere. Echipa noastră trebuie să 
fie pregătită pentru perspecti
vele unui asemenea curs al 
partidei. Este vorba, «să nu 
uităm, de un meci de califica
re, pe puncte. Spectatorii noș
tri, atît de entuziaști, au dato
ria de a fi neîncetat lingă e- 
chipă, de * manifesta răbdare 
și încredere. Intilniri de ase
menea natură se joacă pină în 
ultimele secunde ale minutului 
90, se poate decide chiar în a- 
oeste fracțiuni finale de între
cere. Sperăm din toată inima 
ca o asemenea eventual’tate să 
nu se producă. Insistăm insă 
asupra importanței jucătorului 
nr. 12, PUBLICUL; care are 
un rol esențial pentru ca avan
tajul terenului să fie cu ade-

ARBITRI: Hubert Forstinger - Heinz Holzmann și Hons 
Varady (toți din Austria)

Anastopoulos Saravakos 
Bonovas Triandakis Mitropoulos Tsaloukidis 

Mavridis Manolas Kolomitrousis Hagiatanasiou 
Talikriodis

GRECIA

meciul de verificare al „tricolorilor" in compania 
Anghelinei ; Hagi il asistă 
Foto: I. STAN — Galați

Secevență
Otelului : Klein — in luptă aeriană cu

virat un AVANTAJ al „trico
lorilor". Astăzi, suporterii tu
turor cluburilor sini suporterii 
unui singur club, cel al echi
pei naționale !

Argumente clare, care trebu
ie puse în valoare. Echipa 
României angajează meciul de 
astăzi cu certe șanse de victo
rie. Primul argument VA
LOAREA formației, reieșită 
dar în Intîlnirea de debut. 
Este limpede că actuala pro
moție de internaționali are ca- 
lități mari, că reunirea sub tri-

național a celor mai do-coul
tați dintre jucătorii de perfor
manță a dus la alcătuirea urui 
„unsprezece", complet, cu li
nii echilibrate. Un fapt foarte

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag 2-3)

Ieri, în preliminariile C. E., de tineret

ROMÂNIA - GRECIA 2-0 (1-0), 
DAR SCORUL PUTEA FI MAI MARE
Deci, așa cum anticipam In 

avancronica partidei, așa cum 
și-au dorit-o tinerii noștri ju
cători și antrenorii lor (M. kă- 
dulescu — D. Apolzan), echipa 
României a acumulat, ier., pe 
stadionul din „Regie" primele 
două puncte In clasamentul 
grupei europene, prin victoria 
cu 2—0 (1—0) repurtată în fața 
formației similare a Greciei. 
Un succes pe deplin meritat, 
aplaudat de cei aproximativ 
4 000 de spectatori, dar care,

Insă, prin dimensiunea scoru
lui, nu reflectă nici pe de
parte (este vorba de a doua 
repriză) superioritatea pe toa
te planurile a tinerei noastre 
reprezentative. Cit de aproape 
am fost de un posibil scor de 
4—0 sau 5—0, care ar fi îmbu
nătățit golaverajul în aceste 
jocuri preliminare ale C.E.'

(Continuare în pag. 2-3)
Stelion TRANDAFIRESCU

Miii. 4 : la centrarea lui Lupescu, Karkamanis este învins de
L Dumitrescu : 1—0 Foto: Aurel D. NEAGU

Marian* 
colectivul Liceu- 
nr. 9 (in frunte 
Pavel și Elen* 
avut o contribu- 
De altfel, ca șl 
similare...

Echipele noastre debutează în C.C.E. la volei

TOATE EFORTURILE,

PENTRU O BUNA REPREZENTARE!
acestei prime 
noiembrie ra 

ediție a cupelor 
europene la volei, cea de a 
29-a in cadrul celei mai impor
tante competiții interclubuxi. 
C.C.E., la care participă și re
prezentantele 
niversitatea 
(feminin) și 
(masculin).

După cum 
sistemul de 
trecerii echipelor de fete 
rămas același, adică un 
preliminar, urmat de alte două 
etape. în decembrie și 
rie, ultima desemnînd 
narticipante la turneul 
din februarie, cînd se 
bill noua campioană europea
nă a cluburilor. în schimb, 
competiția similară masculină 
experimentează la această edi
ție un sistem nou. cu prelimi
narii în noiembrie, un tur in 
decembrie, după care cele 8 e-

La sfirșitul 
săptămini de 
startul o nouă

țării noastre, U-
C.FJR. Craiova 

Steaua București
am mai anunțat, 

desfășurare a în- 
a 

tur

lanua- 
cele 4 

final, 
va sta-

chipe calificate se divid în 
două turnee semifinale (Pro
gramate în ianuarie), ciștigă- 
toarele lor urmind să susțină 
o finală simplă (meciuri aca
să și în deplasare).

Privind din nou tabloul tra
gerii la sorți, putem aprecia 
că ambele noastre campioane 
se află pe culoare favorabile. 
Ceva mai greu este cel al, U- 
niversității C.F.R. Craiova 
care, în preliminarii, are ca 
adversară pe Dinamo Tirana 
(prima manșă, duminică. în 
deplasare, iar returul peste o 
săptămînă, la Craiova). Forma
ția albaneză, care aproape se 
confundă cu reprezentativa a- 
cestei țări, este deosebit de 
bătăioasă și în stare de a fur
niza surprize. Socotind, însă.

Auredan BREBEANU

(Continuare In pao. a 4-e>

La hicbricrca primei pârfi a Campionatului feminin de handbal

REVIRIMENTUL SE SIMTE, DAR NU ÎNCĂ 

LA NIVELUL CERINȚELOR INTERNAȚIONALE
Intercalat în programul In

ternațional oficial de toamnă 
(cupele europene, „Trofeul Car- 
pați“, intilniri din cadrul unor 
competiții de tradiție ale altor 
țări, dispute amicale cu forma
ții străine), Campionatul Divi
ziei feminine A de handbal 
și-a consumat, aproape pe ne
simțite, prima sa parte. Au 
fost 11 etape, din care nu au 
lipsit meciuri de bun și foarte 
bun nivel tehnic (Mureșul — 
Chimistul, Știința — Chimistul, 
Textila — Mureșul etc.), dova
dă a faptului că — față de e- 
dițiile trecute — actualul cam
pionat a marcat o sensibilă 
creștere în valoare. Dar numai

un progres SENSIBIL nu re
zolvă competitivitatea pe plan 
internațional a handbalului 
nostru feminin. Și oe alte ar
gumente pot fi aduse in fa
voarea acestei afirmații declt 
faptul că. deși in două rinduri 
echipei reprezentative i s-a o- 
ferit prilejul calificării la J.O., 
obiectivul nu a putut fi reali
zat? Este adevărat, dacă ne 
referim la ocaziile amintite, 
adică la C.M. din Olanda 
(1986) șl la C.M. de calificare 
(Bulgaria, 1987). trehuie să a- 
mintim că echipa noastră re
prezentativă s-a aflat foarte 
aproape de ...țintă! Dar toc
mai ratarea „decarului" — ca

să ne exprimăm ca in tir — a 
decepționat și a scos, totodată, 
la iveală adevărul că Încă nu 
se muncește la parametrii din 
handbalul internațional de 
mare performantă...

Revenind la ceea ce s-a ta- 
timpinat in cele 11 etape Înche
iate. revelația turului rămine, 
fără îndoială. Chimistul Rm. 
Vîlcea. Deși plecată din start 
cu trei puncte penalizare, for
mația a depășit handicapul, o- 
cunînd primul loc, o contribu-

lon GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2-3)

In Divizia A de rugby

DOMINĂ rilCGRAMUL ETAPEI A 10-a
PARTIDA STEAUA - ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE

Astăzi, pe șase stadioane din 
țară se dispută partidele ce
lei de a 10-a etape în Divizia 
A de rugby, prima serie valo
rică. Cel mai important meci 
are loc în Capitală: campioana 
tării, Steaua, primește, pe pro
priul teren, replica echipei si
tuate pe locul 2 în ediția pre
cedentă, Știința CEMIN Baia 
Mare. Un veritabil derby, de 
la care așteptăm un spectacol

sportiv de ținută. Această par
tidă de pe Stadionul Steaua 
începe la ora 9,30.

Și celelalte intilniri se anun
ță interesante, echilibrate. Ast
fel, la Bîrlad, echipa locală 
Rulmentul joacă in compania 
formației Dinamo București. 
La Petroșani, se întîlnesc Ști
ința și Farul Constanța. La 
Sibiu, evoluează C.S.M. și Con- 
tactoare Buzău. Deschis orică

rui rezultat se anunță și jocul 
dintre Politehnica Agronomia 
Iași și R.C. Grivița Roșie 
București, afirmație valabilă, 
totodată, pentru partida de la 
Constanța: T.C. Ind. cu Uni
versitatea Eltim Timișoara. 
Toate aceste meciuri vor în
cepe la ora 10.

Să sperăm că etapa a zecea 
va da răspuns la semnele de 
întrebare ale selecționerilor, în 
perspectivă atît de dificilei în- 
tîlniri cu Franța...



AU FOST DESEMNATE CAMPIOANELE

tmiflMtm DÎMBOVIȚA - UN PRIM PAS 
SPBt REUȘITA ÎN PEBfOUMÂNlÂ

Virsta școlară, a ciclului 
primar și gimnazial, a fost și 
rămîne etapa ideală a selec
ției pentru performanță. în
deosebi în sporturile indivi
duale. Pornind de '.a acest a- 
devâr. in unitățile de lnvăță- 
mint au fost constituite cereari 
sportive cu elevi din dâsele 
III—IV in special și grupe de 
pregătire de bază cu repre
zentanți ai claselor V—VI cu 
precădere, acolo unde efective
le depășesc cifra de 590. 
Elevii care dovedesc calități 
și aptitudini pentru perfor
manță sint promova: ia etw- 
burile sportive școlare sau 
în alte unități similare. Este 
un experiment care a debutat 
cu dțiva ani -in urmă cu re
zultate notabile. în cazul «nor 
județe, la reușita căruia o-a 
reliefat cu preșnaniă — și cb 
acest prilej — co-hr. tarea 
dintre Ministerul Educației 
și Tnvătnmintului rprin inter
mediul direetiei de resort si 
a Instit-tulei de Educație Fi
zică și Sport» si Consiliu' Na
țional pentru Educație Frică 
și Spor-,

Un eondaj snzicd eficecța 
acestui experiment a avut 
loc recent la Tirgoviște. in 
organizarea Inspectoratului 
școlar al județului Dîmbovița 
și al C.J.E.F.S. și la reușita 
căruia și-au dat concursul — 
prin Îndrumările și direc
țiile metodice enunțate — 
cadre didactice din condu
cerea I.E.F.S, A reieșit fap
tul că această amplă și nece
sară acțiune de selecție a 
copiilor și elevilor pentru 
sportul de performanță a gă
sit in unitățile de învăță
mânt dimbovițene (din ora
șe și chiar din comune și 
sate) o largă audiență din do
rința și din necesitatea ca și 
acest județ să poată lansa în 
performanță cit mal multe er 
Jemente valori au‘entice, cum 
— fără nici un dubiu — exis
tă și pe aceste meleaguri. Im
portant este să Ce găsite căile 
cele mai directe pentru des
coperirea și modelarea lor. 
sarcină care revine în princi
pal profesorilor de educație 
fizică din școli, celorlalte ca
dre didactice (învățători, pro
fesori de alte specialități și 
implicit conducerilor unită
ților de invățămînt).

