
EDIțlE A DACIĂmT^
PUTERNIC IMPULS PENTRU 

INTENSIFICAREA Șl CREȘTEREA EFICIENTEI 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ

M polisportivă națională Daclada, creată 
secretarului general al partidu- 
NICOLAE CEAUȘESCU, cunoaș- 

zile. un nou prilej de intensificare 
masă pe care le grupează sub ge- 
Etapa de iarnă din cadrul edi- 

startul cu milioane de parti ci- 
mai importantă a competiției, cînd, 

sportive de bază, sînt angrenați în

area competiție 
din inițiativa 
lui, tovarășul 
te, tn aceste 

a activităților de 
nerosu-1 însemn, 
țlei a Vl-a ia 
panțl la faza cea 
la nivelul unităților ------- - --------- —
practicarea exercițiului fizic organizat, sistematic, toți do
ritorii de mișcare, ai sportului și turismului, tineri șl vîrst- 
nici de la orașe și sate, bărbați și femei. Este o ediție 
care trebuie să fie cit mal temeinic organizată, astfel ca 
numărul participanților la întreceri să marcheze o creș
tere substanțială față de edițiile precedente, iar continui
tatea, permanența acțiunilor și competițiilor să asigure o 
tot mai mare eficiență sportului în întărirea sănătății, vi
gorii șl capacității de muncă ale tuturor cetățenilor țării.

Semnificația celei de a Vl-a ediții a Daciadei sporește 
prin faptul că întrecerile ei vor fi finalizate, anul viitor, 
cu etape republicane, cu consemnarea numelor sportivilor 
și echipelor cîștlgătoare pe țară. Cîți oare nu îșl doresc să 
realizeze această frumoasă performanță, care să le încu
nuneze talentul, ambițiile și eforturile ? Iată de ce eveni
mentul se înscrie printre acțiuniie prioritare ale mișcării 
noastre sportive, care trebuie să determine un nou și vi
guros avînt, o nouă calitate în activitatea de masă-

Etapa de iarnă a celei de a Vl-a ediții a marii compe
tiții naționale, care va demara în această lună șl se va 
încheia la sfîrșitul lunii februarie 1989, va trebui să valo
rifice din plin condițiile existente, prin organizarea unor 
acțiuni sportive cu precădere în aer liber. Aceasta nu nu
mai în județele cu profil montan sau submontan, care dis
pun de pîrtii omologate sau de patinoare, ci și în celelalte 
județe, în care primele ninsori mai consistente vor îngă
dui declanșarea unor întreceri specifice sezonului alb. Pa
ralel cu participarea maselor largi de tineri și tinere din 
școli și întreprinderi, din instituții sau de la sate, se . va 
avea în vedere organizarea și extinderea cursurilor de ini
țiere a copiilor in patinaj și schi îndeosebi. în sprijinul 
acestor cursuri vor fi binevenite acțiunile de popularizare a 
sporturilor iernii, prin intermediul unor festivaluri pe 
gheață, serbări ale zăpezii, crosuri pe schiuri (vezi „Mara
tonul sănătății", de un mare succes în anii trecuți, nu 
numai în județul Harghita, care l-a inițiat, ci și în multe 
altele situate de o parte și de alta a lanțului carpatic). Se 
așteaptă totodată ca unitățile de învățămînt să continue 
concretizarea unei frumoase Inițiative, aceea de a progra
ma lecțiile de educație fizică în aer liber șl de a orienta 
conținutul acestora pe elemente din schi, patinaj, hochei 
și săniuș. Aceeași preocupare trebuie să o aibă și asocia
țiile sportive din unitățile economice, folosind _ prilejul 
unor acțiuni sportive organizate la sfîrșiț de săptămînă 
pentru apropierea tineretului, a oamenilor- muncii de 
sporturile specifice sezonului alb.

Important este ca etapa de iarnă a Daciadei să. însemne 
o activitate non-stop, organizată cu grijă, cu pasiune, in 
folosul sănătății oamenilor muncii, a întregului tineret, 
pentru destindere, pentru petrecerea plăcuță și utilă a 
timpului liber, pentru a face să crească contribuția spor- / 

^tului la formarea și educarea tinerei generații.______

J
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Ieri, 3-0 (2-0) cu selecționata Greciei

• Fotbaliștii noștri au realizat (din nou) o frumoasă partidă de atac
• Diferența putea fi mai mare • Sezonul de primăvară devine decisiv

Victorie! Victorie în al doiUa 
meci a! calificărilor pentru tur
neul final din 1990. Reprezen
tativa României și-a indcplin't 
integral planul de punctaj pen-

formația Greciei. „tricolorii" 
au realizat, practic, pronosticu
rile date de cei mai mulți din
tre specialiști, o diferență indi
cată și de „calculul hirtiei".

Întîlnirli, in repriza a doua, 
articolul privind infracțiunile 
in careu parcă a dispărut...

Echipa României a repetat, 
in bună măsură, partida de atac

Foto : Aurel D. NEAGUSabău pecetluiește scorul final
tru sezonul de toamnă și are 
și un golaveraj (6—1) promiță
tor pentru reluarea, in primă
vară, a cursei din preliminari
ile C.M. Ieri, în întîlnirea cu

după o impetuoasă pătrundere
Dar acest 3—0 putea să fie 
foarte bine și 4—0, și 5—0 dacă 
nu s-ar fi ratat cîteva situații 
bune și, iarăși un dacă, arbi
trul partidei, austriacul Hubert

Astâzi. in C.C.E. Ia handbal masculii», in meciul cu A. S. Anhara CLASAMENTUL

STEAUA IȘI PROPUNE Șl UN SPECTACOL DE ȚINUTA
Sala Rapid din Capitală găz

duiește astăzi după-amiază, 
începînd de la ora 17, manșa 
a doua din primul tur al „Cu
pei Campionilor Europeni" la 
handbal masculin, dintre echi
pele Steaua București șl Halk 
Bankasi A. S. Ankara. Desfă
șurat, săptămîna trecută, pri
mul meci dintre campioanele 
României și Turciei s-a înche
iat cu victoria handbaliștilor 
noștri cu scorul de 28—23.

Pentru jocul de astăzi, an-

trenoril Radu Voina și Ștefan 
Birtalan preconizează să între
buințeze aceeași formulă de e- 
chipă ca în meciul de la An
kara. Pregătirile sînt încheiate, 
dorința unanimă fiind o com
portare peste cea din meciul 
de debut în ediția 1988/89 a 
competiției continentale nr. 1 
a handbalului.

Credem că victoria formației 
Steaua nu trebuie pusă la în
doială, diferența de valoare 
dintre cele două echipe fiind

cea care ne permite o astfel de 
afirmație și, ca atare, califi
carea în turul secund. Dar, mai 
presus de orice, campioana 
României are datoria să-și o_ 
noreze cu adevărat bogata-i 
carte de vizită, de echipă-fa- 
nion a handbalului românesc. 
Stă în puterile lui Vasile Stin
gă, Marian Dumitru, Dumitru 
Berbece, Adrian Simion, A- 
drian Ghimeș, a tuturor corn, 
ponenților echipei, să ofere fa
ze spectaculoase, de handbal 
autentic, cu atit mai mult cu 
cit problema calificării s-a llm_ 
pezit încă de la Ankara, cele 
cinci goluri avans reprezentînd 
garanții serioase în acest sens. 
Așa cum i-am văzut pe hand- 
baliștii turci, - și la București 
vor încerca totul pentru un 
rezultat cit mai bun, dirzenia, 
tenacitatea, elanul cu care a- 
bordează partida fiind argu
mente suplimentare pentru 
progresul real înregistrat în 
ultima perioadă de handbalul 
turc.

Forul 
cialitate 
ceastă 
sovietici

internațional de spe- 
a delegat pentru a- 
partidă pe arbitrii 
Makarov și Kirilov.

Mihail VESA

Marian Dumitru, unul dintre cei mai buni jucători în partida 
de la Ankara, într-o penetrantă acțiune de atac

Foto : Nicolae PROFIR

Vineri șl sîmbatfi, pe patinoarul „2î August"

DERBYUL DIVIZIEI DE HOCIIEI
■ Iubitorii hocheiului din Ca

pitală vor avea prilejul să 
asiste, vineri si sîmbătă, de 
la ora 17, pe patinoarul „23 
August", la dubla întîlnire din
tre DINAMO și STEAUA, din 
cadrul etapei a 6-a a Diviziei 
A, prima grupă valorică. la 
hochei. Teoretic. campioana 
are prima șansă, dar... numai 
teoretic.

în tară, alte două întîlniri 
ale etapei, la Miercurea Ciuc, 
unde sîmbătă și dum'înică 
SPORT CLUB din localitate 
primește vizita hocheistilor de 
la C.S.M. DUNĂREA GALAȚI, 
si la Gheorgheni. vineri și 
simbătă. partidele C.S.M. 
VIITORUL — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC.

1. ROMÂNIA
2. Danemarca
3. Bulgaria
4. Grecia
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Forstinger, 
echipei noastre, în repriza se
cundă, cel puțin o lovitură de 
pedeapsă. Pentru conducătorul

pe care a desfâșurat-o la II 
octombrie, pe stadionul di* 
Sofia. Numai Că, de data a- 
oeasta, ea a avut în față o e- 
chipă pe care nu a interesat-o 
decît distrugerea acțiunilor ad
verse, care a făcut, așa cum 
o știam, uz de toate mijloacele 
spre a „tăla“ jocul,: spre a-1 
fcacționa, dorind mult ca par
tida să dureze cit mal puțini 
Ne-au mirat. și desele „inter
venții" verbale sau de gestică, 
în afara jocului, în care au 
strălucit Mitropoulps, în par
tea întîl a întîlnirli, și cunos
cutul Anastopoulos. iii „actul

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In dcrbyul de rugby, cu o bund repriza secunda

CAMPIOANA A ÎNTRECUT
ECHIPA BĂIMĂREANĂ: 34-22

Etapa a zecea a campiona
tului de rugby — seria de e- 
lită a Diviziei A, etapă dispu
tată ieri dimineață a avut 
drept cap de afiș meciul pri
melor două clasate ale ediției 
precedente, STEAUA si ȘTI
INȚA CEMIN BAIA MARE. 
A fost un derby care, prin 
desfășurarea din a doua ju
mătate a partidei, s-a situat 
la un nivel mal aproape de 
așteptări, judecind prin com
parație cu întîlnirea-cheie 
a etapei de duminică. Steaua 
s-a impus cu 34—22 (20—6), 
campionii apărînd de astă-dată 
preocupați exclusiv de joc, dar

diferența a fost creată de 
transformer!, „scorul" la eseuri 
fiind de 4—4. _

Debutul meciului a respectat 
regula : rugbyștii militari au 
presat de la bun început și au 
punctat, relativ’ repede (minu
tul 5), prin Codoi, autorul unui 
drop de la 40 m, pentru ca 
după alte cinci minute să vină 
și primul eseu, semnat de. Mu- 
rariu, la o fază pe grămadă, 
în continuare, însă, jocul a 
trenat, ritmul a scăzut vizibil, 
a punctat doar Alexandru, din

