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Marginalii la meciurile din preliminariile C. M. de fotbal

FRUMOASA TOAMNĂ A ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE*

Cele 360 de minute de joc 
ale sezonului de toamnă, in 
grupa I a preliminariilor pen
tru „Coppa del Mondo", s-au 
încheiat. Echipa națională a 
României a dominat această 
primă parte a întrecerii, rea- 
lizînd maximum de punctaj si 
un golaveraj excelent. In „cla
samentul adevărului", selecțio
nat» noastră are plus 2 punc
te, Danemarca este

puncte, in vreme ce formați
ile Bulgariei și Greciei sînt la 
minus 1 punct. „Reprezentati
va României a efectuat unul 
dintre cele mai constante par
cursuri în cadrul grupei l și 
demonstrează că posedă jucă
tori de certă valoare. că este 
o echipă tinărâ. capabilă să se 
impună și mai autoritar in a- 
rena internațională, a declarat 
ziarului din Madrid Luss

Suarez, actualul antrenor al re
prezentativei Spaniei. O apre
ciere din partea unuia dintre 
tehnicienii care se afirmă, in 
plus un bun cunoscător al fot
balului din țara noastră. Da, 
selecționata noastră a dovedit 
că bilanțul său de toamnă ne-i 
intîmplător, nu este urmarea 
unor conjnoduri, â a valorii 
demonstrate ia teren M ilus
trate de tabelele de marcaj ale 
inlilnirilor de la Sofia si Bucu
rești.

Campanii de pregătire exem
plare- Fără îndoială. faptul că 
actualul lat înglobează jucă
tori de o certă clasă izitema- 
t tonală reprezintă na element 
important in construcția repre 
tentativei. Dar. o asemenea 
realitate na ar 6 fost fructi- 

ată fără ccntribuția tactori- 
ir direct implicați in preaen- 
irea unei formații puternice 

la stratul preliminariilor. Și 
trebuie s-o spunem din cepul 
locului. întregul proces al pre
gătirii s-a desfășurat ireproșa
bil, cu mult simț de răspun
dere și cu o competență remar
cabilă Pornind de la condu
cerea CLMJLFJS. cue ținu iod cu

DACI ADA DE IARNĂ 
LA STARTUL ETAPEI DE MASĂ

Luna noiembrie constituie — prin tradiție — 
momentul de start al etapei de iarnă a Daciadei, 
intimpinati pretutindeni cu acțiuni organizatorice 
adecvate, cu măsuri destinate să asigure, o dată 
eu primele întreceri, succesul marii competiții 
naționale.

In numărul de azi prezentăm cititorilor noș
tri unele măsuri concrete care s-au întreprins in 
citeva județe cu specific montan, in sprijinul 
reușitei Daciadei albe, al cuprinderii copiilor, 
tineretului, oamenilor muncit in atractivele-i ac
țiuni de masă. AW.WWWWWWW

Suceava: FULGII- ,,DE
Iarna pare și mai grăbită 

prin părțile nordice ale țării, 
în județul Suceava, spre exem
plu, care — se știe — are un 
statut de perimetru prin ex
celență al sporturilor de iarnă. 
Firesc deci ca, aici, planul pen
tru perioada anotimpului alb 
să fie și bogat, șl In... corelație 
cu antecedentele anilor trecuți.

Organele sportive locale, în 
colaborare cu alte foruri jude
țene. cele școlare și de tineret 
în primul riad, au avut in ve
dere o creștere a bazei de 
masă și in aria practicării 
sporturilor de sezon. O creș
tere numerici, din statistica 
preconizată fiind de relevat 
faptul că. pentru Dariada de 
iarnă 1968—1969, s-a stabilit ca 
un total (minim) de 1 800 pre
școlari și 3 800 de școlari să 
.nvețe să patineze, alți 2 500 
preșcolari și 4100 de elevi să 
deprindă .abc“-ul schiului. De 
asemenea, se prevede ca nu
mărul echipelor de hochei să 
ajungă în această iarnă la 8. 
De altfel, ca o măsură de spri
jin s-a decis, prin Inspectora
tul școlar județean, ca in toa
te zonele de deal șa de munte 
orele de educație fizică să se 
desfășoare cu preponderență în 
aer liber, avir.d ca temă la zi 
învățarea și perfecționarea la

PROBĂ" AU CĂZUT...
sporturilor hiber-„materiile" 

nale.
Atragerea 

retului la . 
discipline specifice anotimpu
lui rece se bazează nu numai 
pe ceea ce, desigur, va oferi 
natura în lunile următoare, ci 
și pe un cadru organizat care 
va... repeta, folosind și expe
riența anilor trecuți, o serie de 
acțiuni și întreceri devenite 
mai mult decît o tradiție lo
cală, un adevărat sistem com- 
petifional integrat in calendarul 
sportiv al iernii. Astfel, in... se
rie, vor fi din nou organizata 
„Festivalul sporturilor de iar
nă" și „Feerie pe luciul gheții" 
la Cimpulung Moldovenesc, 
„Săgeata zăpezii" la Botuș, „Cu
pa Suhardului" la Ciocănești, 
„Cupa Oușorul" la Dorna 
Candrenilor. „Floarea de colț" 
la Crucea, festivaluri și serbări 
ale zăpezii la Cirlibaba, Șaru 
Domei, Slatina, Vicovu de Jos 
și Marginea, precum și carna
valuri 
schiuri

Cum 
teaptă 
Primii 
căzut Curind, va veni și nin
soarea 
pistele 
iarnă.

copiilor și 
practicarea

a tine- 
acestor

alte Județe)

ONESCU

adevărată și... startul pe 
și piftiile sporturilor de

pe gheață și crosuri pe 
în diferite alte locuri, 
spun sucevenii, se aș- 
cu nerăbdare zăpada, 
fulgi, „de probă", au

(ta pag. 2—3 amănunte din

C.C.E. LA HANDBALSTEAUA S-A CALIFICAT IN TURUL II AL

Mihail VESA

Lăcătuș 0 pătruns in careu, port 
fault, dar... jocul continuă

învingătoare $i ieri (40 19) in meciul (0 Dalb Bânhasi Ankara

e P'ra 
PROFIR

Joi după-amiază, in Sala Ra
pid din Capitală, s-a desfășurat 
meciul retur din primul tur al 
„Cupei Campionilor Europeni" 
la handbal masculm dintre 
Steaua București și Ilalk Ban- 
kasi A. S. Ankara. La capătul 
unui meci spectaculos, handba- 
liștii bucureșteni au obtinut o 
categorică victorie eu scorul de 
44—19 (29—8). învingători șl in 
partida de la Ankara, campio
nii României s-au calificat in 
turul secund al competiției 
continentale nr. 1. cu scorul 
general de 68—12, succes pen
tru care merită felic.târ, deo
potrivă handbaliștii militari și 
antrenorii lor. Radu Voina șl 
Ștefan Birtalan.

Cum anticipam, victoria e- 
chipei Steaua, și dec: califi
carea in etapa următoare a 
C.C.EL, nu puteau fi puse la 
îndoială, succesul de ia Ankara 
(la cinci goluri diferență) 
nuntind acest lucru. Dar. 
presus de orice, trebuie
facem precizarea că handbaliș
tii militari au jucat mult mai 
bine decit cu cîteva zile îna
inte, experiența lor xxnpeVțio- 
nală șl valoarea de ansamblu 
a echipei detașîndu-se evident. 
Steaua s-a instalat -a cirma 
jocului de la primul fluier al 
arbitrilor sovietici Nikolai As
tafiev și Vladimir Rogunkov, 
atenți și exacți în decizii. pri-

a- 
mai 

să

mul goi fiind înscris de golge- 
terul partidei. Dumitru Ber
bece, in secunda 33 a partide.. 
S-a văzut dar că s'eLștii sini 
deciși să joace la turație ma
ximă chiar dacă oaspeții, cu 
numai 10 sportivi înscriși pe 
foaia de arbitraj, nu puteau e- 
mite prea multe pretenții. Așa 
se face că după 12 maiute sco
rul a fost de 7—1 în favoarea 
bucureștenilor, diferența pe 
tabela de marcaj cresdnd con
tinuu. In primele 15 minute de 
joc, în formația : Simion — 
Berbece, Dumitru, C’cu Ghl- 
meș, Stingă, Petre, Steaua se 
desprinde, pofta de joc a ex
tremei Berbece este evidentă. 
Dumitru șl Stingă Înscriu fără 
posibilitate de replică din 
partea portarului Sukru, au
torul unui spectaculos gol din 
poartă în poartă, iar Ghimeș 
accelerează și dă culoare ata
cului. Același aspect al jocului 
se menține și după introdu
cerea în teren a celorlalți ju
cători — Ștot, Niculac și mai 
ales Ionescu, in excelentă dis
poziție de aruncare la poartă, 
a lui Miricâ și Tudor după 
reluare.

După aspectul jocului, în 
care Steaua a oferit o bună 
mostră de handbal în viteză, 
cu multă mișcare în teren, 
scorul putea să fie și mai ca
tegoric avînd in vedere

(Continuare In pag. a 4-a)
Foarte curind asemenea imagini vom vedea la fata locului pe 
toate «arenele*  sporturilor ăe iarnă... Foto: Eduard ENEA

In jocurile duble din campionatul de polo

VICTORII DETAȘATE ALE E.ORMAȚIILOR OASPETE
Miercuri și joi s-au disputat 

la Arad ți Timișoara duble Ln- 
tilniri din cadrul etapei a opta 
a Diviziei A — seria I la 
polo:

VAGONUL ARAD — STEAUA 
9—17 (2—3, 1—7, 4—2, 2—5) si 
9—15 (2—3, 0—1, 4—1, 3—7).
Bucureștenii au arătat o dis 
poziție deosebită, impunîn- 
du-se categoric în fața întine
rite! formații locale. Vagonul 
a trebuit să se mulțumească 
cu... o repriză cîștigată și alta 
egală în cele două partide. Au

î-nscris Geambașu 3 + 8, Geantă 
3+1, Ragea 2+2, Fruth 4, -Va- 
moș 2+1, Nuțu 2+1, Miu 2, 
Chețan pentru învingători, res
pectiv Andrașoni 2+3, Urs 3+2. 
Popovits 3+1, 
Palotaș, Bella, 
chita și Gh. 
BERBECARU.