In acest sens, așa cum a re
zultat din sinteza prezentată 
de prof Corneliu Marinescu, 
directorul Clubului Sportiv 
Școlar din Tirgoviș'e, experi
mentul s-a bucurat in multe 
unități de invățămînt de in
teres, existind receptivitate, 
o remarcabilă promptitudine 
în aplicarea lui. Un pxenoiu 
îl oferă Școa’a nr. 8 din Tir- 
goviște. acolo unde basche
tul. ap» voleiul, pornind din 
cercurile șpanive. și-au apro
priat multi elevi cu calități, eu 
aptitudini. Ce-! drept, profe- 
eorii-lantrer.ori de la C.S.S. 
au găsit aici, in rîndul colegi
lor. de specialitate, colabora
tori fără rezerve, în frun'e cu 
prof. Luiza Cazaciu, în mă
sură să le faciliteze munca de

selecție și de Inițiere. Școala 
nr. 6 din Tirgoviște prof. E- 
caterina Rusen) oferă un e- 
xemplu similar, după cum 
altele din același oraș de re
ședință al județului (nr. 5, 9, 
12 etc.) au căutat să asigure 
experimentului viabilitate, nu 
numai in acțiunea propriu-zisă 
de depistare a unor elevi ta
leri tați ci și prin punerea la 
depoziție a unor baze spor
tive a propriilor amenajări 
pentru lecțiile de educație 
fizică.

Sigur — așa cum releva 
prof. Marinescu — se dorea 
Să se reaUreve mult mai mult 
cu prilejul acestui experi
ment, descoperirea unui nu
măr și mai concludent de e- 
levi eu aptitudini in sport, 
pes"e cei aproximativ 170 se
lecționați. Una din explicații 
ar fi și modul in care unii 
profesori-antrenori nu reu
șesc să-?î mențină elevii, o 
parte dintre aceștia, după 
un anumit stagiu de pregăti
re la club, optind pentru alte 
ramuri de sport (vezi lupte, 
clasa- prof. I. Cris'ea).
.Reușita muncii de selecție 

— sublinia conf. dr. Mircea 
Ifrim — constă, desigur, in ca
pacitatea motrică a unui e- 
lev a gradului său de rezis
tență. Intervine însă și fon
dul ereditar al celui selecțio
nat, aspect de care' -selecțio
nerul- trebuie să țină seama", 
„în aceeași măsură — releva 
prof. dr. Mihai Epuran — se 
impune ca acțiunea de depis
tare a unor viitoare valori in 
performanță să vizeze și 
selecția psihologică, din pă
cate neglijată in multe ca
zuri. constituind ultima tes
tare in speță Or, examina
rea motrică — singura — nu 
ne poate oferi cu certitudine 
valoarea reală a cehii selec
tat".

Accentuind asupra opor
tunității acțiunii de selecție Și 
a modului cum aceasta a fost 
tratată în școlile dlmbcvi- 
țene. cont Elena Firea. rec
tor al I.ET.S.. a evidențiat ro
lul centrului metodologic 
din Tirgoviște, în acest sens, 
necesita ea unei colaborări și 
mai rodnice între cadrele di
dactice de specialitate pen
tru o concretizare riguroasă a 
procesului de selecție, care 
să elimine posibilitatea pro
movării și acceptării în cercuri 
și grupe a unor elemente cu 
calități sub cerințele, perfor
manței.

In ce ne privește, reținem e- 
fortul Institutului de Edu
cație Fizică și Sport de a spri
jini efectiv acțiunea de se
lecție a copiilor și elevilor 
pentru performanță, nu nu
mai priatr-o cercetare și 
o fundamentare științifică a 
aces-ui important proces, ci. 
iată, si prin participarea ac
tivă la analizele-bilanț ale a- 
oestei acțiuni, prezența re
prezentanților săi în județul 
Dîmbovița nefiind singulară.

T. BRÂDÂJEANU

în Sala Polivalentă din Sț. 
Gheorghe, 126 de senioare și 1’32 
de junioare și-au disputai în- 
tîietatea la finalele Concursu
lui Republican de judo fe
minin (ediția a IV-a). în ge
neral, concurentele situate pe 
locurile fruntașe la edițiile 
anterioare s-au impus și de 
astă-dată. După opinia tehni
cienilor prezenți, multe juni
oare au reale perspective de a 
deveni performere în arena 
internațională.

Iată ‘ ................
senioare 
TIANA 
Buzău) 
(Voința
Suciu (I.M.P. Sf. Gheorghe) și 
Virginia Năstase (Metalul Fi- 
lipeștil de Pădure) ; cat. 52 
kg : 1. TANȚA GALAȚEANU 
(Voința Focșani). 2. Gabriela 
Gulie (C.S.M. Pitești). 3. Ioana 
Manea (Victoria C.C.I.B.A.G. 
București) și Alina Olar 
(C.S Ș. Constructorul Deva) ; 
cat. 56 kg : 1. MELINDA KAEL 
(Voința Sa*u Mare), 2. Bea
trice Coconea (Victoria 
C.C.I.B A.G.). 3. Mihaela Ghe
orghe (Victoria C.C.I.B.A.G.)

clasamentele finale — 
: cat. 48 kg :

FRAȚILA
2. Monica

1. TA-
(Metalul 
Demeter 

Baia Mare), 3. Laura

și Dana Kulpinschi (Chimia 
Năsăud) ; cat. 61 kg : 1. GA
BRIELA ȘTEFAN (Aeronau
tica București), 2. Angela 
Moldovan (Viitorul C.P.L. Bis
trița), 3. Ioana Nicola (Meta
lul Buzău) și Cornelia Vișan 
C.S.M. Pitești) ; cat. 66 kg : 1. 
frAsinica buzdugan 
(Termistul București), 2. Iu- 
liana Sidor (Voința Iași), 3. 
Delia Raita (Voința Luduș) și 
Ruxandra Teșa (Spartac Bucu
rești) ; cat. 72 kg : 1. SIMONA 
RICHTER (C.S.M. Reșița), 2. 
A»a Tălmaciu (C.S.Ș. Cluj-, 
Napoca), 3. Liliana Dumitra- 
che (Viitorul Pitești) și Mi
haela Călin (Voința Galați) : 
cat. +72 kg : 1. ELEONORA 
VIZITIU (C.S.M. Borzești), 2. 
Elena Amacei (Voința Iași), 3. 
Leontina Stanciu (Locomotiva 
Ploiești) ~ “
(C.S.M. Borzești) ;
48 kg : 
POSTOL (Metalul Buzău), 
Felicia 
Focșani).
(I.M.P. Sf. Gheorghe) și Atire- 
.. _ (Forestierul Hue-

kg : 1. CLAUDIA
(C.S.Ș. Construe-

REVIRIMENTUL
(Urmare din pag. 1)

ție de necontestat avind și ve
nirea printre vîlcence a 
mai bune handbaliste 
România, Mariana Tîrcă. 
plus, un antrenor capabil 
muncească 10—12 ore pe 
(loan Gherhard), un lot 
loros și omogen de jucătoare, 
cu toate posturile exoelent asi
gurate, disciplinate, respecrind 
indicațiile tactice, cu o pregă
tire fizică aproape fără cusur, 
în sfîrșit, cu o conducere de 
secție și de asociație aflate 
permanent a ături de echipă, 
asigurîndu-i cele mai bune 
condiții de pregătire — iată 
atuurile Chimistului. Mureșul 
Tg. Mureș (care a cucerit anul 
•.recut și campionatul, și „Cupa") 
nu a mai ținut pasul cu pre
tențiile ridicate ale propriilor 
suporteri. Dar, se știe, nu a 
fost deloc ușor pentru Mureșul 
să ciștige cele două trofee. 
Ușoara degringoladă prin care 
trece pină acum a și fost folo
sită de un^ie .glasuri" pentru 
a-I blama pe antrenorul Gheor- 
Ebe Ionescu. Ar fi o aberație, 
după opt: 
cineva câ el ți an 
cund Valentin Pop nu ar 
să reediteze performanța 
anul trecut. Dar cei doi 
nicieni și handbalistele pe 
le pregătesc trebuie lâsați 
muncească, să " '
cu înțelegere, cu atit mai mult 
acum, in momentele cind echi
pa a depășit oarecum perioada 
critică de la începutul campio
natului. instalindu-se pe locul 
secund, deși nu întotdteauna a 
obținut in deplasare (sau... a- 
casă) victorii. Să nu se uite că 
orice echipă — or.cit de mo
destă — dorește să-și facă un 
titlu de glorie din a învinge... 
campioana! Știința Bacău, mai 
vijelioasă la începutul campio
natului (în pofida faptului că 
a pierdut-o pe Mariana Tircăj, 
a mai oprit din motoare, tre
zind că prin economie de e- 
fort (pe toate planurile) își 
poa'e păstra palmaresul atit de 
Impresionant (8 titluri de cam
pioană și de 4 ori ciștigătoare 
a Cupei României) îmbogă’it 
an de an. timp de aproape un 
deceniu. în plus — de oe să

celei 
din
In 
să 
zi 

va-

noastră, să creadă 
■enorul se

dați 
ce 

fceh- 
care 

să 
fie incor. jurați

DE PE SALTELELE DE LUPTE
LA CONSTANTA, 

BALCANIADA DE JUNIORI

In perioada imediat armatoa
re, luptătorii noștri fruntași se 
vor alinia la startul mai ni altor 
competiții, sfîrșitul de sezon 
competițional anunțîndu-se mai 
bogat ca de obicei.

