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Sport pentru tofi, tofi pentru sport

START IN DACI ADA 
DE IARNĂ

Revine in prim-planul atenției Divizia A la fotbal

DERDYIIL ETAPEI SE DISPUTĂ IN „PEfilE

I

• înainte de a pleca la Mos
cova, campioana va efectua 
„repetiția generală" în compa
nia echipei studențești bucu- 
reștene • Pe stadionul Auto
buzul se anticipează o partidă 
cu multe și frumoase goluri • 
La Sibiu, F.C. Inter - dornică 
să se mențină printre fruntașe 
— întîlnește o formație care 
joacă bine in deplasare • In 
Trivale, fațâ-n față două echi
pe care au cîștigat puncte pre
țioase în etapa precedentă • 
Pe stadionul Rapidului se a- 
nunță o partidă de mari am
biții și un angajament total • 
La Cluj-Napoca, „șepcile roții* 
nu-și mai pot permite să piar
dă puncte, deți brașovenii au 
evoluat mereu bine în orașul 
de pe Someș • La Scornicești, 
ca ți în edițiile precedente, un 
meci deschis • Craiovenii por
nesc ca mari favoriți, dar 
A.S.A. iși va susține — firește
- șansele cu toată ardoarea

; PROGRAMUL Șl ARBITRII
ASTĂZI

București : SPORTUL STUD. - STEAUA
(D. Buciuman — Timișoara ; D. Petrescu și V. Alexandru — 
ambii dim București)

Stadionul Sportul Studențesc
DINAMO - FLACĂRA MORENI

Constanța; Cr. Teodorescu — Buzău și L Silviu —
București : 
(V. Curt — 
Galați)

Sibiu :
(A, Gheorghe —
București)
Pitești :
(N. Voinea
— Ploiești)
București : 
(M. Axente 
Vaslui)

F.C. 
P.

F.C.

stadionul Autobuzul

MIINE
INTER - S.C. BACĂU
Neamț; J. Grama și Al. Bolea — ambii din

ARGEȘ
București; M

- OȚELUL GALAȚI
Salomir — Cluj -Napoca si L Coț

RAPID
Arad ; L Velea

F.C FARUL
Craiova și AL Renghel —

stadionul Ciulești
„U“ - F.CM. BRAȘOV
— Rm. Vilcea ; Ad. Moroianu — Ploiești șl V.

Cluj-Napoca :
(1. Crăclunescu
Ilie — București)
Scornicești : F.C. OLT - CORVINUL HUNEDOARA
(C. Gheorghe — Suceava ; C. Coreean — Reșița și V. Anghetotu
— București)
Craiova : UNIVERSITATEA - A.S.A. TG. MUREȘ
(M. Niculescu — București; L Igna — Timișoara șl Fl. Popescu
— Ploiești)

Partidele vor începe la ora 14.
Ieri, la Oradea, F.C. Bihor - Victoria București 1—2 (1-0) 

(Cronica în pag. 2-3)
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In cursul lumii noiembrie, în întreaga țara se va da startul în 
etapa de iarnă a celei de-a Vl-a ediții a competiției sportive na
ționale Daciada. Vor fi organizate ample acțiuni și întreceri 
sportive în aer liber și în săli, pentru asigurarea unei participări 
cit mai ample a întregului tineret, a oomenilor muncii la practi
carea continuă a exercițiului fizic, a turismului și sportului.

Ca și în etapa de vară recent încheiată, se va acționa pentru 
dezvoltarea continuă a activităților sportive de masă, pentru creș
terea calității competițiilor, concursurile transformîndu-se intr-o ve
ritabilă bază de selecție pentru sportul de performanță. Comisia 
centrală a Daciadei, apreciind rezultatele bune obținute*în eta
pa de vară, în special în ce privește acțiunile de inițiere și com
petițiile de largă audiență precum „Aleargă pentru sănătatea ta", 
„Amicii drumeției", .înotul pentru toți", a recomandat perfecțio
narea cadrului competițiorral, în vederea cuprinderii unui număr 
crescut de cops, tineri și oameni aii muncii în competițiile înscrise 
sub genericul Datoiadei.

*
Deschiderea oficială a eta

pei de iarnă a celei de-a 
Vl-a ediții a Daciadei va avea 
loc mîine, în Capitală, de la 
ora 10, pe marea și tradițio
nala arenă în aer liber care 
este Parcul Tineretului. Alte 
manifestări se vor desfășura la 
Palatul Sporturilor și Culturii șl 
pe baza sportivă din Șos. Olte
niței nr. 13. Ca întotdeauna

cel prezenți au prilejul de a 
asista și participa efectiv la 
un program polisportiv, cu de
monstrații și multe, foarte 
multe întreceri. Vor fi, cu cer
titudine, acolo mii de copii, 
voioși și bucuroși să iasă și 
așa în întîmpinarea anotimpu-

(Continuare in nan 2-3)

în vederea meciului cu Franța

IMPORTANT TRIAL AL RUGBYȘTILOR
Pregătirile rugbyștilor pen

tru meciul cu Franța (26 no
iembrie) au intrat în... linie 
dreaptă. Astfel, mîine, pe te
renul Steaua (ora 11) iși vor 
da întilnire o bună parte din 
cei mai buni rugbyști din țară 
(vor lipsi doar cîțiva acciden
tați), circa 50 de jucători, care 
vor participa la o riguroasă 
verificare în cadrul unui meci 
de trial. Printre cei care vor

fi testați de antrenorii Th. Ra
dulescu și Gh. Nica se vor afla 
de astă-dată și numeroși ti
neri, printre care Gh. Dumi
trescu, S. Ciorăscu, I. Doja, 
Cr. Răducanu, O. Sugar, V. Man 
(dintre înaintași), D. Istrate, 
I. Amarie, N. Fulina, N. Ră- 
cean, Șt. Chirilă (jucători din 
liniile dinapoi). In funcție de 
această verificare, lotul se va 
reduce la 28 de sportivi.

STEAUA Șl PROGRESUL — ÎNVINGĂTOARE LA HOCHEI

Meciurile dintre Steaua și Sportul Studențesc au fost mereu an
trenante, indiferent de poziția în clasament a echipelor. Imaginea 
prezentă, surprinsă in cursul ultimei partide directe, ilustrează 
afirmația de mai înainte și se constituie intr-o invitație la con
fruntarea de azi, din „Regie“, in mod justificat socotită derbyul 

etapei cu numărul 11
Foto : Aurel D. NEAGU

La București și Gheorgheni 
s-au disputat 'ieri primele două 
partide din cadrul etapei a 6-a 
a Diviziei A la hochei, grupa 
I valorică.

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA BUCUREȘTI 1—5 
(0—3, 1—1, 0—1). Patinoarul
„23 August" a fost deosebit de 
animat aseară, iubitorii ho
cheiului din. Capitală venind 
în număr mare să asiste la un 
meci de tradiție, mereu inte
resant. A învins, cum era de 
așteptat, Steaua, campioana, la 
un scor sub posibilitățile sale, 
am zice, dar care nedreptă
țește — în condițiile concrete 
de aseară — pe Dinamo, de 
vreme ce a primit două goluri 
la originea cărora au fost pro
prii săi fundași. Partida, în 
ansamblu, a fost atractivă, 
chiar dacă nu i-au prisosit ca
litățile tehnice de așteptat în 
etapa a 6-a. Steaua a avut ini

țiativa în prima parte, cînd a 
și înscris de trei ori, prin Geru 
(pasă de la Chiriță), Zs. Antal 
(pe greșeala lui I. Popovici) și. 
I. Zaharia (Gliga), în minutele 
3, 8 și 14. în min. 18 Erds 
(Dinamo) scapă pe contraatac, 
dar conducînd pucul cu o sin
gură mînă... La reluare, Stea
ua pare mulțumită de rezultat 
și, în sfîrșit, Dinamo „îndrăz
nește", apare mai insistent în 
atac, are chiar ocazii bune în 
min. 21 și 22, dar nesincroni- 
zarea înaintașilor sau portarul 
Netedu fac să nu se înscrie. I. 
Zaharia (S) și Caval (D) au 
ocazii bune, dar concretizează 
Burada, bine servit de Hălău- 
că. Este 4—0 (min. 38). în min. 
40 Pisăru, din pasa lui Solyom, 
marchează, din apropierea li
niei albastre, singurul gol al 
formației sale. Și îrj. repriza a 
treia se menține situația, pre
sează Dinamo, M. Popescu (S) 
și Pisăru (D) nu reușesc să în

scrie, deși au în- față doar por
tarii respectivi, pentru ca în 
min. 59 Burada să ridice sco
rul la 5—1 pentru Steaua, din 
pasa lui... Lukacs (D).

Brigada Fl. Gubernu, M. 
Presneanu, Gh. Mîcu a apre
ciat corect fiecare abatere de 
la regulament, inclusiv inutila 
(și penibila) altercație dintre 
portarul Gh. Huțan (D) și.Daia 
(S), după încheierea partidei...

Minute de penalizare : 19 Di
namo, 21 Steaua.

Azi, de la ora 17, partida a 
doua.

Mircea COSTEA

C.S.M VIITORUL GHEOR
GHENI — PROGRESUL MIER
CUREA CIUC 4—2 (2—0, 0—0, 
2—2). Echipa locală a obținut 
o frumoasă victorie. în urma 
unui joc de foarte bună cali-

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN
Azi, la Eskișehir, în „Cupa Cupelor44

ETI BISKUILERI SPOR KULUBU-DINAMO BUCUREȘTI
Azi, în jurul orei 17, vom ști 

dacă Dinamo București se va 
califica în turul următor al 
„Cupei Cupelor" la handbal 
masculin (teoretic, cel puțin, 
varianta... negativă este impo-

Mîine, la Atena,

sibilă). Sîmbăta trecută, în Sala 
Sporturilor „Dacia" din Buzău, 
Dinamo București a cîștigat, se 
știe, cu 27—16 întîlnirea cu ETI 
Biskiiileri Spor Kuliibu din 
Eskișehir (Turcia), ceea ce o

în „Cupa I. H. F.“

îndreptățește să candideze la 
faza optimilor de finală ale 
prestigioasei competiții euro
pene inter-cluburi.