INDUSTRIA 
ȘOARA — 
RESTI 7—11 (3—2, 1—5, 2—2, 
1—2) șl 9—10 (4—4, 3—3, 2—2, 
0—1). In prima zi, deși au tno- 
tat mult, timișorenii au greșit 
copilărește, iar mai experi-

Brinzei 1 + 1. 
Arbitri : R. Ni 
Chirculete. (O. 
coresp.).
LINII TIMI- 

RAPID BUCU-

mentații jucători feroviari au 
profitat. In al doilea meci, gaz
dele au fost foarte aproape de 
(cel puțin) un rezultat de ega
litate. Autorii golurilor: Toth 
2+î, Sterpu 2, Deșliu 1 + 1, Le
derer 1+1, Grecu 1 + 1, Ursu, 
Friedman, Ziegler (I.L.T.), Hie 
2+3, Florincescu 2+3, Lupcscu 
2+1, Ștefănescu 1 + 1, Median 
2, Tufan, Tschiltsche, Neagoe, 
Abrii. Au arbitrat B. Băjenaru 
— V. Burdea. (C. CREȚU. 
coresp.).

Etapa a IX-a are loc sîmbătă 
și duminică.

Ml BOXERI, MEDALIATI Al C.E. SAU DEBUTANTI,

mai trecut pe la să- 
antrenament din ora- 
fiindcă atunci cirid te 
ring adversarul nu te 

cum țl-ai petrecut

Cristian Ionescu (15), urmărit atent de Marian Dumitru, aruncă 
spectaculos la poartă. Foto: Aurel D. NEAGU

După Campionatele Europene 
de box pentru juniori (desfă
șurate în luna august In Polo
nia), unde tinerii noștri pugi- 
liști au cucerit șase medalii — 
prin tot atîția participanți — 
antrenorii Gheorghe Ene și Va- 
sile Bala le-au acordat elevi
lor lor o binemeritată perioa
dă de odihnă și refacere. în a- 
ceste zile, cei doi tehnicieni, 
cărora li s-a alăturat șl Ca- 
ijstrat Cuțov, au convocat lo
tul de juniori în vederea par
ticipării la ultimele competi
ții 'importante ale anului : Bal
caniada din Iugoslavia (ultima 
decadă a lunii decembrie) și 
turneul de Ia Tbilisi.

I-am revăzut pe tinerii noș
tri boxeri în plină „campa-

nie“ de antrenamente. Comple
xul sportiv „23 August" este o 
gazdă primitoare. Sala de box, 
terenurile din jur sînt la dis
poziția pugiliștilor. Readapta
rea la efort s-a făcut... din 
mers. In timpul vacanței, bă
ieții au 
Iile de 
șele lor, 
urci în 
întreabă 
timpul liber, ba din contră...

Gheorghe Ene spune: „Avem 
20 de tineri în pregătire. Celor 
vechi, cu performanțe,, li s-a 
adăugat un grup nou, talentat, 
cu perspective mari de pro
gres. Sper că vor călca pe 
urmele înaintașilor lor, care 
au înregistrat performanțe re-

marcabile pentru boxul nostru 
juvenil". ;

Reîntîlnire plăcută și pentru 
reporter cu medaliații C.E. de 
de la Gdansk. „Semimusca“i 
Petrică Paraschiv cel care a 
ratat medalia de aur din cau
za îmbolnăvirii din timpul 
competiției, a fost supus unei 
intervenții chirurgicale șl. du
pă o perioadă de convalescen
ță. și-a reluat antrenamentele, 
lucrează cot la eot cu ceilalți, 
sperînd la noi performanțe. La

Paul IOVAN

(Continuare In pag. a t-a)



COMPETIȚIILE DE MASA

uroșov • OBIECTIVUL PRINCIPAL: DIN NOU POZIȚII FRUNTAȘE

Prahova: SE DUBLEAZĂ
Este binecunoscută ponde

rea pe care sporturile de 
iarnă — fie la nivel de ma
să. fie la nivel de perfor
manță — o au în activitatea 
forurilor de specialitate pra
hovene. Mai ales pentru că, 
în afara tot mai numeroase
lor și fireștilor opțiuni ale 
cetățenilor de toate vîrstele 
din județ pentru sporturile 
pe gheață șl zăpadă, în sezo
nul alb se produce o adevă
rată avalanșă de amatori ai 
acestora din împrejurimi. Și 
mai ales din Capitală. Nu-i 
ușor să faci față atîtor ce
rințe locale și extra-județene, 
să asiguri condiții cît mai 
bune ca toată lumea să fie 
mulțumită.

Pentru C.J.E.F.S. Prahova 
și unitățile sportive subordo
nate din zonele montane, pre
gătirile pentru noua etapă de 
iarnă din cadrul ediției a 
Vl-a a Daciadei, cu finale pe 
țară, au comportat o serie.de 
măsuri speciale în această 
direcție, din care desprindem 
cîteva, , menite să stimuleze 
activitatea de masă (ca o con
diție fundamentală a ridică
rii 
din 
este 
rea 
lare __________
orele de educație fizică să se 
desfășoare pe... schiuri, să
niuțe sau patine pe parcursul 
întregii perioade cît vor e- 
xista zăpadă și gheață. Apoi, 
trebuie subliniată inițiativa 
constituirii (în conlucrare cu 
Inspectoratul școlar) a 
cercuri cuprinzînd peste

nivelului performanței) 
județ. In primul rînd, 
de subliniat recomanda- 

ca în toate unitățile șco- 
din localitățile montane,

19
500

de elevi cu aptitudini 
schi (fond și alpin), 
sau sărituri, pentru 
(viteză și artistic), hochei sau 
sanie. Aceasta, în urma unei 
testări a întregii populații 
școlare. De asemenea, s-au 
luat măsuri pentru dotarea 
acestor cercuri cu materialele 
necesare (inclusiv amenajarea 
pe lingă școlile desemnate a 
unor țnrtii-școală și a unor 
patinoare naturale), pentru o 
mai bună organizare a acti
vității de inițiere în rîndul 
tuturor categoriilor de cetă
țeni, de atestare a monitori
lor pentru școlile de schi care 
urmează să funcționeze în 
această iarnă în masivul Bu- 
cegi, precum și de formare 
a instructorilor pentru toate 
disciplinele iernii. în fine, 
ceea ce ni se pare mai im
portant, în sistemul compe
tițional județean, a fost con
siderabil mărită ponderea 
competițiilor rezervate copi
ilor și juniorilor, iar volumul 
întrecerilor de masă rezerva
te celorlalte categorii de ce
tățeni au fost dublate. Im
presionantul buchet de com
petiții din cadrul Daciadei va 
mai cuprinde în acest sezon 
cîteva acțiuni de mare atrac
ție, cum sînt cele intitulate 
„Flori pe gheață**  (pe pati
noarul din Ploiești), 
tonul zăpezii4* (la 
„Carnavalul zăpezii44 , „ _ 
naia) sau expoziția filatelică 
în temă <la Bușteni).

Așadar, o paletă îmbogățită 
de activități, la care se vor 
adăuga, desigur, cele ale nu
meroșilor oaspeți din țară...

pentru 
biatlon 
patinaj

„Mara- 
Azuga), 
(la Si-

Bistriți-Năsâud: CONDIȚII OPTIME PENTRU
REUȘITA NOULUI SEZON

Bis-Sportivii din județul 
trița-Năsăud ne-au obișnuit 
cu frumoase rezultate obți
nute pe pîrtiile de schi, sanie 
și bob. Cum știm, însă, suc
cesele nu au venit și nu vor 
veni niciodată de la sine. De 
aici și măsurile luate de 
C.J.E.F.S. Bistrfta-Năsăud, în 
colaborare cu Comisia jude
țeană pentru coordonarea ac
țiunilor din cadrul Daciadei, 
în vederea asigurării unor 
condiții optime de pregătire, 
de practicare a sporturilor de 
iarnă în viitorul sezon alb. 
Spicuim din acest plan — în 
parte concretizat — menit să 
ridice cota valorică a sportu
rilor de iarnă din județul a- 
mintit. • S-a reetalonat pîrtia 
de schi fond de la Piatra-Fîn- 
tîneie pe distanțele de 2 și

7,5 km, iar la nivelul muni
cipiului Bistrița a fost etalo- 
nată și omologată pîrtia de 
schi fond de 5 și 10 km ; • 
în colaborare cu Direcția co
mercială județeană s-au luat 
măsuri pentru asigurarea fon
dului de materiale necesare 
practicării sporturilor de iar
nă — schiuri, patine, legături 
de schi etc.; • Se acționea
ză pentru impulsionarea lu
crărilor la pîrtia de sanie de 
la Piatra-Fîntînele, urmînd 
să fie dată parțial în folosin
ță în acest sezon alb ; • E- 
tapa de iarnă a Daciadei ne- 
însemnînd numai întreceri pe 
pîrtii, în municipiul Bistrița 
este în curs de finalizare un 
club de șah cu circa 60 de 
mese de joc...

Brașovul are 
a-și menține o . 
frunte în Daciada albă, 
aici preocuparea pentru a 
îmbunătăți substanțial conți
nutul activității organizatorice 
și sportive de masă în sezo
nul de iarnă. Concret: fieca
re asociație sportivă va ini
ția cel puțin 5 acțiuni de 
masă pentru învățarea și 
practicarea schiului și patina
jului, iar în toate localități
le se vor organiza centre de 
inițiere în schi, patinaj și 
săniuș. In perioada vacanței 
de iarnă a elevilor și stu
denților, în afara acțiunilor 
destinate să aprooie tinere
tul studios din județ de spor
turile sezonului alb vor fi 
organizate, la Poiana Brașov, 
grupe de copil (pionieri în 
speță) pentru învățarea schiu
lui alpin. Pentru a acoperi 
necesarul
C.J.E.F.S. Brașov a inaugu
rat cursuri de pregătire a 
unor instructori și arbitri cu 
participarea a peste 160 de 
foști sportivi, schiori și pa
tinatori. în dorința de a con

ambiția de 
poziție de 
— — De

de tehnicieni,

solida și spori baza materia
lă pentru practicarea sportu
rilor de iarnă, au fost luate 
măsuri pentru reamenajarea 
unor pîrtii de schi și sanie, 
precum și a unor patinoare 
naturale. Numărul acestora 
trece de 80 în întregul județ.

