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(aliiicarca Victoriei - IoQicâ absolut meritata

O FEREASTRĂ LARG DESCHISĂ
SPRE EUROPA

Meciul dintre Victoria și Di
namo Minsk a fost ceea ce se 
și aștepta să fie: o întrecere 
aspră, bărbătească, tensionată, 
de-a lungul căreia echipele au 
părut, logic, mai puțin intere
sate de spectacol și mai mult 
de realizarea calificării. Asta e, 
de regulă, soarta partidelor de 
„quitte ou double", în care to
tul se joacă pe muchie de cuțit 
și fiecare eroare costă imens. 
Ne-am temut, ca să fim sin
ceri, că Victoria, aflată încă în 
situația de a acumula expe
riență internațională, se va re
pezi asupra adversarului, cău- 
tînd să lichideze cit mai repe
de handicapul golului de la 
Minsk. Asta ar fi însemnat, 
nu-i așa ?, împingerea tuturor 
liniilor către poarta lui Șatun- 
kievici, dar și, reversul meda
liei, lăsarea unor spații mai 
largi de manevră pentru fotba
liștii sovietici, recunoscuți 
(Goțmanov și Gurinovici înde
obște) pentru abilitatea lor de 
a exploata o anumită „liberta
te de acțiune". Ei bine, spre 
lauda ei, a antrenorului Florin 
Halagian, echipa bucureșteană 
nu s-a năpustit, ci — ca un 
șahist valoros și inspirat — 
și-a calculat fiecare mișcare, 
atacînd viguros, dar și menți- 
nînd in ariergardă un număr 
de jucători suficient pentru a 
evita orice neplăcere. Altfel 
zis, Victoria și-a construit suc
cesul și, implicit, calificarea 
„din aproape în aproape", su- 
punîndu-și partenerul unei pre
siuni constante și prelungite, 
care nu avea — socoteala de la

susțină o asemenea „partitură", 
lui Halagian nu l-ar fi ajuns, 
credem, un jucător sau doi în 
excelentă dispoziție. Ii trebuia 
o echipă ordonată, devotată, 
harnică și, element important, 
răbdătoare. întrucit, după pă
rerea noastră, jocul răbdării a 
fost, joi, unul decisiv, fiecare 
garnitură nefăcînd altceva, pe 
fondul unei încărcături nervoa
se mărite (din păcate) și de 
duritățile oaspeților (fiecare 
intrare a lui Meltitki a însemnat 
fault!), decît să aștepte eroarea
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cabină s-a potrivit ca o mănu
șă — cum să se încheie altfel 
decît prin golul visat. Ca să

Putea fi, din această fază, 2—0 pentru Victoria, dar balonul, 
expediat de Zare, a intilnit bara Foto : Aurel D. NEAGU

Mîine, în Divizia A la fotbal

O ETAPĂ CU... 9 PUNCTE
• Steaua, in formă deosebită, intilnește o formație („U") cu 
bune evoluții in deplasare • La Galați, o partidă echilibrată, 
ca toate intilnirile Oțelul — Rapid • Pe Litoral, constănțenii 
sint deciși să nu mai irosească - in fața „a!b-negrilor“ din 
Capitală — punctele agonisite cu trudă pe alte terenuri * 
Echipa pregătită de N. Vătafu și I. Munteanu, in fața unei 
formații care se „închide" bine și contraatacă tăios • După 
frumoasa ei calificare in premieră, Victoria pornește ca fa
vorită in partida cu F.C. Inter • La Moreni un meci in care 
Flacăra are prima șansă • Pe „Municipalul" brașovean, 
Universitatea Craiova intilnește echipa fostului ei „libero", 
Costicâ Ștefănescu • Misiune foarte grea pentru echipa lui 
Klein și Gabor in confruntarea cu liderul clasamentului • 
„Lanterna" primește vizita unei formații care, și in campionatul 

trecut, a jucat foarte bine la Tg. Mureș

DE ATRACȚIE
CLASAMENTUL

1. DINAMO 11 1! 0 0 47-11 22
2. Steaua 11 11 0 0 33-12 22
3. Victoria 11 7 1 3 28-18 15
4. F. C. Inter 11 6 1 4 15 18 13
5. „U" Craiova 11 5 2 4 20-18 12
6. Flacăra 11 4 3 4 17-15 11
7. „U“ Cj-.Nap. 11 4 3 4 12-15 11
8. F. C. Olt 11 3 5 3 11-16 11
9. Ccrvinul 11 4 2 5 14-18 10

10. F. C. Argeș 11 4 1 6 13-12 9
11. F.C.M. Brașov 11 4 1 6 16-18 9
12. Sportul Stud. 11 4 1 6 17-21 9
13. Rapid 11 4 1 6 11-23 9
14. F. C. Bihor 11 3 2 6 11-10 8
15. F. C. Farul 11 3 2 6 10-12 8
16. Oțelul 11 3 2 6 9-21 8
17. S.C. Bacău 11 3 1 7 15-23 7
18. A.S.A. Tg. M. 11 1 2 8 5-23 4

Mîtne, la Craîova, meciuî-retur

în C.C.E.- la volei (f)

UNIVERSITATEA C.F.R.-DINAMO TIRANA
Pentru iubitorii de sport din 

Craiova mîine este ziua vole
iului. Echipa lor de fete. Uni
versitatea C.F.R., campioana 
țării în ultimele 3 ediții, sus
ține manșa a doua a confrun
tării cu Dinamo Tirana In pre
liminariile C.C.E. Va fi, desi
gur. multă lume în Sala Spor
turilor, chiar dacă meciul-re- 
tur nu pare să pună sub sem
nul întrebării echipa calificată 
in faza următoare a competi
ției continentale. Craiovencele, 
care au strîns rîndurile înain
tea debutului în C.C.E„ au reu
șit să se impună fără echivoc 
ia Tirana, în prima manșă, 
risipind astfel multe temeri ge
nerate de evoluția nu îndea
juns de convingătoare din 
campionat Universitatea C.F.R. 
a confirmat, în schimb, acele 
valențe care i-au adus conse
cutiv trei titluri naționale. în 
ciuda unor dificultăți cu care 
se confruntă încă, a indisponi
bilităților existente la ora 
actuală.

