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STEAUA A DAT UN RECITAL
• Pregătită temeinic, echi
pa surmontează un dificil 
moment psihologic • Efi
cacitate proprie echipelor 
mari • Lăcătuș, ca la 

Glasgow...
în momentul legăturii direc

te cu stadionul din Moscova, 
un telespectator mai puțin avi
zat cu „datele preliminare" ale 
meciului Spartak — Steaua ar fi 
putut crede că pe terenul-pa- 
tinoar au pătruns 22 de schiori 
(sau, cumva, hochetsti), care, 
îndrăgind balonul rotund, își 
completează antrenamentul cu 
o partida de fotbal.

Ar fi fost o eroare, desigur, 
să crezi așa ceva, clipele inie-, 
diat următoare primului fluier 
de arbitru demonstrînd că sub 
căciulițele groase de lină se... 
ascund coechipierii lui Rinat 
Dasaev, iar de partea cealaltă 
a terenului, echipați ca și par
tenerii lor, cu ciorapi lungi, se 
aflau Lung, Iovan, Belodedici, 
Ungureanu și așa mai departe 
pînă la (inclusiv) jucătorul Ste
lei cu nr. 11.

N-a trebuit să treacă prea 
mult pentru a te convinge de 
faptul că, în pofida unor con
diții favorabile mai degrabă e- 
chipei din Moscova, unde iarna 
aspră sosește mult mal de
vreme decît la București, su
perioritatea. pe toate planurile,

DINAMO, SUPERIOARĂ LUI DUNDEE UNITED

și In deplasare Victoria continuă cursa

UN NUME TRANSFORMAT IN RENUME
• 1—0 (0—0) în returul cu Dinamo Minsk • Gol al lui 
C. Solomon din penalty • Succes meritat, rod al unui 
splendid efort colectiv • Azi, tragerea la sorți pentru 

etapa a 3-a, programată imediat

Dasaev față-n față cu Hagi, sau 
la un pas de... pericol

aparținea formației noastre . 
campioane. într-atît de exact 
era jocul el în apărare ca și 
în atac, moment în care pen
tru Belodedici, Hagi, Rotariu, 
Lăcătuș, Pițurcă și colegii lor 
mingea constituia — trăsătură 
definitorie a echipelor mari — 
un simplu mijloc de echilibru 
într-un spațiu care oferea, mai 
degrabă, situații de... dezechi
libru.

Și, precum s-a văzut, ofensi
va declanșată din start de for
mația oaspete (sub privirile

• Golul lui Mateuț, golul unei calificări mai mult decît 
meritate • Dundee United, o echipă de o tenacitate 

rareori văzută • A decis forcingul final 
nală, o semifinală și, 
reoent (anul trecut), 
de Cupa U.E.F.A. (!), 
la mare luptă în fața suede
zilor de la I.F.K. Goteborg. 
(0—1, 1—1). Ca să nu amintim 
că printre Învinsele echipei lui 
Jim McLean, pe teren propriu, 
s-au aflat formații de primă 
mărime din Europa, ca F.C. 
Barcelona, Borussia Monchen- 
gladbach, Anderlecht, Benfi
ca etc.

Iată, deci, cine a fost Dundee 
United, această formație pu
ternică, care, confirmînd spu
sele antrenorului ei înaintea 
jocului retur cu Dinamo, a lă
sat la București o excelentă 
impresie. Joc în mare viteză.

Așadar, e... primăvară la Di
namo. Ca acum cinci ani, cînd, 
tot într-o zi de noiembrie, e- 
chipa in alb-roșu urca in sfer
turile de finală ale altei com
petiții continentale (C.C.E) 
prin eliminarea formației vest- 
germane S.V. Hamburger. De 
data aceasta, obstacolul depă
șit s-a numit valoroasa for
mație scoțiană Dundee United, 
în palmaresul căreia se află 
înscris un traseu de invidiat: 
78 de partide jucate, 34 de vic
torii (9 obținute in deplasare !), 
23 de jocuri egale, 113 goluri 
marcate și 71 primite. De-a 
lungul competițiilor continen
tale, echipa lui Jim McLean a 
disputat două sferturi de fi-

cel mai 
o finală 
pierdută

ECHIPAJUL CAMPION LA RALIURI
STABILIT iN ULTIMA ETAPĂ...
• Cuplul S. Vasile —

S-a încheiat și Campionatul 
Republican de raliuri la auto
mobilism. Aceasta, o dată cu 
desfășurarea Raliului Castane
lor, pe meleagurile Maramure
șului, întrecere egală cu ulti
ma etapă, a cincea (după Ra
liul Brașovului. Raliul Deltei, 
Raliul Harghitei, Raliul Buco
vinei), a campionatului din a- 
cest an.

După cum se știe, înaintea a- 
cestei etape, la titlul de cam
pion absolut al anului aspirau, 
îndreptățit, șl cu șanse reale, 
nu mai puțin de cinci echipaje: 
experimentați! L. Balint — C. 
Zărnescu (campionii de anul

O. Scobai, învingător
trecut), S. Vasile — O. Scobai, 
apoi tinerii „noului val" : N. 
Andrei — N. Voican — toți de 
la I.A. Dacia Pitești, precum și 
cel ce apără cu nădejde culo
rile echipei I.A.T.S.A. Pitești 
și I.P.A. Sibiu, cuplurile L 
Mălăuț — D. Ionescu. respectiv 
M. Cos ti nean — E. Roșea. 
Raliul Castanelor era cel care 
urma să decidă șl. firesc, a fă
cut-o. Cu cei 448,92 km ai săi 
(din care numai 286 km pe as-

Modesto FERRARINI

(Continuare în paa. a 4-a)

Azi și miine, in Divizia A

ETAPĂ COMPLETĂ LA HOCHEI
Astăzi*și mîine. Divizia A la 

hochei, prima grupă valorică, 
programează. în cadrul celei 
de a 7-a etape, meciurile duble 
dintre cele șase echipe ale pri
mului eșalon. Pe patinoarul 
„23 August", de la ora 17. e- 
chipa campioană. Steaua, va 
întîlni pe Progresul Miercurea 
Ciuc, prilej nu numai de men
ținere în fruntea clasamentului, 
dar și de verificare înaintea 
apropiatelor jocuri din Cupa

Campionilor Europeni. La 
Miercurea Ciuc, Sport Club 
primește replica ” formației 
C.S.M. Viitorul Gheorgheni, 
care a obținut victorii prețioa
se în acest campionat. Parti
dele inoep la ora 16,30. La Ga
lați, C.S.M. Dunărea — Dina
mo București, de la ora 17. 
oaspeții urmărind consolidarea 
poziției în grupă. în timp ce 
suporterii localnici așteaptă 
revirimentul favoriților.

portarul numărul unu al lumii 
Foto : Eduard ENEA

celor 23 000 de spectatori sur
prinși de îndrăzneala jucători
lor noștri, care nu ei trebuiau 
să remonteze după prima man
șă) avea să fie, relativ repede, 
răsplătită pe tabela electronică 
de marcaj : ca și la Glasgow' 
(în primăvară), cel care des
chidea scorul era Lăcătuș, de
zinvolt și sigur pe el la șutul 
cu care, din afara suprafeței

Gheorghe NICOLAESCU

După 1—2 în tur. la Minsk, 
Victoria avea nevoie de 1—0 
la București, joi, pentru a se 
califica în etapa a treia a Cu-* 
pei U.E.F.A. în virtutea clauzei 
care, la scor general egal, du
blează golurile marcate în de
plasare. Și cu 1—0 a cîștigat, 
pășind — pentru întlia oară 
scurta șl densa ei istorie 
într-o fază atît de înaltă a 
nei competiții continentale 
devenind astfel cea de a treia 
„ambasadoare" a fotbalului ro
mânesc care continuă cursa 
pentru Europa ! O frumoasă is
pravă, tealizată prin muncă, 
seriozitate și dăruire, pentru 
care jucătorii și antrenorii, în
treaga conducere a asociației, 
ca șl forul tutelar (care a creat 
condițiile necesare performan
ței internaționale), merită cele 
mai călduroase felicitări 1

Așadar, ieri, obiectiv 
depiinit pentru Victoria, la 
pătul unui meci pe care l-a 
minat cu autoritate din primul

in

u- 
Și

In- 
ca- 
do-

(Continuare In pag î-3)

IN AMBELE PARTIDE 
datorită calităților echipierilor 
ei, o tenacitate rar văzută 
(nici un moment n-au renunțat 
la luptă), un presing „ucigător", 
o agresivitate ieșită din co
mun, proprie marilor echipe 
britanice, iată armele cu care 
echipa oaspete a încercat să 
forțeze răsturnarea rezultatu
lui obținut de Dinamo pe 
Tannadice Park. Conform an
ticipărilor, Dundee a aruncat 
totul în luptă, fiindcă ea nu 
mai avea ce pierde în partida- 
retur.