în fine, în plan propagan
distic este de semnalat fap
tul că a fost redactat un ca
lendar sportiv, care cuprinde 
în afara unor întreceri spor
tive simple (la nivelul asocia
țiilor sportive din școli și 
din întreprinderi), concursu
rile care și-au statornicit o 
tradiție în județ, ca de pildă 
„Cupa 
Bunloc", 
schiuri", 
Meridionali" 
tonului pe 
participanților 
albă pe care 
activiștii din 
circa 130 000 
Dar, ca și în 
(și mai ales 
meteo au fost favorabile), o 
asemenea cifră se dorește 
rămînă strict orientativă.

Șirnea", „Trofeul 
„Fiii Săceleni pe 

„Cupa Carpaților 
și „Luna mara- 
schiuri". Cifra 

la Daciada 
și-au propus-o 

Brașov este de 
persoane fizice, 
anii precedenți 
cînd condițiile

să

Harghita: ÎNTRECERILE- PE ASOCIAȚII 
Șl LOCALITĂȚI - PREOCUPARE DE SEAMĂ

Cînd este vorba de prepara- 
tivele în vederea unui nou șe- 
£on competițional intr-un județ 
sau altul toate drumurile duc 
la... C.J.E.F.S; Discuția noastră 
cu tovarășul Sigmond Balogh, 
președintele C.J.E.F.S. Harghita, 
a început printr-o comparație 
semnificativă: „Deoarece jude
țul Harghita se află la... polul 
frigului din țara noastră, sîn- 
tem înclinați să-i identificăm 
adesea pe iubitorii sporturilor 
de iarnă cu cei care, in alte 
locuri, sînt pasionați exclusiv 
de fotbal. Adevărul este că ti
nerii și vîrstnicii sînt, ca să 
spunem așa, receptivi la tot ce 
le poate oferi anotimpul alb în 
materie de sport. Aceasta ne 
obligă, o știm bine, cu atît 
mai mult, cu cît în fiecare an 
numărul amatorilor de sport 
crește". Și, ca atare ce măsuri 
ați luat? „Pîrtia de sanie de la 
Sărmaș, cele de schi de la 
Gheorgheni, Toplița. 'Miercurea 
Ciuc, Harghita Băi, Bălan și 
altele au fost curățate, lărgite 
și modernizate. Se lucrează la 
elaborarea documentației pen
tru pîrtia de schi alpin de la 
Tusnad-Băi. Cele peste 20 de 
patinoare naturale, dintre care 
18 cu mantinelă, au fost reno
vate, pistele naturale de pati
naj viteză de la Miercurea 
Ciuc și de pe Lacul Clucas din 
Tușnad Băi sînt în așteptarea 
înghețului, iar patinoarele aco
perite de la Miercurea Ciuc și 
Gheorgheni au o activitate 
proape non-stop, 
și un

centre de inițiere înganiza noi ______r___ ___
sporturile preferate, Iar numă
rul cadrelor tehnice se va mări 
cu încă 100 de instructori de 
hochei, patinaj, schi și săniuș, 
recrutați din foștii camnioni

cu

a-
Am alcătuit 

repertoriu sportiv mai 
bogat, începînd cu tradiționale
le competiții intitulate -'Mara
tonul sănătății», «Pro-familia» 
și terminînd cu unele inedite 
ca super-cupa -«Tot înainte», 
la hochei, -«Prietenii crosei» sau 
«Festivalul schiului». Vom or-

recrutați din 
sau profesori de educație fizi
că, care vor " ' ’ "
pași ai talentelor pe _______
promovării în secțiile de per
formanță... învățind din minu
surile trecute, va trebui să ur
mărim cu mai multă stăruință 
desfășurarea etapelor de masă, 
să găsim forme mai variate, 
mai aproape de dorințele tine
rilor, în așa fel ca să ciștigăm 
noi adepți ai exercițiului fizic".

Interlocutorul ne mai mărtu
risește că are unele probleme 
legate de asigurarea echipa
mentului și materialelor spor
tive, factorii de răspundere ne- 
onorînd repetatele cereri. Deși 
necesarul- asociațiilor sportive 
a fost înaintat Direcției comer
ciale județene, în rafturile ma
gazinelor cu articole de sport 
continuă să fie insuficiente e- 
chipamentul pentru hochei, 
ghetele cu patine, săniile sau 
puloverele de schi pentru șco
lari. Am semnalat aceste 
aiunsuri, întrucît ele pot 
strînge aria competițională 
iarnă. Tineretul, cu cerințele 
lui mereu sporite, fixea-ă la 
un punct foarte înalt obligați
ile producătorilor d-e articole 
sportive. Nu-i păcat să facem 
rabat la acest eanitol tocmai 
cînd este vorba de condițiile 

fortificării prin ’sport 
sănătății?

Grupaj realizat.de 
Aurelian BREBSANU 
Traian IOAN1TESCU 

George ROTARU 
Tiberiu STAMA 
Vasile TOFAN
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REV
Timpul trece, lunile de va

ră au rămas doar o aminti
re... Este vremea plăcutelor 
aduceri aminte și iată o în
trebare ce ne străbate gîndul: 
ce-au mai făcut laureații 
Campionatului Mondial - pen
tru copii de la Timișoara? 
N-am uitat de ei, acești ti
neri laureați români ai gran
dioasei competiții din zilele 
de august, l-am urmărit în 
alte ieșiri de concurs. Presa 
a consemnat astfel prezența 
Corinei Peptan, campioana 
mondială a categoriei de 10 
ani, la startul recentului fes
tival 
deal, 
locul întîi în secțiunea*  femi
nină 
trătescu („bronz*  
ria 14 ani) s-a remarcat în- 
tr-un turneu desfășurat în 
Polonia, iar Dieter Nisipeanu 
și Horia Nuțiu („capete de 
afiș" la cat. 12 și, respectiv 
14 ani) au ocupat locurile 
la Cupa „Steagul Roșu", 
Brașov. Poate, cel mai 
tisfăcut de bilanțul său 
după ..Mondial" trebuie 
fie Gabi Schwartzman, vice- 
campionul categoriei 12 ani. 
care a strălucit *la  ‘
(Belgia), alături de 
maestru Florin 
situîndu-se nrintre 
competiției de seniori!...

Din această ultimă partici
pare de concurs, iată mai 
jos o mostră a talentului a- 
cestui autentic campion în 
devenire, o partidă pe care o 
redăm integral, în notat! e. 
Să subliniem că învinsul mi
cuțului nostru șahist bucu- 
restean este D. nici, un ma
estru internațional

,carte de vizită" 
bilă (Elo 2420). 
Schwartzman-îlici • 
1988) l.CfS Cf6 2.b3 
Nb7 4.g3 dG S.Ng2 Cbd7 R.0-0 
gG 7.c4 a6 8.Cc3 b:c4 9.h îr4 
Ng7 lO.Tbl 0-0 ll.Nal TbS 12. 
Dc2 e5 l?.d3 Cc5 14.Cd2 
15.R:g2 T:bl 16.T:bl na" 
17.Rgl CeG 18.CF3 Cg4
Ch« 2O.Db2 f5 21.Db7 DeS 22.

„Spartac ’88“ de la Pre- 
unde a luptat pentru

a turneului. Andrei Is-
la catego-

Ostende 
marele 

Gheorghiu, 
fruntașii

cu

CE SINI

23. 
C:i
Rl
30 

f3~

Cd5 Df7 
25.Cg5 !
27.T :g7+ 
Rg2 Cg8 
32.N :e5!

Mai aruni 
supra diag 
mutare de 
stramă toat 
lui, dar ace 
tuși, să-și 
fel rezisten 
cu retrager 
temă de ai 
atenția citi 
ales că în 
nată, cîștig 
mai specta.

iugoslav 
resnectg- 
Așadar: 

(Ostende 
b5 3.Nb2

între tim] 
vietică s-a 
pentru titlv 
Maia Cibui 
trează titli 
șalangera j 
S-o reîntîli 
mondială î 
revenind 1 
marele ma 
citată rînd 
mutări, s-; 
Re4, Tb‘ 
— Rc4,J 
h7 și i _ 
grele) își • 
torie: 9...
H.Re3 T:g4 
ducătorul t 
mai puțin 
stîng de^co 
cut învins-.

„OCOLIȚI- UNI
DE ANTRENORII NApC

corn
eei mai 

echipa

BADMINTON. • la RECENTA finală 
republicană a „Cupei U.T.C.", ediția a X-a, 
contribuția activului asociației sportive 
Gloria Timișoara (președinte, ștefan Nia- 
ry) la reușita întrecerilor a fost remarca
bilă. Este un punct de vedere exprimat 
de toate delegațiile prezente la competiție. 
Badmintonul cunoaște o mare deschidere 
printre tinerii de la A.S. Gloria. care pro
mit să se impună în plan republican be
neficiind și de tehnicieni competent! și 
pasionați în rîndul cărora se află si an
trenorul Sandu Ștefan Măgureanu. (T.St.).