Partida de mîine pare, dar 
nu este deloc ușoară pentru 
campioana noastră care — se 
știe — joacă mai bine în de
plasare ! Voleibalistele noastre 
trebuie să se mobilizeze la fel 
de bine ca la Tirana, unde au

impresionat din acest punct de 
vedere nu numai pe gazde, ci 
și pe ai noștri care au însoțit 
echipă. Așteptăm, deci, nu nu
mai calificarea, previzibilă, ci 
șl un joc de calitate, o totală 
mobilizare a sextetului craio- 
vean, pomindti-se de la învă
țămintele ediției trecute, cînd 
campioanele noastre au ratat 
prezența în finale datorită 
...meciului de acasă cu Dynamo 
Berlin ! Sigur, datele problemei 
sînt acum altele, dar absența 
tonusului de concurs poate fi 
oricînd periculoasă. Din echipa 
care va fl aliniată de antre
norii L Constantinescu șl Ad. 
Cotoranu nu vor lipsi, firește, 
Monica Șușman, Ioana Cotora
nu, Mirela Zamfir, Cristina Bu- 
zilă, Liliana Popescu, Carmen 
Anghel etc.

Formația oaspete, furnizoa- 
rea majorității componentelor 
lotului reprezentativ al Alba
niei, se află încă de miercuri 
seară în Craiova, unde a efec
tuat o pregătire intensă, cu in
tenția de a da o replică la 
înălțime. Partida este progra
mată mîine, de la ora 12, și 
va fi condusă de arbitrul polo
nez Jacek Spisak. secundat de 
Dan Dobrescu.

Aurelian BREBEANU

STEAUA, SPORT CLUB Șl DINAMO 

ÎNVINGĂTOARE IN PRIMA ZI LA HOCHEI
Ieri s-au disputat primele partide din etapa a 7-a a Diviziei A, 

prima grupă valorică, la hochei. Iată rezultatele și amănunte de 
la București, Miercurea Ciuc șl Galați:

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 7—0 (1—0, 
2—0, 4—0). Campioana a învins 
detașat, cum era de aș
teptat, dar aspectul general 
al jocului a fost în cea mai 
mare parte a timpului echili
brat. Convinsă de superiorita
tea ei, Steaua a început cu 
motoarele turate doar la jumă
tate. atacurile ei s-au succedat 
în ritm de vals și oaspeții au 
ieșit adesea din apărarea pe 
care și-o propuseseră de acasă 
și au făcut cîteva incursiuni 
in treimea gazdelor. în min. 
6, Sandor și E. Antal sînt elimi
nați pentru 2 minute dar, cu 
toată superioritatea numerică, 
bucureștenii nu reușesc să 
înscrie, sau se lovesc de pa
radele inspirate ale portarului 
Szigeti. bun pînă spre final. în 
min. 13 se înscrie primul gol, 
Burada primind o pasă de la 
Dragomir, excelent servit. la 
rîndul său, de un... apărător 
de la Progresul. Steaua măreș
te ritmul, Progresul răspunde 
și el și jocul se mai animă. în 
min. 17 Mohorea (S) nu se 
descurcă în fața porții adverse 
și repriza se încheie cu 1—0. 
La reluare, abia în min. 30 
cade al doilea gol. autor Bălă
ucă (pasă de la Burada — Dra
gomir), iar în min. 37 Geru va 
marca, din pasa lui Chiriță. în 
ultima parte a meciului, în 
min. 48, intr-un contraatac în 
trei, E. Antal nu reușește golul 
așteptat, deși a primit o pasă 
bună de la Todor. Vor înscrie 
steliștii, de 4 ori, prin Dra
gomir (pasă Burada). min. 53.

PROGRAMUL DE AZI :
București, ora 17 : STEAUA — 

PROGRESUL.
Miercurea Ciuc, ora 16.30 : 

SPORT CLUB -----  VIITORUL.
Galati, ora 17 : DUNĂREA 

DMAMO.

J. Zaharia (K. Antal), în min. 
54, Gliga, în min. 57, eu un 
șut de la semidistanță, și Po
pescu (Dragomir), în min. 59. 
De 8 minute cei de la Pro
gresul nu mai aveau nimic de 
spus...

Minute de pena'izare : 8—4. 
Au arbitrat : M. Dinu — V. 
Stănculescu, R. Olinic.

Mircea COSTEA
SPORT CLUB M. CIUC — 

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI 5—2 (3—0, 1—0, 1—2). 
Echipa gazdă a dominat din 
toate punctele de vedere, a 
cîștigat pe merit, dar s-a cam 
jucat cu ocaziile, în timp ce 
oaspeții au îndrăznit imposibi
lul. au înscris de două ori pe 
contraatac și au ratat alte cî
teva ocazii. în zi foarte bună 
portarul A. Nagy, de la Vi
itorul.

Marcatori: Bariez 2, Gcrczuly 
1, Sofron i, Szvitlak 1, pentru 
învingători, respectiv Sziike și 
Cs. Gali. Minute de penalizare :
5— 4. Arbitri : D. Trandafir — 
T. Szabo, Gh. Micu. (Vaier 
PAȘCANU — coresp).

C.S.M. DUNAREA GALAȚI — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
;0—3, 1—0, 1—0). în min. 4 era 
3—0 pentru oaspeți, portarul 
gălățean Glucas... primind tot 
ce s-a tras. începind din re
priza a doua, gazdele domină 
și reduc din handicap, pe lingă 
ce’e două goluri înscrise a- 
vînd numeroase alte ocazii, 
ratate de Radu. Gherghișan, 
St. Zaharia și alții. sau a- 
părate de excelentul V. Huțan.

Marcatori : Berdilă, A. Nuțu, 
pentru Dunărea. Jumătate, 
Csîki și Solyom pentru Di
namo Minute de penalizare:
6— 6. Au condus : IM. Prcs- 
neanu — A. Molnar. N. Ena- 
che. (Telemac SIRIOPOL — 
coresp.).
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l! PROGRAMUL Șl ARBITRII
București : STEAUA — „U“ CLUJ-NAPOCA

(V. Titorov — Drobeta Tr. Sev. ; I. Tărcan — Tg. Mureș șl 
I. Coț — Ploiești).