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. a 4-a)

Marginalii la întrecerile nafionale de haltere

PROMISIUNI LA CATEGORIILE MICI, NEÎMPLINIRI LA CELE MARI
La capătul a trei zile de între

ceri, mai mult sau mai puțin 
disputate, halterele și-au desem
nat campionii naționali pî anul 
în curs. în ceea ce privește at
mosfera, în cronicile transmise de 
la fata locului am subliniat nu 
doar Intimitatea șl căldura sălii 
clubului sportiv Constructorul din 
Tg. Mureș, sală Inaugurată cu 
acest prilej (demne de toată 
lauda eforturile organizatorilor 
de . a asâguna cele mai bune oon- 
dltil de concurs I). ci si intere
sul major pe care ac tastă com

petiție l-a stlrnit printre Iubitorii 
sportului din Tg. Mureș, cniar 
dacă cei mai multi dintre ei par
ticipau pentru prima dată la un 
astfel de concurs, orașul transil
van organdzînd în premieră un 
campionat national de haltere, 

întrecerile au fost, cum spu
neam. mad mult sau mai puțin 
disputate. Dar. amănunt pe care-1 
subliniem din capul locului, pri
mul campion național, la catego
ria 52 kg, avea să fi», spre bu
curia spectatorilor. un localnic, 
Bela Biro, un tînăr de curînd ve-

nlt ta ASA Tg. Mureș. Noul său 
antrenor. Gelu Radu, l-a preluat 
din mers, cum se spune, de ta 
Asociația Sportivă Lacul Ursu
lui din Sovata. unde tînărul cam
pion s-a pregătit cu unul din pa
sionam acestui sport, profesorul 
Eugen Bokor. O dispută cu ade
vărat interesantă șl. pe alocuri.

Victor NIȚA

(Continuare In Pag. a 4-a)



Pe stadionul URBIS din Capitală 

UN FESTIVAL SPORTIV DE TOAMNĂ,
CU MULTE „PRIMĂVERI" LA START! SIMPTOME ALE

Ultima duminică din oc
tombrie a găzduit. în întreaga 
țară o sui’ă de ample si fru
moase acțiuni sportive da 
masă care au marcat — prin 
tradiție și specific — trecerea 
de la etapa de vară, la cea de 
iarnă, a marii noastre compe
tiții naționale Daciada Ne re
ferim desigur la „Festivalu
rile de toamnă", manifestări 
cu mii și mii de Dracticanti ai 
sportului, ia start fiind și 
„delfinii" brevetați în vară, 
și cei care, curînd, cere
„pîrtie liberă" la «chi. sanie, 
bob. Unul dintre aceste ..Fes
tivaluri de toamnă* a avut loc 
pe stadionul URBIS organi
zat de Consiliul pentru Edu
cație Fizică si Sport. Comite- 
tu UT C., Consiliul organiza
ției pionierilor si șoimilor pa
triei si Inspectoratul școlar din 
Sectorul 5 al Capitalei.

Pe „URBIS" e întotdeauna 
frumos, cind cei cu atribuții și 
răspundere în sport își unesc 
eforturile spre a da calitate și 
substanță acțiunilor cuprin
se In calendarul local al Da- 
ciadei. Au venit, vrem să spu
nem la acest „Festival spor
tiv de toamnă" tineri din toa
te școlile (33) și liceele (11), 
de Ia C.S„Ș nr. 5 Rapid. C.S.Ș. 
Semănătoarea și A. S. URBIS. 
Am remarcat, astfel. încântă
toarele reprize de gimnas
tică de înviorare executate — 
cu tndemînare și precizie — 
de elevii școlii nr. 310. con
duși de profesoarele Nicoleta 
Dumitrescu și Vasili ca Isac, 
precum și de la Liceul peda
gogic (prof. Ecaterina Butu- 
carn).

Sigur festivalul de pe 
URBIS a fost un agreabil 
spectacol polisportiv. Dar 
o mare „lecție de educație 
zică". In fapt o expunere, 
bilanț a tot ce cuprind și 
mai bun orele de sport
acest sector al Capitalei. O 
idee o temă care a dat con
ținut și culoare acestui festi
val în program fîgurînd chiar 
„Moment — lecție de educație 
fizică" pe terenurile de hand
bal (elevii de la Școala 59. 
Îndrumați de prof. Dan Stă
nescu), baschet (Școala 117.
prof Lucia Dirjan). fotbal 
(Școala 191, prof. Viorel A-
vram). „Centralul" de pe
URBIS a fost, însă, rezervat 
încîntătoarelor reprize de 
gimnastică : cu stegulețe (an
samblu] elevilor de ]a „156“ — 
Prof. Nestor Covaciu), cu e- 
șarfe (susținut de sportivele 
de la 157“ — prof. Valentin 
Curccheru și Maria Popa). A- 
poi gimnastică aerobică (tot 
Școala nr. 310). dansuri
derne (elevii de la Casa Pio-

nierilor și Șoimilor Patriei — 
prof. Tudorița Boro), plus trei 
ștafete distractive, ce'e de la 
școlile nr. 204 (prof. 
Hoară e un adevărat 
în a ,.încurca", voit, 
le pe... teren). 174 
Cristian Ștefănescu 
briela Marinescu) 
(prof. Ion Neagu).

Ca orioe festival care se 
pectă. cel de pe URBIS a a- 
vut se înțelege și acele spec
taculoase alegorii și demon
strații de tot felul, de lupte, 
judo volei, handbal, baschet 
(în prim-plan cu tinerii de la 
CS.Ș. nr. 5 Rapid) de box. 
haltere (A S. URBIS) și din 
nou lupte (C.S.Ș. Semănătoa
rea).

In cartierul Militari. ..Cupa 
de toamnă" a precedat festiva
lul de ne URBIS. Au fost 
deci și întreceri oficiale de 
volei handbal și fotbal. Fot
bal. cu echipe din campiona
tul sectorului 6 ; bunăoară. 
I P.Ii. Militari — Avintal 9 
Mai

O acțiune sportivă de masă, 
din timp și în amănunt pre
gătită ■■ ..Festival de toam
nă" ea mnlte^. primăveri la 
start

Mihai 
maes-.ru 
lucruri- 

(prof.
Ga- 
30S

și 
P

res-

Vasîle TOFAN

N-au lipsit, nu lipsesc $1 nu 
vor lipsi surprizele In această 
ediție a campionatelor primei 
divizii de volei ! Este vremea 
out-siderelor 1 N-ar fi nimic 
rău. însă. în saltul spectaculos 
al unui out-sider (sau mai 
multi) către prim-planul ram
pei. Dimpotrivă, asta ar fi ca 
o maree în flux, care apropie 
vapoarele de țărm... Dar. din 
păcate, lucrurile Par a sta pe 
dos (si nu par. ci stau 1). Cele 
1 etape de oină acum arată 
că. de fapt, mareea voleiu’i 
se află în reflux și duce cu 
ea, pe nesimțite, fostele prota
goniste spre tui olan secund, 
ba chiar mai îndepărtat, al 
tcenei. Iar cine s-a ..agătht" 
ceva mai bine de vechea po
ziție in ierarhie, ori a făcut 
un mic oas contra valului, se 
trezește in fată fără a fi 
atins măcar nivelul de la care 
au coborît liderele...

Anii trecuti. Universitat- 
C.F.R. Craiova si Steaua, cam
pioanele. priveau cu... luneta 
in urmă spre pluton, care gi- 
fîia neputincios In urma lor. 
Acum, ele privesc alte echipe 
din spate. A accelerat așa de 
puternic plutonul ? Nu. desi
gur. campioanele au făcut vi
zibili pași înapoi, au slăbit 
trena oină Ia ritmul (sau sub 
ritmul) urmăritoarelor. Deci, 
plutoane mai compacte care

C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI
PEPINIERA

Și 
fi- 
un 
au 

din

mo

... Să Începem cu prezentul, 
deși bilanțul în timp este pres
tigios : la Campionatele Mon
diale de juniori, desfășurate 
în vara acestui an, la Sudbury 
(Canada), doi tineri atleți ro
mâni. hurdlerii dinamoviști 
Mugur Mateescu și Mircea 
Oaidă — 19 ani —, ambii for
mați ia Clubul Sportiv Șco
lar 4 din București (antrenor : 
Rodica Berbecaru), s-au nu
mărat printre finaliști, primul 
obținînd medalia de argint la 
400 m g pentru ca 
se numere printre 
rii ..naționalelor" 
și juniori cu cifre 
perspectivă. Cifre pe care ac
tualul lor antrenor. Constan
tin Mihail, le consideră pe de
plin perfectibile, recordurile 
lor naționale în probele 
garduri pe teren acoperit 
în aer liber, în ultimii 
fiind niște jaloane pe 
seu ascendent.

Aceste două recente 
ple, care reflectă pe 
roiul de pepinieră ai 
din Capitală, îndeplinit 
treru.pt de-a lungul a două de
cenii (a fost înființat în 1968,

apoi ei să 
perform e- 

de seniori 
de reală

doi 
un

de
Și 

ani, 
tra-

exem- 
deplin 

C.S.Ș. 4 
neîn-

ÎN DIVIZIILE SECUNDE

MASCULIN, seria I: I.M.U. Ba
cău — Calculatorul IIRUC 29— 
29: Teleajen Ploiești — Hidro
tehnica Constanța 24—24; Arctic 
Găești — Fortus Mecon Iași 31— 
27; A.S.A. Buzău — Relonul Să- 
vinești 25—21: I.M.P. Sf. Gheor- 
ghe — Moldosin Vaslui 36—28; 
Steaua n Mecos — Celuloza Biă- 
ila 38—19; seria a n-a: Metalul 
Lugoj — Strungul Arad 23—22; 
Tehnoutilaj Odorhei — Indepen
dența Carp a ți Mîrșa 27—24; Mi- 
naur n Cavnic — Metalul Hu
nedoara 28—24: Unio Sa tu Ma;e
— Autoturisme Timișoara 36—27; 
Metalul Bistrița — Mecanica O- 
radea 30—20; Constructorul Arad
— C.S.M. Reșița 27—24.

FEMININ, seria I: Textila Bu- 
huși — Filatura Focșani 25—19; 
Precizia Vaslui — C.S.M. sf. 
Gheorghe 27—30; Oțelul Galați — 
Olimpia Slobozia 27—27* Relonul 
Săvinești — Carpatex C.S.U. 
Brasov 30—15: Sportul Muncito
resc Caracal — Cetatea Tg. 
Neamț 24—19: I.T. București — 
Metalul Olimnia Plopeni 23—21; 
seria a Ii-a: Textila Sebeș — In
dustria Lînii Timișoara 25—19; 
Industria Ușoară Oradea — 
C.S.M. Bistrița 27—25; Electromo
tor Timisoara — Voința Rm. 
Vîlcea 27—26: „U“ Farmec Ciul- 
Nanoca — Constructorul Baia 
Mare 30—25: C.S.M. Sibiu — Vo
ința Odorhei 30—21; A.E.M. Ti
mișoara — C.F.R. Craiova 22—?7 
(Relatări de la coresp.: I. Mi
hai, R. Vida, C. Albu A. PiaTc- 
ga, O. Bălteanu, Iile Ionescu, T. 
Siriopol, C. Crețu, Șt. Crețu, I. 
Vieru, L. Mandler, D. Soare. C. 
Olaru, I. Toma. Gh. Donciu, I. 
Ghișa, Ion Ionescu, V. Pelen- 
ghian).

