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O frtsmoasă premieră pentru fotbalul romanesc în cupele continentale

ECHIPE IN SFERTURILE OE FINALA
Excelentul sezon international al fotbalului 

românesc continuă ! După remarcabila serie a 
reprezentativei, care a *luat un start sută la 
sulă fructuos în preliminariile C ?T. 1999. :ori. 
cele două echipa care au jucat In campeti- 
t?lie continentale — Steaua si Din.- o — au 
realizat intrarea in sferturile de finală ale Cu

pei Campionilor Europeni și. respectiv. Cupa Cupe
lor. ceea ce reprezintă 4m record al fotbalului 
nostru pe planul prestigioaselor competiții con
tinentale. Așteptam cu încredere.și t 
astăzi a Victoriei in fata lui Dinamo Minsk. O 
calificare posibilă a fotbaliștilor noștri în opti
mile de finală ! „

Sfîrșit de săptăinînă sportivă la Sibiu

[OUI DRUMURILE DUC
SPRE MUNTE ȘI STADION

Alăturarea celor două opțiuni 
ar putea părea surprinzătoare 
oriunde în altă parte. Nu însă 
și la Sibiu, oraș în care a lua 
rucsacul în spate și a porni, 
vară-iarnă, pe poteci de mun-, 
te, reprezintă cel mai firesc 
dintre gesturi atunci cînd tim
pul liber o permite. Știam a- 
cest lucru, dar ne-a reamin
tit-o și „Tribuna Sibiului4*; în 
numărul său de vineri ziarul 
insera pe trei coloane știri re
feritoare la activitatea celor nu 
mai puțin de. 35 de cercuri de 
turism și drumeție ce funcțio
nează în oraș. Spicuim, între 
altele, < că membrii . cercului 
„Amicii munților" vor porni 
într-o excursie spre Poiana 
Dușa, cei ai centrului de tu
rism alpin „Măgura" se vor 
afla la cabana Gîtul Berbecu
lui, că nenumărate alte gru
puri vor urca sîmbătă și du
minică în Poiana Muncel, pe 
Dealurile Rășinarului, Măgura 

Cisnădiei ori în atîtea și atîtea 
alte locuri de un rar pitoresc, 
aflate în relativă apropiere. 
Prof Dorin Nan, metodist Ta 
C.J.E.F.S. Sibiu, ne spune că 
săptămînal au loc zeci de ase
menea „ieșiri", iar șirul de ma
șini și drumeți ce umplea șo
seaua Păltinișului Indica lim
pede că, în afara excursiilor 
organizate, alte cîteva mii de 
sibieni îngroașă cu de la ei 
inițiativă rîndurile celor ce iu
besc statornic muntele, frumu
sețea naturii. Cîți la număr ? 
„Greu de spus, ridică din u- 
meri interlocutorul nostru. în 
orice caz, cel puțin tot atîția 
cîți vor fi mîine în tribune, la 
meciul Inter — S.C. Bacău../*

Pînă la meciul cu pricina — 
înfr-adevăr, evenimentul spor-

Sorin SATMARI

(Continuare în nso. 3 t-a)

Învingînd și în deplasare pe Spartak cu 2-1 (1-1)

STEAUA ȘI-A CONFIRMAT CLASA
MOSCOVA, 9 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). 
Condiții improprii pentru un 
fotbal spectacol, cu teren în
ghețat și, deci, alunecos. pe 
un frig pătrunzător, cu multe 
grade sub zero. însuși echipa
mentul jucătorilor este blin
dat cu fesuri și ciorapi lungi, 
cu crampoane adecvate care nu 
pot modifica însă mult în bine 
echilibrul precar al componen- 
ților celor două formații. Pri
ma care se adaptează, totuși, 
la condițiile speciale de joc 
este echipa Steaua. Ea are un 
aliat prețios in tehnica ei su
perioară de joc care-i confe
ră dezinvoltură. Nu-i mai pu
țin adevărat că și condiția psi

Joc de mare angajament, ieri, în returul cu Dundee United: 1-1 (0-0)

DINAMO A ELIMINAT UN ADVERSAR TENACE Șl VALOROS

hică a campioanei noastre a 
reprezentat un alt atu, căci ca 
evolua la adăpostul avantaju
lui substanțial de 3 goluri mar
cate la București, în prima 
manșă. In aceste condiții, 
Steaua a atacat mai mult, a 
acoperit mai bine spațiul de 
joc, a ajuns mai des la finali
zare. respectând și o indicație 
absolut obligatorie într-o ata
re conjunctură, șutul de la 
distanță, fără pregătire meti
culoasă. Așa se face că, în 
timp ce Lung sufla in pumni 
pentru a se încălzi. Dasaev a 
fost solicitat, cu adevărat, el 
respingînd mingi grele în min. 
5 (șut Hagi), min. 9 (Lăcătuș), 
în min. 11, celebrul portar so-

INTERNAȚIONALĂ
vieiic nu va mai putea face 
nimic la șutul de la aproxima
tiv 25 m al Iui LĂCĂTUȘ, 
mingea intrind in plasă, jos, 
lingă stilpul porții: 1—0 pen
tru Steaua, conform cursului 
jocului, și spre dezamăgirea 
celor 22 000 de moscoviți, care, 
infruntînd gerul, sperau, pro
babil, intr-un deznodămint fe
ricit al meciului. Dar spre sa
tisfacția celor cîteva sute 
de suporteri veniți din țară, 
care și-au făcut datoria in 
aceeași măsură cu fotbaliștii

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pa<j. a 1-a)

Incepind de mîine, in Sala Rapid

TURNEUL FINAL AL CONCURSULUI

REPUBLICAN DE LUPTE
Miine, sîmbătă și duminică, 

Sala Rapid din Capitală, găz
duiește turneul final al Con
cursului Republican de lupte 
pe categorii de greutate si pe e- 
chipe la ambele stiluri. Vor fi 
prezente formațiile care și-au 
cîștigat dreptul de participare 
în’ urma întrecerilor din cadrul 
celor opt etape programate pe 
aproape întreg anul.

La lupte libere vom putea 
urmări evoluția echipelor Jiul 
Petrila, Rapid București, Va
gonul Arad, Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, C.S. Tîrgoviște, Steaua, 
C.S.Ș. 2 Hidrotehnica Con
stanța, C.S. Onești, A.S.A. O- 
radea, Dinamo Brașov, Con
structorul Hunedoara, Voința 

Cluj-Napoca, Vulcan București 
și Lemnarul Odorhei.

La stilul greco-romane vor 
concura formațiile : Metalul 
IU KT Lugoj, Aluminiu Slatina, 
S.C. Muscelul Cimpulung, Di
namo București, Progresul 
București, Steaua, Rapid Bucu
rești, C.S.M. Suceava, Metalul 
Rădăuți, Hidrotehnica Șiret, 
Steagul Roșu Brașov, SIMA- 
RED Baia Mare și L.C. Dacia 
Pitești.

Competiția se va desfășura 
după următorul program : vi
neri, de la orele 10 și 16, sîm
bătă, de la orele 16 și 16 și 
duminică, de la ora 10, reuni
une la sfîrșitul căreia vor fi 
cunoscute clasamentele finale 
la ambele stiluri.

Minutul 82 : Thompson plonjează disperat, dar mingea expe
diată de Mateuț se duce, bolid, la vinciul porții scoțiene : 1—1 
si... calificare 1 Foto : Nicolae PROFIR

Azi, Victoria — Dinamo Minsk în Cupa U.E.F.A.

fOIIMAfiA NOASTRĂ t DECISA SA CONTINUE CURSA
Azi, la ora 13, se va da sem

nalul de începere al partidei 
dintre Victoria București și Di
namo Minsk, returul etapei a 
doua din Cupa U.E.F.A. Misiu
nea formației noastre e, fără 
îndoială, dificilă. Pe de-o par
te, prin prisma faptului că are 
de recuperat un gol (reamin
tim, în 26 octombrie, la Minsk, 
a fost 2—1 pentru Dinamo, go
luri realizate de Gurinovici și 
Zigmantovici, respectiv Cul- 
cear) și, pe de alta, pentru că 
e de așteptat ca echipa bielo
rusă, mai ștearsă în campio
natul unional, să-și joace cu 
îndîrjire această ultimă „car
te" a ei din sezonul în curs. 
Fotbaliștii bucureșteni sînt, 
primii, conștienți că nu-i aș
teaptă un meci ușor. Edificați 
asupra valorii garniturii oaspe
ților (cu Aleinikov și Goțma- 
nov prezenți în lotul repre
zentativ care a cucerit, la 
„Euro ’88", locul 2), ei s-au 
pregătit cu rigoare și elan, e- 
fectuînd miercuri dimineață 
încă un antrenament „la cata
ramă". La încheierea Iui, an
trenorul principal Florin Hala- 
gian ne-a Indicat „ll“-Ie pro
babil, Nițu — Cojocaru, C. So
lomon, Mirea, Topolinschi — 
Ursu, D. Daniel, Ursea, Coraș 
— Culcear, Damaschin I, adău

gind că „întregul lot este va
lid și în formă" Schimbul de 
cuvinte pe care l-am purtat, 
chiar dacă în fugă, cu jucăto
rii ne-a lămurit încă o dată a- 
supra unei stări de spirit re
alistă și traversată de opti
mism. Elevii lui Halagian și 
Timar sînt hotărîțl, fără ex
cepție, să lupte din răsputeri, 
uniți și mobilizați la maximum, 
pentru obținerea calificării 
(pentru care ar ajunge și un 
scor de 1—0), care ar fi cea 
dintîi — frumoasă, dorită și pe 
deplin posibilă „premieră" — 
într-o fază înaltă a unei com
petiții continentale. Acum sau 
niciodată se spune în mod o- 
bișnuit. în momentul de față, 
ne asumăm cutezanța unei ase 
menea afirmații. Victoria nu-și 
poate permite riscul vreunei 
amînări, varianta ei fiind nu
mai acum ! Acum, cînd echi
pa a întredeschis, prin valoare, 
sudoare și dăruire, „fereastra" 
către Europa, e de datoria ei 
să fructifice oportunitatea, 
contextul favorabil, transfer - 
mînd metafora în realitate. Nu 
ne îndoim că așa va fi, motiv 
pentru care îi urăm Victoriei,

Ovidiu IOAN1ȚOAIA

(Continuare in pag 2-3)

Cînd Mircea Lucescu a afir
mat în presă că această echi
pă Dundee United „joacă mai 
bine in deplasare decit acasă", 
mulți au fost tentați să creadă 
că antrenorul lu Dinamo face 
un compliment gratuit adver
sarilor după victoria realizată 
pe Tannadlce Park prin golul 
lco. al lui Mateuț din penulti
mul minut de joc. Cind Jim 
McLean declara, la sosirea în 
Capitală, că echipa sa „își va 
juca, in continuare, șansele", 
spusele lui au sunat ca un a- 
vertisment. Ei bine, ieri, pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare, in fața a peste 20 009 de 
spectatori, in această partidă 
decisivă pentru calificarea în 
sferturile de finală ale „Cupei 
Cupelor", lucrurile s-au adeve
rit intocmai.

Am văzut, pe stadionul Di
namo, 90 de minute de mare 
angajament, dar și de emoții, 
cu faze care ne tăiau răsufla
rea și pe care nu le vom uita 
atit de repede. Ne-am liniștit 
abia la sfîrșitul jocului, cînd 
tabela de scor arăta I—1. în 
acel moment, cînd arbitrul o-

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Autofinanțarea în acțiune DE LA GÎND LA FAPTĂ, 
NUMAI PRIN MUNCĂ PERSEVERENTĂ...