întrecerile balcanice rezerva
te juniorilor vor fi organizate în 
acest an de federația noastră de 
specialitate. Competiția se va 
desfășura concomitent la cele 
două stiluri în Sala Sporturilor 
dm Constanța, începînd de vi
neri și pînă duminică. La aceas
tă ediție și-au anunțat parti
ciparea sportivi din Bulgaria. 
Grecia, Iugoslavia și Turjia. în 
legătură cu echipele care ver 
reprezenta tara noastră ia a.este 
întreceri am solicitat amănunte 
din partea a doi tehnicieni : ion 
Crîsnic, antrenor fîderaL centru 
luptele liberî, și Victor Dolipsehi, 
antrenorul principal a; totului 
de juniori la .grece ronane**. 
Iată ce ne-au declarat ei. 1. Crîs" 
nicî. „Lotul nostru de ibere 
și-a . încheiat pregătirile pentru 
întrecerile de la Constanța, an
trenorii N. Pave), Gh. Urian și 
P. Coman stabilind șl echipa. 
Păcat că doi dintr; component!! 
de bază al formației, Octavian

Țenț și Petrilor Crucea nan, sînt 
indisponibili, in ocol lor fiind 
selecționați sportivi, cu mai ru
tină experiență compețiționaiă. 
Cel zece în ordinea categoriilor, 
sînt următorii : Romi că Rașavan 
(Dinamo Brașov), Constantin 
Corduneanu (Nieolina Iași), Radu 
Ana (Steaua), Dănuț Prefit 
(Steaua), Daniel ioniță Mapid). 
"Entire Elekeș (Steaua) sau Du
mitru Buleandră (Dunărea Ga
lați) Sorin Moisache (Construc
torul Hunedoara). Alexandru 
Koteleș (înfrățirea Oradea), Flo
rin Mălinescu 'Dunărea . Gitați). 
Gheorghe Marita (Vagonul A - 
rad). „Pe care iintre aceștia îi 
considerați pretendenți 'a titluri
le balcanice ?“ „Sperăm 3a aâieții 
noștri să cueerașcă 3—4 titluri 
de camplond. Cele mai mari spi
rant ? le avem în Rașo/an. Ana, 
Corduneanu, Prefit si Koteleș."

V. Dolipsehi : „Ne-am pregătit 
cu toată seniozfts^ea’ rontru 
competiția -balcanică organizată 
la noi în țară. .Valentin Rebegea 
(L.C, Daeta Pitești), nie Mindunâ 
(Dinamo), Radu Sturbert. retre 
Oncîu. Laurențiu Iacob și Alexei 
Bacanov (toți de la Dlnâmo) se 
află într-o bună formă de con
curs. Ne nare rău. în schimb că 
Mircea Constantin (68 Kg.) s-a 
accidentat în ultimul moment și 
nu va putea participa la con-

curs. Pentru locul in ectnnă la 
această categorie soncurează I. 
Merca (Crișul) șl I. Dumbravă 
(S.C. Bacău). Prob:eme de selec
ție mal avem și la categoria 100 
kg. unde va trebui să alegem in. 
tr? Viorel Pasc (Steaua) si ion 
Bar (C.S. Arad). La 74 kg va 
lupta Cristian Mreană (C.S. Bo
toșani). Deși sintem convinși că 
vom întîlni adversari puternici, 
avem Încrederi in tinerii noștri 
reprezentanți și sperăm că 
vor reuși să se impună tn 
fieul de la Constanta “

ei 
tur-

AU FOST STABILITE ECHIPELE 
PARTICIPANTE LA TURNEUL 

FINAL

După disputarea ultimelar etape 
din cadrul Concursurilor Repu
blicane de lupte dbere șl groco- 
romane pe categorii de jreita>te 
șl echipe. Comisia de aompe’itii 
șl clasificări din oadrul ' ' 
tie! de specialitate a 
rezultatele consemnnate 
opt etane. stabilind echipele ce 
urmează să participe la •u-neul 
final al competiției. Ultimul act 
a! acestor intrtceri se va desfă
șura în zHele de 11. 12 si 13 
noiembrie, în Sala Rapid din 
Capitală.

Și-au cîștigat dreptul de paria. 
ripare la turneul final 
toarele echipe — lupte 
Jhil Petrila (seria I). 
București și Vagonul

f riera- 
ornolo țat 

In cele

■jrmă- 
jibere :

Rapid 
Aiad

și Daniela Epure 
junioarei 

1. MARGARETA A-
2. 

Gălățeanu (Voința 
3. Monica Molnar

lia Sudai
din) ; 52
URSESCU

SE SIMTE
recunoaștem? — schimbai i- 
prea frecvente de antrenori 
se poate să nu fi avut e-

LA JUDO FEMININ
torul Deva), 2. Cristina Kovacs 
(C.S.Ș. Constructorul Deva) 3. 
Eniko Horvath (I.M.P. Sf. 
Gheorghe) și Angela Budacă 
(Voința Iași) ; 56 kg : 1. DIA
NA CIUPE (C.S.Ș. Gloria A- 
rad), 2. Nicoleta Isfâchi (Me
talul Buzău). 3. Lavinia 
(Azomureș) și Amalia 
dîrnea (Nitramonia Făgăraș) ; 
61 kg : 1. ANGELA DĂRABUȚ 
(C.S.Ș. Constructorul Deva), 2. 
Cristina Vrînceanu (Voința 
Iași), 3. Liliana Colibă (C.S.Ș. 
Constructorul Deva), și Ma
riana Lău (C.S.M. Reșița) ; 
66 kg : 1. GABRIELA PArA- 
IANU (Mine Energie Bucu
rești), 2. Felicia Moisei_ (C.S.Ș. 
Roman).
(C.S.M. Pitești) și Norma Sc- 
legeanu ......... ~ '
72 kg : 
ZAȘ (T.C.I. Oradea), 
Cozma (Chimia Năsăud), 
Mariana Sotîrca (Voința Foc
șani) și Tatiana Pintilie 
(Strungul Arad) ; +72 kg : 
LIVIA OLTEANU 
Năsăud), 2. Niculina 
(S.A.R.O. Tirgoviște), 
Luroza (Nitramonia) 
dora Nemeș (C.S.M.

Tit 
Bo-

3. Stela Dumitru

(Voința Baia Mare) ;
1. ECATERINA

2.
BU- 
Ana

3.

1. 
(Chimia 

Lixandru 
3. Irina 

și Mino- 
Reșița).

ÎN C 
DE!

nu 
le 
nu 
fecte negative asupra compor
tării echipei. Dar, cum le știm 
de ambițioase, studentele băcă
uane — sintem siguri — nu 
au depus incă... armele! Con
dițiile excelente de care dis
pun (cu siguranță cele mai bu
ne ale handbalului feminin ro
mânesc de club) le obligă ori
cum, la mai mult

Am 
Zalău, 
a fost 
cestei jumătăți de campionat. 
Deși ocupă locul 4, îi simt... 
răsuflarea formațiile din față : 
Chimistul. Mureșul și Știința. 
Este — am mai spus-o — ur
marea unei discipline fără fi
suri, a unei munci fără uici 
un rabat, a unei dăruiri tota
le a jucătoarelor (toate local- 

chiar la
ne- 
ați- 

a prioepeni unui antrer^z 
este Gheorghe Tadici.

ajuns la Textila l.A.S. 
Ei bine, echipa aceasta 
cu adevărat revelația a-

nice, toate crescute 
Zalău, fapt ce nu trebuie 
glijat) pentru culorile asocâ 
ei.
cum _
Rulmentul Brașov și Hldrcieh 
niea ocupă in day-meat , 
pozițîLe care le reCeriă 
calitatea instruirii. cit ma: 

finai 
iți. cu 

la R jl- 
prin u- 
oe ci i- 
Contra- 

fărâ explicații 
palpabile, ni se pare compor
tarea destul de mediocră a for
mație: ieșene TEROM. Indivi
dualitățile de care dispune e- 
chipa îi dădeau dreptul să fie

ales, valoarea loturilor 
scăzută ca in anii tre< 
deoseb;re referindu-ne 
mentul. echipa trecir.d 
nele perioade deosebit 
tice) de care dispun, 
dictorie. chiar

€XAC*

mai... sus. Ceva se întimplă 
însă in formația antrenorilor 
Bădulescu și Popovici și doar 
ei ar putea (și ar trebui) să 
răspundă care e adevărul. Ra
pid București nu s-a mai con
stituit în surpriza piăcută de 
anul trecut, în ciuda faptului 
că evoluează din nou în sala 
proprie din Giuleștî! Echipa 
are, sigur, nevoie de mai mult 
sprijin din partea conducerii 
clubului. Ultimele patru clasa" 

Mecanică Fină, 
și Dorobanțul 

de 
fOlid,

te. Confecția, 
Constructorul 
trebuie, să-și construiască 
pe acum un eșafodaj 
care să le pună Ia adăpost de 
spectrul retrogradării. Poate 
doar Confecția are motive Fi 
fie ceva mai liniștită, antrenor 
rul Vasile Mărgulescu liir.d 
cunoscut ca un bun strateg al 
finalurilor de campionat! Iar 
faptul că la această echipă ac
tivează acum și Cristina Ta- 
che-Berbece (alături de încă 
foarte utilele Rodica Grigoraș 
și Niculina Preoțescu) pot fi 
argumente pro-Confecția.

în încheierea acestor sumare 
considerații pe marginea turu- 

tj considerăm 
că se impune totuși — de Ia 
nivelul cluburilor și asociați
ilor și pină Ia acela al federa
ției — o muncă și mai califi
cată, la toate capitolele. Ar fi 
de asemenea cazul 
multe, chiar foarte 
giversări 
Iui 
A 
să 
rul 
pe 
fie) obligat să le promoveze la 
Ioturile naționale.

■

ca — după 
multe ter- 
antrenoru- 
divizionară 

a acestuia)

munca
care conduce o

(dar nu numai 
fie apreciată și după numă- 
de jucătoare (de valoare) 

care este (sau ar trebui să

ASTĂZI SE REIA DIVIZIA A DE POPICE
Etapa a 6-a a Diviziei A de 

popice programează astăzi ur
mătoarele partide — feminin, 
seria Sud : Mucava Molid Va
ma — Carpați Sinaia, Voința 
Galați — Voința Ploiești, Ra
pid București — Petrolul 
Băicoi, Voința București — 
Laromet București. Gloria 
București, — Dacia Ploiești : 
seria Nord : Voința Timișoara 
— C.S.M. Reșița, Voința Cra-

(an-a). Gloria Pandurii Tg. Jiu 
(a in-a). C.S. Tlrgovt,te o 
IV-a). Steaua și C.s.s. î-hi- 
drotebnica Constanta (a V-a), 
C.S. Onești (a Vl-a). A.S.A. Ora
dea la vn-a), Dinamo Brașov 
și Constructorul Hun Moara 
(a VITI-a). înfrățirea Ora Va sau 
Voința Cluj-Napoca (a 
Vulcan Buc. și Lemnarul 
hei (a X-a)

La lupte greco-romane 
calificat : Metalul IURT 
(I), Aluminiu — —
Muscelul (IB).
Progresul Buc. (V). Steaua 
Rapid (VD. C.S.M. " 
(VH). Metalul Rădăuți șl Ui'lro- 
tehnîca Șiret (VIII). Steagul Ro
șu Brasov și SIMARED Raia 
Mare (IX), L.C. Dacia Pitești (X).
• Turneul de baraj per tru 

calificarea in primul eșalon va 
avea loc In zilei» de 18. 19 și 
20 noiembrie.
• Antrenorul rapidist Simion 

Popescu ne-a informat eă. cen
tru repetate acte d; indisciplină 
si lipsă de interes în preg'ittrc 
doi d'ntre elevii săi. Sorin Ma
nea și Dumitru vechiu, au fost 
suspendați din acMv’+s ten cem- 
petiționalâ pe timp de doi ani. 
Propunerea biroului de secție 

a clubului Rapid a fost îa-cbat? 
de Biroul Federal.