HANDBAL, ETAPA A 11-A
MASCULIN, seria I

1. Teleajen PI.
2. Hidrotehnica
3. Arctic Găești
4. Cal IIRUC
5. IMU Bacău

11 6 1 4 308:279 24
11 6 1 4 263:248 24
11 6 0 5 256 :231 23
11 6 0 5 239540 23
11 5 1 5 269 :269 22

6. Steaua II Mecos 11 5 1 5 273:282 22
7. Fortus Iași 11 5 1 5 287:299 22
8. Relonul Săv. 11 5 0 6 277 :260 21

9. Moldosin Vaslui 11 5 0 6 287 :277 21
10. A.S.A. Buzău 11 4 2 5 245:255 21
11. Celuloza Br. 11 5 0 6 267:314 21
12. IMP Sf. Gh. 11 4 1 6 287:304 20

MASCULIN, seria a n-a
1. Strungul Arad 11 8 0 3 297:245 27
2. Metalul Hd. 11 6 0 5 317 :312 23
3. Metalu Lugoj 11 6 0 5 272:287 23
4. Unio Satu Mare 11 6 0 5 289 507 23
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

Independența 
Minaur H 
Auto. Tim. 
Teh Odorhei 
Mecanica O. 
Metal B-ța 
Constri; forul 
C.S.M. Reșița 

FEMININ, 
Relonul Săv. 
CSM Sf. Gh.

3. I.T Buc.
4. Textila
5. Oțelul Gl.
6. ““ ‘ “
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

1.
2.

U 5 1 5 279 568 22
11 5 1 5 263 :255 22
11 5 1 5 301500 22
11 5 1 5 279 579 22
11 5 1 5 254 574 22
11 5 • 6 280 565 21
11 4 0 7 287 300 19
11 2 3 6 278 304 18
seria I

Olimpia SI. 
Sp. M. C. 
Met Ot. 
Precizia VI. 
Filatura Fcș. 
Cetatea Tg N 
Carpatex Bv.

FEMININ, ! 
CFR Craiova 
CSM Sibiu 
,,U“ Farmec 
Textila ?bes 
CSM Bistrița 
Construr ,rul 
Ind. L. Tim. 
Electromotor 
Voințe R. V. 
Industria O. 
Voința Odorhei 
AEM Tim.

1110 0 1303 533 31
11 7 1 4 266 516 26
11 70 4 290556 25
11 70 4 247 526 25
11 4 3 4 284 584 22
11 51 5 263:286 22
11 50 6 274 500 21
11 4 1 6 258:256 20
11 41 6 283;288 20
11 4 1 6 258:291 20

f 11 4 0 7 245 572 19
. 11 1 0 10 239 502 13
seria a n-a

11 8 2 1 274538 29
11 7 1 3 283:234 26
11 6 0 5 298:286 23
11 6 0 5 253 :264 23
11 5 1 5 263:256 22
11 4 2 5 292:276 21
11 4 2 5 224:240 21
11 5 0 6 267:301 21
11 4 1 6 255:280 20
11 4 1 6 238:272 20
11 407 304:290 19
11 3 2 6 258:272 19

MEDIOCRITĂȚII...
înaintează letargic prin cam
pionat. De ce așa 1 ne-am pus 
întrebarea si am adresat-o si 
altora. „Pentru că pregătirea 
echipelor este vădit deficitară în 
privința execuțiilor tehnice de 
bază — observa acum din scaunul 
spectatorului, antrenorul eme
rit Gh. Constantinescu. _ Vo
leiul incepe de la serviciu si 
preluare. Or, tocmai aceste 
orocedee de bază lasă în ul
timul timp de dorit, la toate 
divizionarele A“. într-adevăr, 
cite dintre surprizele de pînă 
acum nu au fost cauzate de 
slăbiciunile favoritelor, mani
festate la aqeste capitole? 
Se-ntelege. ele se coroborează 
cu cîte o zi fastă a celorlalte, 
inconstanta fiind, totuși, o tră
sătură cvasi-generală...

Si antrenorul federal 
rită este de părere că 
se datorează în bună __ . .. 
deficientelor care se manifestă 
în tehnica de bază a sportivi
lor, „in ciuda faptului că fe
derația a indicat perfecționarea 
la maximum a execuțiilor fun
damentale, adică a celor la pri
ma lovitură : serviciu, prelua
rea din serviciu si din atac, 
care se prezintă la un nivel 
scăzut, mai ales la echipele 
masculine". Dar adaugă că re
gresul în planul calității jocu
lui are si alte cauze : neglija
rea pregătirii fizice, în special

S. Chi- 
situația 
măsură

O VALOROASĂ
A ATLETISMULUI NOSTRU
sub titulatura de Școală Spor
tivă de Atletism), subliniază 
totodată necesitatea stringen
tă a preluării optime a șta
fetei în procesul de creștere și 
formare a tinerilor performeri 
din atletismul nostru. Pentru 
că recenta aniversare a C.S.Ș. 4 
(director : Maria Zamfirescu, 
director adjunct: Constantin 
Pascal ; profesori cu stagiu 
de 20 de ani în această unita
te : Marin Berbecaru, Marian 
Ciser, Valeria Jitaru-Biduleac, 
Paul Ioan, George Stănescu, 
Ion Șerbescu, loan Vieru) în- 
gemănind într-o monografie cu 
grăitoare statistici liniile di
rectoare ale unei bogate acti
vități (clubul s-a situat mereu 
pe podium în întrecerile junio
rilor) relevă un palmares cu 
zeci de sportivi campioni și 
recordmeni naționali, selec
ționați în loturile reprezenta
tive. care înseamnă, în fond, 
lansarea tinerilor talente, de 
pe băncile școlii în arena per
formanței. Sigur, iubitorii a- 
tletismului din țara noastră 
știu ce înseamnă pe tabelele 
celor mai bune performanțe 
nume ca Mihaela Stoica-Po-

găceanu (100 mg), Nîculina 
Ilie (înălțime). Carmen Sirbu 
(lungime). Sandu Mitrofan și 
Valentin Chiriac (sprint). Ma
rin Iordan (greutate), dar pu
țini sint cei care știu că In 
ode două decenii de cind fiin
țează această unitate atletică 
școlară zeci și zeci de sportivi 
(majoritatea avînd clasificare 
de categoriile I șl a Il-a) au 
împrospătat rîndurile unor 
secții cunoscute din întreaga 
țară cum ar fi Dinamo. Stea
ua. Rapid, I.E.F.S., Metalul. 
Olimpia. Sigur nu toți dintre 
„cursanții" și „absolvenții" a- 
cestei școli au ajuns la o reală 
competitivitate, mai ales pe 
plan internațional, nu întot
deauna mult invocatul raport 
cantitate — calitate — eficien
ță s-a soldat cu un bilanț re
marcabil pentru loturile repre
zentative. Dar ceea ce s-a va
lidat in acest răstimp, și prin 
aportul acestui club, a fost ne
cesitatea unei puternice enti
tăți școlare în circuitul per
formanței atletice, în acest 
sport cu virtuți formative, 
primă disciplină olimpică.

S. PAUL

VOLEI, ETAPA A 7-A
FEMININ, seria I: c.P. Bucu

rești — Calculatorul Bucurcș'i 
0—3, A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț
— Comerțul Constanța 0—3, ști
ința Bacău — Voința București 
3—0, Braiconf Brăila — I. T. 
București 3—1, Metalul 33 Bucu
rești — Hidrotehnica Focșani 
3—0, Fintex Fălticeni — Chimpex 
Constanța 3—0 (conduc neînvin
se — 14 p — Știinfa și Comerțul); 
seria a n-a: G I.G.C.L. Brașov
— A.S.S.U. Craiova 3—1, Confec
ția București — Electronic 
București 3—2, Toplitana Topii fa
— Viitorul I.G.C.L. Petroșani 
3—0, Armătura Zalău — C.S.M 
Comerțul Lugoj 3—0 C.S.M. Li
bertatea Sibiu — Metalotehnica 
Tg. Mureș 3—0, Politehnica Ti
mișoara — „U“ Electronica Cluj- 
Napoca 3—0 (conduce, cu 13 p, 
C.S.M. Libertatea).

MASCULIN, seria I: Metalul 
Tîrgoviște — C.S.M. Delta Tulcea 
3—1, C.S.U. Hidrotehnica Galați
— Prahova I.P.G. Ploiești 3-6, 
A.S.A. Buzău — Nicolina Poli-

START LA
După echipele din Divizia A 

și Divizia școlară și de juniori, 
intră în competiție și cele din 
Divizia B de tineret. Etapa inau
gurală a celor 32 de echipe (16 
masculine și tot atîtea feminine) 
programează duminică următoa
rele meciuri — băieți, seria I: 
Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași — 
Electrica Fieni, Politehnica Spor
tul Studențesc C S.ș. 1 București
— Academia Militară Mecanica 
Fină n București, C.S.U. Toren
tul Galați — Sodistul C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, URBIS București — 
I.C.E.D. H A.CJd. 6 București; 
seria a Ii-a: C.S.U. Brașov — 
ICIM C.S.Ș. Brașov, Auto
matica București — Constructorul 
T.A.G.C.M. Craiova, Mecanica 
C.S.Ș. Mediaș — OȚELINOX Tîr
goviște, Olimpia C.S.Ș. Arad — 
Gloria Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu;

tehnica Iași 3—2, I.M.G. Bucu
rești — I.U.G. Știința Constanta 
3—0, Electra București — Rapid 
București 3—1, SARO Tîrgoviște
— PECO Ploiești 2—3 (conduc 
Rapid, PECO șl C.S.U. Hidroteh
nica, cu cite 13 p); seria a II-a. 
C.S.U. Sănătatea Oradea — E- 
lectrotehnica Bistrița 3—0, Ote
lul Oraș Dr. P. Groza — Vomta 
Alba Iulia 3—0, Explorări Moțe • 
rul H Baia Mar= — Metalul Rm 
Vîlcea 3—1, C.S.M. Caransebeș — 
„U“ Electronica Cluj-Napoca 
3—1, Metalul Hunedoara — Sil- 
vania Șimleul Silvaniei 3—1, Po
litehnica Timișoara — A.S.A. E- 
lectromureș H Tg. Mureș J— 
(conduce Electrotehnica — 12 p)

Corespondenți: N. Mateescu. 
Gh. Lazăr, A. Soare, N. Ștefan 
N. Costache, N. Tokacek, E. Tei- 
rău, Gr. Rizu, C. Niță, I. Cor- 
duban, C. Gruia, N. Danclu, i. 
Ionescu, C. Crețu, 1. Tudor, T. 
Siriopol, I. Ghișa, M. Domițian 
A. Crișan, N. Magda, I. Vlad.