Voința Galați (președinte — 
Ioana Jalbă) este una dintre 
oele mai puternice asociații 
sportive din orașul-port la Du
năre. Știți cîți membri are ? 
Peste 8000 de tineri și vîrstnici 
angajați în entuziastele între
ceri ale Daciadei. Campionatele 
asociației la fotbal, popice, te
nis de masă, șah, turism, hand
bal, volei, judo, desfășurate 
sub genericul marii noastre 
competiții naționale, se întind 
pe o perioadă de mai multe 
luni de zile, sub îndrumarea 
harnicilor instructori voluntari 
Marica Radu (Cooperativa în
frățirea), Aurica Buhoci, Ma
rian Tudor (Muncă și Artă), 
Ion Sighinaș (Constructorul),

0 SPECTACULOASĂ PARTIDĂ DE HANDBAL
Steaua a învins cu 31-25 (16-12) echipa Vorwarts (R.O. Germană)

Miercuri după-amiază, în Sala 
Floreasca din Capitală, s-a dis
putat o atractivă partidă a- 
micală de handbal între doyâ 
echipe aflate în pregătiri pen
tru viitoarele jocuri din cupele 
europene, Steaua București (în 
C.C.E.) și Vorwarts Frankfurt 
pe Oder din R. D. Germană (în 
Cupa I.H.F.). Avînd în vedere 
experiența competițională și va
loarea de ansamblu superioare, 
intîlnirea s-a încheiat cu vic
toria concludentă a multiplei 
noastre campioane, care și-a 
întrecut partenera cu 31—25 
(16—12). A fost un meci in 
care devii antrenorilor Radu 
Voina și Ștefan Birtalan au ju
cat în mare viteză, cu variate 
mișcări în teren. Berbece. 
Stingă, Ghimeș în special 
manifestînd multă poftă de 
joc. în plus. Steaua a benefi
ciat de doi portari — Simion, 
în prima repriză, și Tudor, în 
cea de a doua — aflați într-o 
bună formă, care, de pildă, în

• Dialog despre soluții 
eficiente • Nu lansăm, ci 

consacram talentele

Camelia Manafu (Metalul), 
Gheorghe Prună (Mobila), Sam
son Minah (Unirea) care, in o- 
rele de răgaz, sînt principalii 
animatori ai activității sporti
ve de masă. Sportivii și echi
pele laureate continuă să-șl 
dispute întîietatea cu formații 
similare din Orașele Tecuci, 
Bacău și Oradea, ori în con
cursuri dotate cu diferite cupe. 

minutele 3, 9, 10, 21, 34, 42, 44. 
46, 48 au salvat goluri... ca și 
făcute. Este adevărat, pînă in 
min. 18, cele două formații au 
fost, pe rînd, la conducere pe 
tabela de scor, dar din acel 
moment steliștii au... apăsat pe 
accelerator, desprinzîndu-se la 
5, 6 și chiar 7 goluri (min. 41 3 
23—18, min. 51 : 27—21, min. 
59 : 31—24).

Au înscris : Berbece 8, Stin
gă 7, C. Petre 5, Ghimeș 4, 
Ionescu 4. Popescu 3 pentru 
bucureșteni, respectiv Har- 
didke 8, N’ogara 6, Melzke 3, 
Hohne 3, Hofmann 2, Pletz 2, 
Hille 1. Au arbitrat : Al. Isop 
și M. Stăncilă.

Azi, de la ora 16,30, tot în 
Sala Floreasca, formația Vor
warts va da replica echipei 
Dinamo București.

loan NOVAC

„Aceste întreceri reprezintă ve
ritabile trialuri pentru lansarea 
elementelor talentate, sublinia 
Valerică Obreja, metodis
tul cu activitatea competițio
nală de masă. Astfel au pro
movat în secțiile de perfor
manță jucătoarele de tenis de 
masă Ana Gogoriță, Gina Pe- 
trea, conștiincioase în proce
sul de instruire, ele au aiuns 
acum în Iotul olimpic, colegii 
lor Sebastian Crețeanu, Cătă
lin Pînzaru, Aurel Uie, șahista

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



GRATIE, FRUMUSEȚE, ARMONIE
La poligonul bucureștean Dinamo
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FETELE DIN TELEORMAN
NU MAI OCOLESC STADIONUL...

• De Ia o echipă de volei

și handbal la campionate

O „ȘTAFETA A
lăudabilă inițiativă a fede-

i Deschiderea anului sportiv 
țcolar în județul Teleorman, 
mareînd o impresionantă parti
cipare a elementului feminin 
atît In unitățile de învățămînt 
de la orașe, cit și in cele din 
comune și sate, apoi „repri
zele" de gimnastică la locul de 
muncă organizate în majorita
tea unităților economice șl cele 
din rețeaua cooperativelor meș
teșugărești, ne-a relevat o ima
gine convingătoare a prezenței 
reprezentantelor sexului fru
mos tn activitatea sportivă de 
masă, cu totul alta față de anii 
precedenți, din 1955, de pildă, 
cînd la Alexandria și într-o 
așezare rurală, la Poeni, cu 
prilejul unor duminici cultu- 
ral-sportive, abia au putut fi 
încropite cîte o echipă de volei 
și, respectiv, de handbal.

Sportul feminin teleormănean 
constituie astăzi o realitate
(de altfel, ca in foarte
multe județe ale țării), fiind re
prezentat piintr-o diversitate
de forme. Am amintit de școa
lă, locul cel mal propice prac
ticării exercițiului fizic și spor
tului, sistematic, în mod orga
nizat. „Competiția națională 
Daciada a declanșat o puterni
că opinie în sprijinul partici
pării elevelor la întrecerile 
inițiate în unitățile de învăță
mînt, îneît asistăm — în plan 
numeric și chiar calitativ — la 
o veritabilă concurență cu e- 
levi„.“ — ne semnala prof. U- 
gia Marcu, de la Liceul indus
trial nr. 4 din Alexandria, tot
odată responsabila comisiei 
sportului feminin în cadrul 
CJ.E.F.S. Că este așa, ne-au 
dovedit-o faptele : noi înșine

am întîlnit participări . masive 
de eleve la campionatele pe a- 
sociație, la competițiile inter- 
școli sau la diversele con
cursuri inițiate de organele șl 
organizațiile sportive din orașe 
și comune, tar în plan calita
tiv, iată, o foarte tînără șahis- 
tă, Nadia Mitrică, s-a impus nu 
numai la Festivalul sportului 
feminin teleormănean, ci ți- 
printre fruntașele Campionatu
lui Național pentru junioare II. 
Și tot de pe băncile școlii a 
început drumul spre măiestrie 
Daniela Dumitrașcu, una din
tre cele mai bune trăgătoare 
(armă pistol) din județ, aflată 
in vederile federației de resort, 
precum șl sportivele judoka 
Verginica Ioncea și Constanța 
Patru, medaliate la ultima e- 
diție a Campionatelor Naționa
le pentru junioare.

Din colaborarea CJ.E.F.S. cu 
Consiliul județean al sindica
telor s-a ajuns la o deschidere 
tot mai largă a gimnasticii la 
locul de muncă, activitate de 
o mare importanță socială (în 
sprijinul sănătății și sporirii 
capacității de efort), cu rezul
tate notabile mai ales în ma
rile unități economice teleor- 
mânene, la întreprinderea de 
tricotaje din Turnu Măgurele 
și la întreprinderea de țesățo- 
rle din Roșiori, la întreprin
derea de panglici din Zimnicea 
și Didactica Alexandria, uni
tăți cu o mare pondere femi
nină. Și tot din colaborarea 
rodnică a celor două organizații 
s-a creat un prim centru de 
gimnastică de întreținere in o- 
rașul de reședință al județului, 
condus, cu frumoase rezultate.

în toate școlile • Gimnas

tica la locul de muncă

o prezență permanentă in

viața întreprinderilor • La

sate, organizarea unor in

treceri este condiționată

O
rației de specialitate a adunat, 
la sfirșitul săptămînii trecute, la 
poligonul Dinamo, reprezentanții 
ai mai multor generații de tră
gători fruntaș! ai țării, foști, ac
tuali și... viitori performeri ai tra
gerii la țintă. Chiar dacă nu au 
concurat pe aceleași standuri de 
concurs, In cadrul Cupei vetera
nilor sau al Turneului munici
piului București, Tadeusz Jeglin- 
schl, de 56 de ani, Sorin Babii, 
de 26, sau Gabriela Mărgâriteseu, ------- . ------ --- ... ... trăM 

febra 
pistol 
prilej 
visuri

de participarea elementu

lui feminin

de prof. Cornelia Dumitru : 
peste 120 de femei beneficiază 
de avantajele deeurgînd din 
practicarea unor exerciții me
nite să le asigure o bună stare 
de sănătate, vioiciune ți su
plețe.

Nici 
rămas 
minin este tot mai mult pre
zent în acțiunile sportive de 
masă. Merită sublinieri — in 
acest sens — reprezentantele 
comunelor Băbăița, Hirtoapele, 
Poeni, Lunca, Lisa, Porosia, 
Pietroșani și Lița (ce păcat că 
nu și altele, cum ar fi Piatra 
sau Botoroaga nu le urmează 
exemplul !), acolo unde, res- 
pectîndu-se recomandările
C.J.E.F.S., organizarea mor în
treceri este CONDIȚIONATĂ 
de participarea, într-o propor
ție de cel . j" 
fetelor, în discipline^ individua
le sau pe 
ment care 
este pe cale 
Aviz celorlalte județe !

• Tiberiu STAMA

satul teleormănean n-a 
în urmă, elementul fe

puțin o treime, a

echipe. Un experi- 
a avut roade, acum 

de generalizare.

elevă de doar 11 ani, au 
fiecare în chip specific, 
întrecerii la probele de 
sau pușcă. Un emoționant 
de aduceri aminte sau de 
de viitor abia încolțite, mai im
portante decît rezultatele înregis

trate pe ținte, o adevărată tre
cere în revistă a trecutului și... 
viitorului tirului nostru, victori
ile ori înfrîngerile de acum tre- 
cînd în plan secund. Acțiunea — 
la buna organizare au contribuit, 
in corpore. și activiști al Comi
siei municipale de tir, din rîn-

GENERAȚIILOR**...
dul căreia neobositul Paul Go- 
retti s-a făcut, ca de atîtea alte 
ori, remarcat — a constituit un 
excelent prilej de transmitere a 
unei simbolice ștafete de la. o 
generație la alta. O ștafetă care 
a fost purtată, în imaginația tu
turor celor prezenți, de Ștefan 
Petrescu, campionul olimpic de 
la Melbourne, de Virgil Atanasiu, 
campion mondial, la Thun, în 
1974, de Gh. Vasilescu, Mariana 
Sicorschi, Matilda Tîrnoveanu, 
Gavrilă Maghiar, Alexandru Ge- 
red, victor Antonescu și atlția 
alți trăgători de valoare, care, 
de-a lungul anilor, au contribuit, 
fiecare, la edificarea școlii româ
nești de tir, cunoscută și res
pectată, pretutindeni, pe ' poli
goanele lumii, tn citeva cuvin
te, o acțiune în premieră care ar 
trebui — șl sîntem siguri că așa 
va fi — repetată an de an. Pînă 
atunci, iată (totuși...) numele 
cîștigătorilor, pe probe: pușcă : 
Maria Jutaru, Gh. Vasilescu, Ma
tilda Tîrnoveanu; pistol : T. Je- 
glinschl, G. Maghiar, L. Giușcă.
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REZULTATE DIN DIVIZIILE B DE TINERET
BASCHET — etapa I

• La Salonic (Grecia), între 
12—30 noiembrie, se vor desfășu
ra întrecerile Olimpiadei de șah, 
cel mai important eveniment al 
anului. Ieri seară, echipele noas
tre au ’ părăsit Capitala și vor 
sosi la Salonic în cursul -zilei de 
astăzi. Din lot fac parte marele 
maestre Margareta Mureșan și 
Elisabeta Polihroniade, maestre- 
le internaționale Gabriela Stanciu 
(campioana țării) și Cristina Bă- 
dulescu, la feminin, marele ma
estru Florin Gheorghiu, maeștrii 
internaționali Mihail Marin (cam
pionul țării), Constantin Ionescu, 
Mihai Ghindă, Ovidiu Foișor și 
Iulius Armaș, la masculin. Con-

ACTUALITĂȚI DIN ȘAH
ducătorul delegației este secreta
rul federal Gheorgbe Candea, iar 
antrenori sint Valentin Stoica 
(la fete) și Emanuel Reicher 
(Ia băieți). De asemenea, au fă
cut deplasarea arbitrii interna
ționali Anghel Vrabie. Paul Dla- 
conescu și Liviu Dobronăuțeanu, 
care vor face parte din corpul 
tehnic organizatoric.’ Amintim că 
ambele titluri olimpice sint in 
prezent în posesia reprezentati
velor U.R.S.S.