Sigur că formația noastră se 
aștepta la o astfel de -eplică

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare In pag 2-3)

pînă în ultimul minut (8—3 la 
cornere, 11—2 la șuturi etc), 
toți componentii ei luptind cu 
abnegație, pînă la sacrificiu, 
pentru fiecare minge, pentru 
fiecare metru de gazon. Suc
cesul formației lui Halagian și 
Timar capătă și mai multă sub
stanță (și rezonanță), dacă ți
nem corit de faptul că Dinamo 
Minsk a ..tras cu dinții" de a- 
vantajul fragil luat în 26 oc
tombrie. apărîndu-și șansa cu 
o înverșunare care a depășit 
pe alocuri limitele regulamen
tului. De altfel, 4 dintre fotba
liștii oaspeți au primit carto
nașe galbene (Șiroki, Goțma- 
nov, Derkaci și Antonovici) ! 
In fața unui adversar nu doar 
valoros, d și determinat la 
maximum, echipa bucureșteanâ 
a demonstrat și clasa, și uni
tatea. si inspirația, și răbdarea

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag 2-3)

C. Solomon transformă lovitura de la 11 m si... cale liberă 
pentru Victoria către turul 31 Foto : Aurel D. NEAGU

HANDBALUL MASCULIN MARELE ABSENT LA J.O. -
PREZINTĂ SEMNE DE PROGRES, DAR ÎNCĂ PREA MICI
• Se impune o mai justă evaluare a activității unităților sportive școlare <iptâ« 
rire să se treacă la eradicarea compromisurilor • Lotului de tineret să i se asigu
re o pregătire superioară • Sprijin mai activ „reprezentativei*1 din partea organelor 

sportive județene
Iubitorii handbalului din țara noastră (foarte 

numeroși, cum se știe) ar fi dorit, cu sigu
ranță, ca la ora bilanțului sportivilor români la 
Jocurile Olimpice din acest an sportul lor în
drăgit să fie m prim-planul atenției. Și motiva
ția pentru o astfel de afirmație stă tocmai in 
multele și frumoasele succese repurtate, este 
drept cu ani in urmă, de școala românească de 
handbal. Cele patru titluri de campioni mon
diali obținute de băieții noștri (lor le vom a- 
corda atenție în aceste rinduri), patru medalii 
olimpice — una de argint și trei de bronz —, 
succese de prestigiu în competiții continentale, 
Jocurile Balcanice, Campionatele Mondiale Uni
versitare și alte competiții de anvergură »-au 
constituit In tot atîtea motive pentru ca hand
balul românesc să inccrce și completarea singu
rului loc rămas liber în panoplia trofeelor: me
dalia de aur la Jocurile Olimpice. Este drept, 
un astfel de obiectiv nu este la îndemîna ori
cui, însă tradiția creată de handbaliștii români, 
valoarea de ansamblu a școlii românești făceau 
ca un astfel de deziderat să nu fie, sau măcar 
să pară, imposibil. Și totuși...

Și totuși, handbalul nostru nu numai că nu 
poate să raporteze umplerea golului de care 
aminteam, dar nici măcar mi a ajuns in situația 
să lupte pentru o medalie olimpică și asta pen
tru simplul și durerosul motiv al ratării califi
cării la Jocurile Olimpice.

Cum este cunoscut, la ediția a Xl-a a Cam
pionatelor Mondiale de handbal, grupa A, din 
februarie — martie 1986, din Elveția, echipa 
țării noastre a ocupat un loc (de nimeni dorit 
și greu de anticipat) cu mult sub potențialul 
real al handbalului românesc: locul nouă. Era 
de altfel, cea mai slabă poziție ocupată de

handbaliștii noștri la o astfel de competiție in
ternațională. Clasarea așa de slabă a adus alte 
două mari. prejudicii : necalificarea la Jocurile 
Olimpice din 1988 și retrogradarea în grupa B 
a Campionatelor Mondiale.

Este știut că în viața oricărei echipe (mai 
ales în cea din jocurile sportive) pot apărea la 
un moment dat sincope, că generațiile de spor
tivi nu sînt totdeauna de aceeași vploare (și. din 
nefericire, tot handbalul masculin românesc a 
demonstrat cum după două titluri mondiale — 
în 1961 și 1964 — a urmat bronzul din 1967, 
pentru ca apoi alte două titluri supreme — în 
1970 și 1974 — să confirme afirmația de mal 
sus), că de multe ori este mai greu de menținut 
o poziție cucerită decît cucerirea altor Discuri 
etc., etc.

Iată însă că și astfel de motivații nu-și au 
acoperirea totdeauna : învinsa formației noastre 
la C.M din Elveția in meciul pentru locurile 
9—10. echipa Uniunii Sovietice, la data aceea și 
ea în fața schimbării de generații, de refacere 
etc., etc., a găsit resursele necesare pentru ca 
un an mai tîrziu să cîștige turneul de calificare 
(organizat în Italia), să-și continue apoi fortifi
carea și să cîștige medalia de aur la recentele 
Jocuri Olimpice, ediția a XXIV-a. în timp ce 
echîoa reprezentativă a țării noastre si-a con
tinuat coborîrea pe toboganul performanței.

S-au analizat cauzele care au dus la -> astfel 
de situație, s-a apreciat că un adevărat lanț al 
slăbiciunilor a condus la ieșirea handbalului 
nostru din prim-planul atenției și a creat atîtea

Mihail VESA

(Continuare in pag 1-3)



MODELUL SE CHEAMĂ CAUCIUCUL DRĂGĂȘANI.
In peisajul industrial conti

nuu diversificat șl îmbogățit 
al județului Vîloea, întreprin
derea de talpă și încălțăminte 
din cauciuc (I.T.I.C.) situată în 
Orașul Drăgășani ocupă o pozi
ție de referință. Este o uni
tate economică nouă, apărută 
sub ochii noștri, în acești ani 
de mare efervescență creatoa- 
re. O unitate profilată tot mai 
mult pe calitate, așa cum re
comandă conducerea de partid 
și de stat, totodată așa cum 
stă bine unul colectiv de oa
meni harnici

Este un efort pe care îl des
prinzi lesne, în fiecare secție 
și sector de muncă. printre 
miile de femei și bărbați care 
lucrează aici. „Tinerețea colec
tivului facilitează prezența tot 
mai sus a producției si a ca
lității" remarca președinta Co
mitetului sindicatului. Eugenia 
Lobon, exprimînd, desigur, un 
mare adevăr. Și tot un mare a- 
devăr este și acela că în po
fida tinereții lor, oamenii 
muncii de aici caută neconte
nit soluții pentru a-și lărgi o- 
rizontul cunoașterii în meSeria , 
în care s-au calificat și a 
concura, treptat, cadrele cu o 
experiență dobîndită în timp.

Paralel, pentru a spori ran
damentul în producție, oamenii

REÎNTÎLNIRE CU 
PROBABILII „TRICOLORI"

15 zile pînă Ia meciul cu Fran
ța... Un meci de dificultate șl 
Importanță crescute in contex
tul celor mai recente rezultate: 
reprezentativa „cocoșului galic" 
a reușit nu mai puțin de cinci 
eseuri (fără a primi vre.unul) în 
primul test cu argentinienii, iar 
pe de altă parte rugbyștii so
vietici au cîștigat în Italia, fă- 
cînd șl mai dificil drumul spre 
pozițiile de frunte în clasamen
tul grupei de elită a Campiona
tului F.I.R.A. Actualul nostru 
lot național și antrenorii săi, Th. 
Rădulescu și Gh. Nica, trebuie 
să aibă în vedere șl aceste ele
mente de „ultimă oră" în pregă
tirea atît de dificilei partide de 
la 26 noiembrie. „Puteți fi si
guri, ținem cont de ele, ne spu
nea vechiul internațional Adrian 
Lungu. E limpede, trebuie să ne 
stringem serios rindurile pentru 
a ieși cu fruntea sus ' de pe -Ciu
lești'», peste două săptămini !“

ÎN TROFEUL EFICACITĂȚII, ÎN FRUNTE NUMAI 
„INTERNAȚIONALI"

Campionatul e întrerupt pînă 
în primăvară, liderul „de toam
nă" al primei serii valorice fiind, 
6e știe, Dinamo (tot la fel de bi
ne e cunoscut faptul că Steaua 
se află pe poziția secundă, dar 
are două partide amînate). In 
ce privește ierarhia momentului 
In întrecerea eficacității. după 
zece etape în frunte se află, deși 
cu două evoluții mai puțin in 
dreptul formației sale, steiistul 
Li viu Hodor că, care a marcat 11 
eseuri. îl urmează alți patru in
ternaționali, colegul lui, Boldor, 
punctînd de 8 ori, C. Popescu, 
Copil (Dinamo) și Murariu (Stea
ua) de cîte 7. In continuare: Do- 
ja (Dinamo), Botezatu (Rulmen
tul Bîrlad — poziție onorantă 
pentru un pilier) — 6, Osiac 
(Știința CEMIN Baia Mare) 5, C. 
Florea, Vărzaru (Steaua), Negru 
(C.S.M. Sibiu). Doroftei (Politeh
nica Iași), Nâstase (Știința Pe

DE LA l.D.M.S.
Magazinele auto l.D.M.S. livrează pînă la 30 noiembrie 1988 auto

turisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la CEC în cont 
pentru autoturism pînă la data de 30 iunie 1931 în baza numărului 
de ord ne centralizat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere, 
după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Muin.ici.piud 
București, jud. Giurgiu și Teleorman.

Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Argeș, 
Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea.

Brașov pentru cumpărătorii cu domicilud stabil în județele Bra
șov, Covasna, Harghita. Mureș. •

Bacău pentru cumpărătorii cu domiciiliul stabil în județele Bacău, 
Buzău, Neamț, Vrancea.

CJuj pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jud. Cluj.
Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Botoșani, 

Iași, Suceava. .Vaslui.
Timișoara pentru cun^pără-tonii cu domiciliul stabil în județele 

Arad, Bihor, Timiș.
Reșița pentru -cum nară tori i cu domiciliul stabil în județele Alba, 

Caras Severin, Hunedoara, Mehedinți. Sibiu.
Baia Mare pentru cumpărătorii. cu domiciliul! stabil în județele 

Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare. Săliaj.
Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în /județele Dolj 

șl Gorj.
Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Brăila, 

Călărași. Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea.
Magazinele auto l.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme noi 

cu an de fabricație anterior anului 1987, cumpărătorilor care au 
banii depuși în cont pentru autoturisme anterior datei de 31 măr
ise 1983.

Lq livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte în 
mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe tară.