IX-a). 
Ortor

Slatina (III. 
Dmamo

s Su 
Lugoj

s.c. 
(IV), 

și Suceava

Rubrlco realizată de
Mihai TRANCĂ

iova — Constructorul . Gherla, 
Voința Oradea — Voința Tg. 
Mureș, Electromuneș Tg. Mu
reș — Hidromecanica Brașov, 
U.T. Arad — Voința Sănătatea 
Odorhei ; masculin, seria Sud : 
Oiimpia București — Gloria 
București, Minerul Vulcan — 
Voința Buc.. CFft Constanța — 
Met. Roman, Rulmentul Bv.— 
Explorări C-lung Moldove
nesc (ora 12), Carpați Sinaia 
— Constructorul Galați ; sc
ria Nord : UNIO Satu Mare — 
C.F.R. Cluj Napoca, Tehno- 
utilaj Odorhei — Electro- 
mureș Tg. Mureș, Chimica Tir- 
năveni — Metalul Hunedoara, 
Olimpia Reșița — Aurul Baia 
Mare. Constructorul Tg. Mu
reș — C.F.R. Tg. Mureș.
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DE LA I.D.M.S
Mar.u-inele auto I.D.M.S. livrează pin 

autoturisme DACIA cumpărătorilor care 
in cont pentru autoturism pină ța data 
baza numărului de ordine certs»lizat 
magazinul de înscriere, după ctșiyîirmea
• București pentru cumpărătorii cu

n eipdul București jud. Giurgiu șl Teleoi
• ................................... ...................... ' -Pitești pentru cumpărătorii cu doml 

Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vile 
Brașov pentru cumpărătorii cu dom 
Brașov, Covăsna, Harghita, Mureș. 
Bacău pentru cumpărătorii cu domi 
r.acau, Buzău, Neamț, Vrancea.

• C,u;-Napoea pentru cumpărătorii ( 
i .d. Cluj

9 lași r entru cumpărătorii cu domic 
Botoșani. Iași. Suceava. Vaslui.

Timișoara pentru cumpărătorii cu 
c'ețele Arad, Bihor, Timiș.
Reșița pentru cumpărătorii cu doi 
-ele Aibă. Caraș Severin. Hunedoari 
Baia Mare pentru cumpărătorii cu 
dețele Bistrița Năsăud. Maramureș, 
Craiova pentru cumpărătorii cu dc 
iele Doi- și Gori.
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produsă 
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t victo
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Kționale- 
înțelege, 
Dinamo 

f.S.Ș. 4 
re, me- 
jasate pe 
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tiv pen- 
i datele 
embric : 
embrie : 
b„ 4 de- 
Dinamo 

l Steaua 
La fete, 
locurilor 
We can- 
kum a 
între a- 

L Voința 
t urmînd 
8 noiem- 

noiem- 
t>RTUL“ 
ai patru 
le eebi- 
acciden- 
-a des- 
Lyans, în 
trofeului 
tate. El 
e urmat 
(Dinamo 
•ilă (Co- 

Reisen- 
5. R. Po- 

Fl. Er- 
I, 7. V. 
p, 8. CI. 
p, 9. Cr. 
. Scarlat
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LA TG. MUREȘ

ime : Voința București — Olim
pia, 27 noiembrie : „U“ — Voința 
București. 4 decembrie : Voința 
Brașov — Olimpia. 11 decembrie : 
„U“ — Voința Brașov. ‘Z ~
pînă la aceste partide prezintă 
interes multe altele și 
excluse nici surprizele. Deocam
dată, iată clasamentele la zi i

MASCULIN 
sr 
5 I 
5 
5 : 
5 
5 
5 
5 
s 

M. 5
5 
5

FEMININ
5 
5
5
5
5 
5
5 
5 
5 
5 
5 
5 0

1. Steaua
2. I.C.E.D.
3. Dinamo
4. Dinamo
5. Balanța
6. Farul ' .
7. Rapid Buc.
8. Met. Tg. M.
9. „U“ Cluj-N.

10. RAMIRA B.
11. ELBA Tm.
12. Acad. Mii. Buc.

Buc. 
Or. 
Sb. 

C-ța

1
2
3
3
3
3
3
3
4
5

Desigur,

nu sînt

524:406 
512:401 
503:405 
464:424 
469:488 
465:456 
478:500 
461:517 
422:487 
426:479 
368:467 
380:442

MECIUL ROMANIA
(Urmare din vag. 2)

GRECIA C.E DE TINERET

I
I
I
I
I

o campanie 
solicitantă 
prelimina- 
dublate de 

apropiată 
Posibilita-

1. Olimpia Buc.
2. Voința Bv.
3. „U“ Cluj-N.
4. Voința Buc.
5. Chim. Rm. V..
6. Met. Salonta
7. Polit. Buc.
8. Comerțul Tg. M.
9. Constr. Arad

10. Rapid Buc.
11. Mobila S. M.
12. CONPREF C-ța

a
5
5
4
2
2
2
2
1
1
1

406:294 
426:322 
422:328 
391:309 
362:393 
354:360 
337:339 
370:415 
312:409 
338:390 
298:372 
305:390
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9
7
7
7
7
6
6
6
5

I
I
I

0 
o 
0 
1 
3 
3 
3
3
4 
4
4
5

PENTRU EFICACITATE
Antochi (pinamo Oradea) 
La fete
Camelia -------- ,---------
(Voința Brașov) ocupă primele 
două locuri, cu 147 p șl. respec
tiv, 130 p înscrise, fiind urmate 
de : 3. Antoaneta Barbu (Chi
mistul) 123 p, 4. Gabriela Balogh 
(Metalul) 109 p, 5. Suzana San
dor (Comerțul) 107 p. 6. Mela
nia Marina (Rapid) 99 p. 7. Mag
dalena Manea (Chimistul) 97 p, 
8—9. Monica Neusatz (Construc
torul) și Roxana Stefan (Voința 
București) 94 p, 10. Edith Jakabfy 
(Comerțul) 89 P. 11. Mariana Bă- 
dinici (Olimpia) 34 p. 12—13. Iu- 
11a Alloman (CONPRFF) și 
Mălina Marinache (Olimpia) 83 p.

____ r__2: ) 98
Magdalena Jerebie 

Hinda (ambele de
p. 
si 
la

irl spec- 
aruncări 
i a fost 
arilor din 
.Șășurării 
ioturilor 
senioare 

ichetulul. 
mstanlin 
■ echipele 
și Meta- 
Lis o re
laționale, 
e cu a- 
1 VE E* 
pjRT din 
nai mult 
nllibrată, 
|r! libere 
ir să SC 
a primii

clasați, care au și fost răsplătiți 
cu frumoase premii oferite de 
federație și C.J.E.F.S. Mureș — 
BA1ETL aruncări libere : 1.. D. 
Nlculescu (Lot) 12 reușite (din 
12 aruncări), 2—4. Cr. Bota (Lot), 
M. Chirilă și K. Takacs (ambii 
din Tg. Mureș) 11 : aruncări de 
sus : 1. S. Ardelean (Lot), 2. _Z. 
Miklos (un 
Tg. Mureș) ;
pivoților : 1. K. 
24 : aruncări de 
D. Niculescu 27 
aruncări libere : 
Jerebie (Lot) 11 
baraj cu Aurora ......................
aruncări specifice pivoților : 1. 
Melania Marina (Lot) 20 din 24, 
2. Cecilia Laszlo (Lot) 18 din 24 ; 
aruncări de 3 puncte : 1. Tănde 
Enyedi (Lot) 33 din 36.

tatentat junior din 
aruncări specifice 

Takacs 24 din 
3 puncte : 

din 36 ; — 
1. Magdalena 

din . * 
Dragoș (Lot) ;

.. . 1.
FETE,

12. 3—2 la

ERTAII DISCIPIWA
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

re expll- 
de an-

1, prin 
escoperl- 
icătorilor 
' formare 

au fost 
fonstătui- 
tilzată la 
l federa-

I
I
I

coor- 
de ln- 
copiiior 

dovedesc 
ru ipor- 
sînt fixa* 
-o hotă- 
peral și 
luburilor 

cu sec- 
ti ? Pen- 
[ abatere 
(ai mult, 

fiecărui 
l absenți 
ate nou- 
oîsciplina 
ît nu mai 

perfec- 
pietodic ? 
ica nivel 
ctivitatea 
senil, în- 
nici mă-

car un schimb de experien
ță cu colegii de breaslă ?

Dacă reflectăm puțin, ve
dem că lucrurile sint aeparie. 
de ceea ce cred despre el u- 
nii dintre antrenorii In cau
ză. Ștefan Marin, din Săcele. 
de pildă, se constituie într-un 
veritabil recordman, de vre
me ce nu reușește nici mă
car să alinieze in teren o e- 

eebipă completă 15 
C. Nedelcu, din 
Bîrlăd, avizat, chiar 
de antrenorul fe
deral de necesi

tatea participării la con
sfătuire, a fost și el unul 
dintre absenții nemotivați. 
Cum ’ poate pretinde propri
ilor elevi disciplină, clnd el 
Însuși este corigent la acest 
capitol 7! O întrebare pe care 
o adresăm și altor tehnicieni 
pe care l-am situat. an‘ de-a 
rîpdul. pe poziția unor ade- 
vărați educatori : D. Sirbu — 
Sibiu, C. Mogoș — Buzău. I. 
Negrul — Baia Mare, V. 
Gheorghiu — Iași. Ca să nu 
mai stăruim asupra ab enței 
unor antrenori din... ~

■ rești (D. Stelian. AI. 
R. Durbac, I. Iliescu).

Astfel de abateri de 
clpltna profesională i 
țează în mod negativ calita
tea instruirii, performanța 
sportivă.