• In perioada 15—25 octombrie, 
’ In sala Ciobului sportiv Tracto
rul Brașov, a avut loc concursul 
open „Cupa Tractorul", ajuns la 
cea de-a TV-a ediție. .S-au orga
nizat 
mul 
care 
ținut 
care_ ______  _ _ .
pale pe primele locuri s-au cla
sat Sorina Dan (Politehnica Iași), 
Gabriela Olteanu (Calculatorul 
București) și Andreea Sasu Duc- 
șoară (A.E.M. Timișoara), la fe
minin, respectiv loan 
(C.S.U. Brașov), Janos 
(A.S.U. Cluj-Napoca) șl

grupe valorice, după siste- 
Campionatului Național, în 
peste 30 de șahjști au ob- 
norme superioare de Clasifi- 
sportivă. în grupele pririci-

FEMININ, seria I: C.S.U. Pra
hova Ploiești — Romlux Lucea
fărul Tirgoviște 63—W (31—21), 
Robotul I.P.E.P. Bacău — Con
fecția C.S.Ș. Tulcea 107—75 (64—
30), Confecția C.S.Ș. Focșani — 
Voința C.S.Ș Unirea Iași 63—45 
(32—17) ; seria a n-a: P.T.T. Bucu
rești — Constructorul T.A.G.C.M. 
Craiova 71—63 (37—25), Politehni
ca C.S.Ș. Timișoara — Ranld 
C.S.Ș. 1 Oradea 104—66 (52—33).

MASCULIN, seria I: Politehni
ca Sportul Studențesc București 
— Academia Militară Mecanica 
Fină n București 100—93 (47—53), 
C.S.U. Torentul Galați — Sodls- 
tul C. s.s. Rm„ 
(56—45), URBIS 
LCJLD. H A.C.M.
98—90 (47—42); seria a 
C.S.U. Brașov — I.CJ.M. 
Brașov 83—55 (40—21), Automatica 
București — Constructorul 
T.A.G.C.M. Craiova 97—72 (49—31), 
Olimpia C.s.ș, Arad — Gloria 
Pandurii C.S.Ș. Tg. Jiu 88—46 
(54—15).

Corespondenți : C. Gruia,

Buzău 7—15. Conduce; Chimia 
Brăila.

Seria a IV-a : Transloc Alba 
Iulia — I.F.E.T. Sibiu 35—3, Pe
trolul Arad — Rapid Miercurea 
Ciuc 4—0 (neprezentare), Forcsta 
Baia Mare — Carpați Mîrșa 4—0 
(neprezentare). Conduce: Petro
lul Arad.

VOLEI — etapa a Vlll-a

ADMIMUUATIâ 01 STAI 1010 PP0MHP0IH INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 NOIEMBRIE 1988’

11 34
18; EXTRAGEREA a 
40 10 32 33 3.

EXTRAGEREA I : 31
30 17
II-a: 19

acțiuni ale săptămînii, nu uitați 
că, la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, ................
unitățile 
vînzare 
atribuie 
bani și

FOND
GURI : _____ __ _____ ______

37.054 Iei, report la categoria 1.

TOTAL DE C1ȘTI-
496.719 lei din care

• Astăzi este ULTIMA zi pen
tru a vă juca numerele favorite 
la TRAGEREA OBIȘNUITA LO
TO ce va avea loc mîine, vi
neri, 11 noiembrie 1988.

A Anunțăm din nou pe partl- 
-------- ' 1 PRONO-cipanții la concursul

SPORT intermediar de miercuri, 
9 noiembrie, că rezultatele ofi
ciale vor fi publicate la rubrica 
de față, în ziarul 
mîine, vineri, 11 
omologarea cîștigurilor la 
cursul respectiv 
cității sîmbătă,

„Sportul" de 
noiembrie, iar 

____  ' con- 
se va da publi- 

12 noiembrie.

interesanta TRA- 
de duminică, 13

£ Jucînd la
GERE LOTO 2 
noiembrie, precum și la celelalte

vînzătorii volanți și 
mandatare, se află în 

LOZUL în PLIC, care 
numeroase cîștiguri in 
autoturisme!

* • CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO A TOAM
NEI DIN 30 OCTOMBRIE 1988.
FAZA I : Categoria 2: 1 varian
tă 100% a 43 276 lei din care o 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența în numerar și 15 
variante 25% a 10 819 lei; categ. 3: 

5 variante 100% a 8 061 lei din 
care o excursie de 1 loc în 
U.R.S.S. și diferența în numerar 
și 31 variante 25% a 2 015 lei ; 
categ. 4: 62,75 a 1 638 lei; categ. 
5: 142,75 a 720 lei; categ. 6:219,75 
a 300 lei; categ. 7: 316,50 a 200 
lei; categ. 8: 2 279,25 a 100 lei. 
FAZA a II-a : categ B : 3 va
riante 100% a 17 770 lei din care 
o excursie de 2 locuri în U.R.S.S. 
și diferența în numerar și 10 va
riante 25% a 4 442 lei; categ. C: 
6,25 a 7 819 lei; categ. D: 6125 a 
798 lei; categ. E: 691,25 a 100 lei. 
CîștifTul de. 43.276 lei a revenit 
participantei UILAKI MARGA
RETA din Satu Mare.

Ghișe 
Helmer 

w______  ___ ____ ___ . , Horia
Nuțiu (Steagul Roșu Brașov, In- 
că elev, o mare speranță a ora
șului gazdă), la masculin.
• In două săli bucureștene 

continuă întrecerile din cadrul 
finalelor Campionatului Capita
lei, ediția 1988. Grupa masculină 
reunește 140 participanțl în sala 
I.T.B. (str. Lipscani), iar cea fe
minină se desfășoară cu 60 con
curente la sala Recolta (str. 
Blănari).
• Sala complexului Oltul (Că- 

Umăneștl) va găzdui, intre 10—12 
noiembrie, Dinamoviada de șah 
organizată de Ministerul de In
terne, cu sprijinul C.J.E.F.S. 
Vilcea.

A APĂRUT Nr. 10 
AL REVISTEI 

EDUCAȚIE FIZICĂ 
Șl SPORT

A apărut numărul 18 al _______
SPORT, cu următorul cuprins : TEORIE
TARI — Cei patru ,,A" £1 ” v__,______________ ,
Abordarea sistemică în educația fizică (VIII) de Mariana Ma- 

> rolicaru ; TEHNICA — METODICA — ANTRENAMENT : De- 
’ pistarea. testarea, recrutarea și reținerea noilor subiecți în 
: tirul de performanță cu pistolul (Gh. Corbescu) ; Unele as- 
» pecte cu privire la antrenamentul sportiv al copiilor și ju- 
; niorilor (II) (Claudiu Atanasiu) ; EDUCAȚIA FIZICA ȘI 

SPORTUL ÎN ÎNVĂȚĂMÎNT : Folosirea jocurilor de mișcare 
la clasele I—IV (Al. Zota) ; Mijloace verificate în practică 
pentru dezvoltarea vitezei la elevi (I. Târșa) ; MEDICINA 
SPORTIVA : Cercetări privind efectele antioxidante ale sele- 
niului la sportivi de performanță (I. Dr&gan, Eugenia Ploeș- 
teanu, V. Stroescu, Elena Cristea, Veronica Dinu) ; OPINII — 
CONȘULTAȚII : Recompensele și sancțiunile — între teorie și 

fotbaliști (I. E. Ilea) ; Aprecieri asupra 
mondiale la înot (IV) (M. Olaru). 
FIZICA ȘI SPORT — un prețios ghid 
profesorilor de educație fizică, a antre- 
sportivi. ABONAMENTUL — calea cea 
lună de lună revista EDUCAȚIE FIZICA

preferințele elevilor 
evoluției recordurilor

Revista EDUCAȚIE 
în activitatea tuturor 
norilor și activiștilor 
mai sigură de a avea 
SI SPORT.

revistei EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
- . — STUDII — CERCE-

ai performanței (II) de M. Epuran ;

Vilcea 106—72 
București — 

6 București 
n-a : 
c.s.ș.

N.
Ștefan. N. Costache, N. Tokacek, 
O. Gu’u, I. Nicolescn, N. Străjan, 
E. Teirău, C. Crețu, A. Bălteanu.

RUGBY - etapa a Vlll-a

Seria I: Șantierele Navale Ol
tenița — Tablierul Pitești 18—3, 
Știința București — R.C. Grivița 
Roșie II 3—12, Dunărea Giurgiu
— Chimia Tr. Măgurele 4—0 (ne
prezentare) Conduce : R.C. Grivi
ța Roșie II.

Seria a II-a: Gloria București
— Chimia Năvodari 29—6, I. T. 
Constanța — I.O.R. București 
12—10. Conduce: Gloria București.

Seria a Ill-a : Textila Pucioa
sa — Chimia Brăila 10—16. Elec
trocontact Botoșani — Auto Ga
lați 75—6, Progresul Brăila — 
Constructorul Blejoi (Prahova) 
3—46, Prahova Ploiești — Rapid

FEMININ, seria I: Calculatorul 
?UJurrXtl ““ ChlmPex Constanța 

o. Hidrotehnica Focșani — 
Flntex Fălticeni 1—3, I.T. Bucu
rești — Metal 33 București 0—3, 

. București — Braiconf 
1—3’ Comerțul Constanța 

— știința Bacău 2—3, C.P. Bucu- 
rești A.C.M.R.I.C. Piatra Neamț 
Ș—0; aeria a II-a: A.S.S.u. Cra
iova — „U“ Electronica Cluj-Na- 
P°ca *—3. Metalotehnica Tg. Mu
reș Politehnica Timișoara 3—0, 
Viitorul I.G.C.L. Petroșani — Ar
mătura Zalău 1—3, Electronica 
București — Toplitana Toplița 
3 6. G.I.G.C.L. Brașov — Con
fecția București 3—0.

MASCULIN, seria I:C.S.M. Del
ta Tulcea — PECO Ploiești 1—3 
RapidBucurești — SARO Tirgovls- 
te (amînat). T.U.G.C. știinta Con
stanta — Electra București 2—3. 
Nicolina Politehnica Iași —IMG 
București 3—2. Prahova I p.g' 
Ploiești — A.S.A. Buzău 3—0. 
Meta'ul Tîreoviste — C.S.U Hi
drotehnica Galați 0—3; seria a 
II-a: Electrotehnica Bistrița — 
A.S.A. Electromureș n Tg. Mu
reș 3—0, „U“ Electronica Clui- 
Naooca — Metalul Hunedoara 
1—3, Metalul Ura. VÎIcea — C.S.M 
Caransebeș 0—3. Voința Alba Iu
lia — Explorări Motorul n Baia 
Mare 3—1. C.S.U. Sănătatea Ora
dea — Otelul Oraș Dr. P. Groza 
3—1.