AUTOTURISMELE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPĂRĂTO
RILOR CARE AU B.lNIț DEPUȘI LA CEC IN CONT PENTRU AU
TOTURISM ANTERIOR DATEI DE 30 iunie 1984 PRIN TOATE -MA
GAZINELE AUTO DIN TARA.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și ca
pacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri print transfer pentru persoanele care au 
banii"' depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCtt CLUB — anterior datei de 31 decembrie 1983 
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 martie 1987 
Pentru înscrierea la magazinele auto l.D.M.S. în vederea cumpă

rării autoturismului DACIA — solicitanții se vor prezenta pentru 
luarea în evidentă conform arondării teritoriale a județelor de do
miciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pînă la onorarea tu- 
Sî?^-r,D^rsoanel<>r din evidența magazinului auto IDMS Pitești — NU SE FAC TRANSFERURI.

muncii de aici se remarcă piin 
două activități distin te ; una 
este legată de gimnastica prac
ticată zilnic, chiar la locurile 
în care sînt încadrați. Un ca
dru didactic specializat, prof. 
Adrian Dumitrescu, asigură în
tocmirea programelor de exer
ciții, separat pentru fiecare 
secție sau sector de muncă. 
Programele, schimbate lunar, 
răspund prompt cerințelor, cum 
ne-a asigurat dr. Georgeta Ple- 
șoianu, care a Întocmit și un 
studiu legat de rolul și eficien
ța acestei activități, concret, 
aici, la I.T.I.C. Un studiu care 
se dorește a fi un model de 
organizare a gimnasticii la lo
cul de muncă pentru toate u- 
nitâțile economice vil ce ne.

Cealaltă latură a activității 
recreative a colectivului de 
aici vizează sportul propriu- 
zis, mai ales handbalul, sport 
prin care tinerele de la Cau
ciucul Drăgășani — numele a- 
sociației sportive — caută să 
se afirme nu numai în plan 
județean, ci să facă și pasul 
către Divizia B. Este posibil? 
Subinginerul Gh. Ion, pre
ședintele asociației sportive, 
totodată șeful atelierului de 
matrițerie, este convins că da. 
Argumente: tinerele handba
liste sînt foste eleve ale clu

Din cel 28 de jucători rămași 
în ... cursă, marea majoritate 
sînt în deplinătatea forțelor. Dar 
probleme rămîn: antrenorul fe
deral D. Mihalache ne informea
ză că folosirea ’ lui Florică Mu
ram, Nicolae Vereș și Marian 
Moțoc se află sub semnul între
bării. Dacă el nu vor putea fi 
recuperați (ceea ce ar însemna 
pierderi reale, Murariu fiind nu 
doar un rugbyst cu cea mal 
mare experiență, dar și căpita
nul naționalei), vor fi necesare 
noi convocări. Vom vedea cum 
stau lucrurile mîine, in jocul de 
verificare de pe Stadionul Stea
ua, care începe la ora 14,30, ace
eași cu a partidei de la 26 no
iembrie. Și vom merge la „Stea
ua" cu speranța de a-i afla pe 
„propabilii" tricolori conectați de 
pe acum la tensiunea meciului 
cu Franța !

troșani), Zanfir (Farul) — 4.
Steaua a fost cea mai „pro

ductivă- dintre echipe, lotalizind 
53 de eseuri. O medie de exact 
șapte eseuri înseamnă mult, 
campioana punctînd, inclusiv în 
meciul în care a suferit singura 
înfringere a sezonului intern... 
Dinamo a înscris 38 de eseuri. 
Farul 21, C.S.M. Sibiu și Știința 
CEMIN 20, Contactoare Buzău 17. 
Politehnica Agronomia Iași și 
TC. Ind. Constanța 14, „U- Eltim 
Timișoara 13, Rulmentul Bîrlad 
12, știința Petroșani 1®, R C. 
Gri vița Roșie t. Pe ultimul loc 
în această ierarhie, echipa din 
Parcul Copilului este a cir cea In 
clasamentul divizionar (mai ales) 
prin contribuția- lui Tudor Radu, 
autor a nu mai puțin de 132 din 
cele 173 de puncte de la activul 
grivițenilor! Fie doar dintr-un a- 
semenea motiv, T.R. ar fi me
ritat să fie văzut in mecin* dc 

bului sportiv școlar din loca
litate, acum muncitoare și be
neficiază nu numai de spriji
nul tehnic al prof. Adrian Du
mitrescu (antrenor de hândbal), 
ci și de atela al unor foste 
handbaliste de performanță, 
prof. Hilda Popescu de la 
C.S.Ș. Rm. Vilcea și ing. Gela 
Andronache, care s-au oferit 
să le ajute în concretizarea a- 
cestui țel. Frumos, lăudabil!

Să mai amintim tot aici că 
la I.TJ.C. Drăgășani' nevoia de
mis care, de- recreare în aer li
ber este asigurată și prin suita 
de acțiuni turistice de masă, 
acțiune cu o largă participare 
asigurată de conducere între
prinderii (ing. Sabin Dicules- 
cu) ți de sindicat, prilej cu 
care sportul, fie prin meciuri 
ad-hoc de volei, fie prin aler
gări sau miuțe de fotbal este 
nelipsit. Trasee ? După prefe
rințe : spre așezările de pe 
Valea Oltului sau Valea Jiului, 
cu prioritate. Aflindu-te la 
Drăgășani, nu e prea greu ca 
într-o oră, două să străbați u- 
nele dintre cele mai. pitorești 
zone ale țării, să te bucuri de 
soare, de aer curat și să revii 
cu forte noi acasă...

T. BRADETEANU

trial al lotului reprezentativ... 
Alți transform-eri redutabili: FI. 
Ion (Dinamo) 109, Bezărâa (Ști
ința Petroșani) 92, Alexandru 
(Steaua) 90, Podărescu (Contae- 
toare) 73.

CE VA FI... MÎINE ?
O întrebare care trebuie pusă 

din vreme, fiind vorba de gene
rația chemată să reînnoade — 
în fine ! — șirul comportărilor 
de altădată, cînd juniorii noștri 
jucau un rol de prim-plan în 
Turneul F.I.R.A. O acțiune in a- 
cest sens, al formării noului lot 
reprezentativ, dorit mai omogen, 
‘mai competitiv pe plan interna
țional, are loc spre finele lui 
noiembrie. Tinerii rugby ști care 
au arătat ceva în întrecerile re
zervate lor se vor reuni, pentru 
un trial, La Stadionul Tineretului 
din Capitală, după două zile de 
la meciul România — Franța.

Rubrica redactata de
Geo RAEJCHI
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BICICLETA DE... PATINAJ !
; Se numește Gheorghe Adam
• ți este strungar .c Tnireprin- 
; derea de Reparații Utilaj SM-
• nier din Tg. Jiu. Este unul
; din acei iubitori adevArațl șl
• statornici ai sportului. cum
î există, de altfel in marea
• majoritate a asociațiilor, cla-
t burilor sau federațiilor și
■ fără de care, uneori, txa’lcr-
! manța poate nici nu ar exista,
j L-am cunoscut cu ocazia
• unei demonstrații de patinaj
. artistic, la Gheorghenl. A ve-
; nit acolo firesc, lntrind cu
• bicicleta pe gheață, da, pa-
J siunea sa de-o viață. De alt-
• fel, lucrează ca activist vo-
î luntar in cadrul Asociației
• Sănătatea ITA, din locallla-
j te, ocupîndu-se, cu dragoste
• și pricepere, de instruirea ti-
. nerilor in tainele sportului cu
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SEMNE DE PROGRES, DAR ÎNCĂ PREA MICI
'-•in/i-- ‘lir

nemulțumiri în. rîndul iubito
rilor sportului din România. 
.Slăbiciuni din rîndul cărora nu 
lipsesc erorile în ceea ce pri
vește concepția generală de 
pregătire și de joc, planifica
rea defectuoasă a pregătirilor 
pentru o astfel de competiție 
de anvergură (Campionate 
Mondiale), lipsa, de preocupare 
pentru promovarea tineretului, 
supraevaluarea potențialului 
real al echipei noastre la mo
mentul dat, alcătuirea superfi
cială a lotului care avea de 
îndeplinit un obiectiv așa de 
important, cu raporturi neco
respunzătoare între tehnicienii 
investiți cu înalta responsabi
litate ' de a pregăti echipa re
prezentativă a României și cei 
de le cluburi, între antrenorii 
lotului și sportivii aflați în 
subordine sau chiar între spor
tivii înșiși, principalii che
mați să apere cu cinste pres
tigiul handbalului, al sportului 
românesc. S-a crezut de prea 
mulți dintre cel direct impli
cați că simpla apartenență la 
școala românească de handbal

0 PROMISIUNE PENTRU ANUL 2000
Mai toată lumea scrie despre 

succesele echipei naționale de 
fotbal, despre excelenta com
portare a echipelor românești 
în cupele europene, în timp ce 
subsemnatul se entuziasmează 
de atmosfera in care s-a des
fășurat prima ediție a „Cupei 
de toamnă", la minifotbal, a 
cluburilor sportive școlare din 
Capitală. $i nu sint doar entu
ziasmat, ci marcat chiar de un 
puternic si de neînlăturat' su
biectivism. Sentimentul . res
pectiv a fost declanșat de ar
doarea cu care echipele alcă
tuite din jucători născuti in 
anii 1978—1979, si-au disputat 
intiietatea. precum si de faptul 
că la sfirsitul întrecerilor am 
ajuns in posesia unui bloc-no- 
tes pe a cărui primă filă era 
scris : ..Vă așteptăm cu nerăb
dare în anul 2000 pentru a 
nota in acest carnet pasele, 
driblingurile si golurile marca
te de noi în cadrul echipei na
ționale a României". Pot reac
ționa. oare, la o astfel de in
vitație. altcumva, adică fără a 
fi marcat de subiectivism ? !