Galați :
(Al. Mustățea 

mian — Zalău) 
Constanța :

(Ad. Porumboiu
C. Teodorescu — Buzău). 
Bacău :

(D. Petrescu
— Constanța).
București :

(Gr. Macavei
— Bacău).

— Stadionul Steaua —
OȚELUL - RAPID

— Pitești ; A. Gheorghe — P. Neamț și T. De-

F.C. FARUL . 
i — Vaslui ; Gh.

- SPORTUL STUD.
Constantin — Rm. Vîlcea și

F.C. ARGEȘSPORT CLUB
; M. Niculespu — ambii din București și V.

VICTORIA - F.C. INTER SIBIU
— Deva ; Fl. Popescu — Ploiești șl M. NIcolau

Curt

— Stadionul Victoria — 
FLACĂRA - F.C. BIHOR

Buciumau — ambii din Timișoara șl V. Anghe-
Moreni :

(I. Igna j D.
lotu — București).
Brașov : F.C M. - UNIV. CRAIOVA

(V. Antohi — Iași : C. Gheorghe — Suceava și V. Alexan
dru — București).
Hunedoara : CCRVINUL - DINAMO

(I. Velea — Craiova ; S. Necșulescu — Tîrgovîște și I. Vereș 
— Sf. Gheorghe).
Tg. Mureș : A.S.A. - F.C. OLT

(I. Crăciunescu — Rm. Vîlcea ; N. Volnea și J. Grama — am
bii din București).

Toate partidele vor începe la ora 14.

Turneul final de lupte pe echipe

TOATE FAVORITELE AU OBȚINUT VICTORII CATEGORICE
Vineri dimineața, în Sala Ra

pid și, concomitent, în Sala 
Giulesti, au început întrecerile 
turneului final al Concursului 
Republican de lupte pe echipe, 
la ambele stiluri. Numărul mare 
de formații calificate (15 la „li
bere" și 16 la „clasice") creează 
unele dificultăți organizatorilor, 
ca și spectatorilor, obligați să 
aleagă între cele două săli și 
nu mai puțin de.„ patru saltele 
de concurs.

După ședința tehnică, prilej 
cu care au fost prelucrate noile 
modificări ale regulamentului 
F.I.L.A. (după prevederile că
ruia se desfășoară și compe
tiția), atît pentru arbitri, cît 
și pentru antrenori și luptători 
au început primele partide. 
Multipla campioană a țării la 
„greco-romane", Dinamo Bucu
rești, a depășit categoric (9—1)

formația Rulmentul Suceava, 
punctele învingătorilor fiind 
cîștigare de I. Voicu, N. Onica, 
R. Strubert, C. Coșovan. P. Că
rare. I. Mavlea, L. Iacob, S. 
Herțea și I. Grigoraș. Singurul 
învingător de la suceveni a fost 
I. Matei, care l-a depășit pe 
A. Glonț. O altă candidată la 
titlul de campioană Steaua, a 
obținut un succes destul de 
clar (6—3), în fața unei echi
pe puternice și ambițioase. Me
talul Rădăuți. Dintre militari 
au obținut victorii M. Cismaș, 
N^Nițoiu, E. Memet, M. Ilaiura, 
P.‘ Buha, V. Andrei, iar de la 
echipa învinsă au cîstigat V. 
Sbierea, I. Iurescu și M. Crîș- 
maru (meciul de la 74 kg. din
tre C. Trofin șl M. Huțuleac 
s-a terminat cu dublă descali
ficare)

O partidă extrem de dispu

tată și cu multe decizii care 
au stat sub semnul întrebării 
pînă în ultimele secunde au 
realizat L.C. Dacia Pitești și 
Rapid București. în final, au 
cîștigat (cu 7—3) piteștenii, 
care au obtinut cîteva victorii 
— cum se spune — Ia... mus
tață Pentru Dacia au „punctat" 
V. Rebegea. L. Ginga, A. M3- 
riuț. D. Strcjariu, A. Szabo. Gh. 
Costin și C. Buicașcă, iar de 
la Rapid au cîstigat D. Staudt, 
D. Ioniță și Fi. Iacob. Alte 
rezultate: Progresul Bucur, sti — 
Hidrotehnica Șiret 6—4. Alu
miniu Slatina — SIM A RED 
Baia Mare 7—3

La lupte libere, cealaltă 
multiplă campioană a țârii.

Mihm r»-

tConlinuare in pag 2-3)
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PRIMELE ÎNTRECERI

//CUPA 1 DECEMBRIE"
în timp ee unii abia așteaptă să vină zăpada din abundentă, 

- să „deschidă" (ei pi-imli 1) pîrtlile si intr-adevăr să înceapă 
sezonul sporturilor de Iarnă, alții își văd de întrecerile lor 
la... zl. Precum cei, destul de numeroși, hotărfti să-și arate 
voinicia în tradiționala „Cupă U.T.C." la trîntă, competiție a- 
flată în etapa județeană, moment, să-i spunem așa. de pre- 
selecție a viitorilor performeri, din rîndul cărora, desigur, se 
vor ridica mai târziu și campionii de la lupte. Mai... avansați, 

în sensuâ că au ajuns în faza finalei pe țară, sînt șahiștii reu
niți. de acum două zile, în stațiunea Călimănești, la Dinamo- 
viadă. astăzi fiind data de încheiere a concursului și de pre
miere a cîștigătorilor la acest eșalon.

în multe locuri sînt în curs de desfășurare competiții ce se 
vor un omagiu adus Marii Uniri, dotate fiecare cu „Cupa 1 

’ Decembrie*. Capitala anunță o serie întreagă de asemenea ac
țiuni sportive, pentru practicant! ai celor mai diferite spor- 

... turi. înoenînd cu școlarii șl continuînd cu oameni a! munc.. 
din institutele $1 întreprinderile celor. „ 7 sectoare, incluzi nd 
între acestea și pe cel cu profil agricol ai Ilfovului. Astăzi si 
mîine, deci, bazele proprii ale asociațiilor bucureștene — tere
nuri în aer liber șl săli — au „de lucru-. Cea a clubului Vo
ința își invită „af’Hatii*. mai exact, membrii asociațiilor din 
cooperație. la activități variate în cadrul unei „duminici cul- 
tural-sportive“ cu atletism, popice, tends de masă, șah și... al
toie (surpriză !).