Corespondenți: N. Mateescu,
Gh. Lazăr, A. Soare, N. Ștefan, 
N. Costache, N. Tokacek, Ch. 
Goldenberg, c. Gruia, V. Popo- 
viei, C. AIbu, G. Tuțu, I. Grecu. 
I. Diaconu, S. Nace, C. Nour, Ad. 
Bălteanu, I. Tudor, Fl. Toma, M. 
Ștefan, I. Pocol, L Anghelina, Al. 
Jilău.
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| HALTERE. INTRE puținele recorduri na
ționale stabilite la recent încheiatele Cam- 

| pionate Naționale de seniori, de la Tg. Mu
reș, cel mai' „colorat" ar fi cel realizat de 

I A. Feri (Steaua), cu 177,5 kg la aruncat, 
vechiul record al categoriei 67,5 kg apar-

1 ținînd, din anul 1983, actualului antrenor 
al lui Feri,Virgil Dociu. Cum s-ar spune, 
elevul l-a depășit pe profesor! • DESPRE 

. decanul de vîrstă al concurenților, Ghecr- 
ghe Maftei (C.S. Onești), am scris la 
timpul potrivit, remarcîndu-1 pentru lon
gevitatea sa sportivă și pentru locul trei 
ocupat la categoria 56 kg. Continuăm cu 
„prodecanul", care se numește Eugen Chi- 
vu de la A.S. Mecanica Bistrița. în vîrstă 
de 29 de ani. Revenit în concursuri după o 
absență de peste 5 ani, E. Chlvu (categ. 
67,5 kg) s-a clasat pe locul întîi la stilul 
smuls, unde a reușit 140 kg din a doua 
încercare. Din păcate, solicitînd o „bară" 
de 144 kg. ceea ce ar fi însemnat un nou 
record național, s-a accidentat, ieșind din 
concursul pentru stilul aruncat. De remar
cat că respectivul record avea să fie sta
bilit, totuși, de ocupantul locului doi, Ia 
acest stil, Victor Roșu (Dinamo), dar din 
a patra încercare. O contribuție la realiza
rea noului record a avut-o și colegul de 
club al lui Roșu, Andrei Socaci, care l-a 
condus de pe margine. • SECRETARIA
TUL campionatelor a beneficiat din plin 
de prezența la microfon a unuia din spe
cialiștii acestui sport, Mihai Dimitriu, o 
veritabilă enciclopedie de date privind 
vîrstă concurențior, vechimea, recordurile 
și locul în care au fost ele stabilite etc. 
L-au secundat îndeaproape Tiberiu Apostol, 
fiul unuia din reputații noștri halterofili. 
Gheorghe Apostol, și Nicolae Băjenaru, 
mai recent „afiliat" familiei destul de res- 
trînse a iubitorilor acestui dificil sport. • 
PENTRU CA tot vorbim de familia halte
relor, să încheiem cu arflănuntul că prin
tre cei ce-au semnat „condica de prezen
ță" a acestor campionate s-a numărat ște
fan Petrescu, vicepreședintele federației de 
specialitate, cel mal în vîrstă activist spor
tiv (s-a născut în anul 1905), un fost poli
sportiv de performanță. Un cuvînt șl pen- x.._ă _ ......... alcă-

Andrei
Am- 

Vasile

tru entuziasta echipă a arbitrilor, 
tuită din Constantin Tabarcea, 
Chintea, Gheorghe Apostol, Nîcolae 
zuică, Nicolae «Ionescu, Ion Panaît, 
Mereuță șl Aurel Buda. (V.N.)

HOCHEI. DIN NOU lume multă la ho
chei, șl la patinoarul „23 August" din Ca
pitală. Ceea ce este îmbucurător, pentru 
că prezența unui public numeros stimulea
ză pe sportivi in a presta jocuri de cali
tate, spre satisfacția... tribunelor. Deci, 
profitabil de ambele părți! a MOMENT 
INEDIT în pauzele meciurilor de hochei 
pe aceiași patinoar: „microconcertele" de 
muzică ușoară oferite de formația vocal- 
instrumentală „Triumf", condusă de prof. 
Gheorghe Tăbăcaru, antrenor de hochei la 
clubul cu același nume. Deci, el la chitară 
solo șl voce, Sorin Belgun (chitară bas),

'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuijiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiii,

POST-SCIÎIPTUM
Mihai Ghiță (chitară armonie), iar Ja to
be un adevărat... om invizibil! Se văd din 
cind în cînd vîrfurile bețelor, pe cinele, 
pentru că bateristul este un prichindel de 
numai 8 ani, Adrian Tăbăcaru. fiul „pri- 
mașului", care nu se vede dintre nume
roasele „piese", pe care le stăpînește cu o 
admirabilă și incredibilă măiestrie. Veniți 
să-1... vedeți, în pauzele meciurilor de ho
chei! • DIN ACEST AN, federația 
țională a introdus obligativitatea 
căștii de către arbitri. La noi ce 
așteaptă ? Că vineri, la Dinamo — 
l-a ... fluierat Iui M. Presneanu un r__
lîngă ureche • CELE 12 MINUTE de pena
lizare, cîte a avut Dinamo sîmbătă. au a- 
parținut, exclusiv, lui Dănuț Popovici. A- 
proape că începusem să-i simțim în răs
timpuri, lipsa de pe banca de pedepse... 
Chiar nu poate renunța el, băiat talentat, 
de lot, la desele piedici, durități și lovi
turi cu crosa? Că păgubește în primul rînd 
echipa... PROBABIL CA, geloși pe suc
cesul lui Adi Tăbăcaru, cîțiva spectatori au 
vrut să-1 întreacă, bătînd asurzitor cu niș
te reteveie în * ' -
ținut reprizele, 
de afluența de 
facă ordine au 
au fo^ț cumva

POLO. tn
In! mec! dintre

interna- 
portului 
se mai 
Steaua, 
puc pe

scaunele de plastic, cît au 
Poate și pentru că, față 

i public, cei care trebuie să 
rămas în inferioritate. Dacă 
pe patinoar. (M.C.).

REPRIZA A TREIA a orlmu- 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B.

șl Dinamo au fost de 
citeva secvențe ce ai 
temperatura tn BazinJ 
Ia atac ratat de camn 
lungă la Jianu, care a 
gur) spre gol, portari 
nu l-a ieșit în intimi 
extremis prin fault, fi 
mai trei secunde înail 
minării, pentru o alta 
rare, a fqst scos din 1 
netă superioritate nul 
țat atacul, dar un vi] 
pins cu ... două mîlni 
eumstanță E. Ionescu.] 
regulamentar, lovitură 
tă, același jucător, e| 
nu, care a tras, tare] 
UNII dintre cei prez] 
că (și) ratarea lui u| 
torat „ceții" cam den] 
micșorat vizibilitatea. ] 
dine însă, a influenta] 
pe în partida de a c] 
din funcțiune a tabel] 
ales, a celor două tab| 
timpului de atac. Sol| 
dica un obiect de cui] 
dovedit a fi decît uri 
(G. ROT.). I

RUGBY, o scena] 
tă și, oricum,-regretd 
meciul Rapid.-Jk» Hidrl 
legatul oficial al echl 
Istrate, a fost îmbrîncl 
arbitrilor de către End 
acestei partide ! E. sl 
după meci, V. Istrate I 
un ton Ireverențios, al 
chipei sale, Hidrotehrl 
aici și pînă la un gel 
cu etica sportivă e I 
care a surprins, în cal 
de elită și a unuia dini 
din prima divizie... a» I 
BITRAJ: meciul Giorl 
mia Năvodari, disputai] 
nică, s-a desfășurat 1 
prima repriză durînd 1 
de a doua, 25. Oricit I 
glat ceasul arbitrului I 
parcă e prea de tot dtl 
normal de joc («0 de I 
dat acestei partide! (Ti



Ieri, in Cupa Dalcanicâ

vs @@ mw.

„INTERNAȚIONALELE" U.R.S.S.
loc Cam- 

iale ale 
j cele mai 
lopen" din 
linternațio- 
re au luat 
sportivi și 
elgia, Bul- 
Li». Chine- 
Egipt, Fin-

Germană, 
pa. Româ- 
R.S. Viet-

Florea
\tionalele“ 
tie, nu- 
rotagonis-

NEAGU

Cum era de așteptat, concursul 
a fost dominat de sportivii asia
tic! care au cîștlgat toate probe
le, mai mult, cu excepția dublu
lui fete, toate partidele finale au 
avut loc între ei, la simplu 
masculin și mixt ocuplnd toate 
locurile pe podium. în acest 
context se Înscrie ca foarte buna 
performanța reprezentantelor 
noastre Otllia Bădescu șl Kînga 
Lohr care au urcat pînă In fina
lă, ele cedînd în fața puternicu
lui cuplu coreean Li Bun Bul (a 
5-a jucătoare a lumii), Ju Son 
Bok (locul 54) cu 0—s (—1«, —12). 
De asemenea, este de notat re
zultatul cuplului Vasile Florea, 
Călin Creangă care s-a situat pe 
locul 3, care a pierdut în semi
finale la Kim Sonh Hui, Kim Jin 
Myong, cu 1—2 (—13, 18, —18),
sportivii coreeni fiind cîștigătorli 
probei. Vom nota că, dintre cei
lalți sportivi europeni, doar Da
niela Gherghclceva (simplu) și 
D. Mazunov, S. Vardanian (du
blu) au mai reușit o clasare În 
primele patru locuri, in rest su
perioritatea jucătorilor din R. P. 
Chineză și R.P.D. Coreeană fiind 
deosebită. La echipe, formația 
noastră feminină a ocupat locul 
3, pierzînd în semifinale la R. P. 
Chineză cu 1—3, în timp ce bă
ieții au fost eliminați în optimi 
de reprezentativa R.P.D. Core
ene. De menționat că, de aseme
nea, pînă în optimi a urcat $1 Va
sile Florea la simplu, el fiind în
vins de Zhou Xingiong (R. P. 
Chineză) cu 3—2 (—14, 21, 13,
—11, 13).

| UNIVERSITATEA CRAIOVA -
I CRAIOVA, 9 (prin telefon).

Pe o vreme frumoasă, dar 
foarte rece, în prezența a cir
ca 8000 spectatori (sigur, cei I mai inimoși suporteri ai echi- I pei craiovene), s-a disputat 
partida tur dintre Universita- 

Itea Craiova si Radnicki Nîș, 
din cadrul Cupei Balcanice. Și, 
cum era de așteptat, jucătorii I pregătiți de Sorin Cîrțu și Ni-
colae Zamfir — luîndu-șl sufi
ciențe măsuri de precauție în 
apărare, compartiment în care 

Iau evoluat cu mare siguranță 
masivii Zamfir, Săndoi, Cioro- 
ianu și Irlmescu — au atacat 
din start cu vigoare ți. în min. 

14. am notat prima mare ocazie 
a meciului, ratată de Ghiță 
(dună un ,.un-doi“ Geolgău — 

IBiță). Acestei uriașe posibili
tăți de deschidere a scorului 
i-au urmat altele la fel de 
mari, irosite pe rînd de Gh. I Popescu (min. 14 — șut vio
lent. razant), Biță si Gh. Po
pescu (min. 19 și 29 — reluări I spectaculoase, cu capul, de pu
țin ..alături"). Săndoi și Irimes- 
cu (min. 32 și 37 — șuturi vio
lente pe lingă buturile porții I apărate de Pejici). în finalul
primei reprize (min. 45), a ve
nit si golul, dar nu ca urmare 

Ia unei faze deosebite, ci dato
rită unei inspirații de moment 
a lui MANAILA, care l-a sur- 

- prins cu o boltă, de Ia circa 20 I m, pe portarul oaspeților.