Tiberiu STAMA

Bucu-
Achim,

j la dis- 
i «fluen

te 19o8 
la CEC

udatele
udatele
uleiele

dl In
îuîetele

in ju-
i mde- 
i5u.

in ju- 
la*.
a *iuc?e-

important pentru 
atît de lungă și de 
cum este aceasta a 
fiilor: posturile sînt 
jucători de valoare 
cu cea a titularilor, 
tea de a realiza selecția, în prin
cipal, din două cluburi — situație 
care ridică gradul de omogenita
te al echipei — constituie, de ase
menea, un atu important al 
„tricolorilor". Ei au ajuns și la 
o redutabilă unitate sufleteas
că, fapt demonstrat de atmos
fera din lot, de modul cum 
conlucrează toate compartimen
tele echipei. Și pentru că am 
amintit de liniile selecționatei 
noastre, să remarcăm promiță
toarea alcătuire a unui com
partiment decisiv in tactica 
modernă, cel de mijloc. Patru 
foarte tineri internaționali iși 
dau întîlnire în această linie, 
care a avut un aport esențial 
în construirea victoriei de la 
Sofia. „Colaborăm excelent în 
cadrul echipei, fiecare 
ajutorul coechipierilor 
pele dificile ale luptei, 
inerezători în forțele 
dar apreciem cu toată 
tatea dificultatea întîlnirii 
formația Greciei", ne 
Mateuț, Lăcătuș 
părere că „...prin 
jocului nostru de 
multă mobilitate și 
in maniera de joc

simțim 
în cli- 
Sintem 

noastre, 
seriozi- 

cu 
declara 

este de 
impunerea 

pasc, prin 
neintrarea 

a adversa

ÎN „CUPA ROMÂNIEI44
In populara competiție dotată 

cu „Cupa României", care se 
desfășoară sub egida „Dacladei", 
va avea loc. joi 10 noiembrie, o 
nouâ etapă. Iată programul aces- 
-teia :

A.ș.A. Explorări Cimpulung 
Moldovenesc — C.S.M. Suceava. 
Steaua Mecanica Huși — Ceahlăul 
P. Neamț, C;S.Ș. Progresul Med
gidia — Unirea Focșani. Unirea 
Slobozia — F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea, Unirea Cimpina — 
Goria Buzău. Automecanica Bucu
rești — Mecanică Fină Bucu
rești, ROVA Roșiori — Avicola 
Crevedia, Mureșul Explorări De
va — Gloria Reșița. Metalurgis
tul Cugir — Gloria Bistrița. O- 
țeiul Oraș dr. Petru Groza — 
Armătura Zalău. Voința Munteni 
Ruși — Electromureș Tg. Mureș, 
Gaz Metan Mediaș — Chimia Rm. 
Vîlcea, A. s. Drobeta Tr. Seve
rin — Pandurii Tg. Jiu. 
Timișoara “ 
Baia Mare.

Reamintim că, în cazul în care 
după disputarea celor 96 de mi
nute de joc regulamentare re
zultatul va fi egal, jocul se va 
prelungi cu două reprize a 15 
minute fiecare, iar dacă egalita
tea se va menține și după pre
lungiri, se va trece la executa
rea loviturilor de la 11 metri 
pentru departajare.

Toate partidele vor începe la 
ora 13.

C.F.R.
F. C. Maramureș

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

punctul 
vedere, argumentele 
ne vom deschide ea- 
succes". Antrenorii 
și C, Drigușin care 
cuvintul fina!, sub
tle important este 
sâ joace cu insis-

rului ne vom impune 
nostru de 
noastre, și 
lea spre 
Em. Jenei 
au firește, 
liniază cit 
ca „echipa 
tență partitura taclică propusă, 
să nu se lase angrenată in tac- 
ticile, uneori distructive, ale 
jocului oaspeților. S-a lucrat 
bine și cu multă tragere de 
inimă la antrenamente, verifi
carea de la Galați, in compa
nia Oțelului, atingindu-și pe 
deplin scopul. Avem toată în
crederea în componenții lotu
lui și credem puternic in forța 
și capacitatea echipei ăe a re
aliza victoria".

Oaspeții și meciul de astăzi. 
Faptul că antrenorul G. Papa- 
postolou nu intenționeeză — 
cel puțin asta am dedus din 
declarațiile sale — să modifice 
formația din intilnirea cu Da
nemarca, lasă să se înțeleagă 
că el se bazează mai departe 
pe decizia liniei de fundași, 
pe capacitatea lui Bonovas fi 
Mitropoulos de a „închide" cu
loarele, pe abilitatea de con. 
structor a lui Anastopoulos și 
pe cea de realizator (recunos
cută) a lui Saravakos. Că se
lecționerul va juca 
tea contraatacului" 
semenea, un lucru 
decît probabil.

(Urmare div r>atj.

Echipa noastră a înscris 
destul de repede primul gol: 
in min. 4, Bunaciu l-a activi
zat, pe dreapta, pe Lupescu și 
impetuoasa cursă a acestuia 
s-a soldat cu o centrare im
pecabilă, reluată de I. DUMI
TRESCU în plasă : 1—0, Echi
pa oaspete va încerca să ri
posteze. dar pressingul tineii- 
lor „tricolori" va anula inten
țiile adversarului. Dominarea 
noastră este destul de accen
tuată, cei doi fundași, D. Pe
trescu și Panait. urcă și ei In 
atac, însă spațiile aglomerate, 
desele obstrucții, lipsa de in
spirație la „construcție", ca și 
„pasul înainte" făcut de apă
rarea echipei Greciei fac ca 
ocaziile la poarta • Iul Karka
manis să fie destul de rare. Le 
amintim doar pe acelea din 
min. 25 (portarul grec a „scos" 
o minge grea, finalizată de Ti
miș), min. 27 (șut, din careu, 
peste „transversală" al lui Lu
pescu) și min. 43. Să notăm că, 
în finalul primei reprize, echi
pa noastră a „cedat" inițiativa, 
permițînd oaspeților să realize
ze cîteva raiduri destul de pe
riculoase.

mult „car- 
este. de a- 
ma: mult

CLASAMENTUL LA ZI
1. România 110 0 3—1

2-3. Danemarca 10 10 1—1
Grecia 10 10 1—1

4. Bulgaria 10 0 1 1—3

2
1
1
0

Partea a doua a întîlnirii a- 
vea să se desfășoare. însă, la 
cote mult mai spectaculoase. 
Relațiile de joc ale echipei 
noastre s-au îmbunătățit sim
țitor. fazele au curs cu rapi
ditate, șnur, combinațiile-sur- 
prizâ punînd în mare dificul
tate sistemul defensiv advers. 
Parcă acea „bară" din mln. 33 
(autor Gioukoudis), care a a-

menințat cu egaîarea, a trezit e- 
chipa noastră ia realitate și... 
golurile au plutit în aer la poar
ta lui Karkamanis... Stănici 
trimite în „transversală" în 
mln. 58 ~ fază lucrată de Ră- 
ducioiu ; min. 62 — Stănici îl 
lansează pe Răducioiu. pe 
dreapta. Vlahos îl plachează 
din cursa spre gol și primește 
cartonaș roșu. Echipa noastră 
forțează, forțează mereu, dar 
și ratează ocazii de gol... mari 
cit „roata carului" min. 66 
(Răducioiu), min. 70 (Cristea).

Va fi. în sfirșit, 2—0 în 
min. 72, Ia superba fază creată 
de D. Petrescu, I. Dumitrescu 
si finalizată de RĂDUCIOIU, 
in stilul jucătorului de mare 
clasă. Oaspeții vor mal fi în 
corzi în min. 73, 77, 81 și 89 
(ah, cite ratări!) și, astfel, în 
locul unei nete victorii, tabela 
va rămîne neschimbată. Abia în 
această repriză tinerii noștri 
jucători și-au arătat realele 
lor disponibilități.

Arbitrul polonez J. Erksztayn 
a condus bine formațiile :

ROMANIA : Stelea — D. Pe
trescu, Bunaciu. CRISTEA, Pa
nait — Cr. Sava (min. 58 TI- 
MOFTE). Ursea, LUPESCU. I. 
DUMITRESCU — RĂDUCIOIU, 
Timiș (min. 46 Stănici).

GRECIA : Karkamanis — 
PAPADOPOULOS. NENTIDIS, 
Vlahos Kavasis — Famelis 
(min. 63 Papoulidis). Gioukou
dis, Alexandris (min. 68 Xan- 
this). SAVIDIS — Moustakidis, 
Sofianopoulos.

MECIUL NR 407
Reprezentativa României dispută astăzi al 

407-lea meci din activitatea cl. Bilanțul de pînă 
acum este acesta : .

406 166 104 136 676—616
• Jocul de azi. de pe stadionul Steaua, este 

al 21-lea dintre echipele României șl Greciei. 
Palmaresul direct sc prezintă astfel : 25 mal 
1930 (București) : 8—1 (3—1) — Campionatul
Balcanic : 29 noiembrie 1931 (Atena) : 4—2 (2—2) 
— C.B. ; 28 iunie 1932 (Belgrad) 3—0 (3—0) r- 
C.B. ; 8 iunie 1933 (București) 1—0 (1—0) — C.B.; 
26 decembrie 1934 (Atena) : 2—2 (2—1) - ~~
24 iunie 1935 (Sofia) 2—2 (2—2) — C.B. ; 
1936 (București) : 5—2 (2—1) 
1957 (Atena) : 2—1 (1—1) — 
lembrie 1957 (București) 
8 martie 1967 (Atena) : 
16 aprilie 1969 (Atena) : 
noiembrie 1969 (București) 
29 ................ ..
24
21 ____ ___ . ... _ .
12 decembrie 1978 (Atena) : 1—2 (0—2) — 
martie 1979 (București) : 3—0 (2—0) — A 
bruarie 1983 (Larissa) : 3—1 (2—1) 
tie 1987 (Atena) : 1—1 (0—0) 
1987 (București) : 2—2 (0—1) — A. Bilanțul „tri
colorilor" tn partidele de pînă acum : 12 victo
rii, 7 egalități, o înfrîngere. Golaveraj : 55—23. 
Pentru, amatorii de statistici, iată șl formațiile 
care au apărut în ultima partidă dintre cele 
două selecționate, disputată la București, la 7

C.B. ;
17 mai 

16 iunie 
. ; 2 no-
— C.M. ; 
Amical :

C.M. : 16
— C.M. ;
— C.B. ;

A :

c.b. : 
prel. C.M, 

: 3—0 (0—0) 
2-1 (1-1) - 
2—2 (0—0) —

1—1 (1—0) 
mai 1974 (București) : 3—1 (2—1)
septembrie 1975 (Salonic) : 1—1 (1—0) 
septembrie 1977 (București) : 6—1 (4—1) A ;- ■ —............................. - - - a ; 21

; 2 re- 
. — A : 11 mar 
A ; 7 octombrie

octombrie 1987 (2—2, meci amical) : România : 
Lung — Rednlc, Andone. Belodedicl; Ungilreanu
— T. Stoica (mln. 86 E Săndoll. Klein, Mateuț 
(min « Tlrlea). BSlOnl — Lăcătuș. Hagi ; 
Grecia: Papadopoulos — Xanthopoulos, .Mavrldis, 
Vamvakulas. Mihos — Bonovas (min. 80 — Tc- 
lahldis), Antoniou' (min. 62 — Batsinilas). Mi
tropoulos (min. 74 — Skartados) — Saravakos 
(min. 62 — Apostoiidls), Anastopoulos. Kotidis. 
Au marcat : Tlrlea (min. 72) și BălBni (min. 75), 
respectiv Anastopoulos (mln. 31), Xanthopoulos 
(min. 66).
• Lotul nostru îi prezintă pe următorii jucă

tori (cu clubul căruia îi aparțin, vîrsta șl nu
mărul de meciuri în echipa reprezentativă) : 
Lung (Steaua) — 32 ani. 53 de prezente în e- 
chipa A : Ni(u (Victoria) — 28, debutant : Iovan 
(Steaua) — 28. 23 A ; Andone (Dlnamo) — 28. 
38 A : Belodedici (Steaua) 24. 17 A : Rotariu 
(Steaua) — 26 3 A : Rednlc (Dlnamo) — 26,
63 A ; Ungureanu (Steaua) 32, 55 A : Săndoi 
(Univ, ~ ‘ * - ----- ■ —
23. 34 
pescu
— 23, 
cătuș
— 30.