Amatorii de turism montan dtn marea masă a studenților 
Institutului Politehnic iau parte la o excursie pe Valea Pra
hovei. în aceeași zi de duminică fiind organizate în Pădurea 
Băneasa „Cupa Electronistul* la orientare turistică, iar la Po
iana Brașov — „caravana* particlpanților ia... startul tot din 
Capitală — „Cuoa Constructorul" destinată altor orientariști. 
Să le spunem : Drum bun și succes 1

l
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OfOSf/Z VETERANILOR LA IAȘI
IAȘI (prin telefon). Vremea 

frumoasă de zilele trecute a 
îmbiat pe alergătorii veterani, 
peste 100, din localitate și din 
alte orașe, să participe la com
petiția de cros organizată de 
asociația ieșeană Voința. Tra
seul a măsurat 6 km pentru 
femei si 15 km pentru bărbați. 
Rezultate : FEMEI : cat. 35—39 
ani : Maria Mozăceanu (Arctic 
Găești), cat. 40—44 ani : Anca 
Dobrescu (Urbis Buc.), cat 
45—49 ani : Maria Ene (Agro
nomia Iași), cat. 50—54 ani s 
Verona Popescu (Urbis Buc.), 
cat 55—59 ani : Emilia Veseli 
(Voința Iași), cat. 60—64 ani:

Ana Adumitresei (CFR Iași) ; 
BĂRBAȚI : 35—40 ani : E.
Limbinof (Islaz Energia Ale
xandria), cat. 40—44 ani : M. 
Oprea (Arctic Găești), cat. 45— 
49 ani : P. Grozăvescu (CFR 
Caransebeș), cat. 50—54 ani : 
V. Sirbu (CSM Caransebeș), 
cat. 55—59 ani : A. Mocanu 
(IPA Buc.), cat. 60—64 ani : 
C. Adumitresei (CFR Iași), cat. 
65—59 ani : St. Ungureanu 
(Urbis Buc.)... cat. 70—74 ani: 
P. Silion (CFR Iași).

O competiție care demon
strează că sportul este fără 
virstă ! v

C. NOUR, coresp.

TURNEUL FINAL DE LUPTE PE ECHIPE
'.•nul'. 1». >•

Steaua, a depășit net pe C.S. 
Tîrgoviște : 9—1, punctele suc
cesului fiind realizate de D. 
Drăghici, Gh. Ncagoe, R. Ana, 
D. Prefit, E. Elekes. O. Țenț, 
C. Tămăduianu, L Buricea și 
L Blaga. O altă fruntașă a sti
lului. Dinamo Brașov, a depă
șit categ. ric (10—0) pe Jiul 
Petrila, o adversară din partea 
căreia așteptam mal mult în 
această întîlnire. Una dintre 
participantele care și-au anun
țat candidatura la locurile

fruntașe este Rapid. Giuleștenii 
au cîștigat cu 10—0 întîlnirea 
cu A.S.A. Oradea. Derbyul e- 
qhipelor oltene, C.F.K. Craiova 
— Gloria Pandurii Tg. Jiu, a 
fost cîștigat. la limită (6—4) de 
craiovenl. O surpriză plăcută 
au produs tinerii luptători de 
la C.S.Ș. 2 Hidrotehnica Con
stanța. victorioși (6—4) în fața 
unei echipe foarte bine cotate, 
C.S. Onești. Alte rezultate : 
Constructorul Hunedoara — 
Vulcan București 6—4, Jiul Pe
trila — Lemnarul Odorhei (în 
turul 2 7—3.

CAMPIONATE • COMPETIȚII 9 CAMPIONATE 0 COMPETIȚII • CAMPIONATE
OLIMPIA - „U" UN DERBY AL NEÎNVINSELOR LA 

BASCHET
Meciul de baschet dintre echi

pele Olimpia și Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca este 
un derby al Campionatului Na
țional feminin atît prin faptul 
că ambele formații sînt neînvin
se după șase etape (situație în 
care se află și Voința Brașov), 
cît și prin prisma valorii jucă
toarelor și a rezultatelor din 
edițiile precedente ale competi
ției. Mariana Bădinîci, Mălina 
Marinache, Romela Cristea, Cor
nelia Stoichiță (Olimpia), Gabrie
la Kiss, Aurora Dragoș, Paula 
Misăilă, Ildiko Manasses, Marga
reta Veres, Tunde Enyedi (,,U“), 
iată cîteva din numele interna
ționalelor pe care iubitorii spor
tului cu mingea la coș le vor 
vedea astăzi, Ia ora 17, în sala 
Olimpia.

Celelalte partide ale etapei a 
VII-a — feminin : Rapid C.S.Ș. 5 
București — Metalul I.M.P.S. 
Salonta Crișul (duminică, sala 
Rapid, ora 15), CONPREF C.S.Ș. 
1 Constanța — Politehnica Spor

tul Studențesc București, Comer
țul Tg. Mureș — Chimistul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea, Constructorul C.S.Ș. 
Arad — Voința Brașov, Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare — Voința C.S.Ș. 
2 București; masculin: Dinamo 
București — Metalotehnica Tg. 
Mureș (duminică, ora 10, sala 
Dinamo), Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca — I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București, Balanța C.S.U. 
Sibiu — RAMIRA Baia Mare, 
ELBA Timișoara — Rapid C.S.Ș. 
5 București, Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța — Steaua. Meciul Dina
mo I.M.P.S. Oradea — Academia 
Militară Mecanica Fină Bucu
rești se va disputa luni.

Programul jocurilor din Capi
tală ale Diviziei B de tineret — 
duminică, sala Construcția 
I.C.E.D., de la ora 9: Academia 
Militară Mecanica Fină TI Bucu
rești — Politehnica C.S.Ș. Unirea 
Iași (m), URBIS București — 
C.S.U. Torentul Galati (m) ; sala 
Olimpia, ora 9,30: P.T.T. — Viito
rul C.S.M. Gheorgheni (f).