RÂDNiCKI NIȘ 1-0 (1-0)
în primele 15 minute ale re

prizei secunde, Universitatea 
joacă foarte bine, atacă inge
nios și rapid, puțind să modifi
ce scorul de trei ori. în min, 
■1/ și 49. cînd Biță s-a aflat 
doar cu portarul în fată si în 
min. 52. cînd Geolgău a pă
truns impetuos pînă tn apro
pierea porții, unde a fost blo
cat de Pejici. $i în continuare. 
Universitatea va domina cu 
insistență (oaspeții n-au avut 
nici un șut spre poartă tn a- 
ceastă parte a meciului), dar 
se va greși foarte mult, mal a- 
les la pasa decisivă, motiv 
pentru care scorul nu va mai 
fi modificat. în min. 85, funda
șul echipei oaspete, Bankovici, 
a fost eliminat, pentru lovirea 
Iui Mănăiiă cu pumnul I

Arbitrul N. Tahtadjev (Bul
garia) a condus bine forma
țiile ;

UNIVERSITATEA : Crișan — 
ZAMFIR, SĂNDOI, Cloroianu, 
Irlmescu (min. 46 Bîcu) — 
MANAILA. GH. POPESCU. 
Geolgău — Ghiță (min. 68 
Ciurea), Biță, Badea.

RADNICKI: Pejici — Milo- 
șevicl, KUZMANOVICI, Ban
kovici, Momcilovici — MLA- 
DENOVICI, Jaksici, Rincici,- 
Visnici — Antunovici (min. 72 
Antici). LUCHICI.

Laurențiu DUMITRESCU

DINAMO A ELIMINAT
(Urmare din pag. 1)

FORMAȚIA NOASTRĂ DECISĂ SĂ CONTINUE CURSA
(Urmare Im nao D

MAI TINERI JUCĂTORI
SEMNAT CÂȘTIGĂTORII
pșurat în- 
Kepublican 
14 ani) și 
iele râlie- 
kcensiunea 
t pînă a- 

ce altele 
nivel au 

I ștacheta 
am victo- 
I de Ione
lii, Cristi- 
h, ca și 
ha Eternit 
k pe pri
pii (cat. 
Uzul uno- 
hde notat 
FOlimpice 
| și Con-' 
I mereu 
( c.s.ș.

u- 
I. Eternit 
PIPS Con- 
I Juventus

tă, desigur, în primul rînd con
dițiilor improprii de lucru, fapt 
care s-a răsfrînt (și se răsfrîn- 
ge) negativ asupra întregii acti
vități. Deci...

Iată câștigătorii: feminin —
simplu: bana Stănoiu (C.S.Ș. U- 
niyersitatea Craiova) și Ionela 

-Copaci (C.s.ș. Metalul Rm. Vîl- 
cea) : dublu : Antonela Manac, 
Iuliana Zinca (C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța) și ștefania 
Marton, Emikd Horvath (Eternit 
Oradea); masculin — simplu : 
Cristian Toi (Pionierul Craiova) 
și Andrei Filimon (C.S.Ș. 2); du
blu: Marius Pantelimon. Răzvan 
Marinescu (Unirea Tricolor / 
I.M.G.B.) și Cristian Toi, Cătă
lin Negrii ă (Pionierul); mixt: 
Andrei Filimom Antonela Manac 
(C.S.Ș. 2) și Marius Pantelimon, 
Oana Stănoiu (Unirea Tricolor. 
Universitatea Craiova).

în numple suporterilor ei, al I întregului nostru fotbal, mult
succes!

însoțită de un grup de su- 
Iporteri, Dinamo Minsk a sosit, 

ieri după- prînz, în Capitală. 
De la aeroport, formația sovie- 

Itică s-a îndreptat direct către 
baza sportivă „Mecanică Fină", 
unde s-a antrenat timp de 45 
de minute. Au participat toți 

Icei 19 componenți ai lotului 
deplasat la București, între 
care Aleinikov și Derkaci, au 

Itorii golurilor din întîlnirea de 
campionat cu Cernomoreț Ode- 
sa, de vineri. Ceva mai tîrziu, 
în holul hotelului „Național*1 

|(unde e cazată delegația clu
bului bielorus), antrenorul prin
cipal Eduard Malofeev, fostul

reputat golgeter al lui Dina
mo, s-a dovedit amabil, dar a 
răspuns mai degrabă evaziv la 
întrebarea cine va juca pe 
postul lui Șalimo, eliminat în 
meciul tur și, deci, suspendat 
pentru azi. El a pronunțat cî- 
teva nume, Sokol, Șiroki și 
Antonovici, ceea ce ne-a de
terminat să tragem concluzia 
următoarei garnituri posibile: 
Șatunkievici — Rodnenok, Met- 
lițki, Pavliucik, Gomonov — 
Zigniantovici, Goțnianov, Der
kaci, Șiroki — Aleinikov, Gu
rinovich

Pe stadionul „Victoria" din 
Complexul sportiv „Dinamo", 
partida e programată de ia 
ora 13. Arbitrul iugoslav Vaso 
Vujovici va fi ajutat, la linie, 
de compatrioții săi Dușan Co
lici și Rajko Foliei.

landez A. Thomas a Dus capăt 
intiinirii. ne-am dat mai bine 
seama cit de prețioasă a tost 
victoria dinamoviștilor pe tere
nul scoțienilor, care a adus, 
după cele două manșe, mult 
dorita... primăvară europeană 
echipei antrenată de M. Luces
cu si FI. Cheran. O frumoasă 
performanță pentru care jucă
torii ji conducerea tehnică me
rită felicitări, fiindcă, repetăm, 
a fost obținută în fața unei 
formații, Dundee United, ro
bustă, cu o mare mobilitate în 
teren, a cărei apărare agresivă 
(ce presing a făcut pe tot te
renul !) s-a dovedit un mare 
obstacol in momentele de „con
strucție" a jocului „alb-roșilor“.

Din prunul minut, echipa 
bucureșteană urcă în atac, ob
ține o lovitură liberă, de la 
aproximativ 22 m, executată 
de Vaișcovici pe lingă „zidul" 
scoțian. în minutul următor, o 
fază „grea" creată de Gallacher 
(unul din cei mai buni juca-. 
tori ai oaspeților), dar Stelea 
va fi la post. Scoțienii leagă 
ceva mai bine jocul, sint pri
mii la minge; „mijlocul" lui 
Dinamo pare incomodat, el la
să prea mult cîmp de manevră 
adversarului și. ta min, 17. 
Stelea ne dă emoții la lovitura 
liberă executată de McKin- 
lay. Tribunele încurajează pe 
Dinamo, Vaișcovici este aproa
pe de gol (min. 18), ca și Lupu, 
in n^inutul următor. Același 
Lupu se „blochează". însă. la 
o fază cursivă creată de Ma- 
teuț și Vaișcovici. Dundee for
țează, fiindcă nu are ce pier
de. simțind că adversara sa nu 
este într-o zi prea fastă. Di
namo, aflată în posesia balo
nului, face greșeala de a an
gaja .vîrfurile" sale cu mingi... 
britanice, rezolvate ușor de 
Hegarty și Narey.

La reluare, așteptam limpe
zirea locului lui Dinamo. dar a- 
gresivitatea echipei lui Jim 
McLean strecoară iar fiori în 
tribune. în min. 50. Mcînallya 
urcat pînă la 16 m. însă Ando- 
ne (cîte pericole a îndepărtat!) 
l-a deposedat la timp; în min. 
51, la lovitura de colț executa
tă de Gallacher. Meade a fost 
foarte aproape de... gol, însă a
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ULTIMUL TURNEU 
AL DIVIZIEI A

Duminică și luni la București, 
Buzău și Tg. Mureș sînt progra
mate partidele din ultimul tur al 
Diviziei A, la capătul cărora vor 
fi cunoscute campioanele ediției 
nr, 60. Dacă în ceea ce privește 
formațiile care vor urca pe pri
mul loc al podiumului lucrurile 
par a fi lămurite, atît Universi
tatea A.S.A. I Craiova, cît și 
Spartac Stirom C.S.Ș. 1 Bucu
rești au un avans substanțial fa
ță de celelalte formații, ceea ce 
înseamnă cel de al șaptelea titlu 
consecutiv în cazul craiovenilor 
și al doilea în palmaresul bucu- 
reștencelor. De altfel, în gene
ral, în majoritatea grupelor po
zițiile sînt clarificate, doar băie
ții de la Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău mai avînd posibili
tatea, în confruntarea cu cei de 
la Odorhei. să se salveze de 
la retrogradare.

Oricum, indiferent de situația 
existentă, este de dorit ca toate 
echipele să evolueze la poten
țialul maxim, să ofere partide de 
bun nivel, pe măsura „cărților 
de vizită" ale sportivilor aflați 
în competiție.

Așadar, la București (sala Pre
fabricate, cartierul Militari) vor 
evolua echipele din prima grupă 
valorică: Juventus, Spartac, C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea, C.S.M. Cluj- 
Napoca, băieții din aceeași gru
pă urmftid să joace la Tg. Mu
reș (Universitatea Craiova I și n, 
C.S.M. Clui-Napoca și Construc
torul înfrățirea C.S.Ș. Tg. Mu
res). La Buzău vor fi prezente 
echipele din seria secundă: Ști
ința C.S.S. 2 IJPIPS Constanța, 
Mecanică Fină, C.S.Ș. Țehnoutl- 
lai Odorhei. Hidrotehnica Bu
zău (masculin) și Elcond Za
lău, Constructorul Craiova, E- 
nergetica Slatina și Hidrotehni
ca (feminin), în timp ce la Satu 
Mare vor juca formațiile mascu
line Sțirom București, Sticla Bis
trița, Voința S. Mare și I.M.G.B.

Rubrica realizata de 
Emanuel FANTÂNEANU

ÎNTRE VESTIAR..
• CEL MAI PU

ȚIN SOLICITAT JU
CĂTOR în derbyul 
etapei trecute, 
Sportul Studențesc 
— Steaua, a fost 
portarul Silviu Lung. 
La un moment dat 
a început să aler
ge între buturi, 
pentru a se mai 
desmorți, în timp 
ce un înfocat su
porter al „alb-ne
grilor" striga din 
tribună : „Copii,
trageți la poarta lui 
Lung, că îngheață 
băiatul !“ • Tînă-
rul portar al „alb- 
negrilor", Răzvan 
Lucescu, era destul 
de marcat înaintea 
partidei. în . meci, 
el a avut cîteva In
tervenții foarte bu
ne. Nici unul din
tre cele patru go
luri nu i se poate 
imputa • Victor 
Pițurcă a marcat, 
sîmbăta trecută, 
primele lui goluri 
din . actualul cam
pionat. făcîndu-șl o 
reintrare spectacu
loasă pe lista gol- 
geterilor. Motiv 
pentru care a pri
mit și cea mai mare 
notă • Sportul 
Studențesc a avut 
aproape tot timpul 
în joc un număr re
cord de fundași sau 
jucători care s-au 
remarcat în acest 
compartiment. Este 
vorba de Ciucă, M. 
Popa. Iorgulescu 1, 
C. Pană, Pologea, 
Munteanu Ii. Cris- 
tea • «Cu Paul 
Cazan și Mircea 
Sandu, Sportul ar 
fi jucat mult mai 
bine astăzi. Cu ei 
doi, echipa n-ar a- 
vea nici un fel de 
emoții în campio
nat" — conchidea 
prof. Traian Tomes- 
cu, unul dintre ve
chii suporteri ai 
clubului din „Re
gie".