HANDBAL, galeria din tribunele Să
lii Sporturilor „Dacia" din Buzău, prezen
tă la întîlnirea dintre formația bucureștea- 
nă Dinamo și ETI Biskiiileri Spor Kulubu 
din Eschișehir (Turcia), în cadrul Cupei 
Cupelor, striga, la un moment dat: ..Dina
mo! Dinamo! Hai Dinamo... Buzău’" Do
vadă a simpatiei de care se bucură echi
pa noastră fruntașă de cînd s-a hotărit ca 
întreaga ediție a actualului campionat in
tern să o joace în acest oraș. în cazul 
meciurilor socotite pe teren oro or iu • 
PENTRU CA reușita întrecerii să fie de
plină. mai multe unități buzoiene (nu 1" 
enumerăm, pentru că, fiind prea multe 
am risca să omitem vreuna) au contribuit 
cu întreaga lor... „ospitalitate44 — cum fru
mos se exprima președintele C.J.E.F.S., 
Nicolae Dragu — la o ședere cît mai plă
cută la Buzău a celor două formații • 
ARBITRII buzoieni au ajutat efecJv la 
partea... scrintică a meciului. Astfel, Ro
meo Tamandi și Nicu Iancu („cavaleri in
ternaționali" ai fluierului) au completat 
foaia de arbitraj, în timp ce Constantin 
Cănățînă, Gheorghe Mihalascu, Traian Fne. 
au fost pregătiți ca, în orice clină, să dea 
o mînă de ajutor. « SA NOTAM. în sfîr- 
sit, frumoasa ținută a programului meciu
lui realizat de loan—Chilom, cel care de 
multă vreme contribuie cu pasiune și pro- 
fesionalitate la o mai bună cunoaștere a 
snortuiui diimamoviisit. (I.-Gv.). DUPĂ o 
călătorie, cu întreruperi, încenută sîmbă- 
ta trecută la Ankara Ia ora 4, încheiată 
duminică dimineață, la Otopeni, tot la ora 
4. handbaliștii echipei Steaua meritau, fi
rește, ore bune de odihnă în vederea înce
peri! pregătirilor pentru manșa a doua a 
turului I în Cupa Campionilor Europeni, 
în compania echipei turce Halk Bankasi 
A.S. Ankara. Și toată lumea așa a proce-

Munteanu (din 
Cristian 

10 în 
echipa 

II Mecos în partida cu Celuloza 
^Prăila, meci din cadrul Diviziei B, de tine

ret. Și aportul lor la obținerea victoriei a 
fost substanțial, deopotrivă în poartă sau 
în atac (Ionescu a fost golgeterul echipei!). 
O dovadă în plus a pasiunii și dragostei 
pentru handbal, pentru sport, a celor doi 
modești și harnici jucători care n-au pre
getat „să coboare" de la Cupa Campionilor 
Europeni la Divizia B. (M.V.).

7////////////////^^^^

dat, mai puțin Nicolae 
nou acest admirabil sportiv!) și 
Ionescu, prezenți duminică la ora 
Sala Floreasca pentru a întări 
Steaua

'iiniHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiinn
• „REZULTATUL meciului nostru cu Poli

tehnica este firesc, declara conducătorul 
echipei MAS Nea Elveția Atena, Nikos 
Arghiropoulos. Avem doar cinci aai de 
existentă, din care trei am avut un antre. 
nor polonez, căruia ii datorăm jocul prac
ticat de băieții noștri, pe care înțeleg că 
îl apreciați. Dacă Politehnica Timișoaia ar 
fi întilnit pe una dintre primele două e- 
chipe din clasamentul Greciei pe anul tre
cut — noi am ocupat locul al treilea — 
cu totul altul ar fi fost rezultatul... (M.C.)

LUPTE. FOSTUL VICECAMPION MONDI
AL (categoria 82 kg) Ion Enache a deve
nit, de cîtva timp, arbitru. Șj încă unul 
destoinic, care cunoaște foarte bine 
te tainele acestui sport. A demonstrat 
cestea în reuniunea din ultima etapă 
Concursului pe categorii de greutate și 
chipe, desfășurată în sala Steaua: el 
dictat, în colaborare cu reșițeanul I. 
nescu, decizii necontestate. Așa cum 
dori să se întîmple mereu... (M.rr.).

toa- 
a-

e- 
a 

lo
am

RUGBY. S-A ÎNTÎMPLAT duminică, 
meciul Dinamo — Steaua, așa cum s-a 
tîmplat de atîtea ori în ultima vreme,

...................... ..

la 
în
de

cînd cu „inovația" de regulament: aflat la 
circa zece metri de propriul spațiu de țin
tă, dinamovistul Copil a cules un balon și, 
în loc să-1 trimită direct în margine, cum 
se obișnuiește în toată lumea iugbyuiui, 
s-a întors, a alergat... înapoi (!), dincolo 
de linia butului, pentru a șuta. Tot în 
margine, firește, dar numai din locul a- 
mintit, de unde se poate șuta mingea — 
în campionatul nostru numai! — fără ris
cul de a primi o lovitură indirectă în ca
zul în care balonul nu atinge painintul 
înainte de a părăsi terenul. „Cînd vom 
reveni la adevăratul rugby?!?", a întrebat 
cu glas tare cineva. Din cîte aflam, se va 
juca și la noi (din nou) după regulamcn-- 
tul internațional cu începere din primăva
ră. Ceea ce nu poate, desigur, decît să-i 
bucure pe marea majoritate a specialiști
lor și spectatorilor (G.R.). e CU TOTUL 
remarcabilă reintrarea (după o atit de 
lungă absență) a tînărului internațional 
Cristian Raducanu în rîndurile formației 
Dinamo, după cum nu a trecut neobservat 
nici faptul că lipsea din teren puternicul

- înaintaș Gheorghe Caragea, pe care un 
accident (recidivat) îl ține, deocamdată, de
parte de sportul căruia 1 se de/otează de 
un bun număr de ani. Ce să spunem însă 
despre Cornel Popescu, rapida aripă — a 
cucerit în trecut Trofeul Sportul pentru 
eficacitate! — care nu a fost reținut nici 
măcar ca... rezervă. O situație cel puțin 
bizară. In ceea ce o privește pe Steaua, 
două observații: prima, îl vizează pe D. 
Alexandru, despre a cărui neprezența în 
teren ne-am exprimat părerea in cronica 
meciului (el a fost folosit, în schimb, 
miercuri): a doua, pe C. Iosef, acest tînăr 
flanker atît de apreciat pe cînd juca în 
reprezentativele de juniori și tineret, car? 
acum stă pe banca de... rezerve, jucind, 
din cînd în cînd. doar puține minute, in 
care, firește, nu-și poate exprima adevă
rata sa valoare. a DIN NOU o observație 
cu privire la arbitri. în cele 14 meciuri ’ 
de duminică ale Diviziei A (6 în scria I 
șl alte 8 în cele două grupe ale serjei a 
n-a) au fost programați 13 „cavaleri ai 
fluierului" din Capitală și doar... unul dir. 
provincie (constănțeanul V. Chirondojan'! 
Proporția de 13/1 ni se pare cu totul nepo
trivită cu realitatea răspîndirii rugby ului 
în țară. Cei ce se ocupă cu „delegările" 
arbitrilor sînt — probabil — de altă pă
rere... (D.C.).
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Puternică, 
petitivă la 
înalt nivel, 
noastră reprez jnta- 
tivă de rugby a 
avut în ultimii doi 
ani cîteva „specta
culoase derapări", 
coborînd vertăgiimos 
cota valorică înal
tă) a rugbyului ro
mânesc. S-au făcut 
în ultimul timp tot 
felul de 
pentru a 
„mașina" ; 
ția cea bună, 
rezultatele 
(uneori) au 
nat (de cele 
multe ori) 
părătoare 
(vezi 
severe din C.E. 
la Agen 3—49 
Alma Ata 
dovedind 
sul de 
(selecție, 
tehnică, 
moral-volitivă 
nu e încă nici bi
ne precizat, nici 
consolidat.

Spunem toate 
cestea în 
cînd, iată, 
pie cu pași 
meciul cu 
dii mtot dea-uma cel 
mai dificil test din 
cariera rug’oyștilor 
tricolori (excluzînd 
bineînțeles, meciu
rile de la ultima 
Cupă Mondială). 
Sigur, în scurtul 
răgaz pînă la 26 no
iembrie. mu se not 
face miiou-mi, dar 
toți cei c 2 iubesc 
sportul eu 
oval — au 
să pună 
pentru a 
ta „XV-le" 
miei la 
/■to-cmai 
este aitit 
jant !) 
maxim i 
lităților 
tmale.

Un 
puternic.

încercări 
repune 

pe direc- 
dar 

pozitive 
alter- 

mai 
cu su- 

nereușite 
înfrîngerile 

de 
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9—23), 
că o rece- 
redresare 
instruire 

tactică, 
etc.)

muitemiice, 
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și la o 
lă" i 
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noi ?
a sa 
dacă 
gătirii 
buni. .
oioana 
bună 
țară, și -a 
lnmitele 
cdiuil cu 
mata armatei 
vietice. cînd, 
înviingătoar 2.
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..națio na- 

puit?mrcă. Cum 
luerurile la
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contextul 
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repezi 
Franța.

bailoniul 
datoria 
umărul 
prezen- 
Româ- 

acest meci 
pentru că 
de aintga- 

la 
al

nivelul 
po si bi

sate ac-

campionat 
cu echipe

primnt (la Bucu
rești) 4 eseuri !.
și în partida cu 
Armata fjanoeză.

Momtargii'S : 10
șl în jocul 

campionat de 
trecută 

(7—15) 
mu ? 

întîlnil - 
cu 

Alma

—16, 
de 
dumin’i'ca 
cu D’namo 
și — de ce 
chiar în 
,rea pd-erd-uită 
U.R.S.S., la
Ata. unde ..blocul 
stelist" a fost pre
zent în teren cu 10 
titulari ! f 
cei de 
Simplu, 
alcătuiește 
niațibinâlă să se in
to arcă privirile si 
spre „curtea" ce
lorlalte formați i. 
Nu ni se nare 
mal, de nil dă. 
tru a da un 
giur exemplu, 
viiceeam piioa na

Știința CHMIN 
Mare, să rri 

în
un 

(!?).

Si atunci. 
făcut ? 

Cînd se 
» îChor:;

nor- 
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s-’in- 
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Ba’a 
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• Tragerea LOTO obișnuită 
de astăzi, vineri, 4 noiembrie, 
va avea loc în București, în 
sala din str. Doamnei nr. 2, 
începînd de la ora 15,50. As
pecte de la operațiunile de tra
gere vor fi transmise la ra
dio, pe programul I. Ia ora 
16,35. Numerele extrase vor fi 
transmise și în reluare, pe a- 
celași program, la ora 23,05, și 
mîine, sîmbătă, 5 noiembrie, 
la ora 8,55.