FEMININ. seria 1 (Sf. Gheor- 
ghe): C.SJtf. Sf. Gheorgbe 26—20 
cu Carpatex C.S.U. Brașov, 23--18 
cu I.T. București, 30—18 cu Re- 
lonul Săvincști, 25—18 cu Preci
zia Vaslui și 37—22 cu Sportul 
Muncitoresc Caracal (L. Briotâ); 
seria a Il-a (Focșani): Textila 
Buhuși 26—25 cu Cetatea Tg. 
Neamț, 23—22 cu Filatura Foc
șani, 34—25 cu Olimpia Slobozia, 
20—20 cu Metalul Olimpia Plo
peni și 34—26 cu Oțelul Galați 
(V. Manoliu); seria a IlI-a (Ti

mișoara) : C.F.R. Craiova 27—22 
cu C.S.M. Sibiu, 30—27 cuA.E.M. 
Timișoara, 33—19 cu Industria 
Ușoară Oradea, 27—20 cu Indus
tria Linii Timișoara și 34—21 cu 
Voința Odorhei (C. Crețu); seri? 
a IV-a (Baia Mare): „U" Farmec 
Cluj-Napoca 34—30 cu Construc
torul Baia Mare, 31—25 cu Elec
tromotor Timișoara, 27—24 cu 
Textila Sebeș, 34—22 cu Voința 
Rîmnlcu Vîlcea și 35—29 cu 
C.S.M. Voința Bistrița țV. Sabou).

PROTAGONISTELE SUSȚIN „REPETIȚII GENERALE" IN 
PERSPECTIVA DERBYULUI LA POLO

LA POIANA BRASOV, ULTIMA COMPETIȚIE CICLISTĂ 
A ANULUI

Continuă faza etapelor cu me
ciuri duble în Divizia A — se
ria I la polo. Astăzi și mîine are 
loc un cuplaj în Capitala cele
lalte întâlniri disputîndu-se la A- 
rad (dubla partidă Voința C’ui- 
Napoca — Crișul s-a jucat în de- 
vans). în Bazinul Floreasca, pri
mele două clasate vor face veri
tabile „repetiții generale" în 
perspectiva derbyul ui de la șfir- 
șitul săptămînii viitoare: Dina
mo primește vizita echipei I. L. 
Timișoara, în fața căreia este 
mare favorită, iar Steaua va e-

volua în comnania formației 
C.S.U. Construcții T.M.U.C.B. în- 
tr-un meci (dublu) mai dificil 
decît acela al campioanei en ti
tre. Partidele au loc, în această 
ordine, de la ora 16 — azi și 10 
— mîine.

La Arad, poloiștii de ia Va
gonul sînt în postură de gazde 
pentru partidele cu Rauid Bucu
rești, această echipă fiind însă... 
favorită. Deși nu e chiar exclus 
ca arădenii să „spargă gheața" 
și să reușească un prim rezultai 
favorabil.

La Poiana Brașov vor avea loc, 
sîmbătă și duminică, ultimele în
treceri de ciclism ale anului : 
Campionatele Naționale de se
niori și juniori mari, precum și 
Concursul Republican al juniorilor 
mici, toate la ciclocros. Pe un 
traseu dificil, în lungime de 3 
km, care va fi parcurs de mai 
multe ori, în funcție de categoria 
competitorilor, se va desfășura, 
sîntem siguri, o frumoasă și pa
sionantă luptă sportivă pentru 
cucerirea titlurilor de campioni.

La seniori se anunță o cursă 
extrem de disputată, mai mulți 
sportivi — recunoscuți ca spe
cialist! ai genului — emlțînd 
justificate pretenții Ia ocuparea 
primelor locuri: Valentin Budu- 
roi, campionul de anul / trecut, 
dar și Dănuț Catană (amîhdoi 
de la Steaua), Zsolt LSrincz și 
Viorel Grosu (Torpedo Zărnești), 
Petruș Mitu și Emil Cațavei 
(I.M.G.B.), M. Orosz (Electromu- 
res Tg. Mureș) și Gh. Butaru 
(Metalul Plopeni). După mai 
mulți ani de absență la ciclo
cros, cicliștii de la Dinamo vor 
alinia un trio redutabil: Vasile

Mitrache, Valentin Constantines- 
cu și Anton Stelian. Așadar, 
premise pentru un frumos spec
tacol sportiv.

La juniori mari, localnicul 
Wilhelm Gross (Torpedo) își va 
apăra titlul în fața unor sportivi 
ambițioși ca Viorel Jinga (A.S. 
Muscelul Cîmpulung Muscel), At
tila Balasz și Dan Irimiaș (Voin
ța Cluj-Napoca), Marius Simlon 
(Stirom) și Marian Țîrlea (Vo
ința Ploiești).

Cu mult interes este așteptat șl 
„Ciclocrosul veteranilor", care va 
reuni la start foste glorii al* 
ciclismului nostru, actuali an
trenori specialiști, mecanici. (H.S.).
• între timp, joi. s-au disputat 

întrecerile «Cupei Poiana — 
CIBO". iată cîștigătorii: juniori 
mici — 1. Lucian Boari (Voința 
Arad), 2. Ionel Militam, 3. Du
mitru Nedelcu (ambii de la 
C.S.Ș. nr. 1 Buc.); juniori mari 
— 1. Dan Irimiaș, 2. Wilhelm 
Gross, 3. Attila Balasz; seniori — 
1. Viorel Grosu, 2. Viorel Jinga, 
3. Valentin Buduroi. (C. GRUIA, 
coresp.).

LA POPICE, FRUNTAȘELE EVOLUEAZĂ IN DEPLASARE
Ajunsă la a 8-a etapă, Divizia 

A de popice programează astăzi 
(de la ora 10) o serie de întâlniri 
interesante. Voința București, U.T. 
Arad și Gloria București, pri
mesc vizitele puternicelor forma
ții feminine, Voința Ploiești, 
Voința Tg. Mureș și, respectiv, 
Petrolul Băicoi, iar la masculin 
fruntașele clasamentului Aurul 
Baia Mare, Minerul Vulcan, E- 
lectromureș Tg. Mureș și Gloria 
București susțin meciuri în de
plasare în fața unor adversare 
care au o acută nevoie de punc
te. Iată programul complet: Mu
cava Molid — Voința Galați, 
Rapid București — Carpați Si
naia, Voința București — Voin
ța Ploiești, Gloria București — 
Petrolul Băicoi. Dacia Ploiești — 
Laromet București, Voința Timi

șoara — Voința Craiova, Voința 
Oradea — C.S.M. Reșița, Electro- 
mureș Tg. Mureș — Constructo
rul Gherla, U.T. Arad — Voința 
Tg. Mureș, Voința Odorhei — 
Hidromecanica Brașov la femi
nin; Olimnia București — Mine
rul Vulcan, C.F.R. Constanța — 
Gloria București, Voința Bucu
rești — Rulmentul Brașov, (ora 
12), Carpați Sinaia — Metalul Ro
man, Constructorul Galați — 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc. UNIO Satu Mare — Teh- 
noutilaj Odorhei. Chimica Tîrnă- 
veni — C.F.R. Cluj-Napoca, O- 
limpia * Reșița. — Electromureș Tg. 
Mureș, Constructorul Tg. Mureș 
— Metalul Hunedoara, C.F.R. Tg. 
Mureș — Aurul Baia Mare (ora 
12) la masculin.