SO VOCE TU- 
toare pe cu
loarul de sub tri
buna „Giuleștiului", 

cea a lui Valentin 
Stănescu. „Am mai 
tmbătrînit. am mai 
slăbit, dar tot ra-

pidist am rămas 
s-a recomandat. 
Sănătate, nea Tine- 
le I • Nu s-au a- 
deverit temerile an
trenorului constăn- 
țean Emanoil Ha- 
șoti, care ne spu
nea, înainte de 
meci, că „altfel am 
fi atacat dacă popa 
ar fi fost complet 
restabilit". Restabi
lit, nerestabilit. Po
pa a fost unul din
tre cei mal buni ju
cători ai Farului. 
• în minutul 57. la 
0—1. deci, Rapid a 
înscris un gol. pe 
care arbitrul Axen- 
te l-a anulat, la 
semnalizarea tușie- 
rului Velea, pe mo
tiv de ofsaid. Tri
buna s-a „înfier- 
bîntat". dar semna
lizarea de la mar
gine a fost corectă, 
Ciolponea aflîndu- 
se afară din joc. 
O Un om trist și 
zgribulit după meci: 
Ștefan Popa. „S-ar 
părea că nu mai e 
loc pentru mine în 
această echipă a 
Rapidului", gîndea 
el. cu voce tremu
rată. Oare ? • în
tre spectatori s-a 
numărat si Ivan 
Siokin, antrenorul 
secund al formației 
Dinamo Minsk ® 
Deși rezervă (n-a 
fost introdus decît 
în ultimele 4 minu
te) , lovănescu era 
convins de sansa 
Farului, anunțîndu- 
ne pînă să înceană 
partida că „scoa
tem un rezultat, de 
egalitate". Iată însă 
că s-a putut și mai 
mult !
• UN FLUIER... 

POZNAȘ, aidoma 
fluierului arbitru
lui, se auzea pe 
„Centralul" craio- 
vean. ori de cîte ori 
ataca echipa... oas
pete. Semănînd ie- 
rută, el provenea 
din tribună, unde se 
ascundea în anoni
matul celor cîteva 
mii de spectatori. 
O lipsă de fair-play 
pe care. nu ne 
îndoim. adevăratii 
suporteri o vor

curma, depistând 
pînă la urmă pe 
„voluntarul" de care 
Universitatea nu 
are. în nici un caz, 
nevoie.
• DIN NOU A- 

PLAUZE PE MUNI
CIPAL. N-au fost 
prea multi specta
tori pe stadionul 
din Cluj-Napoca, 
dar cei prezenți au 
fost satisfăcuți de 
jocul practicat de 
„U" în fata brașo
venilor, aplaudîn- 
d-o la scenă des
chisă pentru fazele 
de bun nivel teh
nic pe care le-a 
realizat. „Și de cînd 
nu s-a mai întîm- 
plat așa ceva pe 
Municipal...", ne 
mărturisea la sfîr- 
șitul meciului Re
mus Cîmpeanu. pre
ședintele clubului u- 
niversitar • Porta
rul Prunea este no
tării să-si mențină 
candidatura la re
prezentativa de ti
neret a tării. El 
s-a remarcat în cî
teva rînduri. cu de
osebire la „ghiu
leaua" expediată de 
Avădanei • în 
min. 69. Pojar — 
care jucase foarte 
bine pînă atunci — 
a făcut... ruptură 
musculară. locul 
său fiind luat de 
Teodorescu, fiul ar
bitrului buzoian cu 
același nume.. Noul 
intrat, în puținul 
timp avut la dispo
ziție, a făcut cîte
va lucruri bune in 
teren. Ceea ce în
seamnă că Teodo
rescu este animat 
de dorința de a 
cîștiga încrederea 
deplină a antreno
rilor
• DUPĂ MECIUL 

DE LA PITEȘTI, 
F. C. ARGEȘ — O- 
ȚELUL GALAȚI, la 
vestiarul arbitrilor, 

conducătorul întîl- 
nirii. Nicolae Voi- 
nea, primea felici
tări din partea am
belor... tabere, pen
tru modul corect de 
arbitraj. De la ar
geșeni i-a strîns 
mîna președintele 
clubului. Ion Po
pescu, iar de la gă- 
lățeni, antrenorul

principal Ion Sdro- 
bis • Ultimele mi
nute ale partidei de 
la Pitești, cînd în
treaga echipă arge- 
șeanâ se afla în ju
mătatea de teren 
adversă s-au dis
putat ca la... no- 
chel. Adică, ou 
portarul Speriatu 
la centru. Cu toate 
acestea. însă, sco
rul nu a mai putut 
fi modificat, meciul 
Inchelndu-se. pînă 
la urmă, la egalita
te. cu toate eă ar
bitrul a prelungit, 
justificat. întîlnirea 
cu aproximativ 5 
minute • „Vîrful" 
gălățean Viorel Tă- 
nase. care nu a îm
plinit încă vîrsta de 
13 ani, se anunță a 
fi un jucător de 
real talent. Cu un 
fizic impozant a- 
gresiv și insistent 
lui V. Tănase nu-i 
rămîne decît să 
confirme si în con
tinuare • tn dimi
neața jocului, gazo
nul stadionului „1 
Mai“ din Pitești era 
acoperit cu un strat 
gros de zăpadă. La 
ora jocului. însă, a- 
cesta arăta exce
lent. Aceasta — da
torită grijii condu
cerii clubului si a 
unor inimoși supor
teri care prin 
muncă voluntară, au 
degațat în cîteva 
ceasuri terenul de 
mantia albă.
• STADIONUL ȘI- 

BIAN s-a nrezentat 
în haine noi : la 
tribuna principală 
am putut admira un 
nou grun adminis
trativ. cunrinzind un 
minihotel o canU- 
nă-restaurant bi
rouri. De aseme
nea. gardul împrej
muitor a fost re
construit si se in
tenționează. ni s-a 
spus mărirea ca
pacității trlbuneTor. 
Ca întregire a ta
bloului. trebuie a- 
mintit și nublicol 
sibian foarte . spor
tiv aplaudînd în 
primul rînd nu e- 
chfna gazdă ei fot
balul. Cum s-ar 
spune se tine oa
șul De toate planu
rile cu ascensiu
nea valorică a e-

Cupele continentale
............................ •uiilillllllllllllllllllllllllih

UN ADVERSAR TENACE
fost rîndul lui Rednic să dega
jeze salvator. Treptat. Dinamo 
taoepe să-și impună jocul, pa
sează mai exact, combină spec
taculos. ta viteză, dar forcin- 
gul său nu se materializează pe 
tabela de scor. Jocul crește în 
dramatism, fazele incandescen
te apar în careul lui Dundee: 
mm. 6» — Mateuț. tatonat de 
Vaișcovici. are mingea la pi
cior. la 10—11 m (poziție idea
lă). dar întîrzie șutul; min. 70
— contraatac .trei contra unu", 
șutează Mateuț. dar Thompson 
reține, pe mijlocul porții. Go
lul plutește în aer la poarta 
scoțienilor. Acum o recunoaș
tem pe Dinamo. dar se ratea
ză ta min. 72 și 74. Și iată 
că apare, din nefericire, acea 
fază fixă din min. 79: Preston 
din lateral stingă, execută o 
lovitură liberă, Stelea este ne- 
hotărit și BEAUMONT, nemar
cat, înscrie, cu capul: 0—1. Pre
lungiri. lovituri de la 11 m 7 
Nici una, nici alta, fiindcă, ta 
min. 82. Mihăescu urcă în a- 
tac, Malpas il faultează la cir
ca 18 m. La această lovitură 
liberă, Vaișcovici pasează late
ral mingea pentru MATEUȚ șl, 
Ou stinsul său necruțător, a- 
cesta o „pune" în vinclu: 1—1. 
Tribunele explodează de bucu
rie, golgeterul lui Dinamo și al 
echipei reprezentative, iată, a 
punctat, din nou, decisiv. Ca
lificarea lui Dinamo nu se mai 
putea pune la îndoială, cu tot 
zbuciumul lui Dundee din ul
timele minute ale partidei. Așa 
s-a scris această calificare (scor 
general 2—1) a echipei Dina
mo. O calificare absolut meri
tată, cum spuneam, ținînd cont 
de victoria de pe Tannadice 
Park și de forcingul ei din ul
timele 20 de minute ale • parti
dei retur.

Arbitrul olandez A. Thomas 
a condus bine formațiile :

DINAMO: Stelea — Mihăes
cu, ANDONE. REDNIC, Varga
— SABAU. LUPESCU. MATE
UȚ. Lupu (min. 88 Viscreanu)
— Vaișcovici (min. 86 Rădu- 
cioiu). CAMATARU.

DUNDEE : Thompson —
CLARK (min. 58 Bowman). HE
GARTY, Narey, MALE AS — 
Mclnally (min. 82 Redford), 
BEAUMONT, McKinlay — 
Meade, Preston. GALLACHER.

chipei • tn antu
rajul lui F. C. In
ter am întîlnit cîți- 
va reprezentanți ai 
„vechii gărzi" : fos
tul arbitru interna
tional cornel Nițes- 
cu, Mihai Găldea- 
nu. directorul în
treprinderii „Inde
pendența" șl sus
ținător al formației 
încă de la începu
turile sale. Vasile 
Popă, fost compo
nent al diviziona
rei A Șoimii de 
prin anii ’50. Pe r- 
cesta din urmă, 
după meci. l-am 
văzut într-o prelun
gită discuție cu tu- 
șlerul Alexandru 
Bolea t „Am aflat 
că este șeful gării 
bucurestene „16 Fe
bruarie — ne expli
ca Vasile Popa — 
in timp ce eu am 
fost ani de zile șe
ful gării Sibiu. Iar 
ceferiștii, oriunde 
se întâlnesc sînt u- 
niți de un puternic 
spirit de breaslă".
• In noaptea 

De SIMBATA spre 
duminică și la Scor- 
nicești a nins, di
mineață un ' strat 
gros de zăpadă a- 
coperea și terenul 
de joc. Organizato
rii- au luat imediat 
măsurile ce se im
puneau față de a- 
ceastă situație. La 
ora de începere su
prafața era comniet 
curățată de zăpadă. 
• tn perioada de 
întrerupere. noua 
conducere tehnică a 

lui F. C. Olt (Ma
rian Bondrea — 
principal. Dan St i- 
paru și Ion Udrea 
Anghcl — secunzi) 
au lucrat Intens si 
roadele acestei pre
gătiri s-au văzut 
din primele minu
te : Imprimarea u- 
nul tempo alert, 
construirea unor ac
țiuni pe spații largi 
și multe, multe su
turi spre poartă. Fi
resc. în final. F. C. 
Olt a cîștlgat în 
fața unui adversar 
cu multă experien
ță compsiltionată.