Craicva) 23, 5 A : Mateut (Dinamo) — 
A ; Sabău (Dinamo) — 20. 7 A ; Gh. Po- 
(Univ. Craiova) — 21. 2 A ; Hagi (Steaua) 
44 A ; Klein (Corvinul) — 29. 67 A ; Lă- 
(Steaua) — 24, 26 A ; Cămătaru (Dinamo) 

... 65 A : Vaișcovici (Dlnamo) — 26. 5 A 1 
Geolgău (Univ. Craiova) — 27. 25 A. Condu
cerea tehnică, Em. Jenei, șl C. Drăgușin, se 
află la al 19-lea joc cu echipa reprezentativă, 
a cărei responsabilitate a preluat-o la 8 oc
tombrie 1986.

^iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii'^
• CIȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 30 OC
TOMBRIE 1988. Cat. 1 (13 rezul
tate): 50 variante 25% a 7 645 lei;

2: (12 rezultate): 33 varian- 
•“j a 1.328 fel șl 1.595 vari- 

-----  25% a 332 lei; cat. 3: (11 
rezultate): 397 variante 100% a 
194 lei șl 18.083 variante 2ă% a 
49 lei. Participantul GANGA MA
RIN din Botoșani a cîștlgat un 
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) prin cumulare de premii pe 
același buletin.
• In ciuda condițiilor clima

terice mal puțin favorabile din 
ultimele zile, la sediul central al 
Administrației de Stat Loto-Pro- 
nosport au continuat să se pre
zinte numeroși particlpanți, pro
gramați pentru a-și ridica per
sonal cîștigurile tn bani șl auto
turisme obținute la diversele sis
teme de joc. Spre exemplificare, 
redăm numai cîteva nume, cu 
care redactorul rubricii noastre 
a reușit să stea da vorbă asupra 
posibilităților de realizare a per-

respective. Constan- 
i (București), Aurl- 

™ Dinea (Tecuci. Galați), Tra
ian Pănculescu (Slobozia. Ialo- 

Gavrilă Purice (Oradea, 
_ , Marla Novac (P.m. Vll- 

cea) toți la LOZ în PLIC,

Intre vestiar.
I-cat. 2: 

te 100% 
ante 25"

I
I
I
I
I
Iformanțelor 1 

tin Pechianu 
că Dinea (Ti

Ilar, "ă
mița/. 
Bihor),

• Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta iudețele 
Brăila. Călărași, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcîa.

Meg.-.îincle auto I.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme 
noi <ri an de fabricație anterior anului 1987, cumpărătorilor 
care nu banii depuși în cont pentru autoturism anterior datei 

■ de 31 marile 1986.
La livrtrea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte, 

in mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de ordine pe țaiă.
AUTO1URISMELE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CURITA- 

ItATORH.OH CARE AU BANII DEPUȘI LA CEC IN CONT PEN
TRU Al TCTURISM ANTERIOR DATEI DE 31 MARTIE 1984 
PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN TARA.

Vinzănie 3e efectuează în funcție de stocul de autoturisme șl 
car-acltatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se HInie sc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la CEC In cont pentru autoturism, astfel :

Aii o'ufisme OLCIT-------- —-------  ----- * --------
1C36.

Autoturisme DACIAtie 1961.
Pentru înscrierea la 

părării autoturismului ______ _________  ,
pentru luarea în evidență conform arondării teritoriale a ju
dețelor de domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț

Pentru tcate tipurile de autoturisme ARO — pînă ta onora- 
r-'a tuturcs persoanelor din evidenta magazinului auto T D.M.S. 
Pi'ești - nu SE FAC TRANSFERURI.

CLUB — anterior datei de 31 dej".nbrie
1410 SPORT — anterior datei de 31 măr

magazinele auto I.D.M.S. in vederîa ci.m- 
DACIA — sollcitanțti se "or prezenta

I

• LA DERBYUL DE 
LA PLOIEȘTI, dintre 
Petrolul și F.C.M. Pro
gresul Brăila, am con
semnat șl un debut în 
arbitraj. Este vorba de 

Stretea, din Orașul 
—r. Fclrj Groza, care 

la 
a 

Și 
cu 
de

Dr. Petru 
la primul său meci 
centru în Diviza B 
condus foarte bine, 
a fost o partidă 
miză, cu un grad 
dificultate ridicat _ 
Din atacul ploieștean a 
lipsit Greaca (bolnav) 
șl acest lucru s-a re
simțit din plin. Fazele 
de poartă au fost con
fuze. lipsite de clarita
te și ușor de anihilat 
de apărarea brăileană, 
în frunte cu Darie. • 
F.C.M. Progresul Brăila 
a dovedit, încă o dată, 
că alcătuiește o echi
pă robustă, omogenă, 
cu jucători tehnici, 
care, pe orice stadion, 
pune serioase proble
me partenerilor de în

trecere. (Pv. P.>.

afirma, după meci, P. 
Dumitrescu, președinte
le clubului brașovean, 
dar n-am reușit să în
scriem nici măcar un 
gol, deși ocazii am avut 
destule. Așa-i cind nu-ți 
suride șansa". Intr-ade
văr, pe ansamblu, toa
te cifrele jocului sînt 
de partea Tractorului t 
16—6 la șuturi, 15—4 la 
cornere șl. mai ales, 
7—2 la ocaziile de gol 1 
• Unul dintre cei mal 
buni jucători de pe te
ren — șl aplaudat de...

teren, puteau evita 
cartonașele galbene a- 
cordate pe drept de 
arbitru • La sfîrșltul 
meciului, regrete de 
ambele părți. Gazdele, 
deoarece prin numărul 
mare de ocazii create 
(dar ratate) erau în
dreptățite să-șl rotun
jească golaverajul, iar 
oaspeții, de asemenea, 
pentru că fără rată
rile datorate lipsei de 
concentrare a jucători
lor. la scorul de 0—0, 
ar fi putut schimba

lul echipa favorită, mai 
mult, chemînd la spor
tivitate și 
spectatori,
(B.T.)

pe ceilalți 
Bravo, copii!

MANGALIA

SE-
Tracto-

• DERBYUL 
RIEI A II-A, _____
rul — Jiul, s-a disputat 
tn condiții ireproșabi
le : teren foarte bun, 
tribune pline, o gale
rie foarte activă a gaz
delor, dar 
sportivă, 
ca toate 
portante

șl toarte 
Ce bine ar fi 
meciurile !m- 
să se desfă- 
astfel de con- 
L-am remar-

i5 șoare în 
§ dlții ! •
§ cat în cronică pe Boitor 

(a scos cîteva mingi 
S extrem de grele) și l-am 
§ fi remarcat șl pe porta- 
Ș rul gazdelor, Pescaru 
§ (șl el s-a opus de cl- 
§ teva ori cu succes ron- 

traătacurilor petroșene- 
§ nllor). dar a greșit grav 
Ș în mln. 79. cînd a in- 
§ scris I. Cojocaru (fost 
Ș la Corvlnut fost la 
■S Steaua) • „Am jucat 
S: mai bine decît Jiul —

DIVIZIA B

brașoveni — a fost Ne- 
grilă, căpitanul lideru
lui. A jucat mai vigu
ros (și mai bine) decît 
mulți dintre tinerii din 
cele două echipe. (L.D.)

soarta meciului în fa
voarea lor. (AL P.)

• CUPLUL DE AN
TRENORI al Armăturii 
Zalău, format din Du
mitru Nicolae (princi
pal) și Vasile stăncel 
(secund), caută să Im

prime echipei (și reu
șește) un stil comblna- 
tiv, laborios, cu parti
ciparea tuturor jucăto
rilor la ambele mo
mente ale jocului • 
Strungul s-a prezentat 
ca o echipă matură, e- 
chllibrată, cu ctțlva 
„soliști" ca Stredie, 
Clipa. Bolborea și Pe
trescu, ce dădeau mari 
bătăi de cap gazdelor 
șl prin simplul fapt că 
la Zalău oaspeții din 
Arad nu mal cunoscu
seră Infringe! ea. în ul
timele sezoane, pînă la 
acest meci. • Com
portarea jucătorilor In 
teren a fost în gene
ral sportivă, dar unii 
jucători ca Ghițaș, Să- 
lăgean (Strungul) șl 
Nagy (Armătura). cu 
mal multă concentrare 
în joc șl disciplină in

• DACA jocul fot
baliștilor de Ia Metalul 
Bocșa ar fi " 
porțîonal 
punctele de 
pasiunea șl 
cordat de 
iubitor al sportului care 
este Victor Creangă, di
rectorul I.C.M. Bocșa, 
echipa bănățeană ar fi 
fost acum, cel puțin, ta 
lupta pentru promo
vare • In jocul de la 
.Bocșa au fost nepermls 
de multe faulturi, care 
mal de care grosolan, 
datorită cărora, acci
dentați. Sandu (de la 
gazde) și Jilnar (de la 
oaspeți) au trebuit să 
părăsească terenul, ul
timul eu comoțle. Pă
cat că arbitrul, tîrgo- 
vișteanul M. Ionescu, a 
scăpat „pulsul* parti
dei ta repriza a doua, 
fiind prea Indulgent cu 
jocul dur • în totală 
contradicție cu majori
tatea spectatorilor, la 
tribuna acoperită a e- 
xlstat o galerie for
mată din micuții su
porteri al Bocșei, care 
șl-au Încurajat exem- 
par tot timpul meciu-

direct pro- 
(dln toate 
vedere) cu 
sprijinul a- 
acest mare

• LA ________
s-a consumat un meci 
cu un grad aparte de 
interes, urmtnd să se 
fntîlncască nou promo
vatele Metalul din lo
calitate șl Dunărea Că
lărași. Ambele, bine
înțeles, avînd ea obiec
tiv în acest prim an de 
relntîlnire cu .B*-ul 
evitarea retrogradării. 
De aici pornind, în 
discuțiile premergătoa
re întîlnirii. punctele a- 
păreau mari de parcă 
erau... privite cu lupa. 
Efectele acestei stări de 
spirit s-au văzut cel 
mal limpede ta teren, 
unde miza și-a pus de
cisiv amprenta ta dau
na spectacolului, fotba
listic. Firește, cele mai 
păgubite au fost gaz
dele, ajunse acum Ia 