9 Au mai rămas NUMAI 
DOUĂ ZILE pînă ia termenul

ADMII
limită d< 
cu nume 
și acela 
nelor PB 
cursul să 
cuprinde 
campiona 
Desigur 
anuntat, 
SPORT i 
tinuare 
cursul in 
9 noieml

serie.de
realizat.de
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INTRE DOUA KIERCURI**  ALE FOTBALULUI NOSTRU

Victoria, din cadrul etapei 
Xl-a a Diviziei A. Meciul va 
condus de I. Tărcan (Tg. 
reș), ajutat de V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin) șl I. Niculițov 
(Focșani) șl va începe la ora U.
• MÎINE, în cadrul aceleiași 

etape a Diviziei A, vor avea loc 
întîlnirile Sportul Studențesc — 
Steaua și Dinamo — Jlacăra 
Morenl, celelalte jocuri urmind 
a se disputa duminică.
• DE LA F.R.F. Marți 8 no

iembrie, la sediul F.R.F. va avea

moment. Desigur că pretutin
deni în tară, la toate agențiile, 
vinzătorii voanți și unitățile 
mandatare (comerț, cooperație, 
turism, poștă etc.) part'.cipanții 
își pot verifica șansele ia seri 
ile obișnuite LOZ în PLIC cu 
posibilitatea de a obține cîș- 
tiguri dintre cele mai atractive.

• CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 28 OCTOMBRIE

Sc reia și campionatul
succes, așadar, al 
noștri într-o lm-

Un nou 
fotbaliștilor 
portantă confruntare interna
țională. întrecînd, miercuri, în 
propriul fief, echipa Greciei, 
„unsprezecele" tricolor a con
firmat startul bun luat cu două 
săptămîni în urmă, la Sofia, o 
victorie cu 3—1 în dauna selec
ționatei bulgare. De astă-dată, 
pe „Ghencea", la sfîrșitul celor 
90 de minute, tabela electroni- 
că a arătat 3—0, dar, la o re
vedere a celor petrecute în te
ren, se poate spune că scorul 
putea fi și mai lejer în fa
voarea culorilor noastre ; în- 
tr-atît de clară a fost superio
ritatea de ansamblu a forma
ției tricolore, la jocul ei mo
dern și spectaculos fotbaliștii 
greci văzîndu-se nevoițl să 
răspundă adesea prin încercări 
neregulamentare de recuperare 
a mingii (inclusiv în suprafața 
de pedeapsă), nu întotdeauna 
sancționate de arbitrul austriac 
Hubert Forstinger. Depășiți net 
la capitolul tehnicitate, Anas- 
topoulos et comp, s-au văzut 
întrecuți și în planul tactic, 
jocul lor la ofsaid fiind contra
carat, inteligent, prin lansarea 
pe spații libere a omului din 
linia a doua, cum a fost atunci 
la faza în care Iovan a scăpat 
de unul singur pe flancul 
drept al atacului și cînd, să 
ne reamintim, putea să înscrie.

FRUMOASA TOAMNĂ A ECHIPEI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

cea a forului dc specialitate, 
implicată permanent în aceas
tă acțiune, și ajungînd la ve
rigile de bază ale selecției, clu
burile fruntașe ale fotbalului 
nostru, am înregistrat eforturi 
și preocupări deosebite care 
și-au arătat roadele. Ajungînd 
la operația propriu-zisă a se
lecției și pregătirii, să subli
niem în primul rînd orientarea 
și constanța cu care antreno
rii E. Jenei și C. Drăgușin au 
acționat. Să ne gindim la cla
ritatea cu care s-a procedat la 
alcătuirea lotului. Să nu uităm 
curajoasele degizii privind re
facerea psihică a lui Lung, a- 
legerea titularului pentru pos
tul de fundaș stînga, stabilirea 
planurilor tactice pentru am
bele întîlniri. Sprijiniți perma
nent de biroul federal, de acti
vul federației, cei din condu
cerea tehnică au lucrat cu mul
tă încredere și siguranță și re
zultatele s-au văzut. Nu tre
buie să uităm pe ceilalți com- 
ponenți ai „statului major", 
medicii FI. Brătilă și P. Ben- 
diu, care au rezolvat cu mare 
operativitate toate cazurile ivi
te (ultimul, cel al lui Belode- 
dici, refăcut într-un timp re
cord). Să-l amintim și pe N. 
Răducanu, util în toate com
partimentele, și, pentru munca 
nevăzută, dar prețioasă, pe 
masorul L. Buluș. Aici este 
momentul să amintim și des
pre orașele Brașov și Galați, 
gazde primitoare și atente ale 
„tricolorilor", de contribuția 
antrenorilor C. Ștefănescu și 
I. Sdrobiș în desfășurarea pro
gramului, a meciurilor de ve
rificare.

Coechipieri în națională și 
prieteni statornici. Cei care au 
trăit mai mult în preajma „tri
colorilor" în aceste zile au 
constatat ce ambianță frumoa
să domnește în sinul echipei 
naționale. Programul s-a des
fășurat într-o notă de disci
plină totală, raporturile dintre 
antrenori și jucători sînt des
tinse și de puternică înțele
gere. Dacă mai era nevoie să 
se dovedească ce rol joacă u- 
nitatea sufletească pentru o e- 
chipă, apoi această probă s-a 
dat în 
toamnă 
că noii 
primiți 
ajutați 
de joc. spune 
foarte 
psihică reală 
lotului. L-am 
pe Lăcătuș încurajîndu-1 r 
Sabău, cu care acționează pe 
aceeași parte. Sau pe Cămăta- 

întreaga campanie de 
a calificărilor. Faptul 

sau mal noii veniți sînt 
cu mare căldură, sîni 

să intre în mecanismul 
de asemenea 

despre legătura 
a componenților 

văzut, nu o dată, 
pe

mult

STAI LOrO-PROMOSPORF IMORMEAZĂ
biletelor 
precum 
buleti- 

1 con- 
js care 
le dir. 

fotbal, 
m mai 
RONO. 
în con 
u con- 
âercuri. 
im ir>-

scrise meciuri din returul com
petițiilor europene interpiuburi.

© Continuă să se afle îi) 
vinzare LOZUL TOAMNEI, 
misiune specială limitată. cu 
câștiguri suplimentare din fond 
special, care atribuie, pe lîngă 
autoturisme și importanțe sume 
de bani, numeroase TELEVI
ZOARE COLOR. De reținut, 
inși, că enrsiunea fiind limi
tată," se poate epuiza în orice

<ă-

pe echipa 
în fruntea 
primăvară, 
arena pre- 
va petrece

Meritele care revin antreno
rilor Emerich Jenei șl Cornel 
Drăgușin în pregătirea meciu
rilor cu reprezentativele Bul
gariei și Greciei sînt indiscu
tabile și iat-o acum 
României instalată 
grupei I pînă la 
cînd revenirea ei în 
liminariilor C.M. se .. . . 
în compania aceleiași partene
re de întrecere, echipa Greciei, 
pe care a întîlnit-o miercuri.

De pe această poziție (cîști- 
gată) a fotbalului nostru, tina 
de frunte în Europa, abordea
ză, miercurea viitoare, echipe
le noastre de club manșa a 
doua a turului II din cupele 
europene. Și dacă ar fi să lo
calizăm, deocamdată, doar la 
protagonistele Diviziei 
Steaua și Dinamo, ne este în
găduit să anticipăm că „trico
lorii" din aceste două echipe, 
coechipieri în jocul cu Grecia, 
vor aborda cu un bun moral 
returul cu Spartak Moscova și, 
respectiv, Dundee United, două 
teamuri redutabile, în pofida 
eșecurilor suferite de ele la 

26 octombrie. La prima reîntîl- 
nire cu campionatul unional, 
echipa lui Dasaev a confirmat 
buna formă sportivă și locul 
Pe „podiumul" clasamentului, 
întrecînd, cu 2—0, pe Dinamo 
Minsk, pe terenul acesteia. Un 
motiv în plus pentru Steaua 
de a pregăti cu toată atenția

A,

ru venind în ajutorul lui Gh. 
Popescu. Cît au lucrat la an
trenamente Andone și Belode- 
dici pentru sincronizarea cuplu
lui de fundași centrali, s-a vă
zut din randamentul dat de 
zona centrală a defensivei 
noastre. „Unitatea sufletească 
poate face dintr-o echipă mică 
o performeră, în schimb o e- 
chipă mare nu poate urca sus 
fără o deplină omogenitate su
fletească", ne spunea miercuri, 
după partidă, reputatul nostru 
tehnician Ștefan Covaci. Și ac
tuala reprezentativă, în care 
stilurile echipelor Steaua și Di
namo s-au îmbinat perfect, are 
o asemenea sudură morală".

Vin, acum, lunile de pauză 
de pînă la reluarea întrecerii 
din grupă. Luni da pauză ? Am 
greșit. Urmează partidele din 
cupele europene, în care sînt 
angajați marea majoritate a 
componenților lotului. Să le 
dorim să realizeze „o trăsură 
de unire" între succesele echi
pei naționale și cele ale clu
burilor lor, plasate și ele atît 
de bine în competițiile conti
nentale. Dar, în fapt, activita
tea lotului nu se oprește nici 
un moment. „Modul cum se vor 
pregăti mai departe toți com- 
ponenții lotului are o impor
tanță capitală pentru aborda
rea sezonului dc primăvară. 
Cele două partide au căpătat 
un caracter decisiv. Cu cît le 
vom prepara mai atent și mai 
din vreme, cu atît vom fi ca
pabili să atingem, atunci, o 
formă de vîrf, element asigu
rător pentru continuarea, în a- 
celași mod, a calificărilor", ne 
declara antrenorul C. Drăgușin. 
Și are perfectă dreptate.

Ne vom despărți de unul din
tre cele mai frumoase sezoane 
ale echipei naționale. Ne aflăm 
foarte aproape de unul, care 
poate fi Ia fel de fructuos, al 
echipelor de club pe scenele 
europene. O toamnă bogată 
pentru fotbalul românesc. 

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, LA ORADEA,_ ------------- ------- -------------- . se

va disputa partida F.C. Bihor — 
a 
fi 

Mu-

jocul din 9 noiembrie, cînd, în 
afara unui partener dornic de 
a se revanșa, ea va întîlni 
condiții improprii de joc ; un 
frig pătrunzător, care, la Mos
cova, a coborît, cu multe grade 
sub zero, mercurul termome 
trelor, precum și un teren în
ghețat. aproape zilnic curățat 
de zăpadă. Plecînd de la aces
te premise, demne de a fi lua
te în seamă și de... contracarat, 
își reia, astăzi, Steaua prepa
rativele cu efectivul complet 
Va fi mai mult un antrena
ment de pregătire a meciului 
din ziua imediat următoare, cu 
Sportul Studențesc, programat 
să se desfășoare pe terenul Po
litehnica. Antrenamentele for
mației noastre campioane vor 
continua pînă luni, cînd este 
prevăzută plecarea la Moscova.