CAMPIONATUL DE HOCHEI PENTRU COPII
Timp de trei zile, pe patinoa

rul din Galati s-au desfășurat 
Întrecerile primului tur, turneu 
dublu, al Campionatului Republi
can pentru eonii la hochei. S-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
CSS 2 Galați — CSM Dunărea
2— 10 și 0—6. CSS Gheorgheni — 
CSS Miercurea Ciuc 1—4 și 1—3, 
CSȘ Gheorgheni — CSM Dună
rea 0—I și 2—5. CSȘ 2 Galati — 
CSM M. Ciuc 0—13 și 0—9, CSS 
M. Ciuc — CSM Dunărea 5—4 șl
3— 5, CSȘ Gheorgheni — CSȘ 2 
Galați 4—0 și 11—0.

Specialiștii prezenți au remar

cat prestațiile copiilor Robert 
Rusu (CSM Dunărea), Jozsef Pe
tres (CSM M. Ciuc) și Csaba 
Farkas (CSȘ Gheorgheni!1).

Au arbitrat : Gh. Lupu, R. Do
brescu, D. Trandafir, A. Diber- 
nardo, M. Hincu și V. Ștefănel. 
(Teiemac SIRIOPOL — coresp.)

Conducerea formației CSȘ 
Gheorgheni a Introdus contesta
ție la meciul său cu CSM Dună
rea, pentru faptul că antrenorul 
Octavian Corduban a folosit pa
tru copil fără drept de joc în 
echipa sa.

DIVIZIONARELE B DE HANDBAL ȘI-AU DESEMNAT 
REPREZENTANTELE IN CUPA ROMÂNIEI

Cele 48 de divizionare și-au de
semnat opt reprezentante în fa
za superioară a Cupei României 
la handbal, în urma jocurilor 
din cele opt serii constituite prin 
tragere la sorți. Iată, de la co
respondenții noștri, cîștigătoare- 
Je de serie (cu rezultatele înre
gistrate de ele) care au primit 
drept de joc, alături de divizio
narele A, în etapa a doua a 
competiției, programată între 
2—4 decembrie.

MASCULIN, seria I (Vaslui): 
Moldosin Vaslui 29—27 cu Stea.ia 
II Mecos, 24—24 cu Hidrotehnica 
Constanța, 27—21 cu Relonu! Să- 
vinești, 30—25 cu Teleajen Pra
hova C.S.U. Ploiești și 25—22 cu 
Arctic Găești (M. Florea); seria

a Il-a (Brăila): A.S.A. Buzău 
31—20 cu I.M.U. Bacău, 25—20 cu 
Celuloza Brăila, 20—23 cu Mecon 
Iași, 31—23 cu I.M.P. Sf. Gheor- 
ghe și 20-17 cu Calculatorul 
TTRUC București (N. Costin); se
ria a IlI-a (Reșița): Strungul
Arad 31—25 cu Metalul Hunedoa
ra. 33—29 cu C.S.M. Reșița, 23—23 
cu Metalul Lugoj, 29—22 :u In
dependența Carpați Mîrșa - și 
24—27 cu Minaur II Cavnic (D.D. 
Glăvan); seria a IV-a (Odorhei). 
Autoturisme Timișoara 27—24 cu 
Metalul Bistrița, 20—18 cu Con
structorul Arad, 24—19 cu Unio 
Satu Mare, 21—19 cu Tehnouti- 
laj Odorhei și 26—24 cu Mecani
ca Oradea (A. Pialoga).

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
(SERIA j

Mîine, ultima etapă a turului, 
în Divizia A de rugby — seria 
a 2-a valorică. Dintre cele 6 par
tide (două au fost amînate) re
țin atenția, în special, cele de la 
Constanța, București și Cugir, cu 
posibile Implicații în configura
ția clasamentelor. Iată cum ara
tă programul:

GRUPA i: Mașini Grele Bucu
rești — Hidrotehnica Iași (Sta
dionul Olimpia, orele 10), C.F.R. 
Constanța — C.S.M. I.M.U. Su
ceava, U.R.A. Tecuci —- Rapid 
București și Hidrotehnica Foc
șani — C.F.R. Constanța. îna-

LIDERELE LA VOLEI AU
Astăzi și mîine, în șapte orașe 

din țară, se desfășoară cea de 
a IX-a etapă a Campionatelor 
Republicane de volei, feminin și 
masculin. Etapă din care vor 
lipsi două meciuri, amînate, ale 
formațiilor Steaua București (m) 
și Universitatea C.F.R. Craiova 
(f), angrenate în întrecerile Cu
pei Campionilor Europeni.

Așadar, la feminin, Bucureștiul 
va găzdui două întâlniri, ce vor 
avea loc —, ambele — astăzi, 
sîmbătă : Dinamo București — 
Farul Constanța (Sală Dinamo, 
ora 15) și Flacăra Roșie — Ra
pid (Sala M.T.U., ora 15,30). între 
partidele din provincie, trei la 
număr, se distinge cea de la Pi
tești, dintre echipa locală Da
cia și Chimia Rm. Vîlcea, for
mația care n-a pierdut pînă la 
ora actuală nici un meci în 
camnionat (!). Va reuși, oare, să 
mențină... steagul sus și după 
disputa din Sala Sporturilor pi- 
teșteană? Celelalte întâlniri: Olt- 
cit Craiova — C.S.M. Oțelul Tîr-

ÎN DIVIZIA A LA RUGBY 
\ ll-a)

intea acestei etape conduce în 
clasament C.S.M. I.M.U. Sucea
va (cu 18 p), urmată de Mașini 
Grele (16 p),

GRUPA A n-a: Metalurgistul 
Cugir — Energia București, O- 
limpia P.T.T. Arad — „U« 16 
Februarie Cluj-Napoca. Meciurile 
I.A.M.T. Oradea — Petrochimis
tul Pitești și C.F.R. Brașov — 
Sportul Studențesc Construcții au 
fost amînate. în grupă condu
ce Petrochimistul Pitești cu 14 p, 
urmată de Energia București, cu 
13 p.