BASCHET
fete, seria I: C.S.U. Prahova 
Ploiești — ROMLUX Luceafărul 
Tîrgoviște, Robotul IPEP Bacău
— Confecția C.S.Ș. Tulcea, Con
fecția C.S.Ș. Focșani — Voința 
C.S.Ș. Unirea Iași, Comerțul 
C.S.Ș. Sf. Gheorghe — Electro 
C.S.Ș. Botoșani; seria a II-a: 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara — 
Rapid C.S.Ș. 1 Oradea. Metalul 
I.M.p.S. Salonta Crișul n — Gaz 
Metan C.S.Ș. Mediaș, Viitorul 
C.S.M. Gheorgheni — Mobila H 
C.S.Ș. Satu Mare, P.T.T. Bucu-, 
rești — Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova.

Turul I se va disputa între 6 
noiembrie — 18 decembrie, turul 
al Il-lea între 12 februarie — 26 
martie, turul al treilea (pe gru
pe valorice 1—6, 7—12) între
14—16 aprilie (turneul I) și 27— 
30 aprilie (turneul al H-lea).

FEMININ
CLASAMENTELE

1. CHIMIA RM. V. 7 7 0 21: 5 14
2. Univ. CFR Cv. 8 6 2 20: 7 14
3. Dinamo Buc. 7 6 1 19: 3 13
4. CSU Rapid Gl. 7 5 2 16:10 12
5. FI. Roșie Buc. 7 4 3 13:10 11
6. Rapid Buc. 7 4 3 15:12 11
7. Penicilina Iași 8 3 5 11:17 D
8. Dacia Pitești 7 3 4 10:13 10
9. Farul C-ța 8 2 6 11:19 10

10 Maratex B.M. 8 2 6 7:18 14
11. Oțelul Tgv. 7 1 6 5:19 8
12. Oltcit Craiova 7 1 6 4:19 8

MASCULIN
1. DINAMO BUC. 7 7 0 21: 5 14
2. Elcond Zalău 7 6 1 19: 5 13
3. Univ. CFR CV. 7 5 2 16: 7 1?
4. Steaua Buc. 7 5 2 17: 9 17
5. Calculatorul Buc. 7 S 2 17:10 17
6. Viitorul Bacău 7 3 4 11:14 16
7. Explorări B.M. 7 3 4 12:16 10
8. CSMU Suceava 7 3 4 10:14 10
9. Electromureș 7 2 3 10:15 9

10. Relonul Săv. 7 2 5 7:15 9
11. IATSA Pitești 7 16 5:18 8
12. Tractorul Bv. 7 0 7 4:21 7

I
I
I

a celei în aer liber, pe tot par
cursul anului : nerespectarea
cerințelor privind pregătirea 
în condiții de efort e specifice 
concursului ; nefolosirea mij
loacelor oportune de omoge
nizare a sextetelor de bază 
(multi antrenori modificînd 
formația de la o etapă la 
alta) : scăderea volumului de 
lucru săptămînal, majoritatea 
echipelor preaătindu-se mai 
temeinic doar pentru cîteva 
meciuri prin care se urmărește 
asigurarea rămînerii în „A“. ca 
unic si suprem scop...

Să mai adăugăm că nu nu
mai unii sportivi, ci Si unii 
antrenori (cu pretenții) lipsesc 
de la antrenamente (fapt con
statat chiar în această săptămî- 
nă). pentru a spune destul 
despre calitatea pregătirii. Si. 
in general, despre firescul re
cul al camoionate’or.

Sînt (dar n-ar trebui să f 
mari surprize si dincolo de re
zultatele. strict cifrice. neaș
teptate. Unele le explică pe 
celelalte !

AZI, UN NOU MECI 
IN DEVANS

La Zalău este programată In 
devans partida dintre diviziona
rele A masculine Elcond Dinamo 
din localitate și Calculatorul 
București. Prilej pentru sălăjeni 
(acum, fără Tutovan!) de a se 
vedea măcar pentru trei zile in 
poziție de lideri. Dacă nu va fi 
o nouă surpriză!

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

ACTUALITĂȚI
Sezonul competițional ciclist a 

intrat, ca să zicem așa, pe ulti
ma turnantă, înaintea Campiona
telor Naționale de ciclism, care 
se vor desfășura, între 12—13 no
iembrie, la Poiana Brașov, una 
din gazdele ospitaliere ale spor
tului cu pedale. Dar pînă atunci 
au avut loc cîteva competiții; 
dotate cu Cupa Voința și Cupa 
Steaua, precum și Campionatele 
zonale (la Cluj-Napoca) și mu
nicipale (la București). Cele mai 
disputate, cuprinzînd nume cu
noscute ale ciclismului nostru — 
competițiile din București, unde 
întrecerile s-au desfășurat pe un 
traseu inedit, amenajat în Par
cul I.O.R.

Prima întrecere, Cupa Voința, 
a revenit, la seniori, lui Valen
tin Buduroi (Steaua), multiplu 
campion național în această di
ficilă probă care este ciclocrosul, 
urmat de coechipierul său Mă- 
dălin Grancea și, pe locul trei, 
de tînărul Constantin Dumitres
cu (I.M.G.B.). Tot V. Buduroî 
cîștigă și cea de-a doua compe
tiție, Cupa Steaua, dar se cu
vine să subliniem replica puter
nică a grupului de la I.M.G.3., 
alcătuit din Cristian Ivancea și 
același tenace C. Dumitrescu, 
clasați pe locurile doi și trei.

Ciudat însă, protagoniștii a- 
cestor „reprize de încălzire* 
care vizau întrecerile din cadrul 
campionatelor municipale — 14

cap 
nur 
Și 
Cai 
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să 
cicl 
dr-q 
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con 
într 
tali 
mir 
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vei 
au 
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Și ’ 
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a cî 
ma 
Sîrl 
(4 
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del* 
c.s 
cep 
au 
Cir

ve, 
anu 
găti 
mei 
Și 
pro

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO P!
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 NOIEMBRIE; extrage
rea I: 18 42 37 9 23 24; extra
gerea a II-a: 45 27 16 3 17 3«L

Fond total de cîștigurT? 
539.842 lei, din care 69.253 ,|ei, 
report la categoria 1.
• Pe zi ce trece, ne aprop4em 

tot mai mult de importanta 
TRAGERE EXCEPȚIONALA PRO

NOEXPRES. care va fi de bun 
augur pentru șirul atractivelor 
acțiuni cu caracter aparte pro
gramate pentru luna noiembrie 
a.c. Reamintim că, duminică, 6 
noiembrie, participanții iubitori 
ai sistemului PRONOEXPRES 
vor avea posibilitatea să obțină 
cîștiguri și pentru NUMAI 3 NU
MERE EXTRASE. Printre nume
roasele avantaje, menționăm și 
faptul că se atribuie autoturisme 
și la categoria „A“ de la faza ° 
II-a, ca și posibilitatea obținerii 
unor cîștiguri ce pot ajunge 
pînă la nivelul maxim (Inclusiv 
autoturisme), chiar pe variantele 
jucate în proporție de 25%, în 
cazul în care la categoria res-
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astăzi, 
fost, 
care

to- 
do- 

ia 
M.

decis!-
Brașov.

dini privite cu 
de arbitru, 

prejurărl, s-a 
izie „farmaceu-

„afară din 
O eroare și 
arbitrii me- 
cind Cămă

și este £aul-

ecerlle 
ana 
ză între aler- 

ai sus eou- 
lăturîndu-li-se 
uburilor din

primii 
șl N. 
Stirom

în afara con- 
ORT al săp- 
că, 6 noiem- 
noiembrie, se 

concurs ta
rul partidelor 

interclub'jri 
tea: 1. Snar- 
ua București:
ti — Dundee 
rto — P.S.V.
Roșie Belgrad 
.S. Monaco — 

•C. Anderloctd 
Lech Poznan 

8. Panathinai- 
eț Sofia; 9.

Roda Ker-
Bilbao — Ju- 
1. Dunaj^ko 
tinchen ; 12. 

o Dresda ; 13. 
tlzan Belgrad

După minutul 90
al victoriei „ACUM, ITALIA E MULT

memoriei ne 
că acum e- 

echipa

MAI APROAPE44

del s-a văzut 
e de exprima, 
ativei noastre 

e celor ale 
întrecere, rot
au construit 

t răbdare și 
ceperea atacu- 
mul acestei 
bratâ în toa- 
ntele, funcțio- 
tă pe aproape 
tidel în jumă- 
dversă 123 de 
ui Talikriadis), 
părătorii greci 
te mijloacele, 
puțin corecte 

nenumărate 
rii“ au atacat 
ri, au efectuat 

', au încercat și 
stanță. Toți cei 
ți si-au adus 
rea unei vie- 

în clasament, 
i trebuie să
n sezonul de
zon care a de- 
ntru selecțio- z 
prin întâlnirile 

echipa Gre
en propriu, cu 

ucind la ' ni- 
mbiție din 
amne, e- 

i poate netezi, 
a care uriaca- 

turneul final
acțiuni insis- 
Româmci, în 

. în min. 3, 
o lovitură li- 
luînd pe lîn- 
“s se re- 

ași Cămă- 
T pătrunde 

te blocat la 9 
le oaspeților, 
heiate cu șu- 
9) si Cămăta- 

bună a lui

LISM
cîștlgau na 

se în joc, ci 
participa la 
nale de la 
u fost trimiși 
ncursurile <le 

Cluj-Napoca. 
duminică, 50 
și traseu din 
apărut elțl 

condiții 
ture 
net 
de

(8 
fost 

ătorii
ordine: 

seu, E. Cața-
Intre cei ce 

cauza unor 
V. Mitrache 

u! La juniorii 
izînd 13 km?