Așadar, intr-un decor de 
iarnă care s-a cam arăbit să 
se instaleze cu toate ale ei, 
s-a disputat pe unul din sta
dioanele de... handbal ale ba
zei sportive Voinicelul, prima 
ediție a „Cupei de foamnă" la 
minifotbal. Au participat 6 
echipe reprezentind Cluburile 
Sportive Școlare nr. 1 și 2 fie

Dujiâ o partidă de handbill viu disputata

DIHAMO—VORWARTS (R.D. Germană) 27-24 (13-10)
Ieri, după-amiază, sala Floreas- 

ca din Capitală a găzduit o nouă 
partidă amicală de handbal mas
culin între două formații califi
cate în optimile de finală ale 
competițiilor europene interclu- 
buri : Dinamo București (Cupa 
Cupelor) și Vorwarts Frankfurt 
pe Oder, din R. D. Germană 
(Cupa I.H.F.). După o întrecere 
viu disputată, cu multe momen
te de handbal autentic. Dinamo 
a reușit să se impună în fata 
tenacelui ei adversar, cu scorul 
de 27—24 (13—10). Cu toate că în 
prima parte oaspeții au condus 
aproape în permanentă, uneori 
chiar la trei goluri diferență (e’ 
beneficiind și de un portar aflat 
în mare formă, care a parat în 
minutele 7 și 20 aruncări de la 
7 m), elevii antrenorului Valen

pedale. Ce legătură există in
tre bicicletă și patinaj artis
tic? — va fi tentat oricine să 
întrebe. Una simplă, iar 
Gheorghe Adam s demon
strat-o atât de frumos: a con
struit bicicleta cu patine, a- 

Inițiative

dăugînd, de o parte și de 
alta a roții din spate, două 
tălpici (ca la sanie, sau ca la 
schiuri), plus un ghidon, de 
care copiii se pot ține pînă 
ce învață să-și țină echilibrul 
pe patine. Aceasta este bici
cleta cu patine.

Mai are construită și o 

rezolvă totul, că rabatul la li
nele capitole, tocmai ■ Ia cele 
care au condus altădată la suc
cese de răsunet, rezolvă de la 

sine obținerea de noi perfor
manțe.

Scriam mai sus despre difi
cultățile inerente la schim
barea de generații. în ceea ce 
o privește pe cea care a „rea
lizat" cea mai dureroasă eon- 
traperformanță, citeva preci
zări se impun : condițiile de 
care a beneficiat nu au fost 
cu nimic mai diminuate decît 
ale celor încununați cîndva cu 
laurii victoriilor mondiale, da- 
în totală inferioritate în ceea 
ce privește optica despre mun
că și pregătire și adevărata 
dragoste pentru sportul prefe
rat ; a fost beneficiara unei 
prea mari indulgențe față de 
actele de indisciplină, de lipsă 
de fermitate în curmarea (din 
fazele incipiente) a manifestă
rilor de vedetism, de terdințe 
de căpătuială, de acceptare a 
mentalității, TOTAL GREȘITE, 
de a pretinde mult și foarte 
mult, fără a da nimic sau a- 
proape nimic. De multe ori, 
din neînțelegerea exactă a pri

care cu cite două echipe, an
trenori Marius Bălășoiu si, 
respectiv. C-tin Trocan. cele
lalte două echipe apartinînd de 
Clubul Sportiv Electroaparataj 
(antrenor Dumitru Nicolae) si 
Voinicelul (antrenor Cristian 
Ola). Pe locul întîi si cîstigă- 
toare a cupei, prima echipă 'a 
C.S.Ș. nr. 1, care a învins în
tr-o aprigă finală, cu scorul 
de 7—2, prima echipă a C.S.Ș. 
nr. 2. în finala mică, Elec- 
troaparataî — Voinicelul 3—2. 
St-acum citeva nume de fotba
liști premiali. nume pe care 
le-am putea întîlni. de ce 
nu ? I. in anul 2000 in națio
nala României : cel mai tehnic 
fotbalist. Adrian Rebegea ; cel 
mai bun portar, Claudiu Vra
bie ; cel mai bun fundaș, 
Adrian Cucoaneș ; cel mai bun 
mijlocaș, Gheorghe Ghețu ; cea 
mai bună extremă. Adrian 
Burcea ; golgeterul com
petiției, Gelu Mataranga ; 
premiul spectatorilor, Cristian 
Tudorache. Dar iată și alti mi- 
nifotbalisti care au întrunit 
aprecierile spectatorilor : Mihai 
Neacșu. Laurențiu Pândele, 
Alexandru Frățilă. Marin Ze- 
ciu. Dan Ciortan, Eugen Va- 
sile si Remus Rapcea. Va fi, 
oare, vreunul dintre ei, în 
echipa tricolorilor. în anul 
2000 ? ! în ceea ce mă priveș
te. voi fi prezent la întîlnire.

Victor NIȚA

tin Samungi au știut să găseas
că cele mai nimerite soluții pen
tru a le destrăma apărarea ade
sea prea agresivă. Totodată, d-î- 
namoviștii au închis mai bin*» 
culoarele de aruncare la poar
tă, chiar în condițiile în care, 
din minutul 28, ei au evoluat 
doar cu cinci jucători de cimp. 
Dogărescu fiind aiiminat defini
tiv din joc. Au înscris, pentru 
gazde : Roșea și Stupar cîte 8. 
Dedivan 5, Ștefan 3, Dogărescu, 
Jianu și Ion eseu cîte 1, respec
tiv Hofmann 5. Pleitz, Meizke 
și Tam cîte 3, Rheinsberg. Miile, 
Hohne și Handscke cîte 2, No- 
gara și Glase cîte 1. Au arbi
trat : Jean Mateescu și Valter 
Dăncescu.

loan NOVAC

GIMN

bicicletă amfibie. Un fel de 
hidrobicicletă, îndrăznesc
să-mi închipui. „Hidrobicicle
ta nu seamănă deloc cu o 
bicicletă, în timp ce a mea 
este chiar o... bicicletă", ne 
asigură interlocutorul nostru.

Să mai adăugăm că de la 
17 ani (acum are 51), Gh. A- 
dam se poate lăuda cu multe 
sute de mii de kilometri par
curși pe bicicletă în țară și 
peste hotare, care includ 32 
de circuite ale țării și 6 tu
ruri pe șoselele lumii. „Mă 
simt mereu tînăr!", afirmă 
Gh. Adam, un om modest și 
cumpătat la vorbă. Și-1 cre
dem, cum credem că pasiu
nea sa pentru sport îi ’ va 
molipsi pe tot mai mulți ti
neri...

Doina STĂNESCU
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orității dintre interesele echi
pei naționale și cele ale clu
burilor (uneori mărunte, mes
chine) au... cîștigat cei mai pu
țin dispuși la efort, la muncă 
susținută, metodică. S-a igno
rat în mare măsură aportul 
cercetării științifice în obține
rea performanțelor superioare. 
S-a apelat prea des la motiva
ții din afara domeniului strict 
de specialitate, de fapt la pse- 
udomotivații. Or, toate acestea 
și 'încă altele au dus la starea 
de fapt în care ora bilanțului 
olimpic ’88 găsește handbalul în 
afara obiectivului de studiu. 
Trist, dar adevărat.

S-au făcut analize, s-au luat 
măsuri, s-au operat schimbări 
în activul federației responsa
bile de destinele handbalului, 
s-au numit noi conduceri teh
nice la echipele reprezentative. 
Semnele unui reviriment cît 
de cît există, dar sînt încă 
prea mici pentru a considera 
că handbalul românesc este 
într-adevăr într-un proces de 
revigorare. Este adevărat că la 
nivelul schimbului de mîine 
semnele de afirmare sînt ceva 
mai accentuate — locul V la 
Campionatele Mondiale de ti-
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DINAMO, SUPERIOARĂ LUJ DUNDEE UNITED
Remus Bianu, peste ceea ce 
a realizat în club, în hocheiul 
pe gheață, este totdeauna 
receptiv și la cerințele fede
rației, în calitate de antre
nor secund al lotului repu
blican de juniori ?

Dar asemenea exemple, ast
fel de modele de profesori- 
antrenori-educatori prezintă și 
antiteze, la C.S Ș. 2 Bucu
rești. Antrenorii’ de fotbal O. 
Trocan, de pildă, activează 
aici de aproipc 20 de ari. 
N-a furnizat însă nimic va
loros în cel mal popular și 
mai îndrăgit din re sporturi 
„Țși face datoria, nimic ue 
zis, dar lâ cate minime", 
subliniază praf. Nicolae Fc- 
trică, directorul clubului, nu 
iese cu nimic in evident i Ca 
și prof. Lucreții Moise, ele

unasemenea cu 
stagiu îndelungat în 
club : activitate a- 
nonimă, fără ambi
ția de a aduce 
în prim-plan, de 

ie prin CEVA 
prof. Valentin 
poate lăuda cu 

înotători, 
sale

Lucia 
Lucescu, 

Remus Bia- 
lele de edu- 
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element: 
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Socaciu nu se 
„producția" sa de 
.„în 10 ani, din grupele ___
n-a ieșit nici macar un spor
tiv de mare performanță* — 
o spune cu destulă amără
ciune directorul clubului. 
După cum nici pref. Mareei 
Toader, cu o carte de vizită 
cu care se laudă peste let. 
aceea de modelator al tine
rilor hocheiști. nu s-a impus, 
de fel, atenției. „Ceva mai 
mult — accentuează prof. Pe- 
trică — a fost și în culpă fa
ță de colectiv, iu unele defi
ciențe în ținuta sa, pentru 
care a și fost sancționat 
avertisment..."
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Concluzla este clară: 
cuveni mal multă grijă, 
mâți profesori—intrenorl. 
de „cartea de vizită1- perso
nală, care, de fapt, nu este 
numai a fiecăruia, ei implicit 
șl a clubului de elită 
este C.S.ș. 2 București 
care îl reprezentați. 
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, cest adevăr. Or, pentru a-si 

menține o asemenea reputație, 
C.S.Ș, 2 București trebuie ra 
dispună de un colectiv care,

s-ar 
sti
la, ă

-are 
pe 

Aduna- 
unită.i 
pertor- 

a-

în întregul său, să se expri
me la nivelul cerințelor de 
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elevilcr. Altfel spus. fără... 
antiteze.