ADVERSARE DIFICILE
govlște și Penicilina Iași — C.S.U. 
Rapid Galați.

La masculin, cinci partide — 
toate se vor juca mîine, dumini
că — dintre care două in Capi
tală: Dinamo București, singura 
neînvinsă pînă în prezent, pri- 
rriește în sala proprie din Șos. 
Ștefan cel Mare (ora 10,30) re
plica unei formații incomode, 
Eicond Dinamo Zalău, secundan- 
ta liderei, iar Calculatorul Bucu
rești întilnește, in Sala Olimpia 
(ora 11), pe Universitatea C.F.R. 
Craiova, tn țară, trei meciuri : 
C.S.M.U. Suceava primește vizita 
formației promovate In acest an, 
IJl.T.S.A. Pitești, in fața căreia 
are prima șansă. La Brașov, 
Tractorul Brașov încearcă prima 
victorie în actualul campionat, cu 
Viitorul Bacău. iar la Piatra 
Neamț, Relonui Săvinești are un 
adversar dificil în Explorări Mo
torul Baia Mare.
• O partidă jucată în devans, 

ia masculin: Universitatea C.F.K. 
Craiova — Dinamo București 0—3. 
(—13, —13, —9).
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REGRESUL BUCURE

INIȚIERE Șl
Că atletismul este 

știe de mulți ani ; 
declarat de toate 
în cele mai divers 
de asemenea în șe
factori locali, sport 
mă disciplină olim 
rul său multilate 
ca număr de n 
își merită pe depli 
de frunte în ierarhi 

puține sînt cazurile c 
_____ _ _____este atît de mare. înc 
transpare. Unul dintre aceste cazuri ne- 
cent, în cadrul plenarei F.R. Atletism. A 
care atestau o involuție a locurilor pe 
teior naționale și întrecerilor republic 
atlcții și atletele din Capitală în acest a 
cel precedent (284 medalii în 1988, faț 
acestea se corelau cu alte două situații d 
nificative : slabele rezultate la nivelul i 
(inclusiv cele obținute la Crosul Pion ie 
mult sub cerințe a celor două putem 
secții bucureștene, Steaua și Dinamo, pri 
ale loturilor reprezentative, nu însă și 
de atletism.

Sub reflector, deci, cei doi poli al at 
școala și clubul, cu implicarea primilor 
bili — profesorii de educație fizică și 
numai a lor. Pentru că, așa cum arăta 
trenorul coordonator al secției de la Ste 
cheiatul ciclu olimpic atleții seniori ai c 
nut nici o medalie în cele mai mari 
tionale î>n aer liber, deși initial fusese 
pentru J.O. ’88, dar parametrii antren 
nu pot fi atinși și din cauza bazei mal 
toare a atletismului din Capitală. Pentri 
blinia prof. Ion Vintilă de la Dinamo, s 
ga.jate cu răspunderi directe în creșter 
atieților noștri fruntași și nici un dinan 
clus în lotul pentru J.O. 
copiilor și juniorilor este 
aici derivînd ratările în 
la seniorat. Oare acestea 
există o vedere: 
prioritar 7

Situația fiind 
necesara poziție 
reștean de resort, se așteaptă, firesc, și 
tivă. Un ciclu olimpic s-a încheiat recen 
nesc strălucind doar printr-o singură s 
bucureșteană, prin adopțiune). Un nou 
Și, cum spunea reprezentantul clubului 
un lot de atleți tineri (secția a fost re: 
renunțîndu-se la elementele plafonate), c 
de muncă („după exemplul fotbaliștilor 
finalizării, în primăvară, a stadionului 
din Șos. Ștefan cel Mare, de asemjSta 
tineri, în frunte cu vicecâmpion 
Mugur Mateescu și colegul său din p 
Mircea Oaidă, finalist al aceleiași comp

Deci, la treabă 1

Iată însă că nu 
realitate distanta

’88, dar și ac 
mult sub cota 
procesul trece 

nu înseamn 
asupra atle

relevată în recenta- 
autocritică din part

PRACTICAT! ZILNIC Ci
FKOGaAMUL NUMĂRUL

• NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 11 NO
IEMBRIE 1988. EXTRAGEREA 
I : 27 87 37 54 33 62 59 72 9 ; 
EXTRAGEREA A Il-a : 29 51 
19 49 5 39 80 46 8. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI : 631.688
lei, din care 73.273 lei, report 
la categoria 1.
• CIȘTIGUKILE 

LUI PRONOSPORT 
IEMBRIE 1988. Cat. 
tate): 1 variantă 100% — autotu
rism Dacia 1300 și 9 variante 25% 
a 17.500 ; cat. 2 (11 rezultase): 12 
varian+e 1007» a 3.987 lei șl Î2Ș 
varia 25% a 997 lei; cal. 3 " 
rezu :a.e): 100 variante 100% 
560 Ici și 2.852 variante 
140 lei. Report la cat. 1: 
lei. Autoturismul „Dacia 1300' 
revenit participantului 
Cristian din Săboani, 
Neamț.
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ONOARE...
repriză a sezonului, care va fi 
și cea mai grea.