• Duminică, Turcu 
a făcut poate cel 
mat bun loc al său 
din ultimul timp: a 
fost in continuă 
mișcare, a realizat 
frumoase combina
ții cu ceilalți colegi 
de echipă și, ceea 
ce este mai impor
tant, s-a aflat me
reu pe fa2ă și a 
putut finaliza ast
fel trei dintre nu
meroasele atacuri 
la poarta lui Ioni- 
ță. Deci, duminică 
Turcu a fost un a- 
devărat vîrf.
• DUMINICA, ia 

Buzău, ia ora înce
perii partidei Glo
ria — C. S. Boto
șani. termometrul 
coborîse mult sub 
zero. tn tribu
ne — circa 7 000 de 
spec’ator! dornici să 
vadă echipa care 
aspiră să-și reocu
pe locul tn Divizia 
-A“. Jucătorii au 
făcut Încălzirea, se 
părea cu mal mult 
sîrg ea de obicei. 
Arbitri — Cornel 
Matei <Deva> la 
centru, P. Seceleanu 
(Bucureștii șl I. 
Dontu (Galații la 
tușe. în echipament 
regulamentar erau 
și el pregătiți să 
înfrunte gerul. Scor 
final : 1—0 pentru
Gloria. La sfîrșitul 
partidei desfășurată 
în limitele sportivi
tății am asistat la 
frumoa1-'- gesturi 
sportive din partea 
conducătorilor celor
două echipe. Ei au
mulțumit 
arbitrilor 
prestație, 
lor aveau 
fieatie în 
ne glndlrr

călduros 
pentru 

Gesturile 
o semnl- 
plt.3 dacă 

că arbi
trii an arătat de
două ori cartonașul
galben pentru ju
cătorii din echipa 
gazdă. Tulpan si, 
respectiv Ursiră. A 
mal fost acordat si 
un 11 m. ratat de 
oaspeți. Deci, joa
frumos, arbitraj co
rect. Felicitări echi
pelor bravo arbi
trilor.

...ȘI GAZON



SFÎRȘIT OE SAPISĂ
(Urmare dm nag 1)

tiv nr. 1 al săptămînii la Sibiu 
— alte tribune aveau însă să 
cunoască a doua zi afluxul 
spectatorilor : meciul echipelor 
de speranțe ale acelorași clu
buri s-a disputat pe ..Obor", 
divizionara „C“ IPA a întilnit 
pe Metalurgistul Cugir. la Cis- 
nădie, la Mediaș și Mîrșa au 
avut loc alte trei partide de 
„C“, în timp ce campionatul 
județean a programat în îm
prejurimile Sibiului nu mai pu
țin ' de 32 de întîlniri.

Președintele C.J.E.F.S., loan 
Biriș, ne invită să dăm o fugă 
pînâ la sală C.S.Ș. Șoimii, „un
de se dispută faza județeană a 
Cupei U.T.C. la lupte". 9Q de 
voinici, în maioritate elevi la 
liceele agroindustriale din Si
biu și Dumbrăveni, se întrec 
în înverșunate dispute pe sal
tele ; s-o afla, oare, printre ei 
un viitor Pușcașu sau Draica?

Ieșim, îndreptîndu-ne spre sala 
C.S.Ș. unde gimnastele susțin 
un concurs „de casă", dar in 
drum facem un scurt popas la 
bazinul acoperit. Șase zile din 
șapte, acesta se află la dispo
ziția sportivilor legitimați in 
cluburile de performanță, dar 
duminică, timp de 6 ore, au 
acces aici șl adulții amatori de 
înot. Am spune că beneficiul 
este reciproc în acest caz. fiind 
îndeplinită și dorința numero
șilor sibieni pentru care exer
cițiul fizic este sinonim cu 
igiena, realizîndu-se totodată 
și încasări substanțiale, ce răs
pund imperativului din ce în 
ce mai important al autofinan
țării. Iată și un „time-out" ine
dit : radioamatorii din localita
te se întrec într-un interesant 
concurs de selecție. Văzduhul 
pare plin de nevăzute... YO-uri. 
Nu ne dăm seama care dintre 
tinerii mînuitori ai butoanelor 
și manetelor se arată mal des
toinic, dar juriul îl va afla cu 
siguranță.

La baza hipică — un alt con
curs de selecție. Opt cai de 
școală, „pensionați" de la sec
ția de competiție, deci mai... 
înțelepți și excluzînd ca atare 
■ iscul unor neprevăzute cam-

AUTOFINANȚAREA IN ACȚIUNE
(Urmare din pap I)

Simona Tufă, campioană repu
blicană la junioare, și coechi
pierii ei Dănuț Toma, Sebas
tian Giurcă, Radu Ignătescu, 
junioarele Elena Pușcașu, Lica 
Ștefan, vizate să facă parte din 
reprezentativa țării la popice, 
sau Mihaela Călin, membră în 
lotul de tineret la judo".

Beneficiind de condiții mate
riale corespunzătoare ridicării 
măiestriei sportive, echipele de 
popice, tenis de masă, șah și 
judo sînt angrenate, cum re
marca inimosul secretar al a- 
sociației Voința, Apostol Anas- 
tase, în lupta pentru un loc 
pe podium în competițiile de 
nivel republican. O dată cu 
trecerea la autofinanțare, ce 
gîndesc activiștii sportivi de 
aici în fața unei sarcini atît de 
importanțe ? Această idee am 
urmărit-o în continuarea discu
ției cu secretarul asociației. 
„De anul trecut, noi am înce
put să ne autofinanțăm, ne-a 
explicat el, obținind rezultate 
promițătoare. Acum dispunem 
de o anumită experiență în a- 
cest sens. Necesitatea de a fo
losi cu un plus de chibzuință 
resursele proprii impune, nu o 
dată, o reevaluare rapidă, dar 
profunda a modului de a gîn- 
di și munci. Pentru că botărîri 
și măsuri nu se iau numai în 
adunările generale din simplul 
motiv că ele nu se țin în fie
care zi. în schimb, în fiecare 
zi ne aflăm în fața unor soli
citări noi și justificate pe ca
re nu le-am putea rezolva dacă 
am proceda după cunoscuta zi
cală: «De ce să ne legăm la cap, 
dacă nu ne doare". Concret, noi 
am realizat venituri suplimen
tare valorificînd resursele pro
prii".

Aflăm cum pe baza expe
rienței acumulate șl a condi
țiilor materiale create s-au gă
sit soluțiile pentru sporirea be
neficiilor : 1. cotizația încasată 
integral de la cei peste 8000 de 
membri susținători, mulțumiți 
de programul competitional ca
re li se oferă ; 2. exploatarea 
judicioasă a spațiului care găz
duiește clubul, cu trei niveluri, 
construit după cerințe moder
ne : la parter — arena de po
pice cu 6 piste și sălile de

SPORTIVĂ IA SIBIU
brări, sînt încălecați pe rînd 
de micuții ce vin să perpe
tueze faima școlii sibiene de 
echitație. Li se testează simțul 
echilibrului, coordonarea, se 
trage cu ochiul șl la gradul lor 
de curaj. Cel mai buni sînt 
rechemați la hipodrom pentru 
a doua zi, cînd... vîrsta calu
lui va fi ceva mai mică. E a- 
devărat, dar și cea a călărețu
lui va fi mai mare cu o zi-ex- 
periență... în apropiere îl întîl- 
nim pe Nicolae Roman, pre
ședintele Clubului Județean de 
Automobilism Karting : „Ne a- 
flăm într-o duminică de ușor 
respiro — ne spune. Săpțămîna 
trecută am avut un mare con
curs de karting, în zilele ur
mătoare vom organiza -Cupa 
de toamnă" la automobilism. 
Va fi o mare afluență de par
ticipant". Sîntem convinși de 
acest lucru, aici sporturile cu 
motor au fost întotdeauna în
drăgite, de aici au pornit nu
meroși campioni ai țării, cum 
sînt și în prezent Botezan — 
Popa, campioni la raliuri.

Duminica e însorită, lumi
noasă, parcă nici-n-a existat 
puiul de viscol de acum două 
zile. Verdele gazonului odih
nește ochiul, albastrul atacan- 
ților de la Inter se aruncă în- 
tr-una spre albul supraaglome
ratei apărări băcăuane. Golul 
întirzie însă. Numai că tribuna 
are răbdare ; a așteptat ea 40 
de ani reîntîlnirea cu prima 
divizie și nu mai poate răbda 
70 de minute, pină ce gazdele 
își vor concretiza dominarea ? 
Se aplaudă călduros victoria 
sibiană, dar și dîrzenia cu ca
re și-au apărat oaspeții șansa. 
„Fair-play“-ul se dovedește o 
noțiune care își ține rangul în 
acest vechi leagăn al sportului.

In numai cîteva minute, tri
buna „Municipalului" se goleș
te, recenta modernizare a sta
dionului făcînd posibil acest 
lucru. Comentînd exuberanți 
fazele, etapa, clasamentul, 
spectatorii se îndreaptă gru- 
puri-grupuri spre centru. Cîte
va sute de metri mai încolo, 
înspre „Dumbravă", se ameste
că printre primele plicuri de 
drumeți care se reîntorc, în la 
fel de sprinten pas și vesel 
zgomot, dinspre Păltiniș...

gimnastică și judo, etajul întîi 
— dotat în întregime cu apara
tură pentru culturism, confec
ționată din materiale refolosi- 
bile, iar ultimul nivel e desti
nat în exclusivitate tenisului 
de masă, în toate aceste încă
peri organizîndu-se centre de 
inițiere cu plată ; 3. închirie
rea sălilor și terenurilor de 
handbal și tenis de cîmp altor 
asociații sportive ; 4. venituri 
de pe urma concursurilor pro
gramate aici de unele federații 
sau inițiate de consiliul asocia
ției sportive Voința ; 5. recu
perarea echipamentului uzat, 
prin recondiționarea lui la co
operativele respective, precum 
și întreținerea bazei sportive 
în mod voluntar de către di
verși meseriași, suporteri al e- 
chipelor de performanță. Toate 
acestea și alte căi de natură să 
mărească fondurile asociației 
au „cîntărit" anul trecut în 
balanța eficienței preț de a- 
proape 900.000 lei, aprecia con
tabilul asociației, Tiberiu Aga- 
che. „Cu banii încasați am asigu
rat retribuția cadrelor tehnice și 
administrative, am susținut ca
lendarul compctițional al spor
tivilor noștri, am procurat e- 
chipament și am acoperit dife
rite cheltuieli gospodărești, in
clusiv rata anuală pentru a- 
mortizarea construcției. Anul 
acesta, Ia 30 septembrie aveam 
venituri în valoare de 582.000 
lei, dar mai avem o serie de 
debitori și, în consecință, pînă 
Ia finele lui 1988 vom atinge un 
milion", a precizat contabilul 
asociației.

Aceste cifre arată, în graiul 
lor concis, cit de însemnate (și 
necesare !) sînt acțiunile pen
tru identificarea și valorifica
rea resurselor proprii, inițiate 
de oameni care au, în egală 
măsură, convingerea că mai 
sînt destule bătălii de dat și 
mai ales de cîștigat. De pildă, 
cum ar fi terminarea cît mai 
grabnică a noului complex 
sportiv de peste drum de club, 
cu terenuri de fotbal, handbal, 
volei, baschet și 7 „dreptun
ghiuri" de tenis de cîmp, unde 
pînă în prezent s-a depus 
muncă patriotică evaluată la 
peste 800 000 lei, bază sportivă 
care va constitui o altă sursă 
de venituri.
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„TROFEUL PRIETENIA"
PRAGA, 9 (Agerpres) Intre 

12 și 17 noiembrie, în Ceho
slovacia se vor disputa între
cerile tradiționalei competiții 
internaționale de hochei pe 
gheață pentru juniori „Trofeul 
Prietenia", la care sînt înscri
se echipele Cehoslovaciei, Bul
gariei, U.R.S.S., R.D. Germane, 
R.P.D. Coreene, Poloniei, Unga
riei și României. Formația Ro
mâniei a fost repartizată - în 
grupa B, alături de selecționa-

■ AUTOMOBILISM • Competiția 
„Raliul Australiei" s-a încheiat 

Ila Sydney cu victoria pilotului 
suedez Ingvar Carlsson, care a 
concurat pe o mașină „Mazda-

I BASEBALL • Echipa Japoniei, 
aflată in turneu in Cuba, a ’evo
luat la Havana în compania se
lecționatei țării gazdă. Sportivii

I cubanezi au obținut victoria cu 
I 3-3.
■ BOX • Mexicanul Gilberto Ro- 
Iman șl-a păstrat titlul de cam

pion mondial la categoria super- 
muscă (versluneâ W.B.C.), învin- 
gindu-1 la puncte pe șalangerul 