ORI ÎȘI
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Tiberiu STAMA

DESEMNEAZĂ CAMPIONII
este de natură să ofere specia
liștilor noștri cel mai cuprin
zător tablou al perspectivei 
gimnasticii noastre masculine. 
Fără îndoială, va fi interesant 
să urmărim atît sportivii de 
categoria a IV-a și a III-a, 
categorii în cadrul cărora s-au 
evidențiat de fiecare dată nu
meroși gimnaști de perspectivă, 
dar ne interesează, cu precă
dere, nivelul pe care îl vor 
etala finaliștii de la categoriile 
a Il-a, I și maeștri, din rîndu- 
rile cărora urmează a fi de
semnați componenții de mîine 
ai primei noastre reprezentative.

Reținem de pe lista pârtiei-, 
panților, între altele, numele 
unor tineri de real talent pre
cum Florin Purje, Călin Zaro, 
Nîcu Stroia, Cristian Brezeanu, 
Cătălin Mirean, Dorel Vorin- 
dan, Orlando Oprișan, Ștefan 
Mețac, de la care așteptăm 
confirmarea posibilităților deja 
dovedite.
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promisurile, între jucători și 
antrenori, la cluburi și între 
toți aceștia și colectivele tehni
ce ale loturilor reprezentative. 
Să privim în perspectivă, chiar 
dacă obiectivul nostru imediat 
este revenirea în grupa A. Ti
neretul să aibă un calendar a- 
decvat și pregătire centralizată, 
furnizorul principal de elemen
te pentru prima echipă repre
zentativă să devină tot mai 
puternic și mai bine pregătit. 
Se impune un sprijin mai ac
tiv al organelor județene și 
pentru loturile naționale, asta 
cu atît mai mult, cu cît peste 
50 de săli de cea mai bună ca
litate pot și trebuie să ofere 
cadrul organizatoric și material 
adecvat unei instruiri la cote 
superioare a viitorilor handba- 
liști. Și, nu în ultimul rînd, să 
crească hărnicia și numai cei 
cu adevărat pasionați să facă 
parte din familia handbalului".

Idei și gînduri care trebuie 
să-i anime pe toți cei chemați 
să contribuie decisiv și rapid 
Ia mult dorita și așteptata re
vigorare a handbalului româ
nesc. Campania olimpică din 
1992 să se considere deja de
clanșată, primele rînduri ale 
bilanțului pozitiv dorit în 1992 
(nutrim ferma convingere că 
așa va fi) să fie scrise de pe 
acum.
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(Urmare din pag. 1)

STEAUA - RECITAL
(Urmare din pag I)

de pedeapsă, a expediat min
gea, în plasă, peste unul dintre 
cei mai buni portari ai lumii, 
Rinat Dasacv.

în zadar Konstantin Beșkov, 
antrenorul lui Spartak Mosco
va, reținînd din cele petrecute 
la București, renunțase, pen
tru partida revanșă, ia tinărul 
fundaș Gradilenko. înlocuito
rul acestuia, Surov, n-a putut 
nici el stînjeni „săgeata" Ste
lei, indiferent de zona în care 
fusese lansată.

Am fost tentați să-i ■ atri
buim acestui moment psiholo
gic, reprezentat de minutul (11) 
deschiderii scorului, o impor
tanță mal mare. Miercuri însă, 
pe stadionul lui Dinamo Mos
cova, Steaua a însemnat mult 
mai mult, pregătirea ei temei
nică, sub toate aspectele, in
clusiv .în plan psihologic, a 
vizat întreaga durată a meciu
lui. Numai astfel campioana 
României n-a acuzat, sub nici 
o formă, momentul golului lui 
Kuznețov (înscris în finalul 
primei jumătăți a partidei, la 
puține secunde după ce trans
versala porții lui Dasaev se o- 
pusese unui 2—0 și mai liniș
titor), ea lăsînd impresia că 
așteaptă următoarele 45 de mi
nute pentru a-și relua o ofen
sivă ingenios și variat conce
pută, atacurile elaborate alter- 
nînd cu „contre" tăioase.

Respectînd o anume simetrie, 
un răspuns parcă la golul lui 
Kuznețov, reușita lui Balint 
(servit impecabil de un Belo- 
dedici aflat, din nou, într-o zi 
mare) a încheiat și ea o repri
ză și... un meci tranșat, o dată 
în plus, în favoarea celui mai 
bun.

în anul imediat următor suc
cesului repurtat la Monaco, în 
dauna unei ecMpe en vogue la 
ora aceea. Steaua realizează, 
iarăși, o dublă și strălucită vic
torie în fața urmașei lui Di
namo Kiev, echipa Spartak 
Moscova. .

Adunînd golurile înscrise de 
Steaua, în ambele manșe, obți
nem o cifră (5) care, iată, ne 
reamintește de „Praga". N-a 
fost îritîmplător, așadar, că, a- 
colo, pe terenul lui Sparta, 
campioana Cehoslovaciei, repre
zentanta fotbalului nostru în 
competiția-fanion a bătrînului

După victoria craiovenilor In Cupa Balcanică

IMENSELE RATĂRI AU LIMITAT SCORUL
• Returul partidelor cu Lokomotiv Sofia și Radnicki 

Niș — la primăvară
Miercuri, la Craiova a fost o 

zi cu soare, dar un soare cu... 
dinți, vreme foarte rece, care 
i-a ținut acasă pe foarte mulți 
dintre suporterii „alb-albaștri- 
lor“. Numai vreo 8000 — cei 
mai fideli dintre el — au luat 
loc în tribunele „Centralului", 
pentru a urmări întîlnirea 
(desfășurată într-o organizare 
ireproșabilă, asigurată de con
ducerea clubului) din Cupa 
Balcanică, dintre Universitatea 
Craiova și Radnicki Niș, una 
dintre cele mai în formă echi
pe din campionatul Iugoslaviei 
(participă la disputa pentru 
locurile fruntașe). Iar ei, cel 
care au absentat — și n-ar fi 
trebuit, pentru că noua echipă 
a Craiovei are nevoie de pre
zența lor în tribune — au ce 
să regrete, fiindcă „U“-le pre
gătit de Sorin Cîrțu șl Nicolae 
Zamfir a jucat, în primele 65 
de minute, foarte bine: cu 
multă siguranță în apărare

| ADMINISTRAȚIA DE

I© După cum se știe, astăzi 
vineri, 11 noiembrie, va avea loc 
tragerea obișnuită LOTO a săp- 

tămînii. Operațiunile de tragere

Ivor avea loc în București, în sa
la clubului din str. Doamnei nr. 
2, începînd de la ora 15,50.

© Nu uitați că NUMAI AS- 
1TĂZI și MÎINE sînt zilele care 

ne mai despart de TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică, 13 noiem
brie, precum și de concursul 

I PRONOSPORT de la sfîrșitul a-
cestei săx>tămîni,

O După cum am mal anunțat, 
omologarea cîștigurilor oferite la 

I concursul intermediar PRONO
SPORT de miercuri, 9 noiembrie, 
va fi dată publicității (inclusiv la

Șl ÎN DEPLASARE 
continent, Cupa Campionilor 
Europeni, a dovedit o eficiență 
în joc și, ca un corolar, o 
eficacitate proprie echipelor 
mari, cu o personalitate dis
tinctă, indiferent de „scena" 
pe care se produce.

Recunoscîr.du-i neta superio
ritate. conducătorii șl antreno
rii lui Spartak Moscova i-au 
felicitat. în med sincer, pe an
trenorii și jucătorii români, u 
rîndu-le succes mai departe.

Ne-ani reamintit, la cabine 
de un alt moment similar care 
a marcat sfîrșitul partidei-re- 
tur cu formația Sparta Praga, 
cîp.d antrenorul acesteia’. Jara- 
binsky, înfrîngîndu-și tristețea, 
spunea următoarele : „Urez în 
continuare mult succes Stelei. 
Noi victorii ale ci, în această 
ediție a C.C.E.. nc-ar consola 
în bună măsură. Ne-ar întări 
sentimentul care ne încearcă și 
anume acela că am fost elimi
nați de o echipă superioară 
nouă în momentul de față".

Antrenorii adevărați sint sin
ceri atît la necaz, cit și la 
bucurii. Anghel Iordănescu nu 
putea să-și ascundă, firește, 
satisfacția la reîntoarcerea lui 
pe banca conducerii tehnice, o 
revenire care a coincis cu o 
spectaculoasă victorie. Ne-a 
rugat, și iată o facem, să mul
țumim, în numele lui, tuturor 
acelora care au contribuit la 
frumoasa' seară de pe ,.Dinamo 
Moscova", jucătorii, antrenorii- 
colegi. Dumitru Dumitriu III și 
Radu Trot, conducătorii secției 
și ai clubului, ai federației de 
specialitate și, nu în ultimul 
rînd, suporterii, cei cîteva sute 
care au încurajat din toate 
puterile, din tot .sufletul lor, 
formația favorită.