(Stirom), ui- 
(Voința) șl N. 

juniori mici 
impus L. Du
al de D. Ne 

ambii de la 
categoria în- 

,5 km) 
ncscu 
a la

Mateuț și virful de atac trage 
în blocajul advers, corner). 
După oe Belodedici face o fru
moasă șarjă (la un schimb cu 
Mateuț — min. 21) notăm lo
gica deschidere a scorului. Era 
min. 26: Iovan pătrunde cu o 
minge spre poarta adversă, pa
sează lui Lăcătuș, acesta cen
trează oportun, MATEUȚ in
tră în posesia balonului, face 
un dribling scurt și șutează 
puternic, in plasă, înscriind cu 
toată opoziția portarului elen: 
1—0. Andone (min. a2), Cămă- 
taru (min. 33 — lovitură de 
cap la centrarea lui Lăcătuș) 
vor „prefața" a] doilea gol în
registrat în min. 40. o cursivă 
acțiune Sabău — Mateut *~ 
Câmătaru se încheie cu o pă
trundere impetuoasă t iiliunu- 
lui, împiedicat de Mavridis, 
prin fault, să înscrie. Penally. 
Execută HAGI și 3—0. în re
priza secundă, start vijelios al 
„tricolorilor". Lăcătuș este blo
cat de Talikriadis (min. 47) in 
ultima instanță; Iovan (min. 
51) scapă singur spre poartă 
și trimite balonul lui Mateut, 
socotit de arbitrul central în 
ofsaid in momentul cind se 
pregătea să șuteze de la 7 
metri, la poartă! După opinia 
noastră, pasa a fost efeclua.3 
înapoi și poziția lui Iovan a- 
nula pe aceea de 
joc" a lui Mateuț. 
mal mare comite 
ciului în min. 52, 
taru scapă singur ____
tat clar la 6 m de buturăe ad
verse, tot de Mavridis, dar se 
dictează... lovitură liberă in
directă, deși jucătorul nostru 
îl driblează ne adversarul 
direct înainte de a porni in 
cursă! Șarjă periculoasă sem
nată Lăcătuș (min. 70) și șutul 
puternic, pe jos, al lui Sabău 
(min. 80) sint semnalul golului 
al treilea, un gol pe deplin 
meritat: SABĂU ia o minge 
pe cont propriu, face un spec
taculos „slalom" si înscrie pla
sat. Vaișcovici a fost aproape 
de 4—0 în min. 90. Așa s-a 
scris istoria acestei spectacu
loase victorii a reprezentat!- 
vei României, pentru care con
ducerea tehnică și toți com
ponența lotului au dreotul la 
călduroase felicitări.

Arbitrul Hubert Forstinger 
(Austria) a condus cu greșeli 

echipele:
ROMÂNIA : LUNG — IO

VAN. ANDONE. BE1.ODEDICI 
ROTARIU — SABĂU (min. 86 
KI.EIN), GH. POPESCU. MA
TEUȚ. HAGI - LĂCĂTUȘ 
(min. 78 VAIȘCOVICI) CA- 
MĂTARU.

GRECIA : Talikriadis — Ha- 
giathanasiu. Mavridis.
las, KOLOMITROUSOS — Tsa- 
luhidis, Mitropoulos (min. 46 
Kutulas), Tsiantakis (min. 69 
Nioblias). BONOVAS — Sara- 
vakos, Anastopoulos.

Fluier final ! 3—0 ! Jocul 
face să ne aducem aminte 
xact 30 de ani, pe ,23 August", 
României învingea pe cea a Greciei cu... 
3—0, și tot in preliminariile Mundialului, 
cel suedez... La masa presei grecești, li
niște deplină. I. Kavathiotis, de la „Fos 
ton spor" din Atena, comentează laconic : 
„Victorie fără drept de apel, care ar C 
putut să fie mult mai netă". In loja cen
trală, Gyorgi Szeppessi, membru in Co
mitetul Executiv al F.I.F.A. și observa
tor la meci, privește cu ochiul tău de co
mentator radio retragerea echipelor : _A- 
veți o echipă foarte frumoasă. Și mai ales 
o echipă tînără. Marii jucători, cînd au 
de spus ceva, o spun de la 20—22 de 
ani. Este cazul echipei României*.

Traversăm terenul. Verdele rfu. colorat 
de reflectorul soarelui nostalgic al lui 
noiembrie, nu mai e covorul elegant că
zut din tribuni. Nenumăratele desene ale 
„pictorilor cu crampoane" sugerează di
mensiunea efortului— Vestiarele sint încă 
închise : jucătorii se reculeg. Primul iese 
Jenei. Microfoanele reporterilor greci U 
încadrează. Este bucuros, da- rezervat. A- 
preciază valoarea de ansamblu a adver
sarului. Regretă, totuși, ci nu s-a marcat 
mai mult. E întrebat despre arbitraj : „A- 
cum, la rece, sint mai clement La 3—0 
uiți unele greșeli care au tăiat spre fi
nal răbdarea jucătorilor noștri..."

In vestiar, bucurie reținută. Bagi e în

cadrat de Mateuf și de Sabău. (Tinerețea 
de care vorbea observatorul și care ne 
sugerează imaginea unei trainice priete
nii. realizate sub culorile calde ale echipei 
naționale de ieri și de azi.) „Cred că am 
făcut un joc bun" — e de părere Hagi. 
Spre final am forțat pentru majorarea 
scorului, dar ne-a dezarmat interpretarea 
cam originală a faulturilor in careul lui 
Talikriadis. Sin tem, oricum, pe drumul cel 
bun, iar tinerețea echipei ne face să cre
dem că nu ne vom opri aici. Acum, Ita
lia e mult mai aproape*. îl felicităm pe 
Sabău pentru slalomul care s-a încheiat 
nu ca la Sofia, in bara lui Mihailov, ci 
cu un gol spectaculos in poarta elenă. 
Intervine Hogi : „Mi-a plăcut teribil cum 
a dat Neluțu golul. Și-a dat seama că 
mai are o sutime de secundă și a pus 
spitz-uL Așa marca Dumitrache, pe vre
mea cînd eu eram... pitic".

Ii facem semn lui Lung. E bucuros. N-a 
prea avut ce apăra, dar vrem să-i ară
tăm e4 nu am uitat mingea aceea de la 
Sofia, cind a intervenit vulturește, in 
afara careului, ca Iașin ți... Răducanu.

Peste drum, în vestiarul grecesc, jucă
torii s-au echipat. îl interpelăm pe Sarava- 
kos : „Victorie 
avut o zi prea 
de o excelentă
ma autobuzului
tolou e moi destins decit ne-am fi oș-

indiscutabilă. Noi nu am 
bună. Dar am fost învinși 
echipă română". In preij- 
elen, antrenorul Papapos-

Primul succes al tinerilor „tricolori** la preliminariile CE.

DESTULE TALENTE DE PRIM-PLAN, CARE POT
ALCĂTUI 0 ECHIPĂ COMPETITIVĂ

Cu meciul disputat marți in 
compania reprezentativei simi
lare a Greciei, sezonul inter
național oficial al echipei de 
tineret a României a luat 
sfîrșit, următoarea sa partidă 
din preliminariile CJS. (gr. T) 
fiind programată tocmai la 
primăvară. Coincidența face ca 
atunci, la 25 aprilie, tinerii 
„tricolori" să intîlnească in 
meci retur tot echipa antre
nată de Andreas Stamatiadis. 
Deci, o revanșă pentru echipa 
elenă, ar spune tehnicianul 
grec, dar, zicem noi, o foarte 
posibilă refacere a terenului 
pierdut de „tricolori" în fața 
reprezentativei de tineret a 
Bulgariei. Fiindcă echipa Româ
niei. beneficiind de reale ta
lente, are disponibilități tehni- 
co-tactice mult mai mari de
cit cele ale adversarelor din 
grupă.

Să revenim, însă, la jocul de 
pe stadionul din „Regie". „Fi
rește că în primul rînd satis
face rezultatul obținut, declara 
după meci antrenorul Mircea 
Radulescu. Ceea ce ne face să 
regretăm și mai mult startul 
ratat cu mai bine de două săp- 
tămini în urmă, la Sofia; in
tr-un fel, din motivele arbitra
jului, dar, s-o recunoaștem, și 
din vina echipei noastre..."

Da, victoria reprezentativei 
României îi bucură pe toți iu-

bitorii fotbalului din 
noastră. Cei care au vizionat 
partida s-au convins că masiva 
echipă a Greciei, cu o bună 
pregătire fizică, cu cîteva in
dividualități din care s-a re
marcat „decarul" Savidis, și-a 
jucat cartea ei. A luptat fără 
menajamente, folosind orice 
mijloace (vezi și eliminarea lui 
Vlahos), a fragmentat jocul, 
ceea ce a influențat, într-o oa
recare măsură, cursivitatea jo
cului echipei noastre din pri
ma repriză. Spunem într-o oa
recare măsură pentru că „tri
colorii", care au deschis foar
te repede scorul (min. 4), în 
loc să folosească din plin „șo
cul psihologic" acuzat de ad
versari, au scăzut sub aspec
tul combativității, au comis ne
firesc de multe greșeli indivi
duale, tonul dîndu-1 mijlocașii, 
în aceste condiții, curajul de 
a ataca al adversarilor a spo
rit. în această primă repriză, 
mai toți componenții reprezen
tativei au avut urcușuri și 
coborîșuri, numai Cristea (sin
gurul jucător „peste vîrstă") a- 
vînd constanță pe toată durata 
meciului.

în partea a doua a întîlnirii, 
ca urmare și a aducerii In te
ren a lui Stănici și a Iui Ti- 
mofte, fața jocului echipei 
României s-a schimbat radical.

Campionatul republican de juniori și problemele lui

omologa va- 
Agențlile Lo- 
întreaga țară 

cu toate in- 
incluslv cu 
care-jie dis- 

>.«. că 
ISurarea 
favorite 

iembrie.

teptat. „Ce-aș mai putea spune decit că 
echipa României a fost mult mai bună ?“ 
Urcă ultimii fotbaliști greci. Nu par întu
necați. (E felul Mediteranei de a pierde 
un meci sau e înscrierea in palmaresul 
istoric al inlilnirilor romăno-grecești, des
fășurate deseori sub semnul prieteniei?) 
tn ușa autobuzului. Puiu lordănescu stă 
de vorbă, in grecește, cu Bonovas. Mijlo
cașul grec recepționează salutările pe care 
lordănescu, odinioară o vedetă la echipa 
O.F.l din Creta, le transmite foștilor săi 
coechipieri. Din autobuz, jucătorii îi fac 
semn de prietenie „veteranului Seville!".

Craiovenii urcă intr-o mașină mică. Un- 
gureanu... Lung... Gică... Gică Popescu e 
aplaudat și el de publicul care nu se poate 
despărți de jucători. Gică Popescu, unul 
dintre cei mai buni jucători de pe teren, a 
preluat cu vigoare ștafeta lui Boloni, tra- 
versind cu elan tineresc terenul in lung 
Și-n lat, pentru a se înscrie în dinamica 
impusă de sprinterii M-*euț, Hagi și 
Sabău. „Cum ai văzut meciul, Mircea?" — 
îl întrebăm pe Rednic. „A fost un meci 
frumos, dar eu l-am privit de pe bancă. 
Aștept, însă, primăvara".

Jucătorii urcă in autocar. Frumoasa 
toamnă a „tricolorilor" trăiește e după- 
amiază... italiană. Iar noi, cronicarii, aștep
tăm cu speranțe și 
miercuri, care poate 
și mai frumoasă.

mai mari ziua de 
anunța o primăvară

loan CHIRILA

Răducioiu 
noastre de

(tricou alb) înscrie al doilea gol al reprezentativei 
tineret, cu toată opoziția fundașului grec Kavasis

Foto : Eduard ENEA
tempoul, combina-

«•?