—2“ In „clasamentul 
adevărului* • Dincolo 
de cele observate ta 
cele numai 90 de mi
nute, am apreciat tasă 
că ambele formații pot 
depăși condiția de can
didate la retrogradare, 
avînd loturi bine struc
turate, In care expe
riența unor foști divi
zionari. chiar A. se îm
pletește eu ambiția șl 
elanul multor tineri. 
Obligatoriu fiind tasă. 
ca pregătirile flzico- 
tehnice ta general. șl 
cele tactlco — ... psiho
logice ale meciurilor, 
ta special, să șe des- 
fășoare într-o atmosfera 
destinsă, ferită de ’es
tul supradimensionări
lor. Se știe prea bine 
pățania copilului cu 
prea multe moașe...
(S. A.b

Șl GAZON
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CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII JUNIORI 

ÎNVINGĂTORI ÎN BULGARIA
Tradiționala regată de caiac- 

canoe dintre juniorii români și 
cei bulgari, care a avut loc 
la Ruse, a fost dominată de 
snortivH noștri, Învingători în 
nu mai puțin de 11 probe : 
500 m — K 1 (b): Mihai A- 
pastol 1:45,96; K 1 (f) — Vio
rica lordache 2:05,72; K 2 (b)
— M. Zamfir, M. Apostol 
1:35,97; C 2 — Vlorcl Petrii, 
Cușmin Pașca 1:51,50; K 2 (f)
— Angela Cocilnău. Anișoara

Puncte de reper in tenisul de masă international

„MECIUL** EUROPA - ASIA CONTINUA...
In tenisul de masă interna

țional evenimentele se succed, 
în ultimul timp, cu repeziciu
ne, numeroase fiind competi
țiile de anvergură care se des
fășoară pe mai toate meridia
nele ceea oe implică, desigur, 
schimbări și în ierarhiile mon
diale ale jucătorilor și jucă
toarelor clasamentele alcă
tuite de I.T.T.F. oglindind 
destul de fidel aceste modifi
cări în această serie de com
petiții de .gradul 1“ s-au a- 
flat, printre altele, atît Cam
pionatele Asiei, cit și Jocurile 
Olimpice ambele reatlrmind 
forța de joc a sportivilor asia
tici — și în cazul lor cu sen
sibile invensiuni în ierarhiile 
cunoscute —. dar și Încercările 
(avem în vedere doar Olim
piada) reprezentanților . bă- 
trînului continent** de a tine 
pasul. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît ța orizont se pro
filează cel de al treilea meci 
Europa — Asia, (decembrie : 
Singapore. Hong Kong. Kuala 
Lumpur), un nou eveniment 
de marcă, primit, de flecare 
dată, cu entuziasm de public 
și interes de către specialiști, 
aflați în permanentă căutare 
de a spori spectaculozitatea a- 
cestui ioc care are, uneori, 
tendința de a se cantona in
tr-un teren mai and lipsit de 
virtuți spectaculare. Că se 
poate și altfel — de cele mai 
multe ori — au dovedit-o și 
întrecerile de la Olimpiada nr. 
24 In cadrul căreia cele 237 
de partide de simplu și dublu 
(masculin, feminin) au oferit, 
aproape fără excepție, jocuri 
de înalt nivel, cu deosebite 
virtuți tehnico-tactice.

tn acest context al confrun
tării unor mari valori s-a vă
zut. încă o dată, că sportivii 
asiatici dețin încă o suprema
ție oe nu poate fi contestată 
de europeni excepțiile consti-

C-C-E.
(Urmare din pag. t)

cA în dubla confruntare, eraio- 
venoele îșl vor onora statutul 
de favorite, tn turul următor 
sorții le aduc o adversară cu o 
cotă mai scăzută: tavingătoa- 
roa dintre Holte I.F. HTIerod 
(Danemarca) șl P.S.K. Post 
S.V. Viena.

In schimb, Steaua n-ar tre
bui să aibă emoții tn primele 
două runde, ta care va întîlni 
mai tnttl pe campioana Ciprului, 
Anorthosis Club Famagusta 
(echipa noastră pleacă sîmbătă 
in Cipru), Iar ta faza următoare 
pe cîștigătoarea dublei confrun
tări dintre Malory Mastermail

ATLETISM • Olandezul Jos 
Sasse a terminat învingător in 
concursul de maraton de la 
Frankfurt pe Main, fiind crono
metrat De clasica distantă de 
42.195 km CU timpul de 2.13:15. 
T-au urmat vest-germanul Mar
tin Gronlng 2.13:46 și englezul 
Iewan Ellls 2.14:05. La feminin, 
cel mal bun tlmn 2.35:44 l-a ob
ținut cunoscuta norvegiană Grete 
K^rkeberg • Cursa de 5 mile, 
desfășurată la „Central Park" din 
New York a revenit americanu
lui K. stek, înregistrat cu tim
pul de 23:42. urmat de I. Poro- 
tov fu.R.s.S.) 24:01. La feminin, 
pe locul tnttl s-a situat sportiva 

Brezuică 157,01; K 4 (b) — M. 
Zanfir, FL Tătara, M. Sfichi, 
FI. Alexandra 1:32,62; K 4 (D 
— D. Catană, M. Acatincăi, L. 
loniță, V. Iordache, 1:49,36 ; 
1000 m: K 1 (b) — FI. Tătara 
4:19,95; Cl— Ivan Carpov și 
Radu Ungureanu (amtadoi 
4:57,07); K 2 — M. Zamfir. M. 
Apostol 3:55,21 ; C 2 — FI. Pet
rii, C. Pașca 4:23,46; K 4 — M. 
Zanfir, M. Apostol FI. Tătara, 
F. Alexandra 3:30,13.

Campionii mondiali Chen Long, 
neză) și-au păstrat supremația 

de masă
tuindu-le doar flija Lupulescu, 
Zoran Primorac, Jasna Fazii ci, 
Gordana Perkucin (Iugosla
via) — dublu, Erik Lindh 
(Suedia) — simplu, lor mai 
putindu-li-se adăuga T. Klam- 
par (Ungaria) și Marie Hra- 
chova (Cehoslovacia). Aceștia 
au fost singurii oe au ținut cu 
adevărat în „șah* pe reprezen
tanții Asiei, care, totuși. au 
cucerit toate medaliile de aur. 
ale primei Olimpiade a te
nisului de masă. în același 
timp, se poate observa o sen
sibilă schimbare chiar și în 
ceea ce privește ierarhiile ju
cătorilor asiatici, între care 
doar deținătorii titlului mon
dial Chen Longcan șl Wei 
Qingguang au confirmat, ur- 
cînd, din nou, pe prima treap
tă în rest victoriile revenind 
— nu chiar foarte surprinză
tor. totuși — unor jucători 
considerați cu șansa a doua. A 
nu fi confundați însă cu out- 
siderii lipsiți de șansă, pen
tru că spre exemplu. Chen

LA VOLEI
(Anglia) și Hapoel Mate Asher 
(Israel). Pînâ aici, adică pînă 
la turneu] semifinal, surprize
le ni se par de exclus... Asta 
nu înseamnă, însă, că stellștii 
pot să-și subestimeze adversa
rii sau să trateze cu oarecare 
lejeritate pregătirea, cum o 
dovedesc în campionatul in
tern !

De altfel, ambele noastre 
reprezentante în C.C.E. tre
buie să ridice rapid și mult 
ștacheta valorii, pentru a a- 
junge la potențialul real, care 
le-ar Îngădui, firește, o bună 
reprezentare a voleiului de 
club românesc în competiția 
europeană numărul 1.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
sovietică Tatiana Polovlnskaia. 
cronometrată în 27:13.

HANDBAL • La Lisabona, tn 
meci pentru primul tur al com
petiției masculine „Cupa Federa
ției Internaționale*, echipa loca
lă Benfica a învins cu scorul de 
29—19 (14—10) formația italiană 
Gaeta.

HOCHEI PE gheata • Dis
putat la Praga, meciul amical 
dintre reprezentativele Ceho
slovaciei șl U.R.S.S. s-a încheiat 
cu scorul de 5—3 (1—2. 3—1. 1—01 
în favoarea gazdelor. • In con

PENTRU A 20-a
OARĂ CAMPIONI 

MONDIALI
LA CICLOBAL! <

PRAG A, 1 (Agerpres). — Cam
pionatul Mondial de ciclobal. 
desfășurat In localitatea vest- 
germanâ Ludwigshafen, s-a în
cheiat cu o nouă victorie a fra
ților Jindrich șl Jan Posplsil 
(Cehoslovacia), care stabilesc ast
fel un nou record In materie in- 
trtnd pentru a 20-a oară In po
sesia titlului suprem, in virstă 
de « st respeciiv 43 de 8nl 
frații Posplsil au debutat îm
preună la campionatele lumii 
încă tn 1944. etnd au ocupat lo
cul secund. Cel mal vtrstnlc. Jin
drich. a participat acum la cel 
de-al ÎS-le a campionat mondial 
din cariera sa.

can și Wei Quingguang (R.P. Chi
ti la prima olimpiadă a tenisului

Jing (R.P. Chineză) este a 
Vl-a jucătoare a lumii, ar fi
nalista. Lj Huifen. a VII în 
clasament, ele depășind-o pe 
Jiao Zhimin. considerată fa
vorita nr. 1, a doua sportivă 
în „top**, care a obținut doar 
bronzul olimpic. Asemer.ea 
schimbări sint de observat și 
în celelalte probe, ceva mai 
pronunțate la simplu mascu
lin, unde Jiang Jialiang, nu
mărul 1 incontestabil, a ieșit 
din sferturi pierzînd în patru 
seturi la suedezul Lindh. A- 
mintind de jucătorii europeni, 
trebuie să menționăm că ei 
n-au rezistat decît rareori, 
mulțumindu-se cu locurile a- 
flate doar în vecinătatea po
diumului. De remarcat. în a- 
ceastâ direcție, prezența spor
tivelor sovietice, cu Fliura 
Bulatova. campioana euro
peană, învinsă, însă, categoric 
in sferturi de Chen Jing la 
4, 11, 2, ceea oe spune foarte 
mult. în timp ce englezii, ce
hoslovacii sau suedezii, cvasi- 
invincibili în confruntările eu-
ropene, s-au cantonat, majo
ritatea, pe locurile 7—8, sau 
au rămas în grupele prelimi
narii

Așadar, cu doar aproape 
două luni pînă la meciul Eu
ropa — Asia și cu, încă jumă
tate de an pînă la Campiona
tele Mondiale de la Dortmund, 
în balanța tenisului de masă 
internațional valoarea jucăto
rilor asiatici, cu deosebire a 
oelor chinezi în probele femi
nine Șl chiar masculine, pare 
a avea o mai mare greutate 
tn „aur**. Rămîne de văzut 
dacă actualele Ierarhii se vor 
menține sau. pe teren propriu, 
europenii vor reuși 6ă producă 
o nouă breșă, așa cum s-a tn- 
tîmplat în 1985, la GSteborg, 
aducind încă un titlu mondial 
în palmaresul tenisului de 
masă european.