Preparativele dinamoviștilor 
bucureșteni cuprind și ele un 
singur joc de campionat, ce) 
cu Flacăra Moreni. Apoi, pînă 
la ora meciului, din Cupa Cu
pelor, cu Dundee United, Mir
cea Lucescu și Florin Cheran 
vor conduce lecții cu caracter 
de finisare, în care, desigur, 
latura psihică (ca de altfel și 
la celelalte reprezentante ale 
fotbalului nostru) deține un loc 
important.

în sfîrșit, în aceeași notă de 
seriozitate se desfășoară și pre
gătirile echipei Victoria. în po
fida înfrîngerii suferite la 
Minsk, în tabăra reprezentan
tei noastre în Cupa U.E.F.A. se 
consideră, pe bună dreptate, că 
șansele ei se mențin intacte. 
Este o apreciere care are, fi
rește, în vedere în primul rînd 
faptul că echipa pregătită de 
Florin Halagian și Gheorghe 
Timar a avut o 
marcabilă și în . .
dentă, pierdută, cum se știe, la 
limită. Desigur că un punct de 
reper în ceea ce privește ac
tualul potențial al Victoriei il 
va reprezenta și meciul pe care 
ea îl susține, astăzi, la Oradea, 
în compania lui F. C. Bihor.

Trei echipe de club. Steaua, 
Dinamo, Victoria, și tot atîtea 
speranțe de calificare — în cel 
de-al 
balul 
ieste 
cese.

prestație re- 
manșa prece-

treilea tur — pentru fot- 
românesc, care, iată, tră- 
o toamnă bogată în suc-

Gheorghe NICOLAESCU

UN „SCENARIU" NESCHIMBAT?!
credem să fi existat 
în care să nu se fi'

Nu 
etapă 
consemnat ocazii uriașe de 
gol irosite de la numai 
cîțiva metri sau, de aseme
nea, situații în care tabela 
de marcaj să rămînă insen
sibilă la cifrele, uneori zdro
bitoare, din caseta tehnică. 
Și, totuși, cîteodată, de ne
înțeles, peste toate aceste 
adevăruri ale sportului cu 
balonul rotund se trece cu 
o condamnabilă ușurință, 
toată culpabilitatea pentru 
punctul sau punctele pier
dute — mai ales în propriul 
fief — fiind transferată in 
contul arbitrilor. Aparatul 
video face și desface, par
că prea mult, fazele unei 
poziții de ofsaid sau ale u- 
nei neregularități în careu 
comparativ cu celelalte as
pecte. la fel de importante, 
ale partidei.

Aceste considerente nu 
trebuie, însă, să conducă la 
concluzia că în materie de 
arbitraj situația este întot-

loc tragerea la sorți a brigăzilor 
de arbitri pentru seriile I și a 
n-a ale Diviziei B. Pentru seria 
a in-a. operația va avea loc 
o zi mai tîrzlu, miercuri, de 'a 
ora 8,30.

• LUNI, 7 NOIEMBRIE, la ora 
16, în sala I.S.B. din str. Berzei, 
va avea loc plenara antrenorilor 
de fotbal din București și Sec
torul Agricol Ilfov. Cu acest pri
lej va fi prezentat un relera* * 
despre pregătirea copiii.r și ju
niorilor la clubul Sportul Stu
dențesc. Va urma un film adec
vat temei. Prezența antrenorilor 
și Instructorilor este obligatorie.

2 variante 25% 
„Dacia 1300“ 
2 : 2 variante 

a 21.756 lei și 3 25% a 
- - - 100% a

997 lei .
lei ; cai. 

cat. 6 • 
l 575,50

1988. Cat. 1 : 1
— autoturisme 
(70 000 lei) ; cat.
100%
5 439 lei ; cat. 3: 7 
3989 lei si 32 25% a 
cat. 4 : 26.25 a 2.279 
5: 121 50 a 492 lei ;
291.25 a 205 Iei ; cat. X :
a 100 lei. Report la categorial:
35.931 lei. Autoturismele „Da
cia 1300“ au revenit participan- 
ților MXTEESCU FLORENTIN 
din Pitești și FUSEA TUDOR 
din București.

speranțelor

SOLUȚIA? PROMOVAREA CURAJOASĂ 
A TINERELOR TALENTE

din 
Dar

Se reia și campionatul spe
ranțelor. După cele 10 etaot 
consumate. Dinamo se află pe 
primul loc, poziție pe care s-a 
instalat în etapa a 2-a si pe 
care nu a mai cedat-o. deși a 
primit o replică foarte puter
nică, îndeosebi la Oradea (unde 
a obținut in extremis un punct 
ca urmare a ciștigării baraju
lui loviturilor de la 11 m) și 
la Craiova (unde a suferit pri
ma înfrîngere, în fața unei 
foarte ambițioase și talentate 
echipe de speranțe, provenită, 
în marea ei majoritate, 
centrul olimpic Viitorul), 
cum despre lider (antrenor: 
Constantin Frățilă și Iile Bălăci) 
am mai scris (subliniind valoa
rea grupului de juniori ai pro
moției 1988 și grija clubului 
din Șos. Ștefan cel Mare acor
dată tinerelor generații), de 
astă-dată dorim să ne oprim 
puțin asupra unor— neconcor- 
danțe existente între comporta
rea echipelor de seniori, a di
vizionarelor A, și evoluția 
garniturilor de rezervă; pentru 
că, în fond, rostul celor din 
urmă este tocmai acela de a a- 
sigura schimbul de generații.

Cluburile care și-au asigurat 
de-a lungul anilor pepiniere 
bine organizate. încadrate cu 
oameni pasionați, au reușit

14-:

6-

CLASAMENT SPERANȚE
1. DINAMO 10 8 1 1 22- 9 17
2. A.S.A. 10 7 0 3 25-14 14
3. F.C. Bihor 10 6 3 1 22-13 14
4. Univ. Cv. 10 6 2 2 31-19 13
5. Oțelul 10 5 1 4 19-13 11

■ 7. F.C. Argeș 10 4 3 3 15-16 11
Victoria 10 5 1 4 16-17 11

8. Steaua 10 5 3 2 18- 7 10
9. F.C.M. Bv. 10 4 4 2 19-13 10

10. „U- Cj.-N. 10 4 2 4 13-17 10
11. Corvinul 10 3 2 5 17-16 7
12. F.C. Olt 10 2 3 5 13-13 7
13. F.C. Farul 10 2 2 6 i4-ai 6

■15. F.C. Inter 10 3 2 5 10-20 6
Flacăra 10 3 1 6 12-22 6

16. Sp. Stud. 10 2 0 8 12-22 4
17. S.C. Bacău 10 2 1 7 7-18 4
1-8. Rapid 10 1 3 6 8-23 3

deauna roză. Nu, cîtuși de 
puțin, pentru că în acest 
sector de activitate mai 
sînt destule lucruri de pus 
la punct, atît în Diviziile A 
și B, cit mai ales în cel de 
al treilea eșalon fotbalistic. 
Cazul asupra căruia vom 
zăbovi puțin constituie, ne 
place să credem, unul izo
lat, dar care poate ridica u- 
nele semne de întrebare.

Am urmărit o partidă de 
„C“ (Unirea Pitești — I.U.P.S. 
Chitila 1—0), în care în
prim-plan s-au situat, de
departe, cei trei „cavaleri 
ai fluierului" (N. Arghîr — 
Gh. Păiș, ambii din Galați, 
și I. Pintilie — Tecuci). Un 
arbitraj părtinitor, în ma
niera, cum se spune, „totul 
pentru gazde, nimic pentru 
oaspeți". Am văzut semna- 
llzîndu-se o poziție de ofsaid 
chiar și atunci cînd fun
dașul gazdelor se afla cu 
4 (patru) metri (!) mai a- 
proape de linia 
porți, cartonaș galben ară-

propriei
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să-și formeze jucătorii de case 
au avut nevoie, chiar dacă unii 

. dintre aceștia au foșt promo
vați la alte cluburi. Trei exem
ple ni se par a fi cît se poate 
de convingătoare: Universitatea 
Craiova, Corvinul Hunedoara, 
F.C. Argeș. Numai că, iată, 
după 10 etape. A.S.A. Ig. Mu
reș și F.C. Bihor se află pe 
poziții foarte precare în 
trecerea primelor formații 
timp oe Ia speranțe, tot după 
10 etape, aceste echipe s-au 
interpus între Dinamo și Uni
versitatea Craiova. Cam Ia fel 
se prezintă lucrurile și cu Oțe
lul. Mai mult, și A.S.A:, și F.C. 
Bihcr, și Oțelul au bune echipe 
și în campionatul republican 
de juniori. Ce trebuie făcut, nu 
mai este nevoie s-o spunem. 
Se subînțelege. Iar pentru cei 
care nu vor să... înțeleagă, să 
le oferim și „cheia" proble
mei. „Deși avem in iot un grup 
de tineri foarte dotați — afir
ma nu demult antrenorul se
cund al craiovenilor, Nicoiae 
Zamfir — am considerat că e 
bine să incepem să-1 călim și 
pe acest Cristescu. un atacant 
puternic și ambițios. La Hu
nedoara a jucat puține minute, 
e adevărat. Dar dacă se va 
pregăti in continuare cu aceeași 
seriozitate, porțile echipei îi 
rămin deschise". Cu alte cu
vinte, promovări bine gîndite, 
în momente bine alese, pentru 
că numai așa pot fi aduși la 
marea rampă a fotbalului jucă
torii de care cluburile au ne
voie. Și nu numai cluburile, 
ci și echipele reprezentative. 
„Tineretul", care a învins marți 
formația Greciei în prelimi
nariile C.E., este alcătuit din 
jucători care au evoluat și la 
speranțe și care, încet-inoet, 
au pus piciorul și în Divizia A, 
pînă cînd au ajuns titula-i. 
Dar pentru așa ceva e nevoie 
și de puțin curaj.

Laurențiu DUMITRESCU

tat oaspeților pentru protes
te, în timp ce lovirea cu 
pumnul, într-un moment 
cînd jocul era întrerupt a 
portarului de la I.U.P.S. a 
trecut complet nesancționată, 
deși „centralul" se afla la 
numai doi metri!. . Și lista 
erorilor ar putea continua. 
O manle’ră de arbitraj ce 
a atras și protestele specta
torilor piteștenl, care și-ar 
fi dorit să-și vadă favoriții 
cîștigînd fără un astfel de 
sprijin. Cineva de lîngă noi 
susținea că Unirea are par
te, în partidele din depla
sare, de aceiași „scenariu". 
Sigur că aici este vorba de 
o ușoară exagerare, care 
însă ascunde un sîmbure de 
adevăr.

Cam în aceleași tipare 
s-au înscris și partidele Fo
restierul Băbeni — Tehno- 
metal București șl Electrica 
Titu — Progresul Energia 
București. Și exemplele nu 
se opresc, din păcate, aici.

Mihai CIUCA

Ik



ULTIMELE DOUĂ CONCURSURI

DE CAIAC-CANOE ALE SEZONULUI
Lacul Bascov. de lingă Pi

tești. va găzdui ultimele două 
întreceri de caiac-canoe din a- 
cest sezon. Astfel, astăzi va a- 
vea loc tradiționala regată de 
toamnă România — Bulgaria 
la juniori iar miine. de . la 
ora 9,30, Concursul Rcpiibli-

can de mare fond. La această 
din urmă competiție, la care 
participă aproape 
nautice din tară 
mate probe pe 
20 000 m (băieți.
C 2) ți 10 000 m rfete. K 1 si K 2»

toate secțiile 
sint progra- 
distanțe de 

Kl. K 2. CI.

CC.E LA HANDBAL
(Vrmart din pag- 1)

fulgerătoare. Pe toată durata 
partidei. Landbalștii de la 
Steaua și-au permis șl au re
alizat numeroase laze de K.O. 
pentru adversari, 
gustate de 
prezent In 
Rapid.

Așadar, o
și o calificare spectaculoasă, 
dar greul abia acum .nceoe. 
Formațiile care vor oârăs: 
competiția, printre eie aEin- 
du-se evident și Halt Bankas: 
A. S. Ankara sint dintre e- 
chipe'e cu cele mai mid sanse

faze mult 
publi ml spectator 

tribunele Sălii

așa că victoria tn fața hand ba- 
Uștilor turd să au depășească 
limitele normalului, bucuria 
succesului, frumos și meritat, 
să nu se transforme in euforie 
crema tură.

Steaua a tăcut un prim paa 
eu dreptul ; să-, facă $i Pe cei
lalți la fel. Cupa Camp-xac-lor 
Europeni, ediția 1JW® este 
doar la tscepct. Așa cA .

Marcatori : Berbece U (2 din 
7 m). Ieneaca 1. Dnmitra 1 
Mirieă 4. Cien 4. Stingi X
Gbimeț X Șlo< X Nieaiae L
respectiv Ețref 4. Erdens 4.
Mrtll X Mustafa X E gimtel 
X Erdegaa. Ni ral. Erfeaa «4 
Sukrfi (portar) dte tm got

Ti\ERI BOXERI
(U nun ttn pag. 1)

categoria de la... polul opus, 
tăvile Adumitroaie. este acum 
mai matur, mai sigur pe el 
Calistrat Cuțcv afirrr4 că Va- 
sile va tace multe clipe g.-eie 
multor- -grei*.  Victor Buș
tean s-a tntora recent de la n= 
turneu in R. D Germană. u~de 
a boxat în finala „senJtjsocl- 
loi—. lăstnd o frumoasă impre
sie. Zoltaa Lunca, tn ultimul 
an de juniorat, crede că îsl 
va încheia „stagiul*  cu un titlu 
balcanic, care înseamnă o fru
moasă trambulină spre., se- 
nîorat

trelor oscilează tn jurul 
.zero grade*.  Dar. pini la 
trecerile celor mai buni 
xerl juniori din Balcani 
mai este mult...

EȘICHIER INTERNAȚIONAL
• în runda a 6-a a turneului 

internațional de la Skoplje, 
Theodor Ghitescu a cî.știgat la 
Rusomanov, iar Parik Stefanov 
l-a învins pe Troianovski. Alte 
rezultate : Kiroski — Kozul
0—1 : Ciurezu — Akimovici re
miză . Ostojici — Ilinclcl re
miză . Todorovici — Mitkov 
0—1 , Nikolov — Șahovici 1—0.

In clasament conduce Kozul 
eu 6 puncte, urmat de Buljo- 
vid 54 puncte. Ghițescu, Di
movski. Mitkov ctte 5 puncte. 
Ștefaoov 44 puncte etc.

• în campionatul panameri
can pentru juniori, ce se des
fășoară la Oaxaca (Mexic), du
pă 10 runde se menține lider 
maestrul argentinian Pablo 
Zarnicki cu 8,5 puncte, urmat 
de cubanezul Paneque 7,5 punc
te (1) și chilianul Capo 7 
puncte (1).

r
[Confropunct!

SUEDIA A CÎȘTIGAT
GRUPA C A C. M.

DE HANDBAL
PARIS) 3 (Agerpres). — Cam-

pionatul Mondial feminin de 
handbal (grupa C), desfășura» 
in diferite orașe din Franța, s-a 
încheiat cu victoria echipei Sue
diei, urmată tn clasament de 
formațiile Franței, Spaniei șl o- 
landei. Rezultate înregistrate in 
ultima zl a competiției: Surdia 
— Franța 19—18; Spania — O- 
landa 19—17; Islanda — Elveția 
19—17; Portugalia — Belgia 18— 
17; Italia — Grecia 19—14.

IN CAUTAREA UNEI SOLUȚII

• Campionatul Mondial de 
șaski (dame), desfășurat în o- 
rasul Paramaribo din Surinam, 
s-a Încheiat ca victoria concu- 
Wtwlui sovietic Aleksei Cijov, 
care a totalizat 144 puncte din 
30 posibile. Pe locurile urmă
toare s-an clasat Anatoli Gant- 
varg (U RS S i sl olandezul 
Tooy Seybrands — cu cite 13 
părete

TURNEU DE TENIS LA CANTON

fcu — Becrik

Ml

gardâ. Hocneini canadieni 
obținut victoria cu scorul 
5—3 O—«. 3—1. *-».

PATINAJ • Concursul de 
Thunder Bay (Canada» s-a 
cneiat cu proba individuală 
masculină, tn care victoria a re
venit sportivului canadian Kurt 
Browning. Pe locurile următoare 
s-au situat Viktor Petrenko
(URSS) și Angelo Agostino
(SUA). In proba de dansuri pe 
primul loc s-a situat cuplul so-

la 
în-

anstraha

VOLZJ • rtna-a ; —ip-epe 
disputa la Hiroshima Intre se
lecționatele URSS și SUA. tn 
semifinale, voleibaliștii ameri
cani au întrecut cu 3—4 (1, «. 
O formația Japoniei. In timn ce 
sportivii sovietici au ctștlgat tot 
cu 3—0 (10, 11. 13) meciul cu Ar
gentina • La Hong Kong s-a 
disputat un meci feminin Intre 
selecționata mondială șl echipa 
URSS. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (15—11, 6—15, 6—15, 
15—12, 15—13) în favoarea selec
ționatei mondiale. în care au 
evoluat jucătoare din R.P. Chi
neză, Peru șl Cuba.

*

*

Socotit o „armă" imedia
tă și eficientă în lupta 
potriva huliganismului, 
temui așa-ziselor cărți 
identitate^ obligatorii la 
trarea în stadioane, a 
salutat inițial de întregul 
fotbal englez, interesat din 
toate punctele de vedere 
(inclusiv material) de cu
mințirea fansilor. 
că entuziasmul de început 
a trecut, tot mai numeroa
se și mai vehemente fiind 
vocile care cer acum abo
lirea procedeului, conside
rat păgubitor, lipsit de rea
lism !

Dacă punctele de vedere 
ale unora sau altora dintre 
duhurile Insulare din pri
ma ligă, pot fi, firește, 
subiective. statisticile nu 
iacă loc nici unui dubiu, 
ele lămurind că, fată de 
5,7 milioane (media specta
torilor în sezoanele de după 
198334 pînă la aplicarea 
noului sistem), stadioanele 
engleze nu pot primi, în 
prezent, decit 1.1 milioane 
de suporteri „legitimați*,  
căci a: ițea — și nu mai 
multe — cărți d- identitate 
s-au emis de către cluburi 
sau de către centrele de în
registrare special amenaja
te 1 Șl nici perspectivele nu 
dau d-e știe ce speranțe. 
Intrudt f-jg.de de tehnică 
electr-?—.iei a-ga.'.ate să fa
brice „permisele- tn discu
ție. (care cuprind, pe lingă 
fotografia si datele civile 
ale boliatar '.ului. și o ban
dă magnetică menită să în
găduie accesul in stadxxi) 
au precizat, la capătul unei 
reuniuni comune, că r.u pot

îm- 
sis- 

de 
in- 

fost

Numai

nu-decît cel mult dubla 
mărul de legitimații.

Cele mai afectate 
cluburile obligate, e adevă
rat, în temeiul unor nedo- 
rite antecedente, să adopte 
sistemul în proporție de 
sută la sută. Luton Town, 
de pildă, la care un bilanț 
provizoriu, întocmit după 10 
etape de campionat. a 
constatat o diminuare a 
încasărilor cu 27 de pro
cente tn raport cu se
zonul 1985/86 1 „Ne declaram 
cu totul de acord cu pozi
ția federației Împotriva hu
liganismului, aceasta e o 
cauză comună, dar sîntem 
de-acum edificați că măsu
ra luată de F.A. nu e cea 
mai indicată. Ar trebui ur
mată o altă cale. Cea de 
azi, greoaie pentru amato
rul de fotbal, va duce cît 
de curînd la falimentul mul
tor cluburi", a menționat 
președintele lui Luton. Și 
n-ar fi, ca să spunem așa, 
singurul „veto", pînă și Li
verpool, lidera tradițională 
a rețetelor în prima ligă, 
reslmțindu-se material după 
urma sistemului.