A crescut 
țiile s-au purtat pe tot frontul 
de atac, tinerii „tricolori" s-au 
dezlănțuit — în prim-plan cu 
Răducioiu, Stănici, I. Dumitres
cu și Lupescu. E drept că a- 
cest forcing s-a accentuat în 
perioada de inferioritate a ad
versarului. dar important ră
mâne că, acum, s-au creat faze 
de real spectacol și de mare 
periculozitate. Ceea ce su
gerează marile resurse ale re
prezentativei noastre, pe plan 
tehnic și tactic. Din păcate, 
însă, în zona finalizării au a- 
părut vechile carențe ale fot
balului nostru, ratările, care 
au privat echipa de un succes 
mal net. pe care îl merita din 
plin. Să notăm și „capcanele 
ofsaidului1', în care au căzut 
de nenumărate ori Timiș, Stă
nici, Răducioiu și chiar I. Du
mitrescu. capitol la care res
pectivii trebuie să mediteze 
serios.

Sigur că pe agenda condu
cerii tehnice a reprezentativei 
au fost reținute multe aspecte 
care privesc îmbunătățirea jo
cului reprezentativei de tine
ret. Lucruri care nu se pot 
pune la punct peste noapte, cît 
ai bate din palme. Cum ar fi, 
de pildă, partea cea mai im
portantă — clădirea unor re
lații de joc ale reprezentativei, 
care reclamă timp și, nu in ul
timul rînd, un calendar de 
jocuri adecvat, cu adversari 
puternici.

Analizînd la rece partida de 
marți, din toate unghiurile 
posibile, jucătorii trebuie să 
fie conștîenți că mai au încă 
multe lucruri de învățat sau 
de corectat. Această echipă 
poate deveni, în mod sigur, 
și mai competitivă, plusurile 
din jocul ei cu echipa Greciei 
fiind reale.

Stefian TRANDAFIRESCU

INTRE SCORURI - FLUVIU Șl ÎNFRÎNGERI PE TOATĂ LINIA
• Cum se prezintă „podiumul** întrecerii după șapte 
etape • Semnalul de alarmă al unui raport de arbitraj

Campionatul republican de ju
niori este filonul principal de 
talente al fotbalului nostru. Ra
reori a urcat spre virful pira
midei, spre Divizia A. spre eșa
loanele reprezentative un jucător 
de excepție care să nu fi evoluat 
și la juniorii republicani, com
petiție care reunește la start, an 
de an, cele mai puternice echipe 
și care și-a modificat deseori 
structura pentru a răspunde cit 
mai bine necesităților dintr-o a- 
nurnită perioadă mai lungă sau 
mai scurtă de timp. Dar. dinco
lo de o formulă sau alta de 
desfășurare, el. campionatul re
publican. are o menire statorni
că. aceea de a CONCENTRA și 
PREGĂTI CORESPUNZĂTOR, 
conform cerințelor tot mal pre
tențioase ale fotbalului modern, 
jucătorii tineri, generațiile care, 
în anii următori, vor prelua șta
feta de la seniorii de 
Campionatul republican a 
este și va rămîne veriga 
trebuie să fie privită și tratată 

maximă atenție de toți facto- 
direct sau indirect implicați 
procesul complex al dezvokă- 
fotbalului: federație, cluburi 
asociații, arbitri, antrenori și

cu 
ril 
in 
ril 
Și ...
instructori, mai ales ei.

Cum s-au desfășurat lucrurile 
in prima parte a turului actua
lei ediții a „republicanilor"? Mai 
persistă sau nu vechile carențe 
ale întrecerii? Se observă oare 
un plus de calitate în noua for
mulă, mai concentrată? S-a îm
bunătățit starea disciplinară a 
întrecerii? Încercăm să răspun
dem.

Să ne oprim mal tatii la „po
diumul" celor opt serii (vezi ca
seta). In seria I. ca șl în cam
pionatul trecut, pasionant duel 
Piatra Neamț-Bacău. Foarte a- 
proape, un alt centru care pro
movează talente. Suceava. In 
seria a n-a. în frunte, ca de 
obicei, F.C. Farul, locul de un
de și-au luat zborul spre consa
crare șl Hagl, șl Mănăilă, și Do- 
rel Zamfir, șl Stere, și Borall. Ce 
echipă ar avea Constanța cu ei I 
Surprinzător că. la jumătatea 
turului, au apare între primele 
trei Galatiul! In seria a treia, 
un trio de mare forță. Toate 
cele trei echipe stat foste cam
pioane ale juniorilor, toate trei 
au ' mari șanse și posibilități să 
ajungă la turneul final, ta dis
puta directă pentru titlu. Ase
mănător se prezintă situația și 
în seria a IV-a. Conduce neîn
vinsă campioana „en titre", ur
mată de cele două puternice re
prezentante ale Piteștiului. Inte
resant ce va mal descoperi Leon- 
te Ianovschi. mereu ttaăr șl după 
ce a împlinit 60 de ani. In grupa 
a V-a, între Universitatea Cra
iova și Viitorul Craiova s-a in
terpus un nume nou. C.S.ș. Tg. 
Jiu, eu o evoluție surprinzător 
de bună, tn seria a Vl-a. două 
pepiniere timișorene se află în- 
tr-o frumoasă rivalitate cu echi
pa sub culorile căreia au jucat 
Gabor, Mateut Andone. Rednic, 
Klein și toți tinerii de azi al 
Hunedoarei. Extrem de echilibra
tă este disputa din seria a VH-a. 
cu două... divizionare B în fata 
uneia de „A", la diferență de

puncte minimă. în sfîrșit, în 
ultima serie, Maramureșul nu 
mai vrea să rateze ca anul tre
cut, însă și din această zonă 
lipsește un centru de mare tra
diție în fotbalul nostru juvenil, 
Cluj-Napoca. Ce se întîmplă a- 
colo unde titlul juniorilor a po
posit de cele mai multe ori?

O a doua constatare la care 
vrem să ne oprim este aceea a 
tabloului rezultatelor înregistra
te. „încercăm să realizăm o mai 
mare concentrare a valonilor 
prin reducerea numărului de se
rii — afirma, în vară, prof. Gri- 
gore Sicliitiu, secretar al F.R.F. 
Și sper mult ca în acest fel 
campionatul să devină mai 
„strîns", cu mai multe meciuri de 
bună valoare, cu mai puține 
scoruri mari, inadmisibile într-un 
campionat național. Ei bine. în 
ciuda măsurilor luate. aceste 
scoruri inadmisibile n-au dispă
rut. Iată cîteva: Olimpia Piatra 
Neamț — A.S.A. Explorări Cîm- 
pulung Moldovenesc 11—1. Stea
ua — Gloria Buzău 10—0. Spor
tul Studențesc — Sportul ..30 De
cembrie" 10—2. F. C. Argeș — 
Metalul Mija 8—0, Universitatea 
Craiova — Dacia Orăștie ’5—0 
Viitorul Timișoara — Metalul 
Bocșa 9—0. Gloria Bistrița — 
C.S.Ș. Oradea 8—1. Există eebine 
care, efectiv, nu fac fa*ă rigo
rilor întrecerii. Metalul Bocșa si 
Dacia Orăștie n-au obtinut rici 
un nunct în cele sao*e etane. iar 
F.C.M. Caracal. C.S.S. Ele^tron- 
nara^at si Ceahlăul Pia^ra-Ne-’m4 
au- reuși* dear unul din 14 
cia PRpsti două. Soortul ’O

trei .: F ereu dp cre- 
7’nf n* în fn—
se află jucători talen^ațl «1 e 
foarte, foarte greu de presunus

T>n_

SERIA I ; 1. Olimpia Piatra-Neamț — 12 puncte • 2. S. C. 
Bacău — 11 ; 3. C. S. S. Suceava — 10...

SERIA a II-a î 1. P. C. Farul Constanța — 13 puncte; 2. F.C.M. 
M. Progresul Brăila — 11 : 3. C. S. Ș. Slobozia — 11...

SERIA a ni-a : 1. Steaua București — 14 puncte. 2. Sportul 
Studențesc — 13 : 3. Petrolul Ploiești — 11...

SERIA a IV-a î 1. Dinamo București - — -
Argeș — 12 : 3. Viitorul Pitești — 12...

SERIA a V-a : 1. Universitatea Craiova 14 puncte ; 2. C. S. $. 
Tg. Jiu — 14 ; 3. Viitorul Craiova 22.„

SERIA a Vl-a : 1. Viitorul Timișoara — 13 puncte ; 2. C. S. S. 
Timișoara — 12 ; 3. Corvinul Hunedoara — 12...

SERIA a VH-a : 1. Electromureș Tg. Mureș — 11 puncte ; 2.
C. S. ș. Unirea Alba Iulia — 11 : 3. F. C. Inter Sibiu — 10...

SERIA a VIH-a : 1. F. C. Maramureș — 14 puncte ; 2. Viitorul 
Oradea — 13 ; 3. Gloria Bistrița — 11...

13 puncte ; 2. F. C.

12...

că ei se află integrați intr-un 
proces adecvat de pregătire.

Dar să mergem mai departe și 
să ne oprim puțin și asupra al
tor deficiențe ale întrecerii „re
publicanilor". Disciplina nu s-a 
îmbunătățit. 55 de jucători au 
fost susDendați („recordman" — 
Ad. Popa — C.F.R. Timișoara 10 
etape!) pentru insulte aduse ar
bitrilor. faulturi grosolane. lo
virea adversarului fără balon. 
Există cluburi care nu au asi
gurat condițiile corespunzătoare 
desfășurării meciurilor (IMASA, 
Politehnica Iași. Sportul „30 De
cembrie"} și mal există și antre
nori care încalcă regulamentul 
competiției și chiar legile ne
scrise ale bunei cuviințe, răzbu- 
nîndu-se de regulă pe arbitri în 
loc să-si pregătească așa cum 
trebuie echipele (E. Lupuțan — 
ICIM " 
cheia 
că în 
le nu 
toare.

grel«> fia Iași, la Craiova, 
Botoșani, la Suceava,
Mar» etc.j. Cum să crească valo
ric un copil de mare talent dacă 
nre«ătirea o face pe zgură iar 
meciul îl susține pe un teren cu 
pămînt tasat (cînd e timp bun)

Brașov). Si nu putem în- 
acest capitol fără a arăta 
foarte multe locuri echîne- 
au terenurile corespunză- 
că ioacă în condiții foar- 

, la 
la Baia

sau. noroi'.s (cind plouă) ? Și
pentru că tot am dat exemple 
semnificative, lată tacă unul, un 
pasaj din raportul suplimentai 
al arbitrului Gneorghe Constan?1 
tin din Suceava: „Omul de ser
viciu de la stadionul „23 Au
gust" din Iași ne-a spus că me
ciul de juniori este programat pe 
terenul III, cu zgură. Era un te
ren cu suprafața foarte dură, 
zgura devenind, de-a lungu a- 
nilor, tare ca betonul... Plasele 
porților erau putrede, îar unul 
dintre stîlpii porții era înlocuit 
cu o prăjină din lemn de brad 
și nu era nici măcar dreaptă. 
La colturile terenului erau mari 
grămezi de pămînt, gunoi, pietre, 
incit greu s-ar fi putut executa 
cornerele™ Cabina arbitrilor era 
într-o.« magazie, peste stradă. 
Am aștentat echipele, dar n-au 
anărut nici Ia ora 13. La 13.08 a 
apărut o mașină care ne-a luat 

i ne-a dus la terenul „Tineretu
lui", unde am ajuns Ia 13,35. 
Normal, jocul n-ar mai fi tre
buit să se dispute, dar am con
siderat că e bine să se joace, 
că acești tineri au nevoie de me
ciuri. Dar cum joacă ei? Unde 
joacă ei?"