Isău. pugilistul columbian Sugar 
Baby Rojas. Meciul s-a disputat 
la Las Vegas (Nevada). • Con
siliul mondial al boxului l-a de- 

I semnat pe mexicanul Julio Cesar
Chavez drept cel mal bun pugi
list al lunii octombrie. Reamln-I------------------

I STEAUA ȘI-A CONFIRMAT CLASA
(Urmare din pag. 1)

I Stelei. Nici măcar la un glo-

Ibal 4—0, care nu mai punea 
sub semnul întrebării califica
rea în turul al IlI-lea, echipa 
noastră campioană nu alegeI calea facilă a antijocului, sub I orice formă s-ar fi exprimat 
el. Ci, spre lauda ei, continuă 

Isă construiască în terenul ad
vers, practicînd un fotbal o- 
fensiv. echilibrat, cu accent pe

I finalizare, pigmentat, nu o 
dată, cu faze și execuții de 
mare efect, în special pe ari-

Ipa dreaptă acolo unde acționa 
Lăcătuș, aflat în mare formă, 
cu o poftă de joc care contra-

I zicea în primul rînd condițiile 
dificile de joc. De altfel. Lă
cătuș, fără să se limiteze la

I „numere personale", s-a vrut 
și un jucător eficace, în cău
tarea unui al doilea gol, așa

Icum s-a întîmplat în min. 27, 
cînd a executat cu mare mă
iestrie o lovitură liberă de 
la 30 m, parată însă de Da-I saev. Sfîrșitul primei reprize I este dens, cu trei faze fier
binți pe parcursul a trei mi- 

Inute: min. 42 — șut de la dis
tanță ai lui T. Stoica, deviat 
de portarul moscovit. în ulti- 

Imă instanță, în corner; min.
43: Hagi pătrunde frontal, se 
debarasează, prin fentă, de o- 

Imul de marcaj, rămîne singur 
față în față cu Dasaev, pe 
care-1 învinge cu un șut lobat, 

Idar mingea întîlnește „trans
versala". anulîndu-se astfel un

I 
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IERI, IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Mîine, tragerea la sorți în Cupa U.E.F.A.

Aseară s-au desfășurat marea majoritate a me
ciurilor retur din etapa secundă a cupelor europene. 
Prin urmare se cunosc cele mai multe echipe, care 
au promovat în etapa a treia. In tabelele de mal 
jos, tn prima coloană (intre paranteze) figurează 
scorurile din prima manșă, iar echipele calificate 
sînt scrise cu Utere mal groase. Reamintim că in 
C.C.E. șl Cupa Cupelor partidele din sferturile de 
finală se vor desfășura anul viitor, iar cele din 
Cupa U.E.F.A. (optimi de finală, tur-retur) sint 
programate încă în acest an. Iată rezultatele so
site pină la închiderea ediției.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Galatasaray — Neuchâtel (0—3) 5—0
Werder Bremen — Celtic Glasgow (1—0) 0—0
Spartak Moscova — Steaua (0—3) 1—2
I.F.K. Goteborg — 17 Nentori (3—0) 1—0

Meciul Real Madrid — Gornik Zabrze (1—0) se 
dispută astăzi. Partidă Steaua. Roșie Belgrad — 
Milan (în tur 1—1) a fost întreruptă în min. 61, 
din cauza cețU, la scorul de 1—0 pentru gazde. 
Intîlnlrea se va rejuca astăzi.

Meciurile Victoria București — Dinamo Minsk 
(1—2) și Belenenses — Velez Mostar (0—0) se 
dispută azi.

Alte rezultate și amănunte în ziarul de mîine.

CUPA CUPELOR

Anderlecht — F. C. Malines (0-1) 0-2
Dinamo București — Dundee United (1—0) 1—1
Lech Poznan — F.C. Barcelona (1-1) 5—6
Sampdoria — Carl Zeiss Jena (1-1) 3—1
Sakarya (Turcia) — Eintracht Frank. (1—3) 0—3
Panathinaikos — Sredeț Sofia (0-2) 0—1
Metallist Harkov — Roda Kerkrade (0-1) 0—0

CUPA U.E.F.A.
Real Sau Sebastian — Sporting Lisabona (2-1) 0—0
Austria Viena — Midlothian (0-0) 0—1
Napoli — Lok. Leipzig (1-1) 2—0
V.f.B. Stuttgart — Dinamo Zagreb (3—1) 1—1
Bordeaux — Ujpesti Dozsa (1—0) 1—0
Atletic Bilbao — Juventus Torino (1-5) 3—2
Dunajska Streda — Bayern Munchen (1—3) 0—2
Palloseura Turku — Vienna (1—2) 1—0
Internazionale — Malmo F.F. (1-0) 1—1
A. S. Roma — Partizan Belgrad (2—4) 2—0

LA HOCHEI (juniori)
tele Cehoslovaciei, Bulgariei și 
R.P.D. Coreene. Grupa A este 
alcătuită din echipele U.R.S.S., 
R.D. Germane, Poloniei și Un
gariei. Echipa țării noastre va 
întîlni în cadrul seriei prelimi
nare, în ordine, R.P.D. Coreea
nă (la Kosice), Bulgaria (la Tre
ble) și Cehoslovacia (la Trebic). 
Primele două clasate din fie
care grupă se vor califica în 
turneul final programat în zi
lele de 16 și 17 noiembrie.

PE SCURT © PE SCURT
tim că Julio Cesar Chavez a cu
cerit titlul mondial la categoria 
ușoară (versiunile W.B.A. și 
W.B.C.) în urma victoriei obținu
te în fața compatriotului său 
Jose Luis Ramirez.

LUPTE GRECO ROMANE & 
Competiția de la Faenza (Italia) 
a fost cîștigată de selecționata 
Bulgariei — 35 p, urmată in cla
samentul final de echipele Aus
triei — 33 p, Italiei — 32 p, Iu
goslaviei — 30 p șl Polonei — 
29 p. Din formația învingătoare 
s-au evidențiat Bratan Țenov (52 
kg), Vasili Iliev (74 kg) și Angel 
Stoikov (90 kg), situați pe pri
mul loc la categoriile respective.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
Individuală feminină din cadrul

2—0 perfect meritat, care ne-a 
reamintit și faza din min. 15, 
cînd I. Dumitrescu a șutat spre 
poarta goală, dar Bubnov, ră
sărit ca din pămînt. a respins 
de pe linia porții (după opi
nia multora, balonul depășise 
această linie); min. 44 — la 
una dintre puținele faze ofen
sive la poarta lui Lu“g, CE
RENKOV reia din apropiere, 
aducînd o egalare nesperată: 
1—1.

După pauză, ritmul meciului 
mai scade în mod explicabil, 
datorită condițiilor de dispu
tare. O perioadă de timp ac
țiunile se desfășoară mai mult 
la centrul terenului, pentru 
ca, în min. 52. Hagi, infiltrat 
în careu, să șuteze puternic, 
prin surprindere, Dasaev 
boxînd în. ultimă instanță. în 
min. 58, formația gazdă con
struiește o fază mai cursivă 
Prin Mostovoi și Smarov, dar 
Iovan îndepărtează pericolul 
din fața porții. Cinci minute 
mai tîrziu, Hagi șutează din 
nou cu sete, dar Dasaev este 
la post Spartak luptă cu dîr- 
zenie pentru „victoria de pal
mares", însă echipa noastră 
controlează cu autoritate mij
locul terenului. nelăsîndu-se 
surprinsă, deși Pasulko încear
că să-și pună coechipierii în 
poziții de șut Mai mult. Stea
ua se lansează cu decizie în 
atac, pe ultimele secvențe ale 
întrecerii. în min. 85. Rotariu 
efectuează o cursă de toată 
frumusețea, încheiată cu o lo-

„CIPA CAMPIONI®»

EUROPENI” LA VOEEI
PARIS, 9 (Agerpres). — Rezul

tate înregistrate în meciurile tur 
din faza preliminară a „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei 
masculin: A.S. Frejus (Franța; — 
v.B.c. Leysin (Elveția) 3—0 ; c.y. 
Palma (Spania) — Aero Odolena 
Vodă (Cehoslovacia) 3—0; Gala- 
tasaray Istanbul — Voj godina 
Novi Sad 3—1; Moema v’iena — 
Hutnik Cracovia 3—2; Halte Hil- 
lerod (Danemarca) — Isku A am
pere 1—3; Tungsram Budapesta — 
Traktor Schwerin 3—1; Sollen- 
tuna (Suedia) — Lennik (Be ția) 
1—3.

Rezultate din cadrul competi
ției similare feminine: Emanol 
Barcelona — UNI Basel 1—3; 
Holte Hillerod (Danemarca) — 
Post Viena 1—3; Ruda H/ezda 
Praga — Eezaclbasl Istanbul 3—0; 
Boavista Porto — Tungsram Bu
dapesta 1—3; Panathinaikos Ate
na — Herenthals (Belgia) 3—1; 
Bayern Lohhdf —• Radnicki Bel
grad 3—0; Bialskl Stal (Polonia) 
— R.C. Paris 3—1.

concursului de la Leningrad a 
fost cîștigată de sportiva ameri
cană Tonia Harding, urțnată în 
clasamentul final de concurente
le sovietice Natalia Lebedeva și 
Anna Kondrașova.

TENIS o In clasamentul gene
ral al „Marelui Premiu** se men
ține lider tenismanul suedez 
Mats Wilander, cu 5 943 p, urmat 
de vest-germanul Boris Becker 
— 4 979 p, suedezul Stefan Ed
berg — 4 762 p, americanul Andre 
Agassi — 4 328 p, cehoslovacul 
Ivan Lendl — 4 097 p și ameri
canul Jimmy Connors — 2 668 p.

VOLEI • în turneul feminin 
„Cupa Japoniei**, ce se desfășoa
ră la Osaka, selecționata U.R.S.ș. 
a întrecut cu 3—1 (8—15, 15—4,
15—11, 15—9) echipa Japoniei, 
iar reprezentativa R.P. Chineze a 
dispus cu 3—0 (15—9, 15—7, 15—10) 
de formația Perului.

INTERNAȚIONALĂ 
vitură puternică, moment care 
îl solicită la maximum pe ru
tinatul Dasaev. Trei minute 
după aceea este rindul lui 
Lung să se remarce, printr-o 
frumoasă „robinsonadă", la 
acțiunea lui Pasulko, Și, cum 
ne-au obișnuit de multe ori, 
„roși-albaștrii" dau lovitura de 
k.o. chiar în ultimele 6ecunde 
ale partidei: Lăcătuș se lan
sează într-o cursă irezistibilă, 
centrează, Belodedici deviază 
la BALINT și acesta trimite in 
plasă: 2—1, pentru campioana 
României, care a etalat și la 
Moscova recunoscuta ei clasă 
internațională. Ea intră din 
nou în „zonele înalte" ale ce
lei! mai mari competiții de 
cluburi din lume, unde — ii 
dorim din toată inima — în
cearcă să repete apreciatele 
ei trasee.

Arbitrul W. Fokler (R- F. 
Germania) a condus foarte 
bine formațiile:

SPARTAK: DASAEV — Ka
pustin, BUBNOV, Surov — 
Cerenkov. Kuznețov. Ivanov, 
Mostovoi — PASULKO. Sma
rov, Salimov.

STEAUA: LUNG — D. PE
TRESCU, IOVAN, BELODE
DICI, UNGUREANU — T. 
STOICA. ROTARIU. HAGI 
(min. 87 BALAN), I. DUMI
TRESCU — LĂCĂTUȘ, PI- 
ȚURCA (min. 69 BALINT).
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