La Eskișehir meciul va fi 
găzduit Ia „Ataturk Kapali 
Spor Salonu", sală cu o capa
citate de aproape 2 000 de 
locuri, toate biletele fiind vîn- 
dute, după cum ne spunea an
trenorul echipei din Eskișehir, 
Yașar Sevim. Partida va în- 
cepie la ora 15 (aceeași oră ca 
la noi) și va fi condusă de ar
bitrii bulgarii R. Petkov — S. 
Saev.

(Continuare in pag 2-3)

Neobositul Chiriță (Steaua) mereu prezent în fazele de atac la 
poarta lui Huțan Foto : Nicolae PROFIR

■*MAS NEA ELVEȚIA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
Cea de a doua partidă din 

primul tur al „Cupei I.H.F." 
pentru echipele masculine din
tre Politehnica Timișoara și 
MAS Nea Elveția va avea loc 
la Atena, duminică, de la ora 
16,30, în sala Gimnaziului Vi- 
rona. Cu o „zestre" de 12 punc
te (31—19 la Timișoara), Poli
tehnica abordează cu încredere 
meciul de duminică, dornică 
să joace chiar mai bine decît 
acasă, pentru a-și asigura pro
movarea în turul al II-lea al 
competiției continentale. Pentru 
aceasta, formația antrenată de

Constantin Jude și Roland Gu- 
nesch și-a continuat cu con
știinciozitate pregătirile acasă 
și, după cum am fost infor
mați, de îndată ce a sosit la 
Atena. Pentru că, după cum 
ne spunea antrenorul principal, 
partida-retur nu va fi deloc 
ușoară, handbaliștii echipei 
care poartă numele cartierului 
atenian „Noua Elveție" fiind 
hotărîți să profite la maximum 
de avantajul terenului.

Arbitrii întîlnirii vor fi Bran- 
ko Horvath si Zlatko Mosni- 
cika din Iugoslavia.

Concursul de selecție pentru luptătorii juniori

0 ACȚIUNE REUȘITĂ, CARE TREBUIE CONTINUATĂ
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). învățînd din greșeala a- 
nilor care au urmat j.O. din 
1984, cînd s-a tratat cu mai 
puțin interes problema asigu
rării schimbului de mîine. pro
blema pregătirii unor tineri 
luptători talentați, capabili să 
preia cu succes ștafeta marilor 
performeri de talia lui Ion 
Draica, Ștefan Rusu, Vasile 
Andrei, Federația Română de 
Lupte manifestă în ultima vre

me mai multă preocupare in 
acest domeniu. Un exemplu 
grăitor în acest sens îl con
stituie — în afara altor ac
țiuni asemănătoare — concursul 
de selecție pentru copii și ju
niori organizat în aceste zile la 
Sala Sporturilor din Constanța.

Programat cu două zile îna
intea Jocurilor Balcanice de 
juniori (este meritul colectivu
lui de tehnicieni, condus de 
Victor Dolipski, care se ocupă

de pregătirea tinerilor luptă
tori de greco-romane), acest 
concurs de selecție a produs 
un surprinzător de mare in
teres din partea antrenorilor, 
a cluburilor șl a asociațiilor 
sportive. S-au adunat la Con
stanța 354 de aspiranți la ma-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)
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In etipa a 6-a a Diviziei A de 
popice s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

un nou ciclu de exerciții de gim- 
celor ce lucrează nemijlocit în pro-

PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA!

• vo-

VICTORII SCONTATE ÎN DIVIZIA

Inaugurăm astăzi » 
nastică Este adresat 
ducție. Datorită profilului unor profesii sau meserii există 
primejdia apariției unor malformații a coloanei vertebrale, 
de unde — în mod curent — pot deriva multe alte neajun
suri în planul sănătății. Exercițiile din programul i se 
adresează în special unor muncitori avînd profilul d 
frezori, lăcătuși, mecanici, strungari și tîmpiari.

Întregul ciclu de exerciții de gimnastică la locul d
muncă 'dar care pot fi efectuate și individual. Ia domi
ciliu. ) se va adresa tuturor grupelor de_profesii și me
serii, fiind elaborat de lect. .. ..................................
Vasilica Grigore din cadrul 
și Sport, iar desenele sînt 
Ovezea.

I
I
| • Programul nr

univ. Tiber! u Foldvari și asist. 
Institutului de Educație Fizică 
realizate de prof. Alexandrina

etapsi a 7-a

Iw
I

Exercițiul 1. Din poziția 
stînd: ducerea brațului
drept sus și stingul lateral: 
2. Schimbarea energică a 
poziției brațelor, dreptul la
teral și stingul sus <SX2 
timpi).

Ex. 4. Din suna cu 
țele sus : 1—2. îndoire ușoa
ră a genunchiului, cu cobo- 
rirea brațelor și încrucișa
rea brațelor în dreptul piep
tului ; 3—4. Revenire (4X4).

I
I

I 
I 
l

Ex. 2. Stînd depărtat_ cu 
miinile la umăr: 1- Răsu
cirea trunchiului spre stin
gă ; 2. Aceeași mișcare spre 
dreapta (Xx3.

Fx i. Din szind: 1- Gbe- 
muire ca așezarea palmelor 
pe soi ; nire 0X3.

Ex. X Din poziția stL-.d ■ 
1—2. Ridicarea genunchiu
lui sting la orizontală, ca 
încleștarea palmelor sub 
coapsă și extensia capului; 
3—L Aceeași mișcare cu 
dreptul (4X4).

3—L RjC. er_rre 
brațelor prin 
jirea spatelui 
brațelor, cu expr:

VOINȚA BUCUREȘTI — LA
ROMET BUCUREȘTI 2538—2442 
(5—1). Partidă dominată clar de 
gazde care, după neașteptata în- 
fringere la Dacia Ploiești, și-au 
intensificat pregătirile, tratind 
intilnirea cu maximă seriozitate. 
Sportivele de la Laromet s-au 
prezentat la un nivel mediocru, 
arătindu-se oarecum deconectate 
după pauza dintre etapele 5 șl 6. 
Voința: Liliana Băjenaru — 457, 
Elena Andreescu — 469, Elena 
Pană — 435, Mariana Popescu — 
428, Marina Marinescu — 380, 
Marilena Burcea — 429. Laromet: 
Daniela Ro’.ea — 394, Florica Lu
can — 427, Rodica Pădurețu — 
403. Elena Trandafir — 397, Lau
ra Andrei — 404. Silvia Boboc — 
417. Arbitru — Aurel Dănuț, Bucu
rești (ION PANA, coresp.). • VO
INȚA ORADEA — VOINȚA ȚG. 
MUREȘ 2464—2424 (4—2). Prezentind 
o formație ambițioasă și mai o- 
mogenă, localnicele au reușit să 
se impună, nu fără emoții. Vă- 
zindu-se Învinse. Elisabeta Bon
ta șt Elisabeta Albert, de la oas
pete. s-au angajat in discuții ne
principiale cu sala, depășind u- 
r.eori și limitele bunei cuviințe. 
Voința Or. : Era Gaido — 418, 
Gyongy Besenl — 399, Ecaterina 
Basdi — 420. Cristina Abrudan 
— MC. Elisabeta Boda — 422, Ol
ga Psihas — 399. Voința Tg. M. 
Doina Albert — 371. Elisabeta
Bonta — 435. Elisabeta Albert — 
a». Maria Todea — 398. ndlco 
Szasz — 294. Ana Gvreși — 396. 
Ari>ttru — Oprea Gavriiă, Cl'.lj- 
Napoca. (TLTE GHISA, coresp.). 
• VOINȚA GALAȚI — VOINȚA 
PLOIEȘTI ISri—25C7 (4.5—1.51. In 
d-rtrț-_l seriei. lntUnire intre do- 
d ecripe puternice, din care a 

ca adevărat spectacol, 
taace cele 12 sportive care ar 

pe piste dedsind granița 
eeloe 40» p d. Vein-a Gl. : Lica Ște- 
țxa — 437. Elena Chiriloiu — 421.

sile — 442. Elena 
M4. Maria Brasevea- 
rarmea POM — 44».
Marin E*«ca — 4»

O GLORIA BUCUREȘTI — DA
CIA PLOIEȘTI 2453—2190 (5—1) ®
U.T. ARAD ------------ ------ -
TATEA
(3-3) O
MUREȘ
BRAȘOV

VOINȚA SANA- 
ODORHEI — 2388—2375 
ELECTROMUREȘ TG. 
— HIDROMECANICA 
2646—2474 (5—1).

MASCULIN

C.F.R. 
(5—1). 

cîștigat 
bune

— 932,

UNIO SATU MARE — 
CLUJ-NAPOCA 5249—5032 
Popicarii de la UNIO au 
întrecerea datorită formei 
a sportivilor A. Ardelean 
I. Biciușca — 882, A. Pop — 882. 
De la oaspeți cei mai buni au 
fost I. Bice — 908 șl V. Deak — 
879. (ȘTEFAN VIDA, coresp.) • 
OLIMPIA BUCUREȘTI — GLO
RIA BUCUREȘTI 4882—5070 (2—4). 
înfrlngerea popicarilor de la O- 
limpia pe arena proprie nu con
stituie o surpriză. Doar cu doi 
jucători de bază, S. Belivacă și 
Gr. Marin, echipa se scaldă în 
ape tulburi de mal multă vre
me, ceilalți component! ai for
mației prezentîndu-se mediocru. 
Olimpia: N. Piesa — 774, Gr. Ma
rin — 867. C. Cristea — 824, D. 
Iancu — S. Cristian — 767, C. 
Marin — 786. S. Belivacă — S64. 
Gloria: A. Negoiță — 813, T. Va- 
sile — 825, L. Ghiță — "
Stamatescu — 854, L. _ 
857, M. Andrei — 844. Arbitru 
Nicolae —------ —--------
(AUREL 
CONSTRUCTORUL

Brădescu, 
SOARE,

— 847,
Popp

c.

București, 
coresp.) • 

TG. MUREȘ

0 ACȚIUNE REUȘITA, CARE TREBUIE CONTINUATA
a
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i:»s crgic

rea performanță, dir. peste < 
de unități sportive din țară.