★
Jocul echipelor noastre a 

fost mereu elogiat în acest 
sfîrșit de toamnă. Dar este 
momentul. poate, să tragem 
linie și să privim spre viitor. 
Fotbalul nostru, în pofida suc
ceselor sale din ultima vreme, 
are o mare datorie față de 
propriul său palmares. Dacă 
micul clasament de la începu
tul acestor rinduri este unul 
care ne bucură, e momentul 
să reamintim că in „clasamen
tul etern" al Mundialelor echi
pa noastră națională se află 
abia pe locul 32, cu numai 
clnd- puncte (2 cu Peru, în 
1930, 1 cu Cuba. în 1938, șl 2 
cu Cehoslovacia, în 1970). A- 
eeastă poziție nu mai este de 
mult in acord cu potențialul 
actual al fotbalului nostru. 
MORALA ; ralifiearea în tur
neul final ’90 este o datorie de 
onoare a întregului nostru fot- 
bal O asemenea calificare, 
continuată cu o evoluție fru
moasă *n turneul final, ar pu
tea face ca echipa României 
să facă un salt de cel puțin 
10 locuri în „clasamentul e- 
tem", înaintea Bulgariei (as
tăzi pe locul 28 și înaintea Da
nemarcei. astăzi pe locul 25). 
A venit momentul ca actuala 
generație de jucători, cel pu
țin Ia fel de talentată ca „Gua
dalajara". să fie pătrunsă de 
obligațiile care îi revin în par
tidele in care bat toate inimi
le, cele înaintea cărora se cmtă 
Imnul țării.

ioan CHIRILA

poastră — net superioară — 
jonglează realmente cu o echi
pă de juniori, manifestînd o 
dezinvoltură care făcea din 
Stoica un sprinter mereu de- 
marcat ca pe vremea mijloca
șului centru premergător... WM- 
ului, iar din Ilie Dumitrescu o 
extremă care joacă în... oglin
da lui Lăcătuș; în ceea ce îi 
privește pe Belodedici și Hagi. 
să spunem că libero-ul „de 
farmec" a revenit ia forma lui 
maximă, iar Hagi a „patinat" 
cu ușurința lui Peggy Fleming, 
permițîndu-și șl acea bară pes
te Dasaev, noi, telespectatorii, 
avînd impresia că a „aruncat" 
un topspin de dragul lui Die 
Năstase.

2. Proba de maturitate a di- 
namoviștilor, care au tratat 
dubla manșă cu Dundee ca e- 
chipele de prim-rang, accele- 
rînd și frînind cu o meticulo
zitate menită să elimine orice 
risc, pentru o calificare real
mente dificilă, în fața unei e- 
chipe a cărei emblemă este 
dezlănțuirea. Și iarăși a ieșit 
în evidență coloana vertebrală 
Andone — Mateuț — Sabău — 
Cămătaru. care s-a dăruit e- 
chipei naționale și a găsit re
surse și pentru acest 
culos sprint final, rod 
dozări de cel puțin un 
care n-a lipsit ideea 
carii la maximum a Iui 
revenirea lui Cămătaru 
ma golurilor de la Stockholm 
și de pe Wembley, din care 
s-au născut, poate, cele două 
goluri de la Sofia, piatră de 
hotar pentru... Italia.

3. Proba de curaj a Victoriei, 
care a cîștigat calificarea la 
Minsk, după un joc de calitate, 
în care a jucat mult mai mult 
fotbal decît ne-a arătat Minsk- 
ul lui Malofeev la București, 
unde nu s-a pus nici un mo
ment problema vreunui pericol 
la poarta lui Nițu. în jocul 
Victoriei s-a simțit și se simte, 
mai mult decît ordonarea țeh- 
nlco-tactică a echipei, o voință 
colectivă din care se naște un 
tumult de optimism, pe care îl 
dorim păstrat și pentru ultima

Miine, pe prima scenă

Icu cele trei echipe fruntașe 
(Steaua, Dinamo, Victoria) re
prezintă o frumoasă „carte de 
vizită" pentru Europa. Dacă 
mal adăugăm șl faptul că echi
pele noastre de club au adus 
patrimoniului nu mai puțin de 
22 de puncte — inclusiv cele 
două puncte de palmares ale 
Oțelului — acumulările sînt e- 
vidente. în sprijinul acestei a- 
firmații se află și un clasa
ment inedit care se bazează pe 
numărul echipelor de 
mase acum în cursa 
tală. Iată-1:

1. Italia — cu șase
2. R.F.G. — cu cinci
3—5. Olanda, ROMÂNIA, Spa

nia — cu cite trei
6—7. Belgia, Franța 

cite două
8—15. Bulgaria, Danemarca, 

Finlanda, Portugalia (sau Iugo- 
slavia?, RD. Germană, Scoția, 
Suedia, Turcia — cu cîte una.

Mai mult decît prezența fot
baliștilor români în primele 
cinci socceruri ale Continentu
lui, un alt fapt atrage atenția : 
echipele românești fac parte 
dintr-un cvintet în care cele
lalte socceruri au fost repre
zentate în recentul turneu final 
al Campionatului European: 
Olanda, K. F. Germania, Italia 
și Spania. Din acest punct de 
vedere, e cu atît mai regreta
bilă necalificarea în turneul fi
nal al „tricolorilor", în urma 
acelui 0—0 de la Viena, adică 
îr. fața unui fotbal care, iată, 
în cupele europene a fost eli
minat de... Palloseura — cazul 
Viennei, ca să nu mai amintim 
și de eliminarea celebrei (cînd- 
va) „Austria".

Revenind la succesul echipe
lor de club, să subliniem :

1. Proba de virtuozitate a 
Stelei — atît la București, cît 
și Ia Moscova, cînd diferența 
de concepție, viteză și forță a 
fost atît de mare, îneît am a- 
vut deseori impresia că echipa

I
I

VOR RECUPERA ÎNVINSELE PIERDUT ?
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. Turul campionatului intră in 
ultima sa treime. Cu etapa de 
miine, a :2-a, cele 18 concurente 
vor mal avea de disputat șase 
partide pînă la Încheierea primei 
părți a întrecerii. Să tăcem obiș
nuita trecere in revistă a meciu
rilor acestei „runde". „U“ Cluj- 
Napoca va veni pentru a 3-a 
oară la București in actuala e- 
dițle spre a evolua in compania 
formațiel-camploane. Precedente
le apariții ale „alb-negrllor" s-au 
încheiat cu re'.uitate diferite. 
Mai Intll, Îs 3 septembrie, ci au 
învins In Ciulești cu 4—î. In ur
mătoarea evoluție bucureșteană 
au cedat în fața Iul Dinamo (1—4). 
Acum fobaliștii din Cluj-Napoca 
au iarăși o misiune toarte difi
cilă, valