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0 Toate cele patru formații românești', pe teren pro
priu, în manșa-tur
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Ieri, la Basel, la sediul Fe
derației Internaționale de Hand
bal. a avut loc tragerea la 
sorti a fazei următoare a Pi
pelor europene inter-cluburi la 
handbal masculin (optimi de 
finală).

După cum este cunoscut for
mațiile românești au promovat 
examenul primului tur. astfel 
că ele continuă cursa în cele 
trei prestigioase întreceri con
tinentale.

AZI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL 
mir succes echipelor noastre!

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI :
STEAUA BUCUREȘTI - I.F. GOLDING (Danemarca)

CUPA CUPELOR :
DINAMO BUCUREȘTI - Ț.S.K.A. MOSCOVA

CUPA I.H.F. :
H.C. MINAUR - F.H. HAFNARFJARDAR (Islanda)
POLI. TIMIȘOARA - T.S.V. ST. GALLEN (Elveția)

După frumoasa serie a reprezentativei noastre 
de fotbal, a sosit „ora" cupelor europene. Astăzi 
ți miine cele trei reprezentante . ale fotbalului 
nostru rămase în cursă dispută meciurile-retur 
ale etapei a ll-a din cele trei clasice competiții 
inter-cluburi din Europa. Comportările formațiilor 
Steaua, Dinamo București și Victoria București

în ediția actuală ne lasă să sperăm intr-o con
tinuare a reușitelor lor apariții de pînă acum.

Sperăm, deci, în calificarea „trioului" nostru 
din cupele europene în a treia etapă, ceea ce 
ar reprezenta un record în premieră pentru 
fotbalul românesc I

Toate cele patru echipe ale 
noastre vor susține primul med 
pe teren propriu. I.H.F. a sta
bilit ca prima manșă a optimi
lor de finală să aibă loc in

săptămîna 5—11 decembrie, iar 
medul decisiv pentru califica
rea în „sferturi" —- în perioa
da 12—18 decembrie 1988.

Orașe mici, ambiții sportive mari
STEAUA, HOTĂRiTĂ SÂ-ȘI PĂSTREZE AVANTAJUL

MOSCOVA, 8 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Luni seara, la sosirea echipei 
Steaua în capitala Uniunii 
Sovietice, temperatura era rece, 
La fel avea să fie timpul aici 
și azi, marți, tot așa se anun
ță, potrivit, buletinului meteo
rologic, și pentru miercuri, cînd 
stadionul Dinamo Moscova (cu 
o capacitate de 50 000 de locuri) 
va găzdui, cu începere de la 
ora 19 (18 ora României), me
ciul cu Spartak Moscova, con- 
tînd pentru manșa a doua a 
turului II din Cupa Campioni
lor Europeni. Prima confrun
tare dintre cele două echipe a 
dat cî.știg de cauză, așa cum se 
știe, campioanei noastre, cu 
scorul de 3—0. „Un rezultat 
liniștitor în ceea cc-i privește,

DINAMO DOREȘTE SA CONFIRME Șl ACASĂ

jocului Dinamo

Astăzi, în Capitală, toate 
drumurile fotbalului duc'către 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, aici, unde cu începere 
de la ora 13,30, se va disputa 
returul j 
Dundee United, din cadrul tu
rului II al Cupei Cupelor. Cum 
se știe, cu două săptămîni în 
urmă, echipa bucureșteană a 
făcut un pas important spre 
calificare in „sferturile" compe
tiției continentale, cîstigînd me
ciul de pe terenul scoțienilor, 
prin acel gol marcat de Ma- 
teuț în min. 89. Atunci, for
mația noastră a lăsat o exce
lentă impresie, mai ales pe 
plan tehnico-tactlc.

Sigur că balanța jocului de 
azi înclină spre echipa antre
nată de M. Lucescu și FI. 
Cheran, ascensiunea ei de for
mă din acest sezon competițio- 
nal, comportarea nucleului de 
internaționali în meciurile cu 
reprezentativele Bulgariei și 
Greciei fiind atuurlle principa
le ale lui Dinamo. Așa cum 

desigur, pe fotbaliștii români", 
subliniază comentatorii neutri, 
care își argumentează opinia, 
înainte de toate, cu performan
țele obținute de Steaua în are
na internațională, între care și 
proaspătul 5—1 realizat în dau
na campioanei Cehoslovaciei, 
Sparta Praga, pe terenul aces
teia. „Acest scor categoric — 
o raritate între două echipe a- 
parținînd unor soccerc bine co
tate — reduce aproape la zero 
optimismul suporterilor echipei 
noastre în privința calificării", 
consideră Alexandr Hadgi, unul 
dintre conducătorii lui Spar
tak, prezent pe aeroportul „Șe- 
remetievo" la sosirea echipei 
Stegua. Antrenorul K. Beskov 
ține, totuși, să le insufle spe
ranțe fotbaliștilor lui, amintin- 

am mai subliniat, partida cu 
Dundee United este privită cu 
maximă atenție de jucătorii di- 
namoviști, de conducerea teh
nică a echipei, care a pregă
tit pînă în cele mai mici amă
nunte jocul de azi, un joc cu 
alte date. Toată lumea știe că 
scoțienii au venit la București 
să-și joace șansele, oricît de 
mici apar eie la o evaluare 
sumară a partidei. Mircea Lu- 
ccscu, care a studiat-o pe 
Dundee pe toate fețele, a pre
gătit, așa cum știe el s-o facă, 
planul strategic, plecînd de la 
concluzia, verificată, că echipa 
scoțiană este capabilă de o ri
postă' mai viguroasă în parti
dele disputate în deplasare. El 
a reținut bine intențiile lui Jim 
McLean,
depărtat destui de mult de o- 
biectivul campionatului, va fa
ce totul pentru ca echipa lui 
să încerce imposibilul în „ul
timul ceas".

Formația Dinamo, lucidă, 
așa cum o știm, stăpînă pe po- 

care, văzînd că s-a

du-le, într-un interviu, că nici 
o calificare hu e dinainte juca
tă. așa cum greșit a considerat 
și Spartak Moscova în trecuta 
ediție a Cupei U.E.F.A., cînd, 
în pofida victoriei cu 4—1, la 
Moscova, în dauna puternicei 
formații vest-germane Werder 
Bremen, echipa moscovită a fost 
învinsă, în partida revanșă, cu 
6—2, fără drept de apel.

Mai puțin interesați de ceea 
ce se discută în... numele lor, 
jucătorii Stelei pregătesc cu 
toată atenția meciul-retur. Astă 
seară (n.r. ieri), pe terenul 
care va găzdui meciul, ei au

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2-3)

sibilitățile ei , de exprimare, 
competitivă, cum a demonstra
t-o din plin pînă acum, aș
teaptă cu încredere și opti-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag 2-3)

ASISTENȚA TEHNICĂ ARE NEVOIE
• Steaua, o secție-fanion, dar.,, • Tineretul confirmă 
0 Pe cînd un curs de perfecționare a cunoștințelor 

profesionale ?
Ca șl în anii trecuți, antre

norul Gheorghe Ioniță și pro- 
fesorul-metodist Mihai Dănescu, 
de la clubul Steaua, au toate

LA ROMAN, IN CAUTAREA DRUMULUI

de ..loc unde 
nimic". Viata 
plin, iar uni- 
sau moderne- 

cartiere

SPRE „PODIUMUL
Cine nu a mai fost de cităva 

vreme la Roman va avea sur
priza de a găsi un oraș care 
se ridică continuu pe vertica
lele socialismului, depăsindu-si 
de mult condiția 
nu se intimplâ 
pulsează aici din 
tătile industriale 
le edificii ale noilor 
dau vigoare si tinerele între
gului municipiu. „în preocu
pările noastre cotidiene — ne 
spunea Neculai Spiridon, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Popular Municipal — atenția 
se îndreaptă, deopotrivă. și 
spre modernizarea permanentă 
a orașului, si spre ridicarea.

. implicit, a calității vieții fie
cărui locuitor, roadele muncii 
noastre, a tuturor, fiind vizi
bile în realizările atît pe plan 
economic, cit și social".

Intre realizările pe olan so
cial se înscrie si activitatea de 
educație fizică si sport, din 
acest punct de vedere romaș- 
canii croindu-și tot mai insis
tent drum spre... podiumul de 
premiere. An de an, nivelul 

La încheierea sezonului de motocros

DE... ASISTENTĂ

motivele să fie mulțumiți de 
comportarea elevilor lor, prin
cipalii animatori ai sezonului

DE PREMIERE**
performantelor sportive a cu
noscut un curs ascendent, fapt 
confirmat de numeroasele re
zultate de bună valoare obți
nute de reprezentanții munici
piului. Care au fost direcțiile 
urmate ? Răspunsul ll primim 
de la Gheorghe Antochi, pre
ședintele C.M.E.F.S. : ..S-a îm
bunătățit simțitor modul de 
desfășurare a selecției. prin 
sporirea numărului de sportivi 
testati — peste 10 000 —. dar 
si prin răminerea în grupe nu
mai a elementelor de certă 
valoare si reală perspectivă. 
De asemenea, s-a pus un mâi 
mare accent pe îmbunătățirea 
procesului de antrenament, pe 
modernizarea acestuia si pe o 

■planificare tot mai riguroasă a 
muncii". Toate acestea, si încă 
multe alte aspecte ale muncii 
de zi cu zi, au dus la pro
pulsarea in arena performantei 
a unor sportivi ca Lăcrămioara

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Mihai Feraru și Adrian Ro
man, adesea învingători la cla
sele 80 și, respectiv, 50 cmc, a- 
nunțîndu-se ca motocrosiști de 
nădejde.

Trebuie să consemnăm însă 
că numai (sau aproape numai) 
la clubul Steaua motociclismu-

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DE CANOTAJ - 0 VERITABILĂ
„BANCĂ DE IDEI" CARE SE CER GRABNIC VALORIFICATE
Timp de cîteva zile, a avut loc Consfătuirea 

pe tară a antrenorilor de canotaj. S-au aflat în 
sală 68 de tehnicieni, practic toți cel invitați, 
Si însăși această prezentă in corpora ar oferi 
un prim subiect de discuție : nici un antrenor 
de canotaj (deși foarte multi au contribuit con
cret cu sportivi la loturile naționale, deci cu 
medalii olimpice sau mondiale) nu a considerat 
că știe suficient, că nu mai are ce învăța. în 
frunte cu antrenorii loturilor naționale, aflati 
printre oei mai activi participanti la dezbateri. 
Fiindcă, trebuie subliniat, cei 68 nu au jucat 
doar rolul elevilor, ci. pe rînd, au devenit și 
„profesori", expunîndu-și idei proprii, lansînd 
inițiative, contribuind fructuos la conturarea 
unui amplu si extrem de interesant schimb de 
experiență. Este, fără doaț și poate, meritul fe
derației de specialitate de a fi dat o atare di
recționare consfătuirii si, mai ales, de a o fi 
programat în momentul de intrare într-un nou 
ciclu olimpic. De altfel acesta â și fost pivotul 
în jurul căruia s-au rotit discuțiile, căutîndu-se 
păstrarea a ceea ce a fost bun în ciclul încheiat, 
iar. Pe de altă parte, găsirea unor- modalități 
îmbunătățite de pregătire în acele puncte în 
care s-a și greșit. Ceea ce ne-a condus automat 
la cea de-a doua constatare : lumea canotaju
lui, bucurindu-se de cele 1 medalii olimpice cu
cerite recent, de continua ascensiune a acestei 
discipline, este convinsă că SE PUTEA și, în
deosebi, că SE POATE mai mult !

De la aceste coordonate pornindu-se. întîlnirea 
antrenorilor s-a constituit într-un adevărat iz
vor de idei : idei cît să... umpli o barcă, cum 
glumeau unii, o adevărată „bancă de idei", am 
spune noi, altfel, același lucru. Sigur, nu au

lipsit nici ideile „năstrușnice", unele poate ve
cine cu irealizabilul, dar toate au fost ascultate 
cu răbdare, cu atenție, căutindu-se decantarea 
sterilului de filonul posibil de valorificat. Ne 
vom permite să punctăm cîteva din interven
țiile participanților.

Ion Bo'icu, antrenor coordonator al lotului na
țional feminin : „Este foarte important ca in 
cadrul cluburilor si asociațiilor de pe întreg cu
prinsul tării să se acorde priorități secțiilor de 
canotaj, disciplină care a dovedit o certă com
petitivitate pe plan mondial. Numai că aceste 
priorități reglementate teoretic nu îsi găsesc 
infbtdeauua si materializarea, nici în privința 
condițiilor tehnice concrete, nici ca metodologie 
de pregătire. Iată un lucru care trebuie rezol
vat. nrinlr-un control riguros, în viitorul ciclu 
olimpic. în altă ordine de idei, atrag atenția 
că, pe plan mondial, talia mereu crescîndă a 
băieților (deci și greutatea lor) a impus con
struirea unor ambarcațiuni 'speciale dcșt’inate an
trenamentelor și competițiilor masculine, ambar
cațiuni cu coca mai înaltă, permitînd deci o 
mai mare scufundate in apă. Cum în tară toate 
Campionatele Naționale se dispută pe bărci 
românești, as sugera fabricii de profil de la 
Reghin să studieze posibilitatea adaptării pro
ducției sale la această cerință" (n.n. — sub
scriem total, și ne propunem să contribuim la 
materializarea ideii, intrînd în legătură cu 
I.P.L. Reghin, unitate care s-a arătat receptivă 
in atîtea alte rînduri. sprijinind substanțial 
sportul românesc).

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionul tării, Ernest Miilner. cel mai bun dintre piloții noștri 
in concursul international dotat cu „Trofeul Carpati“ 

Foto : Eduard ENEA

compctițional 1918, recent în
cheiat. Steliștii au cîștigat toa
te cele trei ediții ale campiona
telor pe echipe, la două din 
cele patru clase ale programu
lui, iar Ernest Mulncr la 250 
cmc și Florian Pop la 125 cmc 
și-au reeditat titlurile și la in
dividual. Succesele dobîndite 
sînt firești, pentru că la clu
bul Steaua tradiția sportului 
cu motor este cultivată cu pa
siune și seriozitate : pregătiri 
metodice, mașini temeinic puse 
la punct, grijă față de alergă
torii consacrați, dar și pentru 
viitorii performeri, tineri ca

lui i se acordă toată atenția. 
Cu cîteva excepții (le-am numi 
Poiana Cîmpina, Torpedo Zăr- 
nești, I.R.A. Tg. Mureș. Electro 

Sf. Gheorghe și Autemecanica 
Moreni), motocrosul are o situa
ție de... rudă săracă. Drept ur
mare, alergători din centre cu 
tradiție (Brașov, Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, Timișoara) par
ticipă la întreceri ca simpli fl- 
guranți, iar secțiile din Buzău

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 4-a)
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'^p^c.Tnîine tânîc!»
In Sâliștea, O frumoasa acțiune pionierească MĂSURI DRASTICE PENTRU CURMAREA 

INDISCIPLINEI

„LA PORȚILE MARGINIMII...“
La ora cind poposeam în Să- 

liște, la invitația localnicilor, 
centrul comunei slblene era In
tr-o adevărată fierbere. Panouri 
și steaguri roșii și tricolore, sau 
albe cu emblema .Daciadei**  a- 
nunțau cel mal Important eveni
ment sportiv al acestei așezări, 
tradiționala acțiune complexă „La 
porțile Mărginimii**.  Organizată 
de Consiliul comunal al organi
zație! pionierilor, cu sprijinul 
Consiliului județean Sibiu al pio
nierilor, cea de a 8-a ediție a 
sus-amintitei acțiuni a reurfît la 
startul întrecerilor de cros, ci
clism, orientare turistică, tir, la 
pista de obstacole șl tn proba 
6amtară din cadrul Complexului 
aplicativ pentru apărarea 
pionieri din Tilișca, Gura 
Vale, Miercurea Sibiului, 
tian și Săllște.

Disputele aprige, mult 
de publicul prezent, au dat ciș- 
tig de cauză, firește, celor mai 
buni. Astfel, la ciciism ș© orien
tare turistică pe primul loc 
situat echipajele pionierești

Săliște. La pista cu obstacole 
la tir cei mai buni au fost pio
nierii Școlii generale din Cristian, 
iar la proba sanitară echipajul 
din Tilișca a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. In 
cadrul Complexului P.T.A.P. cla
samentul arată astfel: 1. Școala 
generală Cristian, 2. Școala ge
nerală Săllște, 3. Școala genera
lă Gura Riului. Cele mai viu dis
putate au fost 
cros, desfășurate 
rll de virstă. Cei 
dovedit elevii de 
ralâ Cristian, ea 
de puncte. Ei aia

întrecerile de 
pe trei catego- 
mai buni s-au 

la Școali geue- 
un votai d<

In dorința, pe deplin justifica- 
tă, de a Întări disciplina, capitol 
la care unii sportivi și antrenori 
mal sînt încă deficitari, ceea ce 
Influențează negativ calitatea 
jocurilor, biroul F.R. Handbal a 
adoptat recent o seamă de mă
suri menite să elimine manifes
tările nesportive , și care con
travin regulamentului intern și 
celui al forului internațional al 
handbalului. S-a hotărît, astfel, 
ca handbaliștil care au fost eli
minați de două ori în timpul 
unui meci datorită unor mani
festări nesportive (exoeptînd 
faulturile de joc) să fie suspen
dați pe cite . -o etapă din campio-

ARBITRII VOR FI... ARBITRAȚI I

— — i
natele diviziilor A șl B. In caz 

de recidivă, măsurile vor fi și mai 
drastice. în ceea ce îi privește 
pe antrenori — primii chemați 
să-și educe sportivii, această la
tură fiind Inclusă, cum este șl 
normal, în procesul de Instruire
— în cazul cînd vor fi sancțio
nați cu cartonaș roșu, ei nu vor 
mai avea dreptul să rămină in 
spatele băncii de rezervă a pro
priei echipe (de unde, oricum, 
se mai pot da... sfaturi, fie ele 
șoptite sau prin ... semne con
venționale), ci vor fi trimiși în 
ULTIMUL KIND al tribunei din 
spatele porții propriei formații.

chitila IN prim-plan. un pasionant
® Participant', elevii Școlii nr. 185

Start lansat în ediția de iarnă 
a Daciadei și in Sectorul Agri
col Ilfov. La Chitila, de pildă, 
unde sute de copil și tineri ac 
ținut să semneze o prezență ac
tivi în întrecerile marii competi
ții polisportive naționale.

La Școala nr. 185, unde ara fost 
oaspeți, animație deosebită pri
lejuită de declanșarea campiona-- 
telor de cros, pe ctose. de șah 
eu Elena Constantin șl lonut 
Popa m prim-plan și — prin tra
diție - de oină. Aici, to * '
nr. 185 (de altfel, ca și 
treaga localitate) sportul 
național, implantat de un 
nat profesor de educație ____
Dan Negulici, și-a creat, mai to
ții. simpatizanți, apoi foarte

Școala 
to to- 
nostru 
paslo- 
fizică-

CZ3C3

SPRE „PODIUMUL DE PREMIERE"
.*»•  ■- Izn

«
Andrei. Luminița Romanuc, Mi- 
haeia lamandi. Carmen Neaco. 
Nicoleta Grădinara, O’.‘ver 
Samaop fotleiisai). Felicia Moi- 
sii (judo). Alexandrina Oiaru. 
dorian Botoc (călărie) — toți 
aflati la rirsta junioratului si 
la ora marilor tvermte in re
zultate tot mai bune nu numai 
la nivelul competițiilor națio
nale, unde s-au aflat 
campioni sau medaliati 
adiuqindu-li-se oinistii 
..Laminorul", popicarii 
tapla istii de la „Metalul", lup
tătorii si șahiștii de la „Voin
ța" etc. Evident, rezultatele 
probează, intr-un fel »au al*  
tul. munca plină de pasiune a 
antrenorilor Mihal Pădurarj. 
Emilian Floroiu. Eduard Ne
chita. Dan Moisii. Petru San
du, Elena Ciocîrlan, Constan
tin Artenie. loan Isciuc. Ste- 
lian Olaru s-a., elevii lor nu- 
mărindu-se 
.^le marcă"

Dincolo insă de ceea ce se 
petrece in „laboratoarele per
formanței", romascanii sint, in 
același timp, gazde ospitaliere 
ale unor acțiuni care se bucură 
de un real interes din partea 
publicului. Dintre numeroasele 
exemple, reținem organizarea, 
tn premieră, a finalelor Cam
pionatelor Naționale de călărie 
pentru juniori, fn multe 
vinte un model in această 
rectie. De altfel, prezenta 
lor mai tineri cilă-eti ia 
man este si urmarea meteria-

pr intre 
—. lor 
de la 

si del-

printre sportivii 
ai Romanului.

nri- 
di-
ce-
Ro—

De eîțiva 
arbitrajelor __  _  ______ ___
ției conducerii F.R. Handbal, a 

ului specializat care diri- 
.“Jvitatea «cavalerilor Cu- 

(președinte, ing. Vasile 
După observații riguroa- 
ra calității arbitrajelor în 

turul campionatului Diviziei A 
(masculin și feminin) »-a hotărit 
organizarea cnor consfătuiri (ju-^ 
dețene sau toter-Județene) cu ar
bitrii din loturile republicane. A- 
cestcra le vor fi comunicate re-

glementări ale forului intern și 
internațional al handbalului in 
privința modulul de a conduce 
meciurile, ca" analizarea pe video 
a unor jocuri. Ceea ce ni se pa
re important, este faptul că ac
țiunea se va încheia cu teste. Cei 
care nu le vor face față vor 
fi retrogradați în categorii infe
rioare de arbitraj. Iar dacă va 
fi cazul se va merge pînă la ex
cluderea din corpul arbitrilor. 
Atenție, deci, „cavaleri ai fluie
rului “I Și dv. veți fi arbitrați!

Cent 
drel< 
ținui 
antr< 
de a 
avut 
jinul 
veșlx 
acest 
cupa 
juni" 
„Mirî 
viziil 
(Forl 
amin 
curai 
că a 
preze 
prac 
pent: 
hand 
ma nț 
piliu 
lecții 
siv i 
hand 
form

D*rpă  J-eni Dumitra — prima 
efe-arbftru din handbalul nos- 
— iată că, la o distanță de 
e un deceniu, o fostă jucă

toare (la echipa națională și la 
SUisța Bacău, cu care a și ob- 

t un tîUu naposal), s-a ... în
să Îmbrace costumul ne- 
,cavalerCor
Am ara nd ei (în fotogra- 

realizată de Eduard ENEA,

tocmai „cîntărește" o minge îna
inte de fluierul de început al 
unei partide).
• SimbAtă șl duminică, în Sa

la Sporturilor din Constanța, se 
dispută cite două partide amica
le dintre reprezentativele de ti
neret (feminine) ale României și 
Ungariei.

Uzării unor dorințe ssci eeeka 
a localnicilor de a vcSorifxe si 
diversifica pocențsalul sporr.c 
al orașului lor. ecAadaEM eoa- 
stâtarâed o rfi arănfiW eu tradi
ție, cete ce « An M I*  iaffta- 
te-ea asociației .Decoos Vodă", 
cat s-a tmoienzat ft perfor
mantă. deoenmdată la nirelul 
juniorilor, cu hotărire. incă de 
la primii săi pași.

Desigur, iasă, atingerea cote
lor dorite nu se poate realiza 
fără asigurarea st a unei baze 
materiale corespunzătoare, 
ceasta constituind una 
preocupările majore

a- 
din 

_____ ale 
C.M.E.F.S.. a consiliilor asocia
țiilor sportive din unitățile eco
nomice si de tnodtămint. Ast
fel. au fost reparate si recon
diționate majoritatea bazelor 
sportive din scoli si licee. in 
timp ce asociația .Jkfefalur*  a 
depus un efort deosebit pentru 
amenajarea stadionului J>3 
August', a terenului de zgură 
si a celorlalte instalata anexă, 
iar in incinta tntrepriudeHi a 
fost dat in folosință un teren 
multifunctional, cum, de 
menea, popicăna de la l.T.R. 
a fost dotată cu o instalație de 
ridicare automată. toate acestea 
vădind interesul pentru dezroi-

•

ase

tarea pe toate planurile 
mișcării sportive remascaue.

..Ca activitate 
valențe — ne 
Popa, secretar
Municipal Roman 
educația fizică si 
stituie pentru noi 
meniu de interes

muleu
«punea Vasile 

al Comitet tS. ui 
al P.C.R. —, 
sportul con- 
toti un do- 
căruia ii

ecrxlâra Întreaga atenție, ținînd 
de virtuțile sale 

ier ri formative. Iată de ce 
tonorile noastre nu se opresc 
irf. dorind ca si in perioada 
rr-itoare să facem !r. asa fei 
scit să rtdfcăm la cotele ce
rte perf-rmaEteie sportului

ac.

mâții, pe care o așteptăm să con
firme și de acum înainte. Primul 
prilej va fi oferit în etapa 
20 noiembrie, cînd va avea 
meciul I.C.E.D. — Steaua, 
fete, dintre cele trei echipe

Asuăar, Ic F-enccs tfrwvt 
spre „podiumul de premier^ 
urmează, cum este si firesc, 
ruta rr.uscii si Msiunii. singu
ra care asiguri, cu aderi-ct. 
succesuL

r g.

I.C.E.D. PE LOCUL 11 \
Pentru prima dată după 20 de 

ani, o ai'ă echipă decît Steaua 
ori Dinamo București se află pe 
locul I în clasamentul Campio
natului Național masculin! Au
toarea performanței este LC.E.D. 
C-Sjș. 4 București (antrenori: M. 
Ctap-2ra si S. Rotaru), la ega- 
Htate de -----
cu c

Cui 
scade <Ln meritele acestei

MASCULIN
1. I.C.E.D. 6 6 0 627 :479 12
2. Steaua 6 6 0 640:491 12
3. Dinamo Buc. 6 5 1 613 ;472 11
4. Rapid Buc. 6 3 3 584:566 9
5. Balanța Sibiu 6 3 3 560:568 9
6. RAMIRA B. M. 6 3 3 528:563 9
7. Dinamo Or. 6 3 3 530 :!>30 9
8. „U" Cj.-Napoca 6 2 4 506:589 8
9. Met. Tg. M. 6 2 4 546:633 8

10. Farul C-ța 6 2 4 543:571 8
11. ELBA Timiș 6 1 5 435:577 7
12. Ac. Mii. Buc. 6 0 6 460:533 6

învin. 
pasul 
Ol im

. uacte cu Steaua, dai
• eraj general superior : 
1 de 1^83. Diferență ln- 

desigur. dar acest lucru nu

&TRESETURIS

„TROFEUL SPORTUL"
Masculin: 1. V. Băiceanu (Fa

rul) 205 p, 2. D. Niculescu (Dina
mo Buc.) 165 p, 3. M. 
(Metalotehnica) 159 p, 4. R.
buchlcr (LC.E.D.) 158 _
Popovlci (Rapid) 155 p, 6.
Bota (ELBA) 139 p, 7—8. FI. Er- 
murache (Steaua) * 
nu (Balanța) 137 _ .
naru (I.C.E.D.) 134 d, 10. C. Scar- 
lat (Academia Militară) 130 p, 
11—12. D. Antochl (Dinamo Ora
dea) și Gh. Dălan (Balanța) 125 
p: feminin : Magdalena .Tereble

Chirilă 
Reisen- 

p, 5. A. 
Cr.

și CI. Muntea- 
p, 9. V. Pogo-

PENT?
(Voii 
lia I 
3. A 
153 J 
Iul) 
(Chil 
dor 
Mari
Ștefa 
Mo ni 
107 i 
P. I 
pi av 
merț

DEBUT LA MINIB.

• ,CITA POLTTEHNTCA- 
reur.lt Ia start 145 de cop!! și 
rtor. (fete și băieți). . . Ju-lată căști-

gâterii. e*t_  •—I*  ani: 
>aada (CAȘ. » și 
(Pobtebntca) : 11—U 
CMrri (Pofi-ebnica) 
Aaibacso (T.CA); 
Daniela Barieea (Politehnica) 
Rir-._n Sabia (Dinamo); " 
ani: ciu.ttna Cristea —
si Rac! Cristescu
CC1A 
rtsp.

© CONCURSUL republican pe 
echipe rezervat copiilor șl junio
rilor mici are următorul clasa
ment (grupele 1—8). fete: 1. Di- 
■ama, î. T.C.B., X Constructorul 
duj-'fapoea. A. Victoria CCIAG; 
Weti : 1. C.S.Ș. 1 Petromar
Convaața. Z. Dtraftto. X Rapid 
Du-.'rea Galați, 4. Mecanica 
trița.

O PLENARA 
Tenis va avea 
notembrte a.e., 
CJXAF-S.

© CURSUL de perfecționare a 
antren, riior se va desfășura în 
perioada 14—19 noiembrie, la Cen
tru! .13 August*  din Capitală.

VACANȚE, TURISM 1989

Balnea
Robert Roșu 
ani: Sorina 
și Claudiu 

13—14 ani: 
Și 

Sabla (Dinamo); 15—18 
Cic.tina Cristea (Dinamo)
Ran! Cristescu (Victoria

G). (D. DIA CONES CL’, CO-

Bis-

FJt.
15

Comitetului 
loc simbă^â 
ora 9, la sediul

I.T.H.R. BUCUREȘTI a pus in vinzare, 
la agențiile sale de turism, bilete pentru 
odijjnă și tratament in anul 1989 la sta
țiunile și în perioadele următoare :

® AMARA ’
© BAti.E FELIX
a
@ 

dec.
a 

nov.
•

— hotel : ian. —
a BAIȚA : lan. ___
• BALTA ALBA : mai — sept.
3 BALTAȚEȘTI : ian. — dec. 
© BALVANVOS : Un. — dec.
3 BAZNA : ian. — dec.
• BORȘA : ian. — dec.
© BORSEC i lan. — dec.
© BREAZA î ian. — mai și oct. — 
© BUȘTENI : mart. — mal și oct. — 
© BUZIAȘ : ian. — dec.
© CĂLIMANEȘTI-CACIULATA ; lan,

ian. — dec. 
_____  ian. — dec.

BĂILE GOVORA : ian. - dcc.
BĂILE HERCULAN'E : vile : ian —
— hotel : ian. — mai și oct. — dec.
BĂILE OLANEȘTI : ian. — apr. și
— dec.
BĂILE TUȘNAD — vile : lan. - 

mai și oct. — dec. 
— dec.

dec.

dec. 
nov.

dec.
COVASNA case particulare : mai

— oct. — hotel : Un. — mai '1 oex. — dec. 
© CB1ȘAN (Delta Dunării) : msl — ocz. 
© CRTVAIA : Un. — dee.
© DURAU : Un — mai șl oct. — dec. 
© EFORIE NORD, tratament : Un. — 

mai și oct. — dec.
© FI NTIXELE : ian — dec.
© GEOAGIU-BAI — vile : Un. — dee.

— hotel : ian. — mal șl net. — dee.
“ IZVOARELE : mai — dec. 

lACVr. ROȘU : lan. — dec. 
LACU SARAT : lan. — dee. 
LI”PVA : lan — dee. 
MAUNAȘ-BAI : Un. — dec.

_ MANGALIA, tratament : ian. — ■ 
și oct. — dec.

© MONEASA : Un. — dec.
© MUNTELE MIC : Un. — dec.
© NEPTUN, tratament : ian. — mal 

oct. — dec.
© OCNA SIBIULUI : lan. — dec.
© PĂLTINIȘ: mart. — mai șl oct. — dec. 
© POIANA MĂRULUI : Un. — dec.
• PUCIOASA : ian. — dec.
© SACELU : apr. — sept.
© SARATA MONTEORU t lan. — dec.

SEMENIC : ton. — dec.
SINAIA : mart. — mai'și oct. — nov. 
SlNGEORZ-BÂl : ian. — dec.
SLANTC MCTLdova (case de odihnă) :
— dec.
SLVNic (Prahova) : ian. — dec. 
SOVATA — vile : ian. — dec. — hotel:
— mart, și oct. — dec.
STTNA DE VALE : ian. — dec. 

SULINA : m^i — ucu
TECHIRGHIOL, tratament: Iun. — sept. 
TG. OCNA : ian. — dec.
TEN CA : ian. — dec. 
VATA : ian. — dec.
VATR.% DORNEI : ian. — dec. 

VTLCELE : ton. — dec.
VOINEASA : ton. — dec.
LITORAL, odihnă : toate stațiunile : 
șl după 15 sept.

Spre sfîrșitul meciului Politeh
nica — Olimpia, ultimul din reu
niunea divizionară A din Sala 
Floreasca, numărul spectatorilor 
sporea din moment în moment. 
In mod surprinzător, dar expli
cabil prin faptul că, după parti
da respectivă, urmau jocuri de... 
miniba^chet, iar spectatorii nou 
veniți erau părinții și rudele mi
cuților sportivi, dintre care unii 
debutau cu acest prilej *“ 
tivitatea competițională. 
vorba despre cele două 
ale C.S.S. 4 I.C.E.D., ai 
compenenți se inițiau în

FAU’TURILE TEHNICE SANCTIC
Nu sinț puțini antrenorii și 

jucătorii care apreciază ca prea 
asnru modul de sancționare a 
Iaurturilor tehnice: suspendarea 
pe două etape după două aba
teri șl amendă 200 de lei pentru 
fiecare greșeală tehnică. Respec
tivii aduc diferite argumente, 
mai mult sau mal puțin justifica
te. Dar. în mod regretabil, con- 
tra-argumentele sînt aduse chiar 
de ... Dronriii lor jucători, care, 
sfidind disciplina, încalcă regu
lamentul. Șl dacă in primele e- 
taoe abaterile erau mal rare, 
iată că ia sfîrșitul săptămînii tre
cute*  ele au fost destul de nume
roase. numai în Capitală înre-

în ac-
Este 

echipe 
căror 
acest

spori 
sub 
trenc 
Calin 
baliș 
mecii 
lui W 
comj 
(antr 
națio 
URB1 
eseu) 
parii: 
mi nil 
rora 
ridic?

gistrî 
ce*  *<  
de la 
pentr 
rul i 
agăța 
tează 
panoi 
I. D.
Mure

' proc£ 
în

prea 
Ce r 
nori *

COJIȚII OPTIME PENTRU TRATA
CĂILOR BESPIRATORILMN

TG. OCNA Șl S1ĂNI

fi

mai
Adresele agențiilor de turism ale I.T.HJL 

București : Bd. 1848 nr. 4 (tel. 14.98.81), Bd. 
N. Bălcescu nr. 35 (tel. 15.74.11), str. To- 
nitza nr. 13 (tel. 14.95.94), str. Luterană nr. 
4 (tel. 14.21.77/2957, 2958), Calea Griviței 128 
(tel. 17.32.25), Calea Moșilor bloc 55 bis 
(teL 19.28.50), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 
14.08.00), A.C.R., Șoseaua ColentJria 1 (tel. 
35.02.15), Berceni, Bd. Metalurgiei nr. 9 
(tel. 83.44.39).

§ ©LA. TG. OCNA a fost
. Măgura*-  cu buză proprie

§ ti nat turiștilor care-și tratează asti 
§ neară se face în salina din locali*:  
§ toriu subteran a cărui activitate
5 medicale de specialitate.
| © LA SI.ANIC PRAHOVA,
Ș in două săli special amenajate 
§ tratează în special astmul

.lte bronhopatii.
5; Cazarea se asigură în hotelul
§ pierea salinei.
§ Obținerea locurilor în aceste

țiile oficiilor județene ,1e turism și 
țs si de la comitetele sindicatului din în

dat în f< 
de diagn

în r 
la o 
brom

de

stații

reur.lt
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. De aceea și 
care s a bu- 

irimire. Faptul 
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STEAUA, HOTĂRÎTĂ SĂ-ȘI PĂSTREZE AVANTAJUL
(Urmare din pag. 1)

participat la un antrenament 
de intensitate medie, care a 
durat 70 de minute. A fost o 
primă și utilă luare de contact 
cu cîmpul de joc (într-atît de 
înghețat îneît a făcut difi
cilă menținerea echilibrului), 
precum și o acomodare cu 
„nocturna" de pe arena mos
covită. întrTbîndu-1 cum vede 
returul cu Spartak, antrenorul 
Anghei Iorclănescu ne-a decla
rat : „După opinia mea, jocul 
va fi influențat de temperatu
ra Scăzută și de starea tere
nului. In aceste condiții, s-ar 
putea că atuul nostru princi
pal. tehnicitatea în viteză, să 
nu-1 putem etala așa cum am 
dori. Cred în calificarea echi-

pei noastre și cînd fac această 
afirmație mă bazez atît pe 
plusul de experiență competi- 
țională internațională pe care 
îl deținem față de partenera de 
întrecere, cît și pe puterea de 
luptă a echipei, a tuturor jucă
torilor".

La sfîrșitul antrenamentului 
am intrat și în posesia „ll“-luj 
nostru de start : Lung — D. 
Petrescu, Iovan, Belodedici, 
Ungureanu — T. Stoica, Rota- 
riu, Hagi, I. Dumitrescu — Lă
cătuș, Pițurcă.

De partea cealaltă, Spartak 
Moscova, pierzînd 
primele locuri ale 
lui campionatului 
urma înfrîngerii 
neri, la Kaunas (0—2 cu Jal- 
ghiris), investește acum totul

în partida pe care o susține cu 
Steaua în competiția-fanion a 
cluburilor europene. „Nu vom 
precupeți nici nu efort în mi
siunea noastră de a reface 
handicapul, pentru ca apoi să 
obținem . calificarea. 
Steaua e o valoroasă 
europeană, dar mai știu că în 
fotbal nimic nn este imposibil, 
mai ales în condițiile în care 
timpul pare să ne favorizeze", 
a declarat Pasulko. 
prin aceasta, ca și 
Iul, să insufle curaj 
chipe.

Știu, 
echipă

urmărind 
antrenorul 
întregii e-

contactul cu 
clasamentu- 
unional, în 
suferite vi

DINAMO DOREȘTE SA CONFIRME
(Urmare din pag. 1)
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UN SINGUR CUVÎMT DE ORDINE 
LA VICTORIA: CALIFICAREA

ATE
: p, 2. Came- 
irașov) 162 p, 

(Chimistul) 
alogh (Meta- 
ilena Manea 
Suzana San- 

p, 7. Melania 
p, 8. Roxana 
.) 113 p, 9.
lonstructorul) 
Ciss (,,U“) 103

Ja^bE^^o-

I
I
I
I

mlsm meciul retur cu echipa 
scoțiană. Declarația succintă a 
lui Andono exprimă cum nu 
se poate mal bine starea de 
spirit a „alb-roșilor“ : „Sintem 
gata să evoluăm Ia potențialul 
nostru maxim. Cu Lahti am 
trecut un examen. 11 vom tre
ce și pe acesta de azi, fiind
că stă în puterile noastre".

Da, Dinamo este capabilă să 
urce în faza superioară a com
petiției. continentale, iar prin 
aceasta să înscrie o frumoasă 
pagină în 
național, 
mânesc.

în ce o . 
aceasta și-a încheiat pregătiri
le cu antrenamentul desfășurat 
ieri, la p»înz, pe stadionul Di
namo. Din anturajul gazetari
lor scoțieni am aflat că for
mația lui Jim McLean ar fi 
făcut sîmbăta trecută cel mai 
bun joc al său din actualul se
zon, în derbyul local cu F.C. 
Dundee (2—0). Cei mai buni 
jucători au fost fundașul cen
tral Narey (care va stabili în 
meciul de azi un record sco
țian — joacă a 70-a partidă în ’ 
cupele continentale!), Meade și 
Paatelainen, autorii celor două 
goluri. Acest jucător de culoa
re, Meade, a mai înscris și în 
meciul de campionat disputat 
miercurea trecută cu Hiber,- 
nian, tot în deplasare (1—1). 
Se spune că Gallacher nu s-a

palmaresul ei infer
ai fotbalului ro-

privește pe Dundee,

remarcat în mod deosebit. Ori
cum, atenție la acești jucători 
pe care echipierii din liniile 
din spate îi caută cu mingi în 
adîncime ! Să mal spunem că 
din lotul deplasat lipsește mij
locașul titular McPhee, care, 
împreună cu Redford, după 
meciul tur cu Dinamo, auz cerut 
transfer pentru alte formații. 
Pînă lă urmă, Redford (pro
babil că n-a avut o prea mare 
ofertă, spun ziariștii) s-a reîn
tors la Dundee. Nu este exclus 
ca el să fie trimis în teren 
din chiar primul minut de joc. 
Fiindcă a venit vorba de e- 
chipa pe care Jim McLean o 
va folosi, trebuie să spunem 
eă antrenorul respectiv nu s-a 
arătat dispus să ne-o comuni
ce, spunînd că ea se va defi
nitiva la ...ora jocului. Totuși, 
ea nu se va deosebi prea mult 
de aceea de acum două săptă- 
mîni. Adică : Thomson — 
Clark, Hegarty, Narey, Malpas 
— Bowman, . Beaumont, Red
ford, Meade — Gallacher, 
Paatelainen.

Dinamo va folosi, probabil, 
formația care, a obținut succe
sul de la Dundee : Stelea — 
Mihăescu, Andone, Rednic, 
Varga — Sabău, Lupescu, Ma- 
teuț, Lupu (Orac) •— Vaișco- 
vici, Cămătaru.

Partida va fi arbitrată de o 
brigadă olandeză, cu A. Tho
mas ia centru, ajutat de C. 
Bakker și E. Bulthuuis. Obser
vator U.E.F.A. : Andreas Rigas, 
din Grecia.

Antrenorul Beskov va anunța 
„ll“-le pe care îl va alinia cu 
puțin timp înaintea jocului. 
Poate și pentru faptul că încă 
nu s-a decis cu cine îl va în
locui pe Rodionov, accidentat 
la Kaunas. Formația probabilă, 
reieșită din discuțiile cu zia
riștii. ar putea fi următoarea : 
Dasaev — Vavariaev, Bubkov, 
Kapustin, Gradilenko — Kuz- 
nețov, Ivanov, Mostovoi, Pa- 
sulko — Cerenkov, Smarov.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din R. F. 
Germania, avîndu-1 la centru 
pe W. Folker.

© întregul lot a! „azuriilor" e apt de Joe ® Dinamo 
Minsk sosește azi © Partida va începe, mîine, la ora 13 
Intr-o atmosferă de liniște ș’ 

maximă mobilizare. Victoria de
finitivează pregătirile în vederea 
partidei cu Dinamo Minsk, retu
rul etapei a doua a Cupei 
U.E.F.A. Revenită imediat de la 
Oradea, unde a cîștigat, vineri, 
In campionat (2—1), formația 
bucureșteană n-a slăbit o clipă 
ritmul antrenamentelor. Conști- 
enți de dificultatea meciului, cu 
o formație care s-a calificat 
pentru această fază a competi
ției. datorită unul succes în de
plasare (2—1 la Plovdiv, cuTra- 
kla), de miza Iul uriașă, pătrun
derea în turul 3 avind să consti
tuie (nu ne îndoim că va con
stitui!) o frumoasă „premieră" 
pentru asociație, elevii lui Florin 
Halaglan și Gbeorghe Timar 
s-au angajat cu toată dăruirea și 
toată energia într-un program 
de pregătire care, „specialitatea 
casei", la Halagian, numai ușor 
n-a fost! ședințele practice s-au 
îmbinat cu cele teoretice, o aten
ție deosebită acordîndu-se anali
zei jocului adversarului, - „dise
cat" prin intermediul Înregistră
rilor video. Lotul Victoriei este, 
în Întregime, apt de joc șl, tot
odată, conectat pînă la ultima 
fibră la meciul de JoL Cuvîntul 
de ordine în "tabăra „azuriilor" 
nu-1 altul decît calificarea. „Așa 
cum sintem convinși că Dinamo 
Minsk va căuta să-și apere cu 
dinții fragilul avantaj din tntîl- 
nirea-tur, ne mărturisea Mirea, 
sintem hotărîți să luptăm din 
răsputeri pentru realizarea cali
ficării. Noi toți înțelegem să 
răspundem așa, printr-un spec-

tacol de calitate și un rezultat în 
consecință, condițiilor ce ni s-au 
creat, încrederii acordate". Luci
ditate și ambiție, fermitate și 
optimism, asta am descoperit, 
spre a nu mai lungi vorba, în 
„familia" Victoriei, o stare de 
spirit fertilă celei mai înalte per
formanțe. Pe caro o dorim cu 
toții, justificat, la îndemîna unei 
echipe care vizează anvergura 
continentală.

în ceea ce o privește pe Dina
mo Minsk, ea va veni azi, la 
prînz. în Capitală. La puțin timp 
după sosire, fotbaliștii sovietici 
vor efectua un antrenament, pro
babil pe stadionul „Mecanică Fi
nă". Âsta pentru că, în pofida 
măsurilor de precauție (bureți, 
prelată etc.), gazonul pe care se 
va disnuta meciul rămîne moale. 
Eduard. Malofeev (al cărui antre
nor secund, Ivan Șiokin, se, gă
sește la București încă de săptă
mâna trecută!) a preferat antre
namentul vizionării partidei din
tre Dinamo și Dundee United, ca 
încă o dovadă a 'seriozității cu 
care tratează întâlnirea cu Vic
toria. în campionatul unional, Di
namo Minsk a învins, .acasă, pe 
Cernomoreț Odesa (2—0), vineri, 
ieșind definitiv din zona retro
gradării. Alte amănunte, în zia
rul de mîine.

Reamintim că meciul Victoria 
— Dinamo Minsk se joacă joi, 
de la ora 13, urmînd să fie con
dus de o brigadă de arbitri din 
Iugoslavia.

Ovidiu IOANIȚOAÎA

Astăzi, în Cupa Balcanică: UNIVERSITATE A CRAIOVA - RADN1CKI NIȘ
© Oaspeții locul 5 în 

ediția
campionat

1985
au cîștigat

Clasîndu-se pe locul 5 în edi
ția trecută a campionatului pri
mei noastre divizii. Universita
tea Craiova (participantă la 11 
ediții consecutive ale cupelor 
europene) a ratat al 12-lea ei 
start în aceste prestigioase în
treceri intercluburi. A fost în
scrisă, în schimb, în Cupa Bal
canică, în care va susține as
tăzi al doilea meci din această 
competiție, cu Radnicki Niș. 
Universitatea Craiova a debu
tat în întrecere cu puțin timp 
în urmă, la Sofia, unde a întîl- 
nit echipa Lokomotiv, în fața 
căreia a pierdut cu 2—0. „A 
fost un meci foarte echilibrat 
și dacă nu se produceau două 
greșeli în apărare- în final al
tul ar fi fost scorul. In orice

caz, cu Radnicki — o echipă 
foarte puternică — trebuie să 
jucăm mult mai bine decît la 
Sofia pentru a obține victoria", 
ne declara președintele clubu
lui, Cornel Stroe.

Și, apropo de Radnicki. în 
ultima etapă din campionat a 
cîștigat cu 2—0 meciul cu Ce- 
lik Zenica și se află pe locul 
5 în clasament. Radnicki a e- 
voluat deseori în cupele euro
pene. în 1984 a ajuns pînă în 
semifinalele Cupei U.E.F.A., 
fiind 
burg. 
Cupa 
gat-o 
ultima ediție a 
venit formației

eliminată de S.V. Ham- 
A mai participat și în 

Balcanică
în. 1985.

pe care a cîști- 
(Reamintim că 
întrecerii a re- 
Slavia Sofia

care a întrecut în finală pe 
F.C. Argeș cu 5—1 și 1—0). Cu 
alte 
meci 
de 
(Gică 
gău) . . ..
tori pregătiți de Sorin Cîrțu și 
Nicolae Zamfir au posibilitatea 
să-și -demonstreze încă o dată 
talentul și valoarea care lerau 
adus numeroase aprecieri de-a 
lungul anilor. Universitatea ya 
alinia formația care ,a învins 
duminică pe A.S.A. Cu excep
ția lui Luță, destul de grav ac
cidentat. (Nici Ad. Popescu și 
nici Ciurea nu vor fi apți 
de joc).

Meciul 
și va fi 
tadjev -

cuvinte, se anunță un 
foarte greu, dar grupul 

internaționali craioveni 
Popescu, Săndoi, Geol- 

precum și ceilalți jucă-

va începe la ora 14 
arbitrat de N. Tah-
Bulgaria. (L. D.).
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• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
a CUPA ROMÂNIEI. Mîine 

este programată o nouă etapă în 
Cupa României, competiție care 
se desfășoară sub egida „Dacia- 

,dei“. In această etapă se desfă
șoară 14 partide, cu 16 divizio
nare B si U din Divizia C. Cele 
care se vor califica vor întîlnl, 
în continuare, formațiile din Di
vizia A. Meciurile vor începe la 
ora 13.

C Clubul organizator al parti
dei de azi DINAMO — DUNDEE 
UNITED, din cadrul Cupei Cupe
lor, informează că sînt valabile 
legitimațiile abonament de culoa
re roșie și verde, eliberate de 
C.N.E.F.S.

mai apar 
sancțiuni ? 

'arăși antre-
I

» ȘEDINȚA COMISIEI DE DIS
CIPLINA a F.R.F. cttft această 
săptămînă va avea loc mtine, 
joi 10 noiembrie, de la ora 15,30.

(S, ETAPA INTERMEDIARA LA 
JUNIORI. Mîine, de la ora 14, 
sînt programate jocurile unei e- 
tape intermediare în Campiona
tul republican al juniorilor, se
riile I—II și VII—vin.
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL
O PARTIDA CU MIZA MARE

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI - C.S.M. SUCEAVA 1-0 (1—0)

SECUND

• AZI, PE STADIONUL Spor
tul „30 Decembrie", divizionara 
B cu același nume întîlnește, in
tr-un joc amical, formația_ divi
zionară " '
Rusee.

A din Bulgaria Dunav

• DE 
sorți a

Lă f.r.f. Tragerea la
_ arbitrilor care vor con

duce partidele etapelor a 14-a și 
a 15-a ale Diviziei C se va des
fășura astfel: vineri 11 noiem
brie,' de la ora 9, pentru seriile 
1—6, sîmbătă 12 noiembrie, de la 
ora 9, pentru seriile 7—12.

W'HNiMWAIIâ Dt STAI 1010 Pi’OVOSPOIH INIORNEAlA

încă de la început miza parti
dei și-a pus amprenta asupra 
desfășurării jocului și s-au co
mis greșeli la construcție, atît de 
o parte, cît și de cealaltă. în 
min. 10 am consemnat prima fa
ză mai periculoasă, cînd Gălă- 
țeanu a șutat violent de la circa 
12 m, dar Șerban a respins pes
te „transversală". In continuare, 
dominarea gazdelor este între
ruptă în mdm. 18 de „raidul" 
lui Păiuș pe partea dreaptă, care 
a driblat doi adversari și a tri
mis alături de poartă, din pozi
ție bună, pentru ca în min. 32 
să asistăm la deschiderea scoru
lui : Vlad, aflat la 16 m, între doi 
adversari, îi pasează inteligent 
lui CISMARU pe partea stingă și 
acesta, cu un șut plasat, îl în
vinge pe Șerban: 1—0. în ultimul 
minut al primei reprize, la o în
vălmășeală în careu, Zafiris 
Vlad nu reușesc să înscrie.

La reluare, jocul devine mal
Și

CONCURSULUI
DIN 6 NOIEM-

CIȘTTGURILE 
PRONOSPORT _______ _____
BRIE : Cat. 1 (13 rezultate): 3
variante 25% — autoturism „Da
cia 1300", cat. 2 (12 rezultate): 8 
variante 100% a 9568 lei și 199 
variante 25% a 2392 lei; cat. 3 (11 
rezultate): 98 variante 100% a 1174 
lei și 2747 variante 25% a 293 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1 : 
158.374 lei. Autoturismele „DACIA 

categoria 1, obținute 
25%, au revenit. par- 
Poteleanu Alexandru 
; Niță Ion din loca- 
Gheorghe și Manole

Bucu- 
ctte 

plus

70

1300" de la 
pe variante 
ticipanților 
din Bistrița 
litatea St.
Gheorghe din localitatea 
nești, - care cîștigă fiecare 
un autoturism Dacia 1300 
cîte o suită de alte categorii.

ts Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES a săptămînli are 
astăzi, in sala clubului din 
Doamnei nr. 2, tncepînd de 
ora 15,50. Radiodifuziunea 
transmite, pe programul I. 
peete 
ger", 
tra'-e 
luare,

15,50.

de la 
la ora 
vor fi 

pe

loc 
str. 

la 
va

as-
tra-
ex- 
re-

prog**am.

operațiunile de 
16,15. Numerele 
transmise și în 
același

• în legătură cu concursul 
PRONOSPORT intermediar de 
astăzi, miercuri, 9 noiembrie, in
formăm pe participanți că, în- 
trucît unele partide se dispută 
la ore tîrzii, rezultatele oficiale 
definitive vor fi publicate în ru
brica noastră de vineri, 11 no
iembrie, urmînd ca omologarea 
cîștigurilor să fie dată publicită
ții sîmbătă, 12 noiembrie, inclu
siv la radio, pe programul I, la 
ora 8,55, o dată cu numerele tra
gerii obișnuite LOTO de vineri.
• Desigur, nu uitați că, alături 

de apreciata TRAGERE LOTO 2 
care încununează sfîrșitul săptă- 
mînii, duminică, 13 noiembrie 
este programat și un nou con
curs PRONOSPORT, ale cărui 
partide le reproducem mai jos: 1. 
Steaua Mizil — F.C.M. Brăila:
2. Sportul „30 Decembrie*  — Jiul •
3. Armătura Zalău — Olimpia
Satu Mare ;. 4. Avellino — Lica
ta; 5. Barletta — Piacenza ; 6.
Cosenza — Catanzaro ; 7. Cre- 
monese — Bari ; 8. Empoli — 
Udinese ; 9. Genoa — Brescia : 
10. Monza — Padova; 11. Parma 
— Ancona ; 12. Reggina — Taran
to: 13. Sambenedettese — Messi-
na.

alert, PăiuȘ amenință în min. 47 
poarta adversă, trăgînd peste 
transversală, pentru ca apoi pra
hovenii să revină în atac Ia 
fazele din min. 62 (Golan scoate 
în corner, la un— corner 
cutat de Zafirls), min. 71 
lățeanu a fost deposedat 
timul moment de Balțlg), 
72 (Rădulescu, șut alături

exe- 
(Gă- 

tn ul
min.

,__________ _____ de
poartă) și în min. 81 (Zafirls și 
Vlad).

A arbitrat Gr. Macavei (Deva). 
PRAHOVA. C.S.U. : Neagu — 

Roșu, CONSTANTIN, DRAGO- 
MIR, Enache — GALAfEANU, 
Nicolae (min. 56 Mihalache; min. 
80 Nica), Rădulescu — Zafiris, 
C1SMARU, VLAD.

C.S.M. : Șerbari
naș, Gălușcă, 
BALTIG 
46 Șumulanschi), 
ian (min. 62 loja), 
ța, PAIUȘ.

Ștefan

REMIZĂ ECHITABILĂ

Miiro.
CBISTESCU» 

Susanu (min. 
Gafencu, Go- 
Bullga — Le

DUMITRU

MINERUL CAVNIC - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-0

JOC DIRZ, 
VICTORIE MERITATĂ

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE - 
F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 

1-0 (0-0)

Evoluția lui „Poli" la Copalnic 
Mînăștiur, unde și-au mutat pro
vizoriu „cartierul" minerii din 
Cavnic, a stîrnit un viu interes, 
peste 3000 de spectatori asistînd 
Ia o partidă interesantă, deosebit 
de disputată. Cum era de aștep
tat, gazdele încep bine partida, 
împingînd jocul în treimea ad
versă, obligîndu-i pe timișoreni 
la o apărare supranumerică șl 
atentă, în fața propriului careu, 
creîndu-șl eîteva bune ocazii de 
a deschide scorul, dar Petran 
(min. 5 și 17) și Azoiței (min. 9 
și 24) greșesc cu puțin ținta. De 
partea cealaltă, elevii antrenori
lor C. Rădulescu și I. Buzoianu 
au opus o rezistentă dîrză, fă- 
cind un joc bun în apărare, și 
contraatacînd ---- -------- ----- ~
nu,- Trăistaru

Cu toate că 
primă repriză 
reușit să înscrie, fiind vădit in
comodate de marcajul strict al

periculos prin Ba- 
și Bozeșan U. 
gazdele au făcut o 
bună, ele nu au

timișorenilor și în special de 
buna evoluție a portarului Moise. 
Echilibrul partidei se rupe după 
pauză, timișorenii se văd mai 
mult în preajma careului Iul 
Popp, au eîteva acțiuni foarte 
bune, dar Varga (min. 49), Boze
șan II (min. 62 și 74) nu reușesc 
să fructifice. Jocul se înăsprește, 
apar și cartonașele galbene (Pas- 
cu, Ionuț și Moise) dar pînă în 
final nu se mai întîmplă nimic, 
și astfel Politehnica cîștâgă un 
punct prețios.

A arbitrat S. Necșulescu (Tir*  
goviște).

MINERUL : POPP — Mic, BA- 
LOȘ, LUKACS, Csoma, — Litan, 
Petran, RUS — Andreicuț, Azoi
ței (min. 65 Irimuș), Buia.

„POLI" : MOISE — Pascu, IO
NUȚ, CRĂCIUN, Stoicov — Vlai- 
cu, VARGA, BANU (min. 54 
Ilcu ; min. 85 Oancea), Oloșutean 
— Trăistaru, BOZEȘAN II.

Florin SANDU

Joc dirz, angajant, disputat tn 
spirit sportiv pe toată durata 
partidei, pe măsura cărților de 
vizită ale combatanților. Jucătorii 
de la Olimpia au atacat mai 
mult, creîndu-șl eîteva situații 
favorabile de a înscrie, încă din 
prima repriză: Bolba (min. 3, 11 
și 14), Erdei (min. 32 șl 36), dar 
n-au reușit acest lucru, fie dato
rită impreciziei șuturilor lor, 
fie evoluției bune a portarului 
oaspeților, Pemeș. F.C. Maramu
reș a făcut marcaj strict în pro
pria jumătate de teren, contra
atacînd deosebit de periculos 
prin Dorobantu (min. 21 și 31) și 
Tulba (min. 22 și 43). Jucătorii 
de la Olimpia sînt vădit incomo
dați de această partitură. Repri
za a doua consemnează, încă de 
la început, mal multă insistentă 
din partea sătmărenilor și, în 
min. 57, Erdei se Infiltrează pe 
dreapta, centrarea-șut a acestuia 
este acrosată cu mina de Pinter. 
„Centralul", foarte aproape de 
fază, dictează 11 metri. Execută 
GERSTENMAIER și... 1—0 pentru 
gazde. Două minute mal tîrziu 
se consumă cea mal frumoasă 
fază a meciului: la al nouălea 
corner al Olimpiei, apărătorii 
băimăreni resping balonul spre 
colțul drept al careului de 16 m, 
de unde Ghencean îl reia sen
zațional, din voleu, spre „păian
jen", dar Năprădean scoate, cu 
capul, un gol gata făcut. După 
gol, bălmărenii ies la joc și apar 
ocazii mai clare pentru Olimpia.

A arbitrat C. Gheorghiță (Brăi
la).

OLIMPIA I.U.M.: Ritll — BOB- 
HIDAN. Csuri, Palencsar, Puț — 
GERSTENMAIER. PatkOS, ERDF.I, 
SILAGHI (min. 82 Boje) — Boia 
(min. 43 Gheonceanu), Bencze.

F.C. MARAMUREȘ î PERNES — 
Roatis (min. 34 D. Moldovan). 
PINTER, Ignat, Ochiosu — GRO- 

ZAVU, Dorobanțu, Mureșan, NA- 
PRADEAN — Tulba, Vase.

Miron MOGA



PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Concursul de 

maraton de la Dalian (R.P. Chi
neză) a fost cîștigat de atletul 
chinez Wang llanjle. Înregistrat 
pe distanța de 42,195 km cu tim
pul de 2h26:12, In proba femini
nă, pe primul loc s-a situat Xu 
Quljun (RJ* *.  Chineză) — 2hS4*4-

ÎN MECI contînd pentru etapa 
a 28-a a campionatului U.R.S.S., 
lidera clasamentului Dnepr Dne-

*propetrovsk a întrecut în depla
sare cu 1—0 (1—0) formația Lo- 
komotiv Moscova și conduce in 
continuare cu 3 puncte avans 
(42) față de a doua clasată, Di
namo Kiev, care totalizează 39. 
Pe locul 3, cu două etape îna
inte de încheierea competiției, se 
află Torpedo Moscova — 38 p. 
In ediția viitoare a superlîgii vor 
evolua formațiile Rotor Volgo
grad șl Pamir Dușambe, clasate 
pe primele două locuri in liga I. 
Ele vor înlocui echipele Kairat 
Alma Ata și Neftci Baku, virtual 
retrogradate cu două etape îna
inte de încheierea întrecerii su- 
perligii. REZULTATE din etapa 
a 13-a a campionatului vest-ger- 
man: Bochum — Monchengladbach 
1—2, St. Pauli Hamburg — Bayern 
MUnchen 0—0, Mannheim — stutt- 
garter Kickers 2—2, F.C. Kdln — 
Hanovra 96 1—0, VfB Stuttgart
— S.V. Hamburg 4—2, Karlsruhe
— F.C. Kaiserslautern 4—1, Ein
tracht Frankfurt — Bayer Lever
kusen 1—1, F.C. NUrnberg — 
Werder Bremen 0—1, Uerdingen
— Dortmund 0—0. Pe primul loc 
în clasament este în continuare- 
Bayern Munchen, cu 18 p, ur
mată de VfB Stuttgart — 17 p 
și Karlsruhe — 16 p. LIDERA 
în campionatul englez. Norwich 
City a obținut o nouă victorie, 
întrecînd în deplasare cu 2—0 pe 
Wimbledon. Alte rezultate din e- 
tapa a 11-a : Coventry — West 
Ham 1—1, Liverpool — Middles
brough 3—0, Manchester United
— Aston Villa 1—1, Millwall — 
Luton Town 3—1, Queen’s Park 
Rangers — Newcastle 3—0, Shef
field Wednesday — Everton 1—1, 
Nottingham — Arsenal 0—1, Tot
tenham — Derby zl—3. Clasa
ment : 1. Norwich — 26 p ; 2. 
Arsenal* 20 p : 3. Millwal'. —• 19 p 
(un meci mai puțin disputat) ; 

4. Liverpool* — 18 p. IN MECI 
pentru preliminariile C.E. rezer
vat echipelor de tineret, selecțio
nata Suediei a învins în depla
sare. cu 2—0 (1—0), formația 
Albaniei. Golurile au fost mar
cate de Ingesson (mih. 39) și 
Eklund (min. 80). LA SOFIA, în 
preliminariile Campionatul’-^' Eu
ropean feminin, Franța a între
cut cu 2—0 (1—0) Bulgaria. RE
AMINTIM că marea majoritatea 
meciurilor-retur din e'.apa ă 
doua a cupelor europene vor a- 
vea loc astăzi. Joi se vor disputa 
doar trei partide : *Real Madrid — 
Gornik Zabrze (C.C.E.), JSelenen- 
ses — Velez Mostar și ’Victoria 
București — Dinamo Minsk 
(U.E.F.Â.). Tragerea la sorți în 
Cupa U.E.F.A. (optimi de finala) 
va avea loc vineri, iar cele din 
C.C.E., Cupa -Canelor și Cupa 
U.E.F.A. (sferturi de fi mlă) în 
decembrie, partidele se vor dis
puta în primăvara anului viitor.

BOX • La Marsala (Italia», 
pugilistul venezuelean Antonio 
Esparragoza a devenit din no - 
campion mondial al categorie i 
pană (versiunea WBA), tnvtngln- 
du-1 prin k.o. in repriza a 8-a 
pe Jose Marmolejo (Panama).

HANDBAL . La Esch-Sur-Al- 
tezze (Luxemburg), in med pen
tru primul tur al Cupei Cam
pionilor Europeni la feminin, 
echipa Dukla Praga a întrecut cu 
30—16 (14—8) formația locală
Eschols Foia.

POLO PE APA . La Belgrad, 
în meci-retur pentru sferturile de 
finală ale Cupei Campionilor 
Europeni , echipa locală Parti
zan a Întrecut cu scorul 14—8 
(4—2, 3—1, 4—2, 3—3) formația
franceză Marsilia. învingători șl 
în primul joc (scor 8—6), spor
tivii iugoslavi s-au calificat pen
tru faza următoare a competiției.

aiiniiiiiiiiiiiiiiii Contrapunct iiiiiiiiiiuiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii'^
55 (la propriu) ta pUnă pădure tropicală, ta Mato &

UN NOU „SPORT"
în acest secol care e socotit, după o formulă 

îndeajuns de tocită, unul al vitezei, sîntem 
martorii, cînd implicați, cînd indiferenți, ai di
versificării sportului Al apariției de noi disci
pline (schiul artistic, biatlonul pe role, înotul 
sincron etc.), al apariției de noi probe sau noi 
categorii în cadrul unor discipline tradiționale 
(hepta tlonul atletic, 5" m înot, fotbalul de sală 
etc.) și așa mai departe. Proiect uman realizat, 
cum e tet mai des definit, sportul a simțit și 
simte nevoia să captiveze mereu, să-și exercite 
și pe această cale rolul de magnet’.

Fenomenul acesta al diversificării e, în esență, 
mul pozitiv, chiar dacă uneori el conține, 
riscul jocului, și unele exagerări, destinate însă, 
tocmai pentru că sînt ce sînt, să piardă con
fruntarea cu timpul, să dispară. Despre așa 
ceva ni se pare că e vorba și acum, cînd cîțiva 
.promotori“ se st"ăduie să pună pe picioare un 

sport inedit, numit raid, anuntînd că, în 1989. 
/or organiza cele dinții campionate. în ce ar 
consta raidul ? Echipe mixte, formate din patru 
bărbați și o femeie, ar urma să fie parașutate

Grosso, de pildă, șl obligate să parcurgă, cum & 
vor ști șl cum vor putea, distanța pină la ș 
punctul de așa-zisă sosire. Dotarea lor va fl § 
minimă. Iar sosirea nu va avea loc. traseul fiind S; 
calculat în consecință, mal devreme de 10 zilei 

Sigur că gustul aventurii se va găsi, de-a n 
lungul raidului, la el acasă- Apropierea care § 
se face între „filozofia" Tranșatului (tțaver- § 
sarea solitară a Atlanticului, cu pînze) șl cea 
a raidului e forțată, căci diferența dintre o ț; 
competiție și cealaltă ni se pare uriașă. „Un > 
om, o barcă și un ocean de înfruntat", ideea n 
care guvernează Tranșatul ține, dacă nu gre- 
șim. de spiritul de întrecere, condițiile fiind § 
(măcar teoretic) egale pentru toți partlcipanțli. Ș 
In raid, va fl cu totul altfel, primejdiile (deși- 5: 
șui neumblat, șerpii veninoși. Insectele etc.) 
pîndind la tot pasul, diferite (logic) de la un > 
traseu la altul, de parcă această întreagă po- § 
veste, fără nici un punct comun cu sportul, Ș 
s-ar Inspira din senzațiile tari (și sîngeroase) 
ale filmelor cu Rambo. Este șl----—"’♦™ *-
care mulțl îndrăznesc să afirme 
elitist, raidul a murit înainte 
naște.

OvidiuS - --------- - — ------------ . ș
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ASISTENȚA
(Urmare din ptfg. 1)

și Tg. Jiu au dispărut pur și 
simplu din arena competițio- 
nală. în consecință, s-a produs 
o evidentă scădere a număru
lui participanților la „250 cmc" 
— seniori și „125 cmc" — tine
ret, motiv pentru care acum 
se aleargă în comun. Starturile 
sărăcăcioase și numeroasele a- 
bandonuri sînt puse de antre
norii vizați numai pe seama 
motocicletelor „îmbătrînite" și 
a lipsei pieselor de schimb. 
Desigur, complexul om-motoci- 
cletă trebuie să funcționeze ca 
un ceasornic, izbînda fiind în 
egală măsură si a mașinii. 
Două exemple : conducind mo
tociclete competitive. tinărul 
Cîmpinean Paul Schmidt s-a 
intercalat printre protagoniștii

. CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DE CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Ileana Pavel, antrenoare la 
lotul feminin de oersnectivă : 
„Cred că se impune ca abso
lut toate concursurile interne 
să se desfășoare, după regula
mentele Federației Internațio
nale aplicat ia comnct'țiile 
organizate sub egida FISA. Sc 
asigură astfel o mult mai bună 
adaptai e ia atmosfera si la 
tipicul marilor concursuri".

Maria Georgescu, antrenoare 
la C.S.Ș. Timișoara : „Propun 
ca la Campionatul Național de 
ambarcațiuni mici să se intro
ducă și proba de „2 rame", 
atît la băieți cit și la fete, fiind

IlĂiDB.UISllII KOASTRE. lOJIL li LÂ BEKESCSABA
Echipa reprezentativă femi

nină de handbal a țării noastre 
a participat, recent, la „Tro
feul Hungar Hotei" (competi
ția alternează, ca denumire, de 
la an la an, cu titulatura de 
„Cupa Elegant1*),  ocupînd lo
cul secund. Handbalistele noas
tre au întrecut cu 25-—17 (11—9) 
echipa Austriei, cu 26—20 
(13—-10) pe cea a Poloniei, și 
a cedat cu 17—20 (9—10) în 
fața celei a țării gazdă.

Golgetera competiției de la 
Bekescsaba a fost handbalista 
română Mariana Tîrcă (32 de 
goluri Înscrise), o bună evolu

BUGBV • Aflată in turneu ta 
Spania, o selecționată a Noii Ze- 
elande a întrecut cu storul de 
22—12 reprezentativa țârti-gazdă.

SCRIMA • Primul concurs din 
cadrul ..Cupe! Mondiale- la spa
dă feminin s-a disputat la Rio 
de Janeiro. victoria revenind 
serimerei franceze Brigitte Be- 
non. care a dtspus ta finală cu 
•—3 de sportiva mexicană Pitar 
Roldan. Pe locul trei s-a clasat 
cubaneza Tamara Esteri.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Szczecin (Polonia) s-a înche
iat cu succesul echipei loca.e 
Stal. Învingătoare cu 3—1 <14—15. 
15—12, 15—10, 15—7) îa medul
decisiv susținut ta compania for
mație! Radiotehnika Riga.

INAUGURAREA SEZONULUI DE
berlin, 8 (Agerpres). — Se

zonul de bob a fost inaugurat 
ta R.D. Germană cu un concurs 
internațional disputat pe plrtla 
de la Altenberg, în care victo
ria a revenit primului echipaj al

TEHNICĂ
„Cupei Prietenia" la clasa 
250 cmc, de la Moreni, iar 
campionul țării la seniori, Er
nest Mulner, și-a înscris în 
palmares o frumoasă victorie 
de etapă la actuala ediție a 
„Trofeului Carpați", ceea ce 
înseamnă progres în pilotaj. 
Deci „investițiile" făcute cu ei 
au dus la o bună... rentabili
tate. Din păcate, pot fi numă
rați pe degetele unei singure 
mîini alergătorii care și-au îm
bogățit bagajul cunoștințelor 
tehnice și tactice, întrucît, în 
condiții egale de concurs, Er
nest Mulner la 250 cmc și Flo
rian Pop la 125 cmc rămîn a- 
desea singuri în față și fac un 
ioc de-a... prinselea cu urmă
ritorii lor. ceea ce l-a determinat 
pe fostul multiplu campion de 
motocros Petre Paxino să con
state cu amărăciune: „Cu ani 

cel mai bun criteriu de selec
ție pentru loturile naționale".

Maria Stanciu, a -trenrere 
Olimpia București: „Secțiile 
de senioare să fie obligate să 
aibă un număr dc 24 dc 
snortive, deci o garnitură 
completă. în acest mod. la 
toate concursurile se va putea 
disputa întreaga gamă a pro
belor, evitîndu-sc situații ne
plăcute de genul celor în care 
nu se putea atribui titlul dc 
campioană, din lipsa număru
lui minim de ambarcațiuni".

Aliosa Grozavu. anfrenor la 
Centrul de canotaj Fălticeni : 
„Unul din punctele forte ale 
canotajului îl constituie de 

ție avînd — după cum ne-a 
spus Bogdan Macovcî, antreno
rul reprezentativei țării noas
tre — și Eva Mozsi, portarii 
Doina Rodeanu și Carmen 
Moldovan, Marilena Doiciu și 
Edit Matei-Torok. Pe primul 
loc: Ungaria, 2. România, 3. 
Polonia, 4. Austria.

TURNEE DE ȘAH 

ÎN IUGOSLAVIA
BELGRAD, 8 (Agerpres). — 

Turneul Internațional de sah de 
la Skoplje s-a încheiat cu vic
toria maestrului iugoslav Zde- 
nck Kozul cu 10 puncte din 11 
posibile, urmat de Dimovski — 
9 puncte. Theodor Ghițescu și 
Mttkov cite 8,5 puncte, Nikolov, 
Todorovici, Os toi ici — 7.5
puncte etc. Rezultate din ulti
ma rundă : Kozul — Ghițescu 
remiză ; Bogdanovskj — Ciure- 
zu 1—0; Stoicevski — Ștefa- 
nov 0—1 ; Ostojid — Șuliovici 
I—0 : Donev — Mitkov 0—1.

★
în runda a doua a turneului 

de sah de la Pristina. Juki ci 
a cîștigat la Trlngov, Tvetko- 
vid a pierdut Ia Popcev, iar 
Bork •. ski a remizat cu Raice- 
vid. în clasament conduce Ju- 
kiei cu 13 puncte.

BOB IN R. D. GERMANA
RJD. Germane (Hoppe — Musiol), 
cronometrat in patru' manșe cu 
timpul de 3:54,10. Primul clasat 
dintre echipajele străine a fost 
cel al Elveției, care a ocupat 
locul patru în 3:55,32.

motivul pentru 
că, artificial șl $ 
chiar de a se $

lOANIfOAIA

în urmă nu dispuneam de 
fonduri și mașini mai nume
roase, dar cursele erau mai... 
înfocate, pentru un Ioc pe po
dium existînd mai mulți concu- 
renți. De ce nu mai este po
sibil așa ceva astăzi ?“ For- 
țînd lucrurile și admițînd că 
în disputele seniorilor șl tine
retului se simte nevoia unor 
mașini mai bine echipate, pe 
seama cui trebuie puse însă 
repetatele defecțiuni tehnice 
înregistrate de juniori, care își 
dispută întiietatea pe motoci
clete dotate cu motorul „Hoi
nar", capabil de performanțe 
superioare ? Nu cumva pe sea
ma faptului că unii antrenori 
și mecanici întrețin mașinile și 
instruiesc alergătorii (care fac 
multe greșeli de pilotaj) după... 
ureche ? în afară de o serie 
de antrenori și mecanici ca 
Gheorghe Ioniță, Ștefan Chițu, 
Paul Mulner. Valeriu Milea, 
Constantin Goran, Laszlo Fe- 

ani de zile acțiunile de se
lecție efectuate la nivel na- 
ționa*.  Am impresia că în ul
tima vreme asemenea acțiuni 
au cam trecut pe planul se
cund si SE IMPUNE READU
CEREA LOR ÎN PRIM-PLA- 
NUL ATENȚIEI. De asemenea, 
cred că setul de teste al a- 
cestor selecții trebuie adaptat 
Ia cerințele actuale, datele an- 
tropomtrice ale. marelui per
former suferind modificări im
portante de la o perioadă ia 
alta".

Lista propunerilor, a ideilor 
lansate, e infinit mai bogată, 
în ceea ce ne privește ne-am 
rezumat la cîteva, nu neapă
rat la cele mai interesante.

EXEMPLU -------------------------------------------------------------------
Iubitorul de tenis de pretutindeni a aflat cu interes de come-back-ul 

(spectaculos fără Îndoială) eternului „copil teribil" al courts-urilor 
m ndiale, John McEnroe, învingător în recentul turneu demonstra

tiv de _s Anvers. Jocul său spectaculos — „tip Năstase" s-a apre
cia. — constituie o contrapondere fericită la jocul uscat, stereotip, 
lipsi, de imaginație promovat de suedezi și de Boris Becker. în
vinsul lui McEnroe, Andrei Cesnokov, are 21 de ani. Prima con
secință : Chris Evert, care, la 33 de ani își anunțase retragerea 
din activitatea competițională, s-a răzgîndit. „De ce să fiu dezamă
gită de insuccesele din ultima vreme ? Connors, la 36 de ani, și 
McEhroe, la 30, arată că nu e niciodată nimic pierdut definitiv 
a spus Evert.

-------------------------------------------------- ALPINISTUL-CINEAST
Unicul trofeu acordat de primul Festival internațional al filmului 

de la Jaca (Spania) a revenit peliculei „K-2“. Este un film realizat 
de Sebastian Alvaro, alpinist care, in timpul ascensiunii celui de-al 
doilea vîrf muntos al lumii, a luat imagini atît de artistice, îneît 
a întrunit calități specifice celei de a 7-a arte, calități cu totul ieșite 
din comun. De remarcat că, din punct de vedere sportiv, acțiu
nea lui Alvaro a fost un insucces, el fiind obligat să renunțe la 
temerara sa încercare. Rămîne de notat noua legătură pe care 
sportul de performanță o consolidează cu domeniul atît de vast 
al artelor.

FAIR- PLAY ----------------------------------------------------------------
In urma victoriei din „G.P.“-ul Japoniei, Ayrton Senna a devenit, 

înaintea ultimei runde, de la Adelaide, noul campion mondial la 
Formula 1. Pe locul secund. Alain Prost, iar „dubletul" va intra 
în statisticile de aur ale competiției, mal cu seamă că brazilianul 
a reușit un nou record de victorii într-un sezon — 8, Comentatorii 
vor reține însă adevăratul exemplu de luptă dusă între cel doi 
protagoniști de-a lungul anului, excelenți piloți beneficiind de cele 
mai bune mașini. Faptul nu l-a împiedicat însă să se respecte 
reciproc în permanență, dovadă și declarația de final a Iui Senna: 
„Nu poate exista o altă echipă cu atîta respect mutual ca între 
mine șl Alaln". Șl toată lumea șl-a adus aminte de „rîca" dusă 
la extrem dintre Mansell și Piquet, ambii la aceeași formație, ambii 
ta frunte In sezoanele trecute. Timpul a rezolvat „problema" : 
acum Piquet ocupă locul 6. iar Mansell locul 10', ambii la fel de 
departe de podium. Observatorii leagă aceste clasări modeste și de 
lipsa lor de colaborare...

----------------------------------------------------------- ANTI DOPING
Sosită cu destulă întîrzicre (față de alte cazuri simile), suspen

darea — pe o durată de 16 luni — a înotătoarei americane Angel 
Myers a venit să întregească o listă impresionantă de „persona
lități*  ale performanței mondiale surprinse în... flagrant delict de 
dopaj. Numele lor sînt cunoscute, disciplinele variate (atletism, 
haltere, pentatlon, baschet etc.), performanțele vinovaților — de ex

cepție. Se estimează că sprintera americană a apei ar fi putut 
cuceri la J.O. pînă la 4 medalii de aur, dar cum descoperirea fal
sului s-a săvirșit înaintea întrecerilor de la Seul, lumeș a fost 
scutită de o variantă feminină a „afacerii Ben Johnson". O dovadă 
în plus că lupta împotriva acestui flagel al performanței actuale 
nu e numai fermă, ci șl eficientă.

Rd. T.

PE TERENURILE
DE TENIS

STOCKHOLM, 8 (Agerpres).
Turneul de la Stockholm, con- 
tînd pentru „Marele Premiu", s-a 
încheiat cu victoria jucătorului 
vest-german Boris Becker, care 
a dispus ta finală cu 6—4, 6—1, 
6—1 de suedezul Peter Lundgren, 
în finala probei de dublu, pe
rechea americană Kevin Curren 
— Jim Grabb a învins cu 7—5, 
6—1 cuplul John Fitzgerald (Aus
tralia)— Paul Annacone (S.U.A.).

RIO DE JANEIRO, 8 (Ager- 
preș). In finala turneului inter
național de la Sao Paulo, jucă
torul american Jay Berger l-a 
învins ou 6—4, 6—4 pe argcntlnia ■ 
nul Horacio Pena.

renezi. Teodor Bălănoiu, tehni
cienii noștri nu posedă deprin
deri pentru a putea mări „caii 
putere" ai micilor mașini. Ăm 
ajuns, așadar, în situația în ca
re asistența tehnică are nevoie 
de... asistență, un curs de per
fecționare a cunoștințelor pro
fesionale impunîndu-se ca o 
principală sarcină a federației 
de resort.

S-a discutat și s-a scris mult 
despre apariția în calendarul 
competițional a claselor 80 și 
50 cmc, rezervate juniorilor, 
care au adus pe diferitele tra
see efervescență tinerească, 
entuziasm, dorință de afirmare. 
Talente ca Iulian Milea, Cris
tian Ghincea, Ladislau Fc- 
renezi. Mihai Dinescu jr„ Ci- 
prian Stănescu, Ștefan Radu, 
ca să dăm numai cîteva nume 
de tineri care și-au pus în 
gînd să nu lase vacante locu
rile actualilor piloți fruntași, 
progresează văzînd cu ochii.

considerînd că cel mai mare 
beneficiu îl reprezintă acțiunea 
in sine, strîngerea acestui rod 
al gîndirii celor mai buni teh
nicieni ai canotajului nostru 
Idei născute.' repetăm. din 
analiza exigentă a reușitelor și 
minusurilor precedentului ciclu 
olimpic, deopotrivă din dorința 
continuării saltului valoric evi
dențiat de ultimele sezoane. 
Importantă, de acum, devine 
cea de-a doua etapă : materia
lizarea grabnică a celor mai 
bune, mai viabile, dintre pro
punerile lansate. Fiindcă, po
tențial, „Banca de idei", inau
gurată acum la Snagov, Topre- 
zintă cel mai reușit start spre 
linia de sosire a J.O. de la 
Barcelona 1992 !

r—r
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