Desigur, o competiție de o 
asemenea amploare no pt-les 
fi organizată fără sprijintxl 
substanțial al organelor spor
tive constănțene. și, trebuie să 
recunoaștem, participanții la a- 
cest concurs de selecție au sim
țit din plin acest sprijin. Nldl 
nu putea să fie altfel de vre
me ce secretar al C J.EFÂ 
Constanța este nimeni altul de- 
cît profesorul Ion D rai ca. f:-st 
luptător de frunte, rar--. * - - 
limpic la J.O. de la Lcs A 
geles.

Perfect gicdită si pt-c<rarrta- 
tă, competiția de selecție a ju
niorilor a c ferit prilejul cel ne 
peste 359 viitori luptători d» 
performanță și antrenorilor lor 
(aproape 80) să urmărească o 
competiție internațională din 
care. în mod cert, sint fnarie 
multe dc învățat. Ca și la ce-

o-
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Astăzi, etapă în Divizia A
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— C.F.R. TO. MUREȘ 5350—313G 
(4,5—1,5) G CARPAȚI SINAIA — 
CONSTRUCTORUL GALAȚI 5023
— 4659 (5—1) e OLIMPIA REȘI
ȚA — AURUL BAIA MARE 
5636—5381 (5—1) A C.F.R. CON
STANTA — METALUL ROMAN
— 5078—5041 (4—2) a MINERUL
VULCAN — VOINȚA BUCU
REȘTI 5173—4916 (5—1).
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ccj L rea

LOT

Turi

Etapa a 7-a, de astăzi, progra
mează meciurile — feminin, se
ria SUD: Dacia Ploiești — Mu
cava Molid Vama, Laromet Bucu
rești — Gloria București, Petro
lul Băicoi — Voința București, 
Voința Ploiești — Rapid Bucu
rești, Carpați Sinaia —. Voința 
Galați; seria NORD: Voința Să
nătatea Odorhel — Voința Ti
mișoara, U.T. Arad — Hidrome
canica Brașov, Voința Tg. Mureș
— Eiectromureș Tg. Mureș, Con
structorul Gherla — Voința Ora
dea, C.S.M. Reșița — Voința Cra
iova: masculin, seria SUD: Con
structorul Galați — Olimpia 
București, Explorări C-lung Mol
dovenesc — Carpați Sinaia, Me
talul Roman — Rulmentul Bra
șov, Voința București — C.F.R. 
Constanța, Gloria București — 
Minerul Vulcan; seria NORD: 
C.F.R. Tg. Mureș — UNIO Satu 
Mare, Aurul Baia Mare — Con
structorul Tg. Mureș, Metalul 
Hunedoara — Olimpia Reșița, E- 
lectromureș Tg. Mureș — Chimi
ca Tîrnăveni, C.F.R. Cluj Napoca
— Tehnoutilaj Odorhei (se joacă 
pe arena primei echipe).

ȘTIRI DIN ȘAH
• Reprezentanții șahului nos

tru s-au făcut remarcați în 
turneul internațional de la U- 
lan Bator, desfășurat recent. 
Maestrul internațional Dan 
Bărbulescu s-a clasat pe locul 
4—5, cu 6.5 puncte din 11 po
sibile, într-un lot select de 
concurenți din 6 țări. Victoria 
a revenit lui “ ~
(U.R.S.S.) cu 8 p. 
Z. Hurenbadaar (R. P. 
golă) 75 p și J. Grăbi (Ceho
slovacia) 7 p In concursul te- 
ntinin, maestra Cristina Stanca, 
cu I p din 11 posibile, a

V. Ruban 
urmat de 

Mon-

terminat a treia, pe primul 
loc, cu 9 p, fiind clasată so
vietica Ludmila Saunina.
• Ediția din acest an a 

„Cupei de toamnă**, organizată 
de F.R.Ș., se va desfășura la 
Clubul Central de Șah din 
București, în perioada 19—30 
noiembrie. Se vor juca două 
turnee „open“, masculin și fe
minin, pentru norme de can
didat maestru și categoria I. 
Primii 3 clasați și primele 2 
clasate obțin calificarea pentru 
finalele „B“ ale Campionatului 
Național de anul viitor.

HOCHEI

late in care Gali. Ca Andras 
și portarul Nagy (toți compo
nent ai lotului național) au 
fost in prim-plan. Oaspeții 
au cocuri in principal pe A. 
ELăd șt Sandor.

Au marcat: Gall X Andras 1, 
pentru gazde. respectiv Kele- 
men si Sandor.

Arbitri : M. Dinu 
Tasnadi. Cs. Fodor.

Cea de a doua partidă are 
Joc astăzi. (loan RUS — co- 
respj

La Miercurea Cioc, asăzi și 
mime, are loc dubla partidă 
d-ntre Sport Club și C.S.M. 
Dunărea Galați.

Gh.

lui alb. cu nerăbdarea firească 
dinaintea primului săniuș, care 
va fi posibil nu peste mult 
timp. Vor fi alături sau în 
preajmă și concitadinii lor cu 
ceva ani în plus, tineri care 
învață și muncesc ori muncesc 
și învață, 
statutul de cetățeni pășind cu 
încredere și responsabilitate pe 
drumul lor în viață. Vor mai 
fi și alți sportivi, din catego
ria performerilor, pentru care 
și această sărbătoare constituie 
un binevenit moment de a-și

CU APARATUL DE FOTOGRAFIAT

IN LUMEA SPORTULUI
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• La Salonul internațional de la Brașov, „Mențiunea de 
onoare* a F.LA.F. — atribuită lui Ion Mărculescu din 
Trgovifte • Criteriul național pionieresc de minîbas- 
chet, prilej de subiecte interesante pentru un foto

reporter amator, de meserie profesor de desen
ă vreme ia Bravi, 
tEiernaUocal <fe artă 

o—psvezet la Bra
ct tevti jSporui*, 

ie desez Ioa Măr- 
fon răsplătit cu 

de ccxpare* a 
A-F. (Fedf-tfia Interna;iona- 
dc Artă Fatr^rtfici) pemtru 
acmgcne snrpevasâ ca prilejul 
Ur-.ulus nafsonal pionieresc 

r.irabaschet desfășurat, in 
-ana inhe, la Tirgovifte. O mi- 

practscentă a sportului 
sașilor- e supărată pentru 
ierta finale-.. Un moment 

ies intilsit la Criteriul de mi- 
ibaschet (unde s-au vărsat 
ivite lacrimi, si de necaz, si de 
nenrie), dar bine ales (după 

cum s-a văzut la Brașov) de 
talentatul fotoreporter amator 
care de fapt, nu este la prima 

reuțită de acest gen. o altă 
formanți fiind realizată in 
», ia Salonul internațional 

^Fotosport“, organizat sub pa- 
ronajil CJ.O m Spania, cind 

s-au decernat două meda- 
li de aur. Nu am scăpat 

prilejul să aflăm motivele pa
siunii sale față de fotografia 
sportivă, mai ales ci știam că 
a fost doar un modest practi
cant al sportului, ) 
(ele maxime fiind : 
raional la săritura in 
la aruncarea discului 
cu... mingea de oină.

performan- 
campion 
înălțime, 
ți la tir 
Profesa

ml ne-a mărturi
sit ci are in palmares originala 
performanța de a arunca dis
cul pe_ masa juriului. Dar să 
revenim la subiectul propriu- 
zis, la Ion Mărculescu, absol
ventul Institutului ^Nicolae Gri- 
gorescu~, profesor de desen la 
Școala generală nr. 10 din Tir- 
govițte, in timpul liber pasio
nat „rinător** de imagini spor- 
tire.

— De unde această pasiune, 
tovarășe protesor '!

— De foarte multe ori imi 
caut subiectele acolo unde sint 
manifestații sportive, adică unde 
omul se află 
de voință cu 
el trăiește la 
tensiune ceea 
meu sint un spectator, dar un 
spectator cu aparatul la ochi, 
care acordă deseori o atenție 
minimă rezultatului, care ne 
face de multe ori să scăpăm 
din vedere tocmai esența spor
tului, frumusețea lui intrinse
că : dăruirea, devotamentul, e- 
fortul de voință, spiritul de 
fair-play, stările emoționale, în 
general aspectul educativ. Ca 
artist fotograf abordez cu pre
cădere genul foto-reportajuîui, 
căutînd să surprind momentul 
de vîrf al unei acțiuni, expresia 
sportivului, bucuria ori triste
țea, încordarea maximă.

— Este de presupus că între-

intr-o încleștare 
el însuși, și cind 
cea mai înaltă 

ce face. In felul

cerile Criteriului national pio
nieresc de minibaschet v-au o- 
ferit subiecte interesante.

— Fără doar și poate. Vă pot 
spune că, in afara fotografiei 
premiate, am in „portofoliu*' și 
alte imagini cu care voi concu
ra in viitor.

— Apropo de viitor, ce subiec
te doriți să abordați ?

— Sint dornic să „prind** c~ 
se petrece în cabinele jucăto-"* 
rilor -înainte și după meci, să. 
surprind figurile, picăturile de 
sudoare ale unor mari sportivi. 
Trebuie să mă mulțumesc insa 
cu partidele de antrenament 
sau cu cele de mai mică im
portanță găzduite de bazele 
•mortive din Tîrgovțște. O în
trecere de anvergură mi-ar da 
infinit mai multe . posibilități, 
îi invidiez, fără răutate, pe cei 
ce pot fi martori ai competiți
ilor de anvergură mondială.

— La numai 44 de ani, aveți 
toate, motivele să. credeți că vă 
veți îndeplini această f rumoasă. 
dorință. Vă urăm succes !

Dumitru STÂNCULESCU
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Iputa meciuri 
|-a a Diviziei 
Itrat în pauză 
k/I-a, penulti- 
lampionatului, 
barele parti- 
DROTEHNICA 
[ANTA, teren 

CSM IMU
TECUCI, te- 

110; RAPID 
DROTEHNICA 
peretului IV, 
BTRUCTORUL 
SINI GRELE, 
1. ora 10. 
ETROCHIMIS- 
IFR BRASOV, 
0: SPORTUL 
TRUCTn — 

CUGIR — a- 
IJC URESTI — 
D, teren Ti- 
; UNIVERSI- 

ARTE CLUJ-
ORADEA —

knînil s-a ju- 
n din cadrul 
Itre Universi- 
p-Napoca și 
î Construcții. 
Irig și echili- 
ireșteni cuce- 
leritată victo- 
L înscris pen
ii șl Merca — 
transf., Năs- 

ptiv Leoea șl 
chita — l.p., 
Mihai Popa 
LR, coresp.).

(seria I)
1 25

22
22

2 266-145 
1 355-127
■ 191-145 
" 172-125 21
5 173-196 20
5 161-188 20
5 174-202 19
5 157-207 19

0
1
1
1 6 137-146 17
0 7 134-252 16
0 7 147-314 16
0 6 120.140 14

1
zi poate 

iu pornit . 
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nou, cum 
rt festiv.
t, multipli- 
telea, se va 
întreprinderi 
pt vorbind 
jportive din 
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a- 
și

va spune : 
ziua de în- 
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Etapa a 11-a

a Diviziei A

MULTE PARTIDE SUB SEMNUL
După o întrerupere care, cum 

știm foarte bine, s-a arătat fo
lositoare fotbalului nostru, 
campionatul primei divizii s-a 
reluat, ieri, prin meciul de la 
Oradea, care a opus F. C. Bi
horului pe una dintre „amba- 
sadoarele** din cupele europe
ne, Victoria. Astăzi, celelalte 
două „europene**, Dinamo 
Steaua, se prezintă și 
meciurile etapei cu nr. 
dera clasamentului va 
în compania Flacărei 
ocupanta locului 4 în 
ment, care conduce plutonul 
din imediata apropiere a „po- 
diumului**. Sigur, gazdele au 
prima șansă, dar este de pre
supus o replică simțită din 
partea oaspeților, fapt care nu 
ar face decit un serviciu ele
vilor lui M. Lucescu și FI. 
Cheran aflați la ultima „repe
tiție generală** înaintea parti
dei de miercuri cu Dundee 
United.

Mai echilibrată se anunță în
tîlnirea de pe stadionul Spor
tul Studențesc, unde „alb-ne-

si 
laele

11. Li- 
evolua 

Moreni, 
clasa-

grii“ primesc replica formației 
campioane. Toate partidele 
dintre cele dcuă cluburi bucu- 
reștene au fost interesante și 
spectaculoase. Steaua este fa
vorita „calculelor hîrtiei" care 
pun în prim-plan victoriile ob 
ținute de „ros-albastri- în în
trecerile din ultimele ediții ale 
campionatului.

Mîine se vor desfășura cele
lalte șase jocuri. Care dintre 
ele ar putea solicita titlul de 
„cap de afiș" al programului 
duminical? Greu de spus, cele 
mai multe dintre ele arâtîn- 
du-se, cel puțin din analizele 
apriorice, de un pronunțat e- 
chilibru. Să începem cu întîl
nirea din Ciulești, unde. în 
campania ei de revigorare, e- 
chipa feroviară va evolua în 
compania F. C. Farului, concu
rentă care caută să reintre în 
ritmul arătat la începutul de 
campionat. O formație care a 
marcat un reviriment, S. C. 
Bacău, se deplasează la Sibiu ; 
F. C. Inter are cea mai bună 
poziție dintre promovate și ră-

Clasamentul adevărului

VALOARE SI a
’ După primele 10 etape (aici o 

treime din parcursul întrecerii!), 
Campionatul întărește neta dife
rență dintre cele două candida
te la titlu — aceleași ca în pre
cedenta ediție — și celelalte 16 
Competitoare. O diferență și de 
valoare (desigur), dar și de an
gajare (cum s-a spus, nu o da
tă), concretizată chiar și prin 
distanța — practic irecuperabil? 
în totalitate — pe care „cuplul" 
Dinamo — Steaua a luat-o față 
de a treia clasată

STABILITATE
mal dacă vom reaminti că, pe 
parcursul cîtorva etape. F.C. Fa
rul a ciștigat la Otelul, după care 
a cedat, pe teren propriu, (și) cu 
F.C. Bihor, care, la rindu-i, a 
pierdut la Oradea meciul cu o-
țeluL ConstănțenU, de altfel, au-- -

un

și la ,gene-

A DECIS REPRIZA SECUNDĂ

ECHILIBRULUI
mine și cu prima șansă în 
întîlnirea de mîine. în Trivale, 
în compdhia gazdelor, va evo
lua o formație tare, după un 
șoc puternic resimțit, marchea
ză o ascensiune de formă dem
nă de luat in seamă. „U“ Cluj- 

Napoca, divizionara A, care

1. DINAM J 10 10 0 0 44-10 20
2. Steaua IU 10 0 0 29-12 20
3. Victoria 11 7 1 3 28-18 15
4. Flacăra 10 4 3 3 16-12 11
5. F.C. Inter 10 5 1 4 14-18 11
6. Univ Craiova 10 4 2 4 18-18 10
7. Corvinul 10 4 2 4 12-14 10
8. F.C M. Brașov 10 4 1 5 16-16 9
9. Sp. Studențesc 10 4 1 5 17-17 9

10. „V Cj-Nap. IU 3 3 4 9-14 9
11. F.C. Olt 10 2 5 3 7-14 9
12. Rapid 10 4 1 5 10-21 9
13. F.C. Argeș 10 4 0 6 12-11 8
14. F.C. Bihor 11 3 2 6 11-10 8
15. S.C. Bacău 10 3 1 6 15-22 7
16. Oțelul 10 3 1 C 8-20 7
17. F.C. Farul 10 2 2 6 8-11 6
18. A.S.A. Tg. M. 10 1 2 7 5-21 4

socotitâ cea mai 
echipă de pe prima

1. DINAMO
2. Steaua
3. Victoria

Flacăra
F.C. Inter
Univ. Craiova 
Corvinul 
Sp. Studențesc 
F.C.M. Brașov 
„U“ Cluj-Napoca 
“ “ Olt

10,
11. F.C.
12. Rapid
13. F.C. Argeș
14. S.C. Bacău
15. Oțelul
16. F.C. ----
17. F.C.
18. A.S.A. Tg. Mureș

Bihor 
Farul

+10 
+10 
+ 5 
+ 1 
+ 1 

0 
0

— 1
— 1 
—1

— 1 
— 1 
— 2
— 3
— 3
— 4
— 4
— 6

(+34) 
(+17) 
(+1«) 
(+ 4) 
(- 4)
< 0) 
(- 2) 
( 0) 
( 0) 
(- 5) 
(- ?> 
(-11) 
(+ 1> 
(- 7) 
(-12) 
(+ 1) 
(- 3) 
(-!«>

„adevăr". Pe scuirt, 5 
(plus golaverajele!), 
tot atîtea cîte c se- 

echipele din 
(la 0). S-ar pu-tca 

nu fără argumente —

ral“. sl la 
„lungimi** 
comparativ 
pară pe Victoria de 
„zona neutră* 
invoca __
că, în disputele directe cu cele 
două fruntașe ale clasamentului, 
unele dintre echipe (F.C.M. Bra
șov în deplasare, F.C. Dihor, 
F.C. Argeș, S.C. Bacău și F.C. 
Farul acasă) au încercat să se 
nutodepășească, forțind un .egal" 
care s-ar fi reflectat Intr-o altă 
cifră la .adevăr** decit aceea re
alizată în cele din urmă. Dar — 
vine replica — aceleași formații 
au dovedit o Instabilitate de fond 
care, automat, a trecut In chin
tesența „adevărului". Fie și nu-

intrat „în derivă- după jocul 
la Galați, nemaireușind decit 
singur punct în „rundele" VI—X. 
cu efecte implici:e In clasamen
tul adevărului. Situația cea mai 
grea o are, cum se vede, A.S.A. 
Tg. Mureș, care, în plus, în ur
mătoarele etape, se va deplasa 
succesiv, la Universitatea Cra
iova, Dinamo, Corvinul și F.C.M. 
Brașov, în etapa de încheiere a 
turului, de „acasă", 
fiindu-i Steaua. Un _ _
deci, deloc avantajos, la finele 
căruia minusul la „adevăr1 ar 
putea fi și mai mare.

O observație referitoare la e- 
chipele de sub „limita zero* 
(ilustrată, acum, perfect de Uni
versitatea Craiova) demonstrea
ză un alt tip de diferențe, dato
rat golaverajului. F.C. Bihor și 
F.C. Argeș beneficiază' de un 
„plus" semnificativ pentru capa
citatea lor defensivă, care s-ar 
putea să le scoată „la lumină" 
pînă la sfîrșitul turului, mai ales 
că ambele ‘ 
Dinamo și 
Tg. Mureș, 
regiștrează 
plicat față

parteneră 
program.

formații au jucat cu 
Steaua. Ca și A.S.A. 
Oțelul și Rap’d in- 

un „negativ" multi- 
r____ ___  de cel al altor com
petitoare din partea a doua a 
clasamentului, eeea ce le creează 
O dificultate suplimentară în vi
itoarele meciuri.

Intre diferitele întrebări pri
vind evoluția acestui clasament 
șl modificările de importanță in 
„adevărul" fiecărei echipe. una 
constituie, poate, și principala 
„cheie" a dispute! pentru supre
mație In actuala ediție: cine va 
lua primul punct din „coptul" 
lui Dinamo și Steaua? O între
bare de mare interes, al cărei 
răspuns II va da. oricum, meciul 
direct, din etapa a XV-a.

ȘTIRI • ȘTIRI d ȘTIRI

Săptămî-

la

propriu, miercuri, în comoania 
lui Dundee United. Victoria va 
susține manșa a doua cu Dina
mo Minsk, joi pe terenul Vic
toria din complexul Dinamo.

in cupele 
partidele-retur 

ur-

George ROTARU

LOTO-PROMOSPORI INFORMEAZĂSTATDE

• AGENDA MECIURILOR DIN 
CUPELE EUROPENE. ~ ‘
na viitoare, miercuri și joi. re
prezentantele noastre 
europene susțin 
din etapa a doua. Steaua 
mează să plece, în cursul zilei 
de. luni, pe calea aerului. 
Moscova pentru meciul cu ’-par- 
tak, programat 'de la ora 19. ora 
locală (ora 13 la București). Di
namo evolua pe stadionul

• PARTIDA DINTRE REPRE
ZENTATIVELE DE TINERET ALE 
TURCIEI ȘI R. D. GERMANE, 
din cadrul preliminariilor C.E. 
care se va disputa la 29 n3iem- 
brie, va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din țara noastră, avîn- 
du-1 la centru pe D. Petrescu, 
ajutat la linie de Ad. Porumboiu 
și Ș. Necșulescu.