Comentatorii de la fața 
locului susțin că, dintr-o zi 
intr-alta. Football Associa
tion riscă să piardă contro
lul. Luton Town șl Coven
try. cele mai lovite, și-au 
dat mina si amenință cu a- 
ducerea federației tn fața 
justiției 1 Lucrurile se pre
cipită ți se caută, cu în
frigurare, o soluție. Numai 
că guvernai e ferm, spriji
nind F-A. In demersul el. 
Unde e ieșirea?

Ovidiu IOANIȚOAIA

sînt

• Amănunte de la partida Danemarca — Bulgaria {1-1) • La 
Viena, final dramatic in meciul Austria - Turcia 3-2 • După 
1-1 cu Franța, Cipru pierde ocasă cu Norvegia : 0-3 I • Michel 
Platini - noul director tehnic al reprezentativei franceze •

ARTĂ Șl SPORT

RECORDURI MONDIALE LA ÎNOTUL CU LABE

SCHIUL ACROBATIC VA Fi OFICIALIZAT ?

tn suprafață de 
care au acoperit o

devenită 
se desfă- 
„Artă și 

deschisă 
din pio-

Inotătoril chinezi au ctști- 
gat opt din cele 10 probe ale 
înttlnlrii demonstrlnd reale 
disponibilități pentru această 
ramură a natațiel.

SĂRITURI, SCHI Șl SĂNIUȚE IN PLINĂ VARĂ

De la an la an se restrînge 
tot mal mult aria ramurilor 
sportive sezoniere, competiți
ile desfășurtndu-se astăzi a- 
proape pe întreaga durată a 
unul an. Au mai rămas însă 
doar unele dintre sporturile 
ierni! ca să se desfășoare 
numai iarna, acestora lipsin- 
du-le zăpada pentru organi
zarea tn alte anotimpuri a 
antrenamentelor și competi
țiilor. Pentru săriturile de la 
trambulină oare. lată, a se 
fi găsit în >5 procedeul de 
a extinde activitatea la în
treg anulî La întreprinderea 
Electroceramica din Sonnen
berg, din R.D. Germană, spe
cialiștii au realizat plăci de

La Beijing a avut loc o în- 
tîlnire de natatle între repre
zentativa R.P. Chineze șt cea 
a Uniunii Sovietice, dar nu 
Ia înotul, să-l zicem clasic, 
ol te t»I ai ..labe de gîscă". 
Cu acest prilej, tînărul SM 
Yu-zheng șl-a îmbunătățit re
cordurile mondiale la 100 m 

cu 
s) și 
fără 
(v.r.
Hai

în lmersiune-scafandru.
39,25 a (v.r. era de 39,55 
la 30 m în apnee, adică 
să respire, cu 17,34 s 
17,67 s). Coechipiera sa 
Yta-11 a devenit recordmană 
a lumi! la 400 m In imersl- 
une-scafandru. cu 3:14,35 (v.r. 
aparținea sovietice! Kireeva, 

", Cu 3:16,8).

Alte rezultate

porțelan, 
cm’, cu 
trambulină de schi șl '. jocul 
de aterizare a săritorilor. A- 
ceste plăci permit coborîrea 
cu viteze de peste 100 km/h 
șl aterizări în perfecte condi
ții. Primele rezultate practice 
ale Încercărilor s-au dovedit 
a fi foarte Încurajatoare.

în același timp, în Austria 
la Eisenerz a fost realizată 
de asemenea, o trambulină 
din plăci de ceramică. Expe
riențele făcute si aici au 
fost remarcabile, astfel că 
nu va fi prea departe ziua tn 
care vor fi organizate con
cursuri, chiar oficiale, în 
plin sezon estival. Stimulați

de încercările de pini acum, 
specialiștii se gindesc la a- 
menajarea unor pîrtil pentru 
schiul de fond șl chiar pen
tru cel alpin, la construirea 
unei piste pentru săniuțe și, 
cine știe, poate chiar pentru 
boburi.

In R.S.S. Letonă se bucură 
de multă popularitate o com
petiție de baschet, ' '
tradițională, care 
șoară sub deviza 
sport". Competiția, 
echipelor alcătuite 
tori, arhltecți, actori, muzici
eni. scriitori șl ziariști, cu
noaște o dezvoltare tot mai 
mare și un nivel calitativ în 
creștere de la o ediție 
alta. Jucătorii au 
mereu pe planul ..
unii dintre el devenind, 
spune, autentici virtuozi 
baschetului, iar publicul 
ne In număr mare ca să 
mărească Interesantele 
pute.

la
progresat, 

tehnicii.
se 
ai 

vi- 
iir- 

dis-

Comitetul Internațional O- 
limpic se va reuni la Lausa
nne tn prima săptămînă a 
lunii decembrie. Cu acest 
prilej se va decide dacă 
schiul acrobatic va figura sau 
nu ca disciplină oficială la
următoarea ediție a Jocuri
lor Olimpice de iarnă, în
1992 la Albertville. Preș»din- 
tele federati ti de 
nard Chevallier. a 
forul internațional

acord ca această ramură a 
schiului să fie Inclusă la 
J.O. șl așteaptă ca C.I.O. să 
oficializeze schiul acrobatic. 
Se pare Insă că organizatorii 
J.O. ’92 nu sînt chiar atît de 
încîntațl cu oficializarea a- 
cestul sport!

schi. Ber- 
arătat că 
este de

Rubrică realizată de
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• UN MECI care ne-a Intere
sat direct s-a desfășurat, in ca
drul grupei 1 a preliminariilor 
C.M., miercuri seara, pe „Idrotts- 
park" din Copenhaga: Danemar
ca — Bulgaria. El s-a încheiat la 
egalitate, 1—1 (1—1). rezultat care 
convine „tricolorilor" (fie și pen
tru că l-a coborlt pe danezi la 
zero în „clasamentul adevăru
lui*),  dar care poate fi socotit 
o surpriză. Intrucît, după 1—1 al 
Danemarcei, la Atena, șl 1—3 al 
Bulgariei (cu Romănia). la So
fia, echipa lui Piontek părea să 
fie favorită.

Ea a șl Început așa. încreză
toare, deschizînd repede scorul, 
prin Elstrup (mln. 3). care a 
fructificat din apropiere un ba
lon respins de portarul Văl>v. 
Numai că, treptat, garnitura re
maniată a oaspeților (cu t ju
cători no! fată de medul de de
but de la Sofia) a reușit să e- 
chllibreze jocul. Formația dane
ză s-a menținut In atac. dar 
„zvîcnirfle*  celei bulgare au de
venit tot mal periculoase șl. în 
min. 37, Sadkov a adus egalarea: 
1—1. Pînă la pauză, n-a m»! fost 
nimic notabil.

După reluare. gazdele s-au 
pornit să asalteze poarta Iul VI- 
lov. Au făcut-o insă fără forță 
și fără Inspirație, .străinii" Iul 
Piontek (SIvebaek de la Saint 
Etienne, I. Nielsen și Helntze de 
la Eindhoven. Janssen le la 
Hamburg. Laudrup de la Juven
tus și Povlsen de la K6ln) ară- 
tîndu-se- incomodați de marcajul 
strict al bulgarilor. Finalul a 
fost dramatic. Illev a salvat (mln. 
82) de pe linia porții goale, Iva
nov a văzut eartonasul roșu 
(mln. 83), dar tabela de marcaj 
nu s-a mal modificau
• alte DOUA jocuri s-au 

desfășurat miercuri în prelimi
nariile C.M.

In grupa a 3-a, la Viena, AUS
TRIA — TURCIA 3—2 (2—«i. 
Gazdele au condus la un mo
ment dat cu 3—4 (goluri marca
te de Polster — min. S3. Herrbg

— tn minutele 43 șl 54), după 
care fotbaliștii turci au revenit 
puternic, înscriind prin Feyaz 
(mim 61) șl Colak Tanlu (min. 
61). tn ultimele minute, arbitrul 
a dictat un penalty tn favoarea 
oaspeților, dar a revenit asupra 
deciziei și lovitura de la 11 m 
nu a mal fost executată ! în 
această grupă conduce echipa 
U.B.S.S. cu I p (1 !).

tn grupa a 5-a, la Llmasol 1 
CIPRU — NORVEGIA 4—3 (•—#). 
Este prima victorie a norvegie
nilor. care au marcat prin SQr- 
loth (min. 36 șl 78) șl Os void 
(tnln. »•). tn grupă, pe primele 
locuri se află Scoția șl Franța 
cu cite 3 p, ambele din două 
meciuri disputate.
• PARIS, 3 (Agerprcs). După 

cum informează presa franceză, 
Michel Platini (33 ani) a fost nu
mit în funcția de director tehnic 
a! echipe! Franței, ta locul lu! 
Henri Mlchel. Antrenor secund 
va fl Gerard Houlller. Echipa 
Franței va susține primul med 
sub conducerea Iul Platini la 19 
noiembrie, la Belgrad, cu Iugo
slavia, ta preliminariile C.M.
• LA ST. POLTEN (Austria), 

ta preliminariile Campionatului 
European rezervat echipelor de 
tineret: Austria — Turcia 3—0 
(2—0). Au marcat: Hassenuttl, 
Mader șl Zeller.
• ALTE MECIURI. La Torino, 

o Selecționată mondială a anilor 
’80 a terminat la egalitate (3—3) 
cu echipa Italiei, care a clșfi- 
gat Campionatul Mondial din 
1982. Au marcat: Blohln (2) șl 
Platini, respectiv Rossi, Altobelll 
și Oriall. Beneficiile au intrat în 
fondul de ajutorare a Invalizilor 
din Italia. • tn orașul Concep
tion (Chile), ta meci amical, re
prezentativa Chile a terminat la 
egalitate (1—1) cu cea a Para
guayului. Oaspeții au deschis 
sqorul ta min. 86 prin Vidai, iar 
gazdele au egalat ta min. 90, 
dlntr-un penalty transformat de 
Esolnoza. • Meci amical de ju
niori. la Ceske Brod: Cehoslova
cia — R.D. Germană 4—1 (2—1).
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