Laurențîu DUMITRESCU
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HAVANA, 2 (Ăgerpres). - 
La apropiata Olimpiadă de 
sah. de la Salonic, echipa mas
culină a Cubei va avea în 
componentă patru marl maes
tri : Jesus Nogueira. Amador 
Rodrigues. Guillermo Garcia. 
Roman Hernandez si dol maes
tri internaționali: Juan Borges și Reynaldo Vera. Din echipa 
feminină vor face parte Asela 
de Armas. Zirka Frometa. 
Vivian Ramon si Maritza Arri
ba S.

CIUDAD DE MEXICO. 2 
(Ăgerpres). — După consuma
rea a 9 runde in cammonatul 
panamerican pentru juniori. ce 
se desfășoară în orașul mexi
can Oaxaca. în clasament con
duce maestrul argentinian 
Pablo Zamicki cu 1J5 pvn^ 
urmat 
Paneque 
xicanul 
puncte.

’ BELGRAD. 2 (Ăgerpres). — 
In runda a cincea a Turneului 
de sah de la Skoplje au fost 
consemnate următoarele 
zultate : Organgiev 
remiză ; Nikolov 
0—1 ; Kozul —
1—0 : Sahovici — Ciurezu re
miză ; Tonev — Nikolici 1—0 ; 
D. Toma — Hristoski 1—0; 
Șulovici — Illjici 1—0 ; Hris- 

Iiincici

re-
- Ghițescu
— Kiroski 
Traikovski

MADRID (Ăgerpres). ’— Poș
ta spaniolă a emis primele pa
tru mărci filatelice dintr-o se
rie consacrată Jocurilor Olim
pice de vară de la Barcelona, 
din 1992. Pe timbrele respec
tive sînt reproduse emblema 
Olimpiadei, precum și imagini 
din atletism, baschet și bad
minton, această din urmă dis
ciplină figurind pentru prima 
oară în programul Jocurilor.

Tirajul seriei va fi de 
2 200 000 exemplare.

tov — Ianevskl 1—0 ;
— Stolanov 1—0.

în clasament conduc 
și Kiroski. cu cite 5 
urmați da Șulovici 
puncte. Ghitescu. Illndci. Ni- 
kolov, Organgiev — 4 puncte.

PARAMARIBO. 2 (Ăgerpres). 
Cu o rundă înainte de Înche
ierea Campionatului Mondial 
de sașki (dame) de la Para
maribo. în clasament conduce 
concurentul sovietic 
Cilov. cu 13.5 puncte, 
de coechipierul său 
Gantvard si olandezul

FESTIVALUL SPORTULUI
Kozul 

puncte. 
4.5

Aleksei 
urmat 

Anatoli 
Tony

de cubanezul Pedro
6.5 puncte O) si me-

Gilberto Hernandez 6

FEMININ INDIAN

RECORDURI

NEW DELHI. 2 (Ăgerpres)- 
— în luna februarie a anului 
viitor. în localitatea Ranchi 
(statui Bihar) va avea loc 
Festivalul national al sportu
lui feminin indian. Se așteap
tă participarea a peste 2 000 
de concurente din întreaga 
tară. întrecerea are ca scop 
selectionarea celor mai bune 
sportive ta vederea JocurHor 
Asiatice.

PROMISIUNI LA CATEGORIILE MICI NEIMPLINIRI LA CELE MARI
(Urmare din pag. 1)

chiar dlrză. a avut loc la cate
goria imtdlat următoare (58 kg), 
unde noul venit T. Cihărean, l-a 
secondat îndeaproape pe colegul 
său de elub. Dumitru Negreanu 
(Steaua), campionul de anul tre
cut si d'n acest an. Oricum, lup
ta dintre cel doi va îmbunătăți, 
sperăm, recordurile acestei cate
gorii (267.5 kg. stabilit anul 
trecut di Negreanu). care de a- 
ceastă dată a atins doar 257,5 kg. 
La categoria 60 kg, lupta aproape 
că n-a avut istoric, asta dato
rită șl absenței lui Attila Czanka, 
încă nerefăcut după accidentul 
survenit la Jocurile Olimpice, tn 
schimb, - la categoria următoare 
(67.5 kg), campionul Victor Roșu 
(Dinamo), a realizat un frumos 
record la smuls, dar din a patra 
încercare : 144 kg. Insă, In con
curs a fost depășit, atît la smuls 
(pe tocul întîi s-a clasat Eugen 
Chivu. de la A. S. Meoa-ndca Bis - 
trișa, cu 1W kg, dar acesta s-a

accidentat la în cercarea sa. <tn 
concurs, pentru 144 kg), cit șl la 
aruncat (aid a fost depășit de 
Attila FerL care a reușit un exce
lent record cu 177,5 kg). Ce pă
cat. insă, că A. Feri n-e reușit 
să „smulgă" cele 130 kg cu care 
a vrut să înceapă concursul, ra. 
tind astfel. Ia 20 de and. primul 
său titlu Ia seniori 1 Un moment 
de suspans a tx'.stat la categoria 
75 kg. unde Andrei Socaci 
pornea. indiscutabil, ca favorit. 
Dar. la smuls. Socaci era dt 
pe-aci să rateze (a reușit de-abla 
în a treia încercare 150 kg ! mult 
sub posibilitățile sale). Mal a- 
proape de valoarea sa a concurat 
Ia aruncat, unde a realizat 190 kgi

Deși recordul Iul Socaci, la „a- 
runcat" este de 202.5 kg. el a . a- 
runoat" la Tg. Mureș, așa cum 
am mal spus, doar 190. El bine 
tot atlt a reușit și Cristian Oprea 
(Olimpia), la categoria 82,5 kg. 
sau Drago? Stănlcă (Olimpia), ia 
categoria 90 kg. amănunt care 
vine să ilustreze valoarea dispu-

h. D Șutea (St. Roșu 
același rezultat, șl A. 
de la Vagonul Arad 

toți de la categoria

ite lui Socaci. doar A. 
(C. S. M. Cluj-Napoca), cu 
dar acest sportiv con-

RECORDURI SI »
Un fapt este cert: recor

dul s-a născut o dată cu 
sportul, cu mulți ani în ur
mă, cu secole înaintea erei 
noastre. Despre recordmani 
și recorduri se poate vorbi 
încă de pe vremea Jocu
rilor Olimpice antice. Ast
fel, spartanul Filombrotos a 
obținut trei victorii conse
cutive la pentatlon (676—668 
î.e.n.), alt spartan, Chionis, 
a învins la patru ediții ale 
Jocurilor (668—656 î.e.n.),
cîștigînd șapte probe de a- 
lergare și săritura în lun
gime, iar Milon din Croto- 
na, în 540 și apoi 532 și pînă 
în 516 î.e.n. a cîș
tigat de șase ori 
întrecerea de lupte, 
el fiind, timp de 28 
de ani, printre
competitorii olimpici.

Astăzi, recordurile 
venit un fapt curent, 
care zi, fără de care 
pe că nici nu poate fi con
cepută o competiție. Și a- 
ceasta nu doar la acele ra
muri sportive în care per
formanțele sînt măsurate cu 
cronometru! ori cu ruleta, 
d în toate disciplinele spor
tive. Dar nu numai atît, as
tăzi sînt înregistrate fel de 
fel de recorduri tn aproa
pe toate, dacă nu chiar în 
toate, domeniile activității 
umane.

Sînt considerate recorduri, 
evident, toate acele perfor
manțe deosebite, cu caracter 
de unicat, dintr-o probă sau o 
ramură sportivă, rezultate 
care demonstrează grăitor 
nivelul de dezvoltare atins 
și care, implicit, stimulea
ză ambițiile și buna pregă
tire a altor și altor sportivi 
din lumea întreagă. Un re
cord la atletism sau înot.

au de- 
de fie* 
aproa-

la tir sau ciclism, la pati
naj viteză sau la haltere 
constituie rezultate remar
cabile, iar realizatorii lor 
sînt cu adevărat sportivi de 
excepție, în fața cărora tc 
pleci admirativ. Există însă 
fel de fel de alte recorduri, 
nesportive, care de care 
mai caraghioase, mai inuti
le, în întreceri de genul : 
cine mănîncă mai multe go
goși, cine fumează, într-un 
anumit timp, cît mal mul
te țigări; cine... Din păca
te există și în sport astfel 
de recorduri inutile. Unul 
dintre ele a fost realizat re

cent la Grenoble, 
în Franța. Casca
dorul Alain Prieur 
a devenit record
man al lumii să- 
motocicleta, 184,30 

—1. a aceasta el 
trambu- 

pe
SO-

rind cu i ‘ 
m ! I Pentru 
a urcat în vîrful ___
linei olimpice de schi, 
care la J.O. din 1968 
vieticul Vladimir Belousov 
a cîștigat titlul olimpic. Din 
vîrful trambulinei, cu mo
torul ambalat, Prieur s-a 
lansat puternic și a sărit 1 
Fericit de reușită (poate, 
mai ales, că a scăpat nevă
tămat din această încerca
re !), Alain Prieur a de
clarat cu cinism : „Moartea 
nu mă sperie. O socotesc 
chiar ca pe o anume elibe
rare după un eșec, dar mă 
străduiesc să fac totul pen
tru a limita riscurile™"

Nu-i de mirare că Prieur 
— și '/■ ___ _
șuează ta societatea capita
listă — își riscă viața pen
tru un dram de publicitate, 
care i-ar putea aduce, e- 
ventual, un pumn de ar
ginți f

limita riscurile™"
alții ca el, care e-
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

atletism • .Maratonul 
mor", considerat 
concurs de acest 
intre localitățile 
Si Huancayo (la 
peste 4 m m). ■ 
atletul peruan Orlando Calderon, 
înregistrat cu timpul de 2.32:13. 
Primul clasat dintre concurențil 
strilni a fost mexicanul Manuel

An
cei mai dificil 
gen. desfășurat 
peruane Jauja 
altitudine de 

fost cîștigat de

DIVIZIA A DE RUGBY
cînd derbyul a corespuns doar 
după pauză. Dar. așa cum tre
buie să se petreacă lucrurile 
cu naționala, în tot mai apro
piata partidă cu Franța (de la 
26 noiembrie). Pentru aceasta, 
selecționerii au datoria să-i re
țină numai pe jucătorii capa
bili de o dăruire deplină. Mai 
ales că unii dintre prezumti
vii titulari nu au dat satisfac
ție nici ieri I

Au evoluat echipele: STEAUA: 
Codoi (D. Popescu) — Hodorcă. 
David. Ignat. Boldor — Ale
xandru, Coman — Murări u. 
Moțoc, Fierea (Iosef) — Cio- 
răscu, Oroian — Costea. Dumi
trescu, Leonte; ȘTIINȚA 
CEMIN: Vasilache — Bucșa, 
Fulina. Sava, Osiac — V. Ion. 
Seceleanu — Șugar, Demiaa 
(Predescu), Nistor (Duma) —- 
Pujină, Ștefiuc — Csotna, N. 
Gheorghe, Melniciuc.