RASE
DIN 4
;a

LA
NO

II 83 20 
extrage-
80j*8 86
de Uîști-

M
1
care 35.931 

fia 1.

care, recent, cu pri.ejul ridică
rii câștigurilor în autoturisme de 
la sediul central ai A.S. Loto- 
Pronosport, au avut o discuție 
cu redactorul rubricii de fiță.

I a sistemele 
(inc’usiv la 

surîde pavti- 
coll al țării, 
tia sînt din 
î rural, șan- 
ai la fel de 
ru este con- 
de miile de 
mai diverse 
i și din 
mărimi. 
anarține
D linca 
DRT din 
’a* ariei 
i din orașul 
(Teleorman),

lo- 
A- 

cîs- 
(la 

16 
(la

rîndul său, pentru a veni în spfi- 
jinu1 pârtiei na nților (și de mul- 

_te ori, chiar la sugestia acesto
ra) A.S. Loto-Pronosoort a în
treprins o serie de rr;ăsurl pen
tru diversificarea sistemelor și, 
implicit, a avantajelor jucători
lor.

ln ceea ce privește „croia suc
cesului", aceștia au reiterat un 
fapt binecunoscut de către par
ticipants anume
de a forța cit mai larg porțile 
șanselor printr-o 
constantă, ori de cît« 
ivește ocazia". Este, 
o perspectivă de care pot profita 
din plin iubitorii diveiselor sis
teme de joc. De notat că. la

„posibilitatea

participare 
’• ori se 
de altfel,

• Nu uitați că astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea bi
letelor cu numerele favorite la 
TRAGEREA EXCEPTIONAL A
PRONOEXPRES de mîine, du
minică, 6 noiembrie, precum șl 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT al săp- 
tămînii. Tragerea EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES va avea ioc 
în București. în «ala clubului 
din str. Doamnei nri 2 începînd 
de la ora 16.30, urmînd ca aspec
te de la operațiunile de tragere 
să fie transmise Ia radio, 
programul I, la ora 17,30.
numerele extrase să fie repetate 
conform programului cunoscut.

pe
iar

poate fi 
pricioasă . ____ _  _
scenă (cel puțin pină acum) se 
întrece cu vecina de loc din 
clasament, F.C.M. 
brașovenii 
prestații remarcabile și unele 
sub așteptări. Să vedem care 
dintre ele va găsi mai repede 
calea spre buturile adverse. 
Observația este valabilă ți 
pentru meciul F. C. Olt — Cor
vinul, echipe care, și ele, au 
prezentat adeseori comportări 
contradictorii. Un meci în care 
pronosticurile bazate pe forma 
actuală și pe cifrele clasamen
tului merg 
dă, se va 
iova, unde 
ca oaspeți
Tg. Mureș.
de bun nivel și, mai ales, una 
desfășurată sub semnul depli
nei sportivități.

ca-

Brașov. Și
au oscilat intre

către formația-gaz- 
desfășura la Cra- 
Universitatea 
pc fotbaliștii 
Așteptăm o etapă

Duminică,

in Divizia B

arc 
din

ORADEA, 3 (prin telefon). A 
sosit și mult așteptata reîntîl- 
nire cu campionatul nostru, cel 
de toit" zilele, cum nu o dată 
se spurce. Uvertura etapei a 
Xl-a era însă privită cu oare
care temeri de tabăra 
determinate, firesc, de 
că echipa orădeană avea 
față pe a patra „europeană' 
care în acest tur a jucat pe 
gazonul bihorean. Marcați evi
dent de insuccesele din cele trei 
partide anterioare cu Dinamo, 
Steaua și Oțelul, localnicii au 
un start precipitat, cu ezitări 
la construcție. In min. 5. tri
buna rămîne. parcă, fără puls, 
cînd Ursea scapă singur, dar 
Lăzăreanu iese inspirat la blo
caj și respinge. Bucureștenii se 
apără grupat și calm, tempori- 
zînd elanul orădean. în min. 
14, o periculoasă cursă a lui 
Cojocaru este rezolvată in ex
tremis de Bruckenthal. Peste 
un minut, asistăm la cea mai 
frumoasă fază a reprizei : Ov. 
Lazăr se lansează într-o casca
dă de driblinguri, depășește 
trei fundași adverși, centrează 
perfect Szeneș reia cu capul, 
însă mingea întilnește bara și 
N. MUREȘAN. atent pe fază, 
trimite din apropiere în plasă, 
deschiziod scorul. Oaspeții Ies 
la -joc, Întîlnirea se echilibrea
ză. se aleargă mult de ambele 
părți (și nu se putea altfel pe 
un frig pătrunzător), duelurile 
sint dirze, uneori prea dirze. 
Dacă angajamentul in joc al 
celor două combatante este re
levant, nu același lucru se 
poate spune de nivelul tehnic 
și spectacular pînă la pauză 
nemaiavînd ce nota în blocno
tes. Doar unele inexactități ale 
„centralului**, cu decizii necon- 
forme cu realitatea.

La reluare, echipa bucureș- 
teană este mult mai insistentă 
în atac. După ce Lăzăreanu re
ține cu siguranță mingea trimi
să cu capul din opt metri de 
Damaschin I. portarul orădean 
nu mai poate interveni la min
gea reluată plasat de CORAȘ. 
în urma centrării lui Țiră: 
1—1. Gazdele acuză șocul golu
lui egalizator, trec prin mo-

F.C. BIHOR
VICTORIA

1 (1)
2 (0)

gazdă, 
faptul 

1 în

Stadion : F.C. Bihor : teren bun; 
timp însorit dar friguros : spec
tatori — circa 9.000 Șuturi: i—9 
(pe poartă : 2—4). Cornere : 4—2. 
Au marca. : N. MUREȘAN (min. 
15,. respectiv CORĂș (min. 55 șl 
87).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 6.5 — 
Ciocan 3, B’.sznk 6. Bruckenthal 
7. Weissenbacfcer 5 — Ile 6, Ța- 
maș 6 N Mureșan 7, Mandoca 5, 

— Ov. Lazăr 6,5 (min. 54 B-ode 5 ; 
min. 83 Baba), Szeneș 5.

VICTORIA : Nițu 6 — Cojocaru 
6,5. C. Solomon 7, Mirea 6. To- 
polinschi 6 — Ursu 6 (min. 
Laiș 6) D. Daniel 6, Ursea 
Coras 7,5 — Culcear 6 (min. 
Țîră 6), Damaschin I 6.

A arbitrat : 1. Tărcan (Tg. Mu
reș) ; ’a Unie : V. Titorov (Dro 
beta Țr. Severin) și I. Nicullțov 
(Focșani).

Cartonașe galbene :
CIOCAN, COJOCARU

Cartonașe roșii :
(min. 65).

La speranțe : 1—0

62
6,
46

MANDOCA,

CIOCAN

(1-0).

mente dificile și din min. 65, 
evoluează și în zece oameni, 
fundașul Ciocan fiind eliminat 
pentru trimiterea mingii în 
afara terenului cînd jocul era 
întrerupt (mai primise un car
tonaș galben). Echipa Victo. 
ria se lansează acum și mai 
viguros în ofensivă, orădenii 
fac eforturi spre a menține re
zultatul egal, ei nemaicontînd 
practic, în atac, cu -excepția 
pătrunderii lui Tămaș în min. 
82, deposedat insă de Cojoca
ru. Intre timp. Lăzăreanu a 
mai avut două intervenții o- 
portune în min. 72 și 73. Evi
denta superioritate atît nume
rică, cit și prin jocul prestat 
se va materializa în min. 87, 
cînd CORAȘ îl învinge pe Lă
zăreanu cu un șut de la 16 m. 
O victorie logică, atestată de 
caseta tehnică și dătătoare de 
speranțe în perspectiva returu
lui, din .Cupa U.E.F.A.", cu 
Dinamo Minsk.

Adrion VASILESCU

MAJORITATEA ECHIPELOR FRUNTAȘE

Etapa cu numărul 12, progra
mată mîine, cuprinde suficiente 
partide de justificat interes la 
ambii poli al clasamentului.

în seria I, Petrolul Ploiești, 
deși a pierdut un punct prețios 
în etapa precedentă, pe teren 
propriu, în fața F.C.M.-ulu’ din 
Brăila, continuă să conducă in 
clasament cu 16 puncte. Este 
secondată de C.S.M. Suceava și 
Gloria Buzău (ambele cu 14 
puncte). O luptă pentru promo
vare In trei, meciurile de 
ale protagonistelor seriei 
foarte importante. Dacă 
Iul și C.S.M. Suceava se depla
sează ‘ 
Ploiești (unde „lanterna roșie" 
Prahova C.S.U. vrea să nu piar
dă). Gloria Buzău primește vizi
ta formației din Botoșani șl are 
posibilitatea să-și mărească zes
trea cu alte două puncte. Dintre 
celelalte intilniri merită mențio
nate jocurile A.S.A. Explorări 
Cîmpulung — l.C.M. Delta Dina
mo Tulcea și Șiretul Pașcani — 
Politehnica iașL

In seria a n-a. unde Jiul pare 
hotărîtă să revină In Divizia A, 
cealaltă candidată. Chimia Km. 
Vil cea. nere?ăsindu-și încă rit
mul. Etana programează citeva 
jocuri echilibrate. Dintre acestea 
amintim: Metalul Mija — Meta
lurgistul Slatina. Minerul Motru 
— Pandurii Tg. Jiu. Dunărza Că
lărași — Klectroputere Craiova, 
F.C.M. Caracal — Metalul Man
galia și C.S. Tîrgoviște - 
tul -30 Decembrie". Sint

astăzi 
fiind 

Pctro-

la Focșani și. respectiv, 
(unde „lanterna

Spor- 
__ ____ _________ ___ cinci 
partide, cu implicații majore mai

EVOLUEAZĂ ÎN
cu seamă pentru zona periferică 
a clasamentului.

Seria a III-a continuă să fie 
cea mai echilibrată, cele trei 
fruntașe, U.T. Arad, „Poli" Timi
șoara și Olimpia Satu Mare, cu 
18, 17 și, respectiv, 16 puncte,
păstrînd șanse intacte la promo
vare. Dacă U.T.A. și „Poli" au

PROGRAMliL
SERIA I: A.S.A. Explorări

Cîmpulung — F.C^f. Delta Di
namo Tulcea: T. Demian (Zalău). 
F.C.M. Progresul Brăila — CFR 
Pașcani: I. Dogaru (Rm. VUce?). 
Aripile Bacău — Steaua Mîztt: 
1. Caraman (Oradea)’ Unirea 
Focșani — Petrolul Ploiești: O. 
ștreng (Oradea). Metalul Plopeni 
— Poiana Cîmpina: N. Grigores- 
cu (Timișoara), Ceahlăul P. 
Neamț — FEPA *74 Blrlad: P. 
Bogdan (Reghin), Șiretul Paș
cani — Politehnica Iași: Gh. Va
sile (București), Gloria Buzău — 
C.S. Botoșani: C. Matei (Deva), 
Prahova C.S.U. Ploiești — C.S.M. 
Suceava: G. Maca vei (Deva).

SERIA A II-»: Metalul Mija — 
Metalurgistul Slatina: S. Rotă- 
răscu (Iași). I.C.I.M. Brașov — 
Dacia Pitești: N. Georgescu (Bu
zău). Minerul Motru — Pandurii 
Tg. Jiu: C. Nlstor (Vaslui). Du
nărea Călărași — Electronutere 
Craiova: N. Gogoașe (Buzău), 
F.C.M. Caracal — Metalul Man
galia: L șchiopa (Focșani). A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Chimia

s.

DEPLASARE
de susținut meciuri dificile, la 
Reghin și, respectiv, Cavnic, O- 
limpia primește vizita echipei 
din Baia Mare, în derbyul mara
mureșean. Din programul celor
lalte meciuri desprindem întîlni- 
rile Gloria Reșița — Dacia Me
canica Orăștie și A.S. Paroșeni 
Vulcan — Armătura Zalău.

ȘI ARBITRII
Rm. Vîlcea: A. Porumboiu (Vas
lui), Gaz Metan Mediaș — Trac
torul Brașov: I. Popa (Timișoa
ra), C.S. Tîrgoviște — Sportul 
„30 Decembrie": V. Antohi (lași). 
Jiul Petroșani — Electromureș 
Tg Mureș: P. Buhalău (Mun..Gh. 
Gheorghiu-Dej).

SERIA A ni-a: A.S.A. Progre
sul Timișoara — Gloria Bistrița: 
M. Popescu (Craiovâ). Unire* 
Alba Iulia — C.S.M. Reșița: M. 
Bădici (Caracal), Minerul Cavnic
— Politehnica Timișoara: S. 
Necșulescu (Tîrgoviște). Chimica 
Tîmăveni — Metalul Bocșa: I, 
Spătaru (Galați). Avîntul Reghin
— U.T. Arad: N. Dinescu (Rm.
Vîlcea), Strungul Arad — C.F.R. 
Timișoara: S. Pancelimonescu
(Boldești). Gloria Reșița — Da*; 
cia Mecanica Orăstie: M. Bumbui 
(Oradea). A.S. Paroșeni
— Armătura Zalău: I. 
(Sf. Gheorghe), Olimpia 
Mare — F.C. Maramureș 
Mare: C. Gheorghită (Brăila).

Vulcan
Nistor 

Sa tu 
Baia

Meciurile vor începe la ora 11.

TOCMAI EI, ANTRENORII?!
• Nu mai puțin de 6 antre

nori (deci. 6 PROFESORI ȘI E- 
DUCATORI AI FOTBALIȘTILOR) 
au apărut, joi, în fața Comisiei 
de disciplină a F.R.F.. nu în le
gătură cu niște isprăvi ale ele
vilor lor, ci. pentru o serie de 
abateri comise... de ei înșiși, ei 
care ar trebui să fie un exem
plu de disciplină pentru sporti
vii pe care îi antrenează. Uitîn- 
du-și rolul, îndatoririle ce le re
vin. printre altele, de a potoli 
spiritele (dacă s-au încins) și 
nicidecum de a fi chiar ei cei 
care se angaiează pe drumul in
disciplinei și de a oferi, astfel, 
soortivilor pe care ar trebui să-i 
educe, un prost și contaminant 
exemplu. Și e vorba de abateri 
grave, de injurii si de amenin
țări la adresa arbitrilor și chiar 
de bruscarea acestora, cum a 
făcut Mihai Stoica. antrenorul 
echipei Conpref Constanța. Pe 
bună dreptate, ci a fost suspen
dat pc 
va sta 
iată și 
trenori

(Sinnicolau Mare) — 6
de suspendare, Țiberlu

Roșea
luni __ ___„___ ,
Balogh (Oașul Negrești) — 8 eta
pe, Vasile Copil (I.M.G. Bucu
rești) și Vasile Panait (Proletarul 
Bacău) — cite 2 etape și Ghcor-

șeală de arbitraj, fie de nepu
tința propriilor lor echipe. Dar, 
dacă și-au ales această profesi
une. ' ' -
fără... rabaturi periculoase 
la ordine și disciplină.

trebuie s-o îndeplinească 
de

Din dosarele
Comisiei de disciplina

3 luni, perioadă în care 
cuminte in tribună. Dar 
numele celorlalți 5 an- 

sancționați: Octavian

ghe Stradeli (Minerul Mătăsari) 
— 1 etapă.

Și dacă nu am privi situația 
numai prin prisma acestor 6 an
trenori sancționați într-o singu
ră etapă, cea de duminica trecu
tă, există o problemă a antreno
rilor, începînd cu strigătele lor, 
de pe banca de rezerve și mer- 
gînd... pînă unde ați citit mai 
sus. înțelegem zbuciumul antre
norilor, momentele lor de amă
răciune, cauzate fie de o gre-

• încă un meci, în care gaz
dele. de data aceasta, victoria 
Munteni Buzău, n-au vrut să
țină seama de deciziile arbitru
lui. - - - - - -
tlda__ „______________ ....
așa, tot au pierdut meciul cu
Montana Sinaia, cu 3—2. 
țlnind seama de condițiile 
care s-a desfășurat jocul, el a 
fost omologat cu rezultatul 
3—0 pentru Montana Sinaia, 
chipei Victoria Munteni Buzău 
fiindu-i ridicat și dreptul de or
ganizare pe teren propriu, pe o 
etapă. Sancțiuni și pentru doi 
dintre jucători! ei care n-au pu
tut fi eliminați de ne teren, din 
motivele arătate mai înainte:
Badea — 6 
și Neculai, 
4 etape.

obligîndu-1 să conducă par- 
după placul lor. Și chiar

Dar, 
în

de
e-

mai 
etape de suspendare 
căpitanul echipei —

Jack BERARIU



Campionatele Nationale de basehet

RAPID-DINAMO ORADEA, CEL MAI
ATRACTIV MECI AL ZILEI

Rapid — Dinamo Oradea 
este cel mal atractiv meci al 
etapei a Vl-a a Campionatului 
Național de baschet masculin ; 
la fete partida dintre Politeh
nica București și Olimpia pfa
te fi și ea interesantă, numai 
dacă echipa studențească iși 
va valorifica In totalitate po
tențialul individual de care 
dispune.

Și alte întilniri oferă per
spectiva unor intreceri echili
brate (Academia Militară — 
Balanța, de pildă) in cadrul a- 
cestei etape, al cărei program 
complet este următorul — mas
culin : Rapid C-S.Ș 5 Bucu
rești — Dinamo I.M.P.S. Ora
dea, I.C.E.D. C.S.Ș. 4 Bucu
rești — Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța, Dinamo București — 
ELBA Timișoara. Steaua — 
Metalotehnica Tg. Mureș, Aca
demia Militară Mecanica Fîr.ă 
București — Balanța C-S.U 
Sibiu, RAMIRA Baia Mare — 
Universitatea Metalul Roșu 
Clui-Napoca ; feminin : Poli
tehnica Sportul Studențesc

CUPA ROMÂNIEI la handbal
• Ediția a X-a (m) și a Xll-a (f)
Dintotdeauna, „Cupa Români

ei* a trezit interes în rîndul e- 
chipelor de handbal, cucerirea 
el fiind un titlu de mîndrie pen
tru orice formație. în plus, se 
știe că ocupanta primului loc iși 
cîștigă, implicit, dreptul de a 
evolua în competiția europeană 
nr. 2 inter-cluburi, „Cupa Cu
pelor".

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
duminică (pînă miercuri 9 no
iembrie), debutează o nouă edi
ție a amintitei întreceri, a X-a 
la masculin și a Xll-a la femi
nin. Deocamdată, în prima eta
pă (fază preliminară) concurea
ză doar for națiile divizionare B; 
cele din primul eșalon, valoric 
vor intra în cursă în etapa a 
doua, 2—4 decembrie. Iată cum 
au fost repartizate — conform 
tragerii la sorți — echipele care 
intră duminică în competiție.

MASCULIN
Seria I (în Sala Sporturilor din 

Vaslui): Relonul Săvinești, Telea- 
jen Prahova. CSU Ploiești, Mol- 
dosin Vaslui, Hidrotehnica Con
stanța, Arctic Găiești, Steaua II 
București (ia parte în afară de 
concurs).

Seria a Il-a (Brăila): Calcula
torul TTRUC București. ■ ASA Bu
zău. imp sf. imtj Ba
cău. Celuloza Brăila, Fortus 

București — Olimpia București, 
Voința C.S.Ș. 2 București — 
Rapid C.S.Ș. 5 București, Uni
versitatea C.SȘ. Viitorul Cluj- 
Napcca — Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare. Metalul I.M.P.S. Salon- 
ta Crișul — Constructorul 
C.S.Ș. Arad. Voința Brașov — 
Comerțul Tg. Mures, Chimistul 
CS-S. Rm Vil cea — CONPREF 
C.S.Ș. 1 Constanța.

Programul jocurilor din Ca
pitală — SÎMBATA, sala Ra
pid, ora 15: Rapid — Dinamo 
Oradea (m. A) ; sala Floreasca, 
ora 16 : Voința — Rapid (f. A) ; 
DUMINICA. sala Floreasca, de 
la ora 9: Academia Militară — 
Balanța (m. A), Steaua — Me
talotehnica (m. A), Politehnica
— Olimpia (f. A) ; sala Con
strucția I.C.E.D., de la ora 9,30: 
Automatica — Constructorul 
Craiova (m. B>. LCJE.D. — Fa
rul (m A). Politehnica — A- 
cademia Militară Ii (m. B) . 
sala Dinamo, ora 10: Dinamo
— ELBA (m. A) ; sala Rapid, 
era 9: P.T.T — Constructorul 
Craiova (f. B).