UN NUME TRANSFORMAT
(Urmare din pag. 1)

de a construi meticulos, fără 
momehte de pripeală sau pani
că. o izbindă întru totul meri
tată, rod al unui splendid e- 
fort colectiv, al unei stări de 
spirit la care au fost conec
tați, fără excepție, toți jucă
torii. în partida de ieri, un 
rol important l-a deținut, in
sistăm, tocmai răbdarea. Bine 
îndrumată și mobilizată, Victo
ria n-a acuzat ratările consem
nate pînă la pauză, cînd Ur
sea în min. 7 („bombă" mili
metric peste bară), tot el în

(remareîndu-se, prin intercep
ții și deposedări corecte, N. 
Zamfir și Săndoi), cu acțiuni 
de atac gîndite, inteligent „fil
trate" de Gică Popescu și 
Geolgău, care au creat breșe 
în apărarea puternicilor Ban- 
kovici și Kuzmanovici. Numai 
lipsa de concentrare și alege
rea celei mai eficiente execuții 
în faza de finalizare au
privat echipa gazdă de un
avantaj substanțial, pe care
l-ar fi putut realiza pînă la
pauză, dar Ghiță, Gică Popes
cu, Biță, Săndoi șl Irimescu au 
irosit uriașe ocazii de gol. Du
pă cum se vede, jucători din 
toate compartimentele echipei, 
ceea ce argumentează în plus 
(alături de raportul cifrelor 
primei reprize : 14—4 Ia șu
turi, 7—0 la cornere) superiori
tatea jucătorilor craioveni. Și 
în prima parte a reprizei se
cunde, Universitatea a evoluat 
bine, avînd trei mari ocazii de 

STAT LOTO-PR()\(ISP(>HI IMORMFAZA
radio, pe programul I, sîmbătă, 
la ora 8,55). In ceea ce privește 
rezultatele oficiale ale concursu
lui, le reproducem mai , 3=. t. 
Spartak Moscova — Stca jă Bu u- 
rești 2; 2. Dinamo 3ucure;*i — 
Dundee United X; 3. F.C.
— P.S.V. Eindhoven 1; 4. Stea
ua Roșie Belgrad — AC. Milan
— ANULAT; 5. A.S. Monaco — 
F.C. Bruges 1; 6. R.S.C. Ande^- 
lecht — F.C. Malines 2: 7. Lecn 
Poznan — F.C. Barcelona X: 8. 
Panathinaikos Atona — Sredei 
Sofia 2; 9. Metalist Harkov — 
Roda Kerkrade X; 10. Ath_etir 
Bilbao — Juventus Torino 1: li 
Dunajska Streda — Bayern 
Mtinchen 2; 12. Waregem — Dy

ain partea scoțienilor, era con
știentă ca drumul, calificării va 
fi presărat cu multe obstacole. 
Fiindcă întotdeauna meciurile 
de acasă sint cele mai grele. 
Noi știam ce poate echipa iui 
Mircea LucCscu si a lui FI. 
Chcran, frumoasa ei ascensiu
ne din această toamnă, acumu- 
iări_e ei pe planul organizări 
jocului o îndreptățeau să fie 
încrezătoare in realizarea obiec
tivului propus — calificarea ir 
sferturile de finală ale Cupe. 
Cupelor. Dar. așa cum a de
marat partida de miercuri, 
Dinamo le-a dat parcă și mai 
mult curaj scoțienilor. Dina- 
moviștii au făcut greșeala să 
se grăbească din start pentru 
a ajunge la poarta lui Thom
son , a apărut locul individual 
in dauna celui colectiv (Lupu. 
Vaișcovlci), la presingul prac
ticat de scoțieni s-au comis 
greșeli la serviciu. Au apă
rut, firesc, inhibarea, la unii 
dintre jucători, chiar tracul, 
crisparea, ceea ce în prima 
parte a întîlnirii a „blocat 
■mecanismul de joc al forma
ției din Șos. Ștefan cel Mare. 
Nu este exclus ca în subcon
știentul echipei să se fi strecu
rat în acele momente grele și 
acea teamă din trecuta partici
pare în Cupa Cupelor, cum că 
desprinderea pe teren propriu 
este foarte grea. Această teamă 
are la bază și o explicație în
temeiată — noua echipă a lui 
Dinamo, reconstruită din mers, 
abia începe să capete experien
ța internațională .necesară unei 
astfel de competiții continenta
le. O motivație care se reali
zează în timp, de la o ediție 
la alta a cupelor continentale 
Dinamo avînd astfel de dispo
nibilități.

în repriza a doua, aici este 
meritul echipei, treptat-treptat 

min. 10 si. mai ales. Culcear 
în min. 24 (șut slab dintr-o 
poziție ideală) s-au găsit la un 
singur pas de gol.

La reluare, introducerea lui 
Zare ca „libero", lîngă un ex
celent Mirea, a impus o „mu
tare" care se va dovedi salu
tară. întrucît „urcarea" lui C. 
Solomon în linia de mijloc a 
garantat un plus de maturita
te si. totodată, mai multă for
ță de atac. Logic, golul care tot 
plutise în careul lui Șatunkie- 
vici a venit în min. 54, C. SO
LOMON transformînd cu abili
tate lovitura de la 11 m acor- 

a-și mări avantajul (la capătul 
unor combinații realizate în 
mare viteză), după care a scă
zut tempoul, permițind apără
rii supraaglomerate a lui Rad
nicki mai multe momente de... 
respiro, iar lui Lukici — un 
atacant extrem de periculos — 
să întreprindă cîteva raiduri 
surprinzătoare și periculoase 
spre careul lui Crișan.

Finalmente, Universitatea și-a 
trecut în cont cele două punc
te în fața unui adversar care 
a mizat totul doar pe cartea 
apărării (obligat și de forcin- 
gul echipei din Bănie), dar 
pentru a emite pretenții se
rioase la primul loc al grupei, 
va trebui să abordeze meciu
rile retur cu Lokomotiv Sofia 
și Radnicki Niș numai cu gîn- 
dul la victorie, luînd (de ce 
nu ?) exemplul echipelor noas
tre din cupele europene si al 
reprezentativei naționale din 
preliminariile C.M. Grupul ei 
de internaționali (cu experien
ța pe care el o au) — pe de 
o parte, și generația celor ti
neri (cu talentul demonstrat de 
mai multe ori) — pe de altă 
parte, ne dau dreptul să consi
derăm că Universitatea poate 
(și trebuie. în contextul ac
tual al fotbalului nostru) să 
pășească în finala întrecerii.

Laurențiu DUMITRESCU

namo Drcsda 1; 13. A.S. Roma — 
Par.izan Belgrad 1. Fond de cis- 
tiguri: 1.953.344 din ?are 53.374 
reoort la cat. L

CÎSTIGL’R.LE TR.XGERII LOTO 
DIN 4 NOIEMBRIE : cat. 1 Î 
1 variantă 25°<i — autoturism Da
cia 1393 : cat. 2 : 1 variantă 100 > 
a 17.175 lei și 11 variante 
a 4.294 lei : cat. 3 : 14.50 varian
te a 4.442 lei : cat. 4 : 39 varian
te a 1.651 lei : cat. 5 : 112.50 va
riante a 572 lei ; cat. 6 : 229.75 
variante a 280 lei ; cat. X : 
1.238.75 variante a 100 lei. Reoort 
la categoria 1: 73.273 lei. Auto
turismul „Dacia 1300" a revenit 
participantului Ioan Chioară din 
Timișoara. 

lucrurile au început să intre 
in normal. Dinamo Și-a impus 
jocul ei calculat, și-a creat 
bune ocazii de gol. (la acest 
capitol a fost net superioară 
adversarei sale), dar, din păca
te. ratările s-au ținut lanț, 
ceea ce a sporit starea emo
țională din teren și. din tribu
ne, făcînd ca acest meci să 
aibă chiar o turnură dramati
că in finalul său. Ne referim 
ia acea greșeală de marcaj din 
taza fixă pe care Beaumont a 

o (unde a fost „păzi
torul" său ?, și ce ezitare 
a . avut portarul Stelea, el, 
care Ia Dundee, a fost ma
gistral in cîteva rînduri !). 
Cum se știe, Dinamo a forțat, 
respingînd prelungirile sau lo
viturile de la 11 m, și forcin- 
gul ei din final s-a concreti
zat pe tabela de scor prin acel 
necruțător șut al lui Mateuț, 
„omul care aduce golul" la na
țională și la echipa sa de club.

Da. miercuri a fost un meci 
greu pentru Dinamo, dar tră- 
gînd linie peste cele două man
șe ale turului doi trebuie să 
spunem, că una peste alta E- 
CHIPA NOASTRĂ S-A CALI
FICAT ABSOLUT MERITAT 
ÎN FAZA SUPERIOARĂ A 
COMPETIȚIEI CONTINENTA
LE. Ea a trecut mai bine peste 
momentele grele ale celor două 
jocuri, a știut să puncteze de
cisiv în deplasare, acolo, unde 
se hrtărăsc. deseori, califică
rile în astfel de competiții, a 
fost superioară lui Dundee, 
fiindcă, in careul lui Thomson, 
și-a creat mult mai multe o- 
cazii de a înscrie (atît pe Tan- 
nadice Park, cît și la Bucu
rești).

Pentru această frumoasă 
pată de culoare (citește califi
carea) pusă pe tablou) toamnei 
fotbalistice românești, Dinamo 
merită calde felicitări si... 
DRUM LUNG 1N CUPA CU
PELOR.

ÎN RENUME
dată de arbitru în urma faul
tului comis de Derkaci asupra 
lui Cojocaru. Din clipa aceea, 
intuind că nu mai are nimic 
de pierdut. Dinamo Minsk a 
căutat să iasă din „încercuire", 
dar a fost și tîrziu, și zadar
nic. Tot Victoria a rămas stă- 
pînă pe joc, harnică și dezin
voltă, continuînd să atace, dar 
și, din păcate, să rateze des
prinderea pe tabela de marcaj, 
în min. 68, Damaschin I, o- 
portun „văzut" de Coraș, s-a 
grăbit, pentru ca, în min. 78, 
balbnul trimis cu sete de Zare, 
dintr-o lovitură liberă de Ia 
17 m (pentru fault la Coraș). 
să lovească stîlpul porții lui 
Șațunkievici ! Și așa. pe fon
dul superiorității fotbaliștilor 
bucureșteni, s-a auzit fluierul 
final al arbitrului V. Vujoviei, 
consfințind un succes și, impli
cit, o calificare limpezi, cuve
nite. răsplătite cu aplauze de 
cei peste 10 000 de spectatori.

Vaso Vujoviei din Iugoslavia, 
ajutat la linie de Dușan Colici 
și Rajko Foliei, a bon-dus' foar
te bine garniturile :

VICTORIA : NIȚU — COJO 
CARII. C SOLOMON, MIREA. 
TOPOLINSCHI — URSU (min. 
46 ZARE), D. DANIEL, UR
SEA, CORAȘ — CULCEAR 
(min. 70 LAIȘ), DAMAS»- 
CHIN I.

DINAMO: ȘATUNKIEVICI— 
RODNENOK, Metlițki (min. 60 
Antonovici), PAVLIUCIK, Go
monov (min. 75 Sokol) — Și- 
roki, Zigmantovici, GOȚMA- 
NOV, ALEINIKOV - Derkaci, 
Gurinovici.

Urmînd să revenim asupra 
întîlnirii, încă o dată, bravo 
Victoria !

DUMINICĂ, 13 NOIEM
BRIE, SE OFERĂ O MARE 
OCAZIE DE A SE CÎSTIGA 
AUTOTURISME SI BANI. IN- 
CLUS'V CU DOUA NUME
RE. PENTRU O TAXĂ DE 
PARTICIPARE DE NUMAI 10 
LEI !

DUMINICA
tragere _

10R>&
participați cu cit ms 

multe biietei



EXPOZIȚIE 
OLIMPICA

MADRID, 10 (Agerpres). La 
Barcelona, gazda din 1992 a 
Olimpiadei de vară, se va des
chide In curind o Tiginaiă ex
poziție In care vor fi prezen
tate desene, picturi, afișe, 
sculpturi, realizate de sportivi 
celebri. Printre autori se nu
mără și fosta campioană olim
pică la săritura in înălțime, 
italianca Sara Simeoni. a cărei 
lucrare? apreciază specialiștii, 
are șanse să obțină premiul 
vernisajului.

PE TERENURILE DE TENIS
NEW YORK, 10 (Agerpres). 

Primele partide disputate în 
turneul internațional feminin 
de tenis de la Chicago s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Helena Sukova (Ceho
slovacia) — Carne Cunnin
gham (S.U.A.) 6—2, 6—1: Na
talia Zvereva (U.R.S S.) — An
gelica Gavaldon (Mexic) 6—1, 
6—0 : Zina Garrison (S.U.A.) 
— Halle Cioffi (S U A.) 6—3,
6—3; Lori McNeil (S.U.A.) —

„SPORTUL
ȘI PACEA41

MONCHEN. 10 (Agerpres). In 
luna ianuarie, anul viitor, la 
Institutul Tehnic din orașul 
vest-german Darrrstadt va a- 
vea ioc congresul -Sportul și 
pacea*, orgarizat din inițiativa 
asociației vest-germane -Spor
tivii si sportivele, pentru pace, 
împotriva rachetelor nucleare* 
Pe agenda de lucru a Congre
sului sint înscrise probleme le
gate de acțiunile sportivilor 
pentru pace, cooperare, dervol- 
voltarea relațiilor sportive «■- 
ternaționale.

Claudia Kohde (R.F. Germa
nia) 6—4, 6—1.

LONDRA, 10 (Agerpres). în 
primul tur al turneului inter
național de tenis de la Wem
bley, contînd pentru ..Marele 
Premiu”, jucătorul suedez Jo
nas Svensson l-a eliminat cu 
6—0, 6—0 pe americanul Marty 
Davis, elvețianul Jakob Hlasek 
a dispus cu 6—0, 6—1 de mexi
canul Jorge Lozano. Jim Cou
rier (S.U.A.) 1-a întrecut cu
6—2. 7—5 pe Thierry Tulasne 
(Franța), iar Robert Seguso 
(S.U.A ) a cistigat cu 6—3, 
5—7, 6—4 partida cu Magnus 
Gustafsson (Suedia).

NOU RECORD
MONDIAL ACVATIC
HAVANA. 10 (Agerpres). In- 

tr-o tentativă efectuată tn 
insula Cayo Largo, sportivul 
cubanez Francisco Ferrera a 
stabilit un nou record mondial 
de scufundare submarină (fără 
tub de oxigen), coborind la a- 
dlncimea de 69 m. Vechiul re
cord era de 67 m.

VALOARE ---------------------------------------------------------------------- -
A surprins tin recent 0—6, cu care Mats Wllander, „nr. 1“ la 

zi în lume, a cedat un set juniorului Niklas Kulti, la Stockholm. 
Însuși Wilander s-a arătat extrem de mirat : „Nu-ml amintesc cine 
ml-a mai luat un set la zero!". Surprinderea e numai pe jumătate 
motivată, pentru că Niklas Kuiltl este suedez : școala din această țară 
nu se dezminte, „scotînd” la ramnă, mereu, tenismeni a-uten-t'ci. 
tn al doilea rind, vtrsta de 17 ani (a Iul Kulti) este una a afir
mărilor în marele tenis : celui care nu a ajuns să lupte cu un 
Wllander de la egal la egal cum să cîștige Wlmbledonul. după mode. 
Iul lui Becker, II rămln cam puține șanse să prindă vreodată pri
ma jumătate de „sută” a clasamentului ATP...
------------------------------------------------------------ PROFESIONISM
Ne vine știrea celei de a patra amînărl (toate din cauza camnio

nului) a meciului pentru titlul mondial al greilor, dintre Tyson 
și englezul Bruno. Mai întîi di-n cauza unei vacanțe prelungite ; 
apoi, pentru că „bursa** nu i-a convenit ; în septembrie s-a bătut, 
ca un borfaș, la ușa unui bar de- noapte și și-a fracturat mina : î.n 
fine, la jiumai 9 luni de la căsătorie, frumoasa actriță Robin Gi
vens i-a intentat un proces de divorț. Pentru toate astea, „Mare’e 
Myke** nu poate părăsi, cu nici un chip, America, pentru a-1 în- 
tîlni, la Londra, pe Frank Bruno. Europeanul insă a găsit soluția : 
„îl «anunț pe Tyson că vin eu la el. oferindu-i avantajul de a boxa 
acasă !**. Numai că, în același timp, a anunțat și prețul pentru 
care e dispus să treacă Oceanul.
REPLICA ------------------------------------------------------------------------
Acum trei săptămîn! se anunța — reflex al evenimentelor neplă

cute de la Seul — că la Jocurile Olimpice ale handlcanațllor fizic 
care urmau să înceapă în același oraș, aveau să se efectueze con
troale anti-doplng. Probabil că multi dintre cei ce au auzit sau au 
citit știrea s-au întristat șl pe bună dreptate : o asemenea eventu
alitate nu trebuie luată In seamă de vreme ce este vorba desnre 
oameni pentru care acel (din păcate uitat) principiu coubertinian 
al participării rămîne mai important decît victoria. Excesul de zel 
a primit, de altfel, unica replică normală — nici un caz pozitiv...

Rd. T.

ECHIPAJUL CAMPION LA RALIURI
(Vrmart CUT. MO U

fall, restul pe drumuri special 
alese, nemodernizate), cu cele 
27 controale, orare, dar mat 
ales cele 25 de probe de clasa
ment pentru departa’are. acest 
raliu dificil — s-a alergat de 
la ora 9 dimineața pină la ora 
20,18 ; s-a mers uneori pe por
țiuni înghețate pe care cu greu 
poți stăpîni o mașină... dezlăn
țuită — a hotărit : în acest an 
cel mai bun echipai, cu rezul
tatele cele mai frumoase, este 
al întreprinderii din Pitești, cel 
format din Șt. Vasile si O. 
Scobai, de fapt si cîștigătorul 
Raliului Castanelor.

Ce s-ar mai putea spune des
pre ultima întrecere ? Consem
năm doar cîteva fapte mal in
teresante : din cei 66 concureuți 
aflați la start, doar 48 au ter
minat cursa : traseul concursu
lui, cu plecare tsi sosire) din 
Baia Mare, a trecut intre alte
le. prin localitățile . Baia Sprie
— Mara — Boteni — Budesti
— Cavnic — Blidari — Poiana 
Soarelui — Izvoare: principalul 
favorit echipajul L. Ba Unt — 
C. Zărnescu. a... Ieșit In decor 
și nemaipuțind continua cursa, 
a abandonat Rezuiute : clasa
ment general — 1. S. Vasile — 
O. Scobai, 2. F. Nuti — R. Du- 
mitriu (Unirea Tricolor). 3. L 
Mălăuț — D. Ionescu : grupa 
,.C 2” — 1. F. Nută — R. Du
mitrul, 2. M. Bucur — AL Mol
dovan (I.A.T.S.A.), 3. AL Kiss
— N. Hâncu (Rutierul Brasov) ; 
gr. „C 1“ — 1. S. Vasile — O. 
Scobai, 2. I. Mălăuț — D. lo- 
nescu, 3. N. Andrei — N. Maă- 
can : gr. „A” — 1. P. Cojocaru
— E. Pop, 2. C. Duval — Gh. 
Nemeș. 3. C. Bușulescu — L 
Dicoi (toți Oltcit Craiova): e- 
chlpe : 1. I-A. Dacia Pitești 2. 
2. I.A.T.S.A. Pitești, 3. Oltcit

CUPEU EUROPENE

PREZENTE
• Aii, tragerea la sorți

E
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„SPORT $1 MEDICINA"
La începutul acestei luat la Lausanne »-au 

desfășurat lucrările celui de al 29-lea Congres 
al Adunării Generale a Federațiilor Soov-Jve 
Internaționale. Tema nrlncloală a fost „Sport 
șl medicina*. Discuțiile ș-au referit la trauma
tologia sportivă, la recuperarea accidenta- 
tilor șl. tn mod special, la problemele legate 
de lupta împotriva dopingului.

Dar apropo de lupta antidoping. Federația de 
judo din R.F.G. a luat măsura ca înceotnd 
chiar din acest an să fie introdus controlul 
antidoping și în competițiile interne.

Una dintre cele mat 
grele sl mal pretențioase 
Probe ale atlef'smtilnt 
este cea de decatlon 
Pentru a aborda eu 
succes această probă » 
onobelor un sportiv 
trebuie să fie în măsu
ră să facă fată cit mat 
bine la patru alorvă-' 
(IOT m, 400 m. 110 m» 
Sl 1800 mi. la trei să
rituri (Tunrime. înă’t’- 
me s’ nrăilnă) sl la

DECATLONUL IDEAL
trei 
tate.
Pentru aceasta 
"v doar ea el

aruncări 
disc șl

(greu- 
sulltâl. 
trebuie 

. ___ __ „ să fie
bine dotat, el șl exce
lent nr-gătlt. Record"' 
mondial (realizat la 
3.0. din 1984) 
britanlcutul Th—-«„n jn, 
cu 8798 n. El 
ma‘ -«""ezentatlv din. 
tre de-atlonlstli lumii 
oalmaresut său soc

anarii*»
Daley

30.7.19581 
este ceî

in Cupa U.E.F.A.
ținătoril trofeului au clștigat pri
ma manșă cu 5—01 Portughezii 
au punctat prin Aguas (In prima 
repriză) și Domingoș. Și alte ca
lificări scontate : Werder Bre
men, l.F.K. Goteborg și foarte 
probabil Beai Madrid, învingă
toare In deplasare cu 1—0 (cu 
Gornik Zabrze), al cărei rezultat

penally I 
la 

cu

Echipajul caatpăou absofag ha 
„Raliul Bueomcf”. *e 

ifrxat ursa rîr—zfm 
Foto : AL SOVOG YI — Oradea

O și Sonor.

eoe spot

1

1«» p. grec-
17.4» m
Klrv (R.D.G.) 
93» p. Înălțime

§

§
S

— 45.4 «

fc :m» rs c : lie me 
— .3 94 s 1TW Bast
rUR-S-S-l te 19*7. 993
O. -tar — S234 m A- 

Gr*t>eulok 
(C.RJ S.) :Vri. 9-7
a. n tei — 5 .79 m 
Ujz Bri-t>t (S.U.A.» tn 
im mt o. suhtă — 
7V» m Mikael Olan- 
der (Suedia) in '997 
1T4 a. 15« m — 4:69.2 
Pekka Suviti* (Ftalan- 

in I91X 951 D. Ar 
tL des’vur. foarte fru
mos Iar un astfel de 
rer-:Ha* obținut de un 
singur om. doar intr-un 
con-mr*. este. prac
tic țmnosfbH 1...

NU DOAR ALERGĂTORII—
Tn 1968. H Jocurile Ollmoice din Mexico, spor

tivii din Kenva au obținut ortmele lor snccese 
ollmnlee : trei medalii de aur. In 1972. la 
MOn'-hen kenvenll au avut campioni o'lm''!cl 
ne Kelno (300 m obst.) sl echipa de ștafetă de 
4Vton m 'ar tn 1984. la Los Angeles, ne Inl'ns 
Korir (3000 m obst’. Recent, la SeuL alergăto- 

kenvent au fost din nou ia înălțime, obti.
snlendlde succese. Pentru orlma 

oară. însă, ta I.O. «88 au strălucit nu noma! 
siorwstorll. el și un boxer din Kenya. Ro^-rt 
Wanrlla. care a clstlgat titlul ollmnic la cat. 
sem'mHlocfe. In finală ri l-a tntrecut prin K.O. 
ne francezul Boudouanl.

RubrîcS realizată de Romeo V11*0^

au ne-a parvenit ptnâ la închi
derea ediției. Deci se cunosc a- 
proape toate echipele calificate, 
după meciul dintre Steaua Roșie 
Belgrad — Milan, care miercuri 
seara a fost întrerupt in min. 61 
din cauza cețli șl arbitrul vest- 
getrnan Pauli a hotărit Întreru
perea meciului, la scorul de 1—0. 
pentru echipa Iugoslavă (gol 
marcat ta min. 50 de Savlcevicl, 
după care italianul Virdis a fost 
eliminat de pe teren. Iar Ance
lotti a primit al doilea cartonaș 
galben). In asemenea condiții, 
gazdele erau aproape de califi
care—

Joi medul s-a rejucat tn În
tregime și victoria a revenit 
formației A.C. Milan, cu 5—3 după 
prelungiri și loviturile de la 
11 m. După 120 de minute scorul 
a fost de 1—1, prin golurile 
marcate de Van Basten (min. 
35) șl Stoikovici (min. 38). Ita
lienii au evoluat fără Virdis și 
Ancelotti (suspendați) dar cu o- 
landezii Gulllt (Intrat pe teren 
in min. 40 în locul Iul Donadonl 
— acddentat), Van Basten și 
Rljkaard.

In Cupa Cupelor. Intîlnirea din
tre Leeh Poznan șl F.C. Barcelo
na (în tur 1—1) s-a încheiat tot 
cu scorul de 1—1 (Kruszsczlnski, 
respectiv Fernandez), după 120 de 
minute. Au urmat loviturile de 
la 11 m. La 4—4, polonezii 
ratat (Zubizarreta a reținut ba
lonul), după care spaniolii

au

au
$

s

§

transformat ultimul
F.C, Malines s-a Impus și 
Bruxelles, de data aceasta 
2—0 în fața lui Anderlecht (Er
win Koeman și Ohana), ca 
Sredeț la Atena cu Panathinai- 
kos - - —
85).
prin 
rezo

In 
tinua în acest an cu etapa 
treia) am consemnat două victorii 
ta deplasare. Midlothian 1—0, cu 
F.C. Austria la Vlena (Galloway) 
șl Bayern Munchen la Dunajska 
Streda (2—0, goluri Înscrise de 
Thon dintre care unul din pe
nalty). Echipe de renume și-au 
mal înscris numele pe lista ca
lificatelor: Internazionale, Ju
ventus, Napoli, Roma, F.C. Koln 
ca să enumerăm doar ci te va, în 
timp ce altele au părăsit arena, 
printre care Sporting Lisabona, 
Glasgow Rangers și Benfica... să 
așteptăm deci. azi. tragerea la 
sorți a meciurilor din „optimi”, 
iar ta decembrie pe cele din 
C.C.E. șl Cupa Cupelor, ale căror 
„sferturi” sînt programate - în 
martie '89!

Ion OCHSENFELD

Șî
ii—0, 11 m, Penev, tn min. 
Sampdoria cu Jena (3—1), 
punctele Iul Vlerchowod, Ce- 
și Vialli, respectiv Raab. 

Cupa U.E.F.A. (care va con- 
a

ALTE REZULTATE J ECHIPE
LE CALIFICATE

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Steaua Roșie Belgrad — A.C. 
Milan (ta tur 1—1), 3—5: F.C. Porto

— P.S.V. Eindhoven (0—5). 2—0 ; 
A.s. Monaco — F.C. Bruges 
(0—1), 6—1 ; Meciul Rea! Madrid
— Gornik Zabrze (în tur 1—0) 
s-a disputat aseară tîrzlu. Re
zultatul nu ne-a sosit pînă la 
închiderea ediției. ECHrPELE CA
LIFICATE : A. C, Milan, Galata- 
saray, Werder Bremen, P.S.V. 
Eindhoven, Steaua București, 
I.F.K. Goteborg, Monaco, Real 
Madrid (sau Gornik Zabrze).

CUPA CUPELOR
Aarhus (Dan.) — Cardiff City 

(2—1), 4—0. ECHIPELE CALIFI
CATE : F.C. Malines, Dtaamo 
București, F.C. Barcelona, Sa-tn- 
doria, Eintracht Frankfurt, Sre
deț Sofia, Aarhus, Roda Ker- 
krade.

CUPA U.E.F.A.
Glasgow Rangers — F.C. Kiiln 

(0—2), 1—1; Waregem — Dynamo 
Dresda (1—4), 2—1; Benfica — 
F.C. Liăge (1—2), 1—i ; Servette 
Geneva — Groningen (0—2), 1—1, 
Victoria București — Dynamo 
Minsk (1—2), 1—0. Partida dintre 
Belenenses — Velez Mostar (în 
tur 0—0) s-a jucat aseară tîrziu. 
Rezultatul nu ne-a sosit pînă la 
InOhiderea ediției. ECHIPELE CA
LIFICATE: Real Sociedad San 
Sebastian. Heart Midlothian, Na
poli, V.f.B. Stuttgart, Girondina 
Bordeaux, F. C. K81n. Juventus 
Torino, Bayern MOnchen, Dyna
mo Dresda, Pailoseura Turku, 
Internazionale, F.C. Llftge, Gro
ningen, A.S. Roma, Belenenses 
(sau Velez Mostar), Victoria Bucu
rești.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET « La Belgrad, 

med retur pentru 
masculină „Cupa ~~ 
pa locală Steaua 
cut cu scorul de 
formația PAOK 
calificat în turul 

box • Italianul 
reză, Sumbu Patrlzio Kalambay 
șl-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria mlilocle

___ în 
competiția 

Koracl». echl- 
Rușle s irtre- 
K-7Ș (41—36) 

Salonic sl s-a 
următor.

de origine zal-

(versiunea WBA), învlngîndu-1 
prin k.o., în repriza a 7-a. ne 
americanul Doug Dewitt. Me
dul s-a disputat la Monaco.

RUGBY • In continuarea tur
neului pe care 11 întreprinde tn 
Franța, selecționata Argentine! a 
jucat la Melun cu formația Join- 
vllle. Rugbyștli argentinieni au 
obfinut victoria cu scorul de 
35—15 (9—3).
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