Emanuel FÂNTANEANU

tinuarea turneului pe care tl în
treprinde în Cehoslovacia, echipa 
olimpică a Canadei a susținut un 
nou meci amical tn. compania 
selecționate! similare a țăril-gaz- 
dă. Hocheiștil cehoslovaci au ob
ținut victoria cu scorul de 8—1 
(4—0. 1—1. 3—0).

JUDO • Campionatul European 
masculin pe echipe, desfășurat 
tn localitatea belgiană Vise, a 
fost ctștigat de selecționata Fran
ței care a întrecut. In finală, 
cu 8—1 formația R. F. Germania.

TENIS • în finala turneului

TINERII BOXERI 

EVOLUȚII NOTABILE
Săptămîna trecută. boxerii 

juniori de la Dinamo Bucu
rești au participat la un mare 
turneu internațional la Neu
brandenburg (R.D. Germană). 
La înapoiere, am solicitat amă
nunte despre evoluția sporti
vilor noștri vicepreședintelui 
Comisiei de disciplină a F.R. 
Box Mihai Știr, care a fost 
conducătorul delegației : „La 
Întrecere au fost prezent! 103 
pugillști din Bulgaria. Cehos
lovacia. R.D. Germană. Polo
nia România și Uniunea So
vietică. Antrenorul dinamovist

A apărut in atletism cu nu
mele de Mari ies Olsner, in 
dreptul căruia a trecut un loc 
2 la C_E. de juniori din 1975, și, 
in anul imediat următor, ■ un 
record continental (tot de ju
nior:) pe 100 m, cu 11,17 s. Cînd 
s-a căsătorit, numindu-se de-a- 
cum Marlies Gohr, era deja o 
stea a sprintului mondial, cali
ficată în finala J.O. -de la 
Montreal și, tot acolo, medalia
tă eu aur în proba de ștafetă. 
In 1977, la doar 19 ani (n. în 21 
martie 1958 Gera), alergătoa- 
rea din R.D.G. intra, triumfă
toare, in Gotha sprintului, de
venind (la Dresda) prima fe
meie din istorie sub 11 secun
de pe 100 de metri: 10,88 s (cro
nometrată electronic)!

A urmat, logic, un șir neîn
trerupt de izbxnzi : încă o me
dalie olimpică de aur cu șta
feta (la Moscova 1980) și — is
pravă fără egal în sprintul fe
minin — 3 titluri europene con
secutive, Praga 1978. Atena
1982. Stuttgart 1986. Rivalitatea 
ei cu americanca Evelyn Ash
ford (locul 1 în Cupa Mon
dială 1979 și 1981). multă vre
me un dialog la distanță, a fă
cut să curgă multă cerneală. 
Ocazia unei confruntări direc
te. care pe care, s-a ivit cu 
prilejul ediției inaugurale a 
„mondialelor** de la Helsinki
1983. Numai că. în plin efort, 
Ashford clachează în finală 
(ruptură musculară), lăsîndu-î 

'cale liberă Marilesej Gohr. ca
re ciștigă. Spiritele însă se a- 
prind. Ashford nu ezită să de

ÎN ETAPA a 27-a a campionatului 
unional de fotbal, Spartak Mos
cova a învins tn deplasare, cu 
scorul de 2—0, pe Dinamo Minsk. 
Alte rezultate : Metallist Har
kov — Dinamo Moscova 1—0 : Lo
komotiv Moscova — Șahtior Do- 
nețk 2—0 ; Ararat Erevan — Di
namo Kiev 1—2 ; Neftici Baku — 
Torpedo Moscova 1—1 ; Zenit Le
ningrad — Dnepr Dnepropetrovsk 
0—1 ; Dinamo Tbilisi — Kairat 
Alma Ata 3—1. Lidera clasamen
tului : Dnepropetrovsk — 40
puncte, urmată de formațiile 
Spartak Moscova și Dinamo Kiev 
— cu cite 37 p.

DUPA 12 etape, în Iugoslavia, 
pe primele locuri se află echi
pele Vojvodina cu 15 p (11 
jocuri), urmată de Hajduk Split 
14 P (12 j) și Dinamo Zagreb 
13 p (1/1 j). De remarcat că In 
această etapă cinci partide s-au 
terminat cu scoruri stabilite in 
urma loviturilor de la 11 m : 
Tuzla — Nlș 7—5 (2—2), Dinamo 
Zagreb — Rad Belgrad 4—5 (0—0), 
Napredak — Vardar S—6 (1—l), 
Osijek — Buducnost 7—0 (2—2), 
Hajduk Split — Steaua Roșie Bel
grad 4—2 (0—0). Alte meciuri ter
minate după timpul regulamen
tar : Vojvodina — Rijeka 1—0, 
Partizan Belgrad — Velez Mostar 
1—0, Celik Zenica — Sparta Su- 
botica 0—1.

BENFICA, SPORTING și F. C. 
PORTO au rămas neînvinse tn 
Portugalia, după 11 etape. Ben
fica a dispus (tn deplasare) de 
Lelxoes cu 2—0, Sporting a În
vins pe Esplnho cu 3—1. Iar F. C. 
Porto a terminat la egalitate (In 
deplasare) : 0—0. Alte rezultate : 

international de la Indianapolis, 
jucătoarea bulgară Katerina Ma
leeva a Invlns-o cu 6—3, 2—6, 
6—2 pe americanca Zina Garrison.

VOLEI • în turneul masculin 
pentru „Cupa Japoniei" echioa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—12. 15—7, 15—8) selecțio
nata Argentinei, iar reprezenta
tiva S.U.A. a Învins cu 3—0 
(15—7, 15—12. 16—14) formația Ja
poniei. semifinalele comnetitiei 
se vor disputa la 2 noiembrie la 
Hiroshima. „Cupa Japoniei" la 
volei feminin se va desfășura In- 
ceplnd de la 6 noiembrie la 
Osaka.

DINAMOVIȘTI - 
IN R.D. GERMANĂ
Petre Mateescu a înscris ta 
competiție 9 boxeri. Turneul 
a fost foarte puternic, iar ti
nerii noștri sportivi au lăsat 
o bună impresie. Semiusorul 
Victor Buștean a boxat in fi
nala concursului clasindu-se 
pe treapta a doua a podiumu
lui de premiere, iar Marian 
Zamfir (muscă) și Daniel Dăn- 
cuță (grea) s-au situat pe lo
cul trei. De altfel și ziarele 
care au apărut în R.D. Ger
mană au avut aprecieri favo
rabile asupra evoluției 'ineri- 
lor sportivi dinamovirii”.

ULTIMA CURSA

dare că „eu sint cea mai ra
pidă femeie din lume, Gohr cel 
mai rapid robot!**. Replica nu 
întirzie: „N-am văzut-o pe 
Ashford la finiș, asta contea
ză!**.

„Războiul stelelor** s-a por
nit, dar la J.O. din 1984, re
vanșa nu se produce, echipa 
R.D.G. absentînd. Ashford ur
că vertiginos, recordmană mon
dială cu 10,76 s, în vreme ce, 
tot mai marcată de ani și, poa
te. de uzură, Gdhr nu poate 
pretinde mai mult decît supre
mația continentală. Anunță 
chiar, după eșecul de la C.M. 
1987 (Roma). că se retrage. 
Numai că, surprinzător, rede
vine în 1988 campioană națio
nală (înaintea lui Gladisch- 
Moller) și confirmă participa
rea Ia Seul. Zăpezile de altă
dată însă s-au topit : eliminată 
în semifinala probei de 100 ni, 
Marlies G3hr e învinsă fără 
drept dă apel și de-a lungul 
ștafetei de 4X100 m, Ashford 
trecînd pe lingă ea (spre me
dalia de aur) ca un „accele
rat"! După ce a marcat. în 
chip strălucit, istoria atletis
mului. Gohr simte că totu s-a 
sfîrșit „Am făcut tot ce-am 
putut, ce să adaug? A fost ul
tima mea cursă".

Un final la fel de frumos șl 
de demn ca o întreagă carie
ră. Studentă în psihologie, la 
Jena, Marlies Gohr a ieșit de 
pe pistă pentru a intra. cu 
fruntea sus. în istoria și în le
genda sportului.

Ovidiu IOANITOAIA

Beira Mar — Belenenses 1—0, 
Boavista — Penafiel 1—0, Braga 
— Farense 4—2. Chaves — Mari
timo 0—1. Amadora — Guima
raes 1—0, Nacional — Viseu 5—2, 
Setubal — Portimonense 3—0. Ia 
clasament conduce Benfica cu
18 p. urmată de Sporting 17 p, 
F. C. Porto 16 p.

victorii puțin scontate (tn 
urma scorurilor realizate de u- 
nele echipe) In etapa a 12-a din 
Elveția : Lausanne — Young 
Boys 1—4, Lugano — Sion 0—3. 
Xamax Neuchâtel — Grasshoppers 
4—0. Alte rezultate : Lucerna — 
Bellinzona 2—1, Servette — Aarau 
1—0, Wettlngen — St. Gall 0—0. 
In clasament conduc Lucerna șt 
Sion cu cite 22 p. urmate de 
Grasshoppers cu 20 p.

CEA de a 12-a etapă (Incom
pletă) din campionatul Turciei 
a consemnat, tn general, rezul
tate normale, o singură victorie 
a fost obținută în deplasare și 
ea aparține fruntașei clasamen
tului. Fenerbahce, care a dispus 
cu 2—1 de Karsiyaka. In rest, 
numai victorii ale gazdelor ! Be- 
slktas — Konya 4—0, Galatasa- 
ray — Altay 2—1, Ankaragiiku — 
Saryer 2—1, Trabzon — Rize 5—0. 
Malatya — Bolu 3—2. Alte jocuri 
au fost aminate din cauza pre
gătirilor pe care echipa Turciei 
le face pentru preliminariile 
C.M. (n.r. azi. selecționata Tur
ciei joacă în deplasare, cu Aus
tria). în clasament conduce Fe
nerbahce cu 24 p. urmată de An
kara cu 22 p, Trabzon 21 p, 
Bolu 21 p, Saryer 20 p (10 j), 
Gaiatasaray și Besiktas cu cite
19 D (9 j).

CAMPIONATUL Mondial in 
sală, desfășurat la Sydney, a 
fost cîștisat de selecționata Pa
raguayului. învingătoare cu sco
rul de 2—1 (1—1) In finala eu 
echipa Braziliei. Pe locul trei s-a 
situat formația Spaniel, care a 
întrecut cu 5—1 (3—0) echipa
Portugaliei.

La SHARJAH (Emiratele Arabe 
Unite) în meci pentru „Clina 
camnionllor țărilor arabe", echioa 
sau Ită „Ai-Itti* a Întrecut cu 
scorul de 1—0 fi—0) formația ma
rocană ..Kawkab* din Marrakech.

LOCALITATEA vest-germană 
Edenkoben a găzduit meciul in
ternațional dintre selecționatele 
de elevi ale R. F. Germania sl 
Irlandei. Partida s-a Încheiat eu 
scorul de 5—0 (2—01 tn favoarea 
tinerilor fotbaliști vest-germani.
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