MECON Iași.
Seria a IH-a (Reșița) : Strun

gul Arad, Independența C ir păți 
Mirșa, Metalul Timișul Lugoj. 
Minaur n Baia Mare (ia parte 
in afară de concurs). Metalul 
Hunedoara, CSM Reșița.

Seria a IV-a (Odorhei) î Meta
lul Bistrița, Constructorul Arad 
Mecanica Oradea, Unio Satu Ma
re, Autoturisme Timișoara, Teh- 
noutilaj Odorhei.

FEMININ
Seria I (Sf. Gheorghe): Re

lonul Săvinești, Precizia Vaslui. 
CSM Sf. Gheorghe, I.T. Bucu
rești, Sportul Muncitoresc Cara
cal, Carpatex CSU Brașov.

Seria a Il-a (Focșani): O- 
țelul Galați, Textila Buhusi, O- 
limpia Metalul Plopeni, Cetatea 
Tg. Neamț. Filatura Focșani. O- 
limpia Slobozia.

Seria a IlI-a (Timișoara) î CSM 
Sibiu, CFR Craiova, Voința O- 
dorhei, aem Timișoara, indus
tria Ușoară Oradea, Industria 
Lînii Timișoara.

Seria a IV-a (Baia Mare): U- 
niversitatea Farmec Cluj-Napoca. 
Electromotor Timișoara, Textila 
Sebeș. CSM Bistrița. Constructo
rul Baia Mare, Voința Rm. VD- 
cea. (Echipele clasate pe primul 
loc în fiecare serie promovează 
în etapa următoare).

FLORIN GHEORGHip, CiȘTIGĂTOR LA BADEN WEILER
A

Turneul Internațional „open“ 
de la Baden Weiler (R. F. Ger
mania) a reunit la start 120 de 
participanți, dintre care 4 mari 
maeștri și 7 maeștri internațio
nali. Un notabil succes a ob
ținut reprezentantul țării noas
tre, marele maestru Florin 
Gheorghiu, care a împărțit vic
toria în concurs cu iugoslavul 
D. Barlov, ocupînd locurile

REZULTATE DIN
Rezultate înregistrate în pri

mul tur al competiției interna
ționale masculine de baschet 
„Cupa Koraci“ : Tofas Bursa — 
BC Cantu 87—84 (37—15) ; Ga-

ETAPĂ 
COMPLETA 
LA POLO

Campionatul Diviziei A de 
polo (prima grupă valorică) pro
gramează astăzi și miine etapa 
cu meciuri duble, a 9-a din ca
drul returului. In Capitală, în 
Bazinul Floreasca (simbătă — ora 
16, duminică — ora 10) vor avea 
loc cele două partide dintre 
C.S.U. Construcții T34.U.C.B. și 
Dinamo București, Intîlniri în 
care... oaspeții, campionii țării, 
au o sumă de atuuri, puse me
reu în valoare — chiar dacă nu 
și în totalitate, de fiece dată — 
și în ediția precedentă, și în 
cea actuală. Se mai știe însă 
că, în jocurile cu celelalte echipe 
bucureștene, formația antrenată 
de Gh. Zamfirescu n-a cedat cu 
una, cu două. ..

La Oradea, Crișul din locali
tate primește vizita poloiștilor 
de la Rapid București, gazdele 
vizînd o dublă victorie, dar giu- 
leștenii par mai mobilizați în 
acest campionat, mai ales în 
meciurile importante, cu primele 
clasate. Steaua București se de
plasează la Timișoara, unde va 
avea ca parteneră pe Industria 
Lînii, la Arad urmînd să se des
fășoare partidele dintre Vagonul 
si Voința Cluj-Napoca. anunțare 
ca echilibrate si d^*ch*se ca 

I—II, fiecare cu cîte 7,5 puncte 
(din 9 posibile). Șahistul ro
mân a încheiat fără înfrînge- 
re, avînd 6 partide cîștigate și 
3 remize. Pe locul trei s-a cla
sat U. Schultze (R.F.G.), cu 
7 p, iar în plutonul imediat ur
mător s-au aflat doi dintre fa- 
voriți, Farago (Ungaria) și Ra
dulov (Bulgaria) 6,5 p.

„CUPA KORACI"
latasaray Istanbul — CAI Za
ragoza 68—72 (39—41) ; Dinamo 
Tbilisi — Olympiakos Pireu 
75—96 (34—52) ; Stroitel Kiev — 
Charlottenburg (R. F. Germania) 
106—93 (50—53) ; TTL Bamberg 
(R. F. Germania) — Juventud 
Badalona 73—94 (35—34) ; Inter 
Bratislava — Hapoel Tel Aviv 
80—91 (41—50) : Olimpia Lju-
blijana — Estudiantes Madrid 
96—70 (44—27) ; Levski Spartak 
Sofia — Partizan Belgrad 96—90 
(40—56).

CEHOSLOVACIA - U. R. S. S. 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
PRAGA (Agerpres). Peste 

8 000 de spectatori au urmărit 
la Gottwaldov cel de-al trei
lea meci amical dintre selecțio
natele de hochei pe gheață ale 
Cehoslovaciei și U.K.S.S. Ho- 
cheiștii cehoslovaci au obținut 
victoria cu 4—1 (1—0, 1—0,
2—1), golurile fiind înscrise de 
Slănină 2, Janecki și Ruzicka, 
respectiv Stelnov.

Disputată în orașul ceho
slovac Pribram, partida ami
cală dintre selecționatele de ti
neret ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul 
de 8—1 (5—0, 2—1, 1—0) în
favoarea gazdelor.

PE SCU2T9PE SCURT
PATINAJ ARTISTIC 0 După 

executarea figurilor obligatorii 
în proba individuală feminină 
din cadrul concursului de la Le
ningrad, conduce Natalia Lebe
deva (U.R.S.S.). Pe locurile ur
mătoare se află Tonia Harding 
(S.U.A.) și Natalia Gordenka 
(U.R.S.S.).

ȘAH • Campionul mondial 
Garri Kasparov a susținut în o- 
rașul vest-german Kdln un meci 
de trei partide cu marele maes
tru Vlastimil Hort. Victoria a 
revenit lui Kasparov cu 2,5—-0.5 p. 
• Cea de-a 15-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial femi
nin dintre Maia Ciburdanidze și 
Nana Ioseliani s-a încheiat Ia 
mutarea 41-a cu victoria șalange- 
rei. Campioana lumii, Ciburda
nidze, mai are avantaj de un 
punct, 8—7. • După 7 î'unde, în 
turneul de la Skoplje, conduce 
maestrul iugoslav Kozul cu 7 p. 
urmat de Dîmoski și Mitkov — 
6 p, Ghițescu, îlîncici, Kiroski, 
Traikovski — 5,5 p, Ciurezu, Ni- 
kolov — cîte 5 p etc. în runda 
a 7-a : Kîroski — Ghițescu remi
ză; Buljovicl — Kozu* 0—1; Ciu
rezu — Danceski 1—0: Hincici — 
Stefanov 1—0; Traikovski — 
Ostojici 1—0; Mitkov — Nlceski. 
1—0.

TENIS. — în turneul feminin 
de la Worcester (Massachusetts), 
jucătoarea sovietică Larisa Sav- 
cenko a învlns-o cu 4—6, 6—0, 
6—1 pe australianca Wendy Turn
bull, argentinianca Gabriela Sa
batini a dispus cu 6—1, 7—3 de 
americanca Ronnie Reis, iar He
lena Sukova (Cehoslovacia) a 
ciștigat cu 7—6, 6—4 la Elise 
Burgin (SUA). A în turul II al 
turneului de la Stockholm, con- 
tind pentru „Marele Fremiu*. 
suedezul Mats Wilander. favori
tul nr. 1 al concursului, l-a eli
minat cu 0—6, 6—4, 6—1 pe coe
chipierul său Niklas Kulti.

VOLEI • Turneul masculin 
pentru „Cupa Japoniei* s-a în
cheiat la Hiroshima cu victoria 
echipei U.R.S.S. care a învins 
in finală, cu 3—2, selecționata 
S.U.A. In partida pentru locul 3, 
Argentina — Japonia 3—0. La S 
noiembrie, va începe la Osaka și 
turneul feminin dotat eu „Cupa 
Japoniei", el reunind selecționa
tele U.R.S.S., R.P. chineze, Pe
rului, Cubei și Japoniei.

Divizia A de volei:
Cea de a VIII-a etapă din 

cadrul campionatelor Diviziei 
A de volei programează miine 
un număr mai mic de partide 
(opt), dat fiind faptul că 3 
meciuri s-au jucat în devans : 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
Penicilina Iași, Farul Constan
ța — Maratex Baia Mare (la 
fete), Elcond Dinamo Zalău — 
Calculatorul București (la bă
ieți), iar unul, cel dintre U- 
niversitatea C.F.R. Craiova și 
Steaua (m), a fost amînat, da
torită participării bucureșteni- 
lor la prima fază a C.C.E.

Din etapa feminină, două 
partide se detașează ca inte
res ■ cea de la Rm. Vîlcea, 
unde lidera, Chimia, primește 
vizita unei formații incomode 
și care nu se sfiește în fața 
gazdelor sale, precum și cea 
de Ia Galați, unde piteștencele

MIINE, NUMAI 
vor Încerca să-și aline necazul 
după neașteptata înfrîngere su
ferită în etapa trecută pe te
ren propriu.

în campionatul masculin 
gazdele pornesc favorite în 3 
dintre cele 4 jocuri. Doar la 
Pitești victoria oaspeților (li
derii) nu poate fi pusă sub 
semnul întrebării. Iată progra
mul întîlnirilor :

FEMININ : Chimia Rm. Vîl
cea — Flacăra Roșie București, 
C.S.U. Rapid Galați — Dacia 
Pitești, CJS.M. Oțelul Tirgo- 
viște — Dinamo București, Ra
pid București — Oltcit Craio
va (sala Rapid ora 10,30).