POLITEHNICA AGRONO
MIA IAȘI — GRIVIȚA ROȘIE 

_ 6—9 (3—0). Gazdele și-au deza
măgit suporterii prin evoluția 
lor. Cu o mai bună circulație 
a balonului, ajutați și de vînt 

„„ după pauză, bucureștenil au 
cursa lui Osiac, care a bătut . obținut o victorie meritată. Au 

marcat Cazacu drop, Iftode 
l.p. (P), Radu 2 drop, Tudose 
drop. A condus I. Vasilică. (Al. 
PINTEA, coresp.).

C.S.M. SIBIU — CONTAC
TOARE BUZĂU 15—15 (12—9). 
Partidă echilibrată. în care lo
calnicii au condus dar au fost 
egalați de fiecare dată de am
bițioasa echipă-oaspete Au în
scris Amariei 2 l.p. + transfor
mare. Becheș eseu. Roșu drop 
pentru gazde, respectiv Podă- 
rescu 3 drop și 2 l.p. A arbi
trat E. Stoica. (S. BEU, co
resp.).

RULMENTUL BlRLAD — 
DINAMO BUCUREȘTI 13—19 
(6—15). Bucureștenii și-au asi
gurat avans din prima repriză, 
în partea a doua, bîrlădenii 
au mai echilibrat disputa, dar 
succesul final a surîs tot di- 
namoviștilor. Autorii punctelor: 
Botezatu eseu. Floricică, 
fănică, Cheptea — 
vitură de pedeapsă 
ga, Doja — eseuri, 
l.p. + transformare. 
M. Paraschivescu. 
coresp.)

T. C. IND. CONSTANȚA —

(Urmare din pag. I)

l.p. (min. 14), abia finalul de 
repriză renăscînd speranțele 
lntr-o evoluție generală de ca
litate. S-au marcat atunci. In 
min. 35 și 39, două eseuri — 
V. Ion (tot el a transformat) și 
Hodorcă —, precedate de dro- 
pul lui Ignat din min. 29 și 
lovitura de pedeapsă executată 
sigur de Codoi în min. 33.

Promisiunile amintite aveau 
să se împlinească după pauză, 
cînd s-a ajuns de la 20—6 la 
20—18 In numai zece minute! 
A fost mai întîi temerara pă
trundere a lui Dcmian din mln. 
45. arbitrul P. Barbu (care a 
dat o seamă de decizii de neîn
țeles, oricum nu în spiritul jo
cului) acordînd eseu într-o ra
ză confuză — a transformat V. 
Ion. Aplauze la scenă deschisă 
au răsunat ceva mai tîrziu, în 
min. 50, cînd maramureșenii 
au construit o acțiune iute, 
măiastră, declanșată la o în
crucișare a centrilor Sava — 
Fulina, continuată cu aplomb 
de Vasilache și încheiată de
un balon de urmărire, ajyngîn- 
du-1 primul In but. eseu, de. 
asemenea transformat de V. 
Ion. Steaua a văzut că r.u-i 
de glumă, a revenit spectacu
los. astfel Incit — după două 
penaiităti fructificate dezinvolt 
de Alexandru (min. 54 șl 59, 
prima însă acordată... arbitrari 
— cu un T. Coman decis și 
abil, campioana s-a desprins 
din nou. prin eseul numitului 
mijlocaș în min. 62 și cel al 
lui Ilodorcă, de peste șapte 
minute, cînd V. Ion, placat, i-a 
pasat lui Coman (!). Ultima 
parte a avut-o în prim-plan pe 
Știința CEMIN, Fu lina înscri
ind un eseu (mln. 77) în stil de 
centru bun pentru națională, 
chiar dacă băimăreanul a fost 
prea ușor „uitat" din formația 
aliniată la Alma Ata...

în rezumat, un meci cu ju
mătăți distincte, sub semnul 
fair playului per total. S-a vă
dit că rugbyștii noștri au po
sibilități reale, care se cer însă 
Puse în valoare prin angajare 
deplină de-a lungul tuturor ce
lor 80 de minute ale unui joc. 
Nu așa cum s-a întîmplat ieri.

Ște- 
cîte o lo- 
(R). Nea- 
Fl. Ion 3 
A arbitrat 

(M. PAIU

77nărui C. Josef încearcă să infringe opoziția lui Seceleanu...
(Fază din meciul-derby, disputat in Capitală. între Steaua si 

Știința CEMIN Baia Mare)
Foto : Aurel D. NEAGU

UNIVERSITATEA ELTIM TI
MIȘOARA 13—a (9—3). Prima 
repriză a aparținut gazdelor, 
care au ratat insă două eseuri 
si două l.p. din poziții favora
bile In repriza secundă, timi
șorenii au evoluat grupat și in
cisiv, apropriindu-și victoria. 
Au marcat Petean eseu, Mihai 
2 drop, Nica l.p. pentru con- 
stănțeni, respectiv Răcean 2 
eseuri. Domocoș 3 l.p. + 2 
transformări. A arbitrat M. Ga- 
landa. (C. POPA, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — FA-

RUL CONSTANȚA 13—16 (7—7). 
în clasament: DINAMO 25 

p. Steaua 22 p (din 8 jocuri), 
Știința CEMIN Baia Mare 22 
p, Farul 21 p (9 jocuri), R. C. 
Grivița Roșie și Rulmentul 
Birlad 20 p, Contactoare Bu
zău și C.S.M. Sibiu 19 p. Ști
ința Petroșani 17 p. Politehnica 
Iași și T.C. Ind. Constanța 16 p, 
„U“ Timișoara 14 p (9 jocuri).

Etapa a 11-a, programată ini
țial pentru duminică, a fost a- 
mînată.

Garcia, care a ocupat locul șasa 
în 2.35:41. La startul cursei au 
fost prezenți peste 600 de pârti
ei panți.

Călărie • Proba de sărituri 
din cadrul concursului de' la Wa
shington a revenit sportivului 
francez Herve Godlgnon, cu o 
săritură de 2,21 m. L-au urmat 
concurenta americană Margie 
Goldstein (2.13 tn) șl vest-ger- 
manul Gilbert Beckmann (1,98 m).

ciclism • ta Turul Guate- 
mal el, după 11 etape, pe primul 
loc al clasamentului general se 
află Edln Nova (Guatemala), ur
mat de coechipierul său Leonar
do Obispo, la 5:17 șl Luis More- 
na (Costa Rica) la 29:13.

HOCHEI PE GHEATA « La 
Pardubice s-a disputat cel de-al 
doilea meci amica! dintre echi
pele reprezentative ale Ceho
slovaciei și u.R.S.S. Victoria a 
revenit hocheiștilor sovietici cu 
scorul de 3—1 (1—1, 2—0, o—0). 
In primul joc, desfășurat cu o 
zi In urmă la Praga, gazdele 
ciștigaseră cu 5—3.

JUDO • Desfășurat în locali
tatea belgiană Vise, Campiona
tul European feminin pe «chine 
a fost cîștigat de selecționata 
Marii Britanii, învingătoare cu 
3—1 în finala disputată în com
pania formației Belgiei.

TENIS • Neozeelandezul Steve 
Guy a terminat învingător în 
turneul de la Singapore, în fi
nala căruia l-a întrecut cu 4—6. 
7—6, 7—5, 7—6 pe americanul
Paul Chamberlain. • In turneul 
de la Stockholm, contlnd pen
tru „Marele Premiu", suedezul 
Magnus Gustafsson l-a eliminat 
cu 6—4, 6—2 pe cehoslovacul Ma
rian Vajda, americanul Dan Gol
die a dispus cu 6—1, 
nadianul Martin 
iar Jan Gunnarsson 
cîștigat cu 5—7, 7—5, 
cu mexicanul Jorge

6—2 de ca- 
Laurendeau, 
(Suedia) a 

6—3 partida 
_________ ____ Lozano * 

în clasamentul general al „Ma
relui Premiu" continuă să con
ducă suedezul Mats Wilander 
(5 876 puncte), urmat de coechi
pierul său ȘWan Ediberg (4762 
puncte), americanul Andre A* 
gassl (4 328 puncte), vest-germa* 
nul Boris Becker (4 316 puncte), 
cehoslovacul Ivan Lendl (4 097 
puncte) și americanul Jimmy 
Connors (2 668 puncte).

DANEMARCA - BULGARIA 1-1
ASEARĂ, IN PRELIMINARII

LE C.M. (gr D, la Copenhaga 
s-a desfășurat meciul dintre re • 
prez -t-tlvel- Danemarcei șl 
Bulgariei. Scor final : 1—1 (1—1). 
Au marcat : Elstrup — 
respectiv Sadkov

DANEMARCA : 
Sivebaek, Olsen, 
(mln. 75 Brylle). Helt (mln. 
Bartram). Christiansen, Janssen, 
Povlsen, Laudruo. Elstrup.

BULGARIA : Valov — Bezinski, 
Iliev Kirov, Doeev Kiriakov, 
Sadkov. Stocev, Penev, Iordanov 
(mln 85 Rokov), Stoicikov (min. 
87 Balakov).

ÎN „16-IMILE" de finală ale

8),(mln.
(min. 37). 
Schmeichel 
Nielsen, Heinze 
----- 62

„.Cupei Belgiei*, echipa Ander- 
lecht Bruxelles a învins cu 1—0 
(după prelungiri) formația La 
Gantoise, care activează în divi
zia secundă a campionatului.

AIțe_ rezultate/ Standard Liăge 
Malines 2—0 (după pre- 

Mallnes 
5—0. Wa- 
Anitwerp 
Liăge —

— R.C. 
lungiri), Alost — 
0—1, Beersehot — 
regem — Court-ai
— Lommel 7—2. 
Sport Tessenderlo

REPREZENTATIVA S.U.A. se 
va pregăti Intens în următorii 
ani. Federația americană de spe
cialitate a elaborat un plan de 
antrenamente tn perspectiva a- 
nuiui 1994, cînd această țară va 
organiza turneul final al C.M. 
Firește, S.U.A., ca tară orgaai-

F. C.
Geel

1—2,
F.C.
3—2.

S.U.A.

zatoare, este calificată direct 
pentru această competiție. Pla
nul de măsuri prevede, printre 
altele, alcătuirea unul lot lărgit, 
care va susține pînă în 1934 cite 
40 de partide amicale pe an!

CAMPIONATUL sud-american 
pentru echipe de Juniori II (ju
cători pînă la 16 ani) s-a Înche
iat la Ibarra (Ecuador) cu vic
toria selecționatei Braziliei, care 
a întrecut în finală cu 1—0 (1—0) 
formația Argentinei. Pentru locu
rile 3—4, Columbia — Paraguay 
2—0 (0—0).

CUNOSCUTUL portar ______
Ronnle Hellstrom, acum în vîrstă 
de 39 de ani, a revenit (după o 
absență de 4 ani) pe teren în 
echipa Sundsvall, din prima ligă.

suedez
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