MASCULIN: A.S.A. Electro- 
mureș Tg. Mureș — Relonul 
Săvinești, Explorări Motorul 
Baia Mare — Tractorul Brașov, 
Viitorul Bacău — C.S.M.U. Su-

OPT PARTIDE
cea va, LA.T.S^X. Dacia Pitești 
— Dinamo București.

ELCOND DINAMO — CALCU
LATORUL 3—1

Programată in devans, par
tida a prilejuit gazdelor o vic
torie meritată, datorită căreia 
Elcond Dinamo Zalău a trecut 
in poziție de lider ! Sălăjenii 
au dispus de Calculatorul Bucu
rești cu 3—1 (8, —8, 4, 11). Ei 
au dominat primul set, apoi au 
cedat inițiativa, bucureștenii 
conducted te setul secund de
tașat (8—1, 13—2), pentru ca 
în continuare să depășească 
momentul de relaxare și să se 
impună clar. S-au remarcat • 
Ciontos, V lai cu și Gheorghe, 
respectiv Enescu și Girleanu. 
Arbitri : V. Chioreanu și I. Mar
tin. (N. DANCIU, coresp.).

UN „COMPROMIS" NUMIT PLATINI
Confirmata de a- 

gențiile de presă, nu
mirea ros .ului ce
lebru internațional 
francez Michel Pla
tini la cînna echipei 
național? a „cocoșu
lui galic* a stimit, 
cum era de așteptat, 
surpriză și emoție. 
Sentiment? m2i de
grabă „legate*, pen
tru că Platini a re
venit, iată, asupra 
deciziei de a nu pro
fesa ca antrenor și 
pentru că momentul 
numirii lui s-a pro
dus pe fondul „de
cepției fără prece
dent* prilejuită de 
recentul și incredibi
lul 1—1 al Franței în 
Cipru, într-un meci 
din preliminariile
C.M. Cum și dacă se 
va descurca Platini, 
vom vedea, cu toate 
că însuși cel în cau
ză se arăta mai de

unăzi sceptic, men- 
ționind că „jocul 
răbdării e abia la 
început. Fotbalul
francez trebuie să 
găsească înlocuitori 
pentru mine și pen
tru Țigana. După a- 
ceea, vom mal vorbi, 
vom mai spera*.

Numai că instalarea 
triplului „Balon de 
•Aur« (1983, 1984, 1985) 
la timona reprezen
tativei, Platini fiind 
de-acum (la nici 34 
de ani) cel mai tînăr 
selecționer din Euro
pa (dacă nu și din 
lume), a venit să 
toarne gaz peste un 
„foc* care arde, ca 
o vîlvătaie, în cămi
nul fotbalului francez. 
Pentru că, de mal 
multe luni, Asociația 
profesională a antre
norilor, animată de 
exigentul Guy Roux

de la Auxerre, peda
lează pe obligația ca 
toți tehnicienii din 
prima divizie să po
sede diplome în re
gulă, eliberate de 
autoritățile franceze. 
Atacul n-a contenit 
la adresa iugoslavilor 
Bjekovici (Nisa) și 
Blazevici (Nantes), 
dar și a francezului 
Courbis (Toulon), pe. 
care Roux îi vrea 
nici mai mult, nici 
mai puțin decît dați 
afară! Doar că, situ
ație similară cu cea 
a lui Beckenbauer în 
R.F.G., Michel Platini 
însuși n-are nici o 
diplomă, n-a trecut 
nici un examen! Iată 
însă că „ereticii44 sînt 
la cluburi, nu și la 
„națională*, unde 
„compromisul" e în
găduit, ba chiar și 
salutat ! (Ov. I.)

• SPRINTERA Florence Griffith-Joyner
• este a șasea alergătoare oare, la aceeași 
0 ediție a Jocurilor Olimpice, a ciștigat me

dalii de aur la IOC m și 200 m. Franc! na
• Elsje Blankers-Koen (Olanda) 113 s și 24.4 s 
A în 1948 Marjorie Jackson (Australia) 11,5 s 
w și 23,7 s în 1952, Betty Cuthbert (Aee- 
€ tralia) 11,5 s șl 23,4 8 în 1956 Wilma Ru- 
e dolph (S.U.A.) 11,0 s și 24.0 s în ’.9«o Re- 
w nate Stecher (R.D.G.) 1107 s și 22 40 s în
• 1972. Acum, la Seul. Griffith a realizat nc 
0 recorduri olimpice eu 10 54 s și 21,34 s. 
w Dintre atletele ma* sus menționate B :an-
• kers-Koen. Cuthbert. Rudolph și Griffith 
0 au fost campioane olimpice, la ediția res- 
w pectivă. și în proba de «tafetă 4x100 m. A 
A TENISMANUL cehoslovac Ivan Lendl a fost 
A operat la umărul drept. EF urmează să re- 
“ vină însă. în competiții. după un prealabil 
A consult medical la 30 noiembrie la

Masters-ul de la New YO'k A PATINAJUL
• poate fi considerat spor ul cel mai tipic... 
0 olandez. Pe teritoriul actual al ..Tării la-

Ielelor* au fost descoperite patine din os
• ceea ce îngăduie presupunerea că se patina 
0 încă ne la începutul ' noastre ! în 189

patinatorul olandez Jaap Eden a cîștiga 
cele patru prob? 91* C- mpionatelor Mor- 

0 diale (500 m. 1 50C m. 5 000 m și 10 000 m).
Tn vara aceluiași an. Eden a devenit cam-

• pion national 1* .. ciclism în toate probe- 
0 îe. de la o milă nînă la 100 km ! A CĂ

LĂREȚUL france’ Pierre Durand a cîștigat. 
ăl la Seul titlul olimpie în proba îhdtvidua’-' 

de obstacole. Victoria sa a fost decisă d' 
un baraj cu americanul Best (4 d) și ve ■ 
germanul Huck (4 p) el fiind tnreds*-?> 
cu 1.25 puncte de penalizare O contribuția 
esențială la acest succes l-a avut, indiscu
tabil. calul său „J^nploap de Laze-, de 
care Durand nu s-a despărțit ta ultimii

opt artl. deși patrupedul este de origine 
foarte modestă (îs comparație cu caii de 
rasă pură ai altor călăretB și de o statură 
mică, doar 153 cm la greabăn A RECORD
MANUL LUMII la aruncarea greutății Ulf 
Timmermann. a devenit camp’on olhnnic 
numai după ce a trecut prin mari em~ 
în ultima sa încercare Randy
Barnes a obținut 22.39 m trecînd pe prf- 
mu! Ioc. Mai rărrăscs^ă de efectuat doar 
cîteva aruncări în concurs Intre care șl 
cea a hii Timmerrrarr Acesta s-a con
centrat f.mo de cinci mriute și... 22.47 ! 
..Am cîstîcat în ultima încercare : la aceas
tă probă lupta se încheie doar atunci cînd 
toți concurenții «e află Ia vestiar* — a 

spus Timmerman A CONFEDERAȚIA EU- w 
SOPRANA DE VOLEI a definitivat lista • 
turneelor finale ale cupelor continentale 
toterchiburi. Grecia va găzdui, la începutul w 
lunii martie, turneul final al C.C E., iar • 
Finlanda pe ce al Cupei Cupelor. între
17 și 19 februarie. întrecerile feminine ale • 
acelorași competiții vor •'vea loc. între 10 3
și 12 februarie. în Belgia și. respectiv.
Ital’a A ROGER KINGDOM, campion olim- • 
pic la 116 mg în 1984 si 1988 șl-a mărtu- 0 
ristt intenția ca la Barcelona. în 1992. să 
participe nu doar la lin mg. ci și la de- • 
cation. Dar pînă atunci mai sînt patru 0 
ani... A MAT DEUNĂZI am făcut publică 
informația potrivi căreia o expediție de • 
alo4oiști americani a izbutit să escaladeze 0 
vîrful de 8 848 m al Everestului. efectuînd 
ascensiunea pe versantul sudic al Huna- • 
laiei. Dar nici n-au ajuns aceștia los. la 
bază. cînd. iată, o alt* expediție, de data w 
aceasta spaniolă - condusă de barcelonezul • 
Nil Bonigas, de 30 ani a ajuns si ea sus - 
de tot. venind tot ne versantul sudic, de- • 
sigur, nu oe același d um. A FEDERAȚIA 0 
DE FOTBAL din F’nlanda. fondată în 1907.
are în evidentă 1 20n cluburi cu 55 noo • 
de jucători leg*timațL într-o tară conslde- 0 
rată a Fi a schiului si atletismului fot-
balul se bucură de tot mai multă oret'ure. • 

Dovadă sînt și cele . 270 de meciuri des- 0
făsurate zilnic (!) p? întreg cuprinsul 
..Țării celor 1 000 de lacuri*. ®

Romeo VILARA 0»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DE LA 0 ȘTIRE LA ALTA
CALENDAR bogat pentru e- 

chipa Danemarcei: două meciuri 
în Brazilia la sfîrșitul lui noiem
brie și partide amicale cu Italia 
(22 februarie 1989), R.D. Germa
nă (22 martie). Canada (13 apri
lie), Anglia (17 mai), Suedia (14 
iunie), Brazilia (18 iunie). Plus, 
firește, partidele din prelimina
riile C.M. • RESTANTE în 
campionatul iugoslav: Partizan 
Belgrad — Vardar Skoplje 0—1, 
Velez Mostar — Rijeka 0—3. Di
namo Zagreb — Sloboda Tuzla 
2—0. Tn clasament, după 12 eta
pe conduc Dinamo Zagreb și 
Hajduk Split, cu cîte 15 p. A 
GOLGETERII la zi ai campiona
tului Spaniei: Baltazar (Atletico 
Madrid) — 8 goluri, Salinas (Bar
celona) și Ramon (F.C. SeviUa) 
— cîte 5. A PRELIMINARIILE 
C.E. pentru echipe de juniori : 
Belgia — R.D. Germană 1—1 
(1—1). • VALUR Reykjavik a re
cucerit, după 11 ani. Cupa Islan- 
dei: 1—0 în finală cu I.B. Kefla- 
vik a ÎN CAMPIONATUL unio
nal, Jalghiris Vilnius a învins pe 
teren propriu, cu 2—0 (2—0), pe 
Spartak Moscova, adversara Ste
lei din C.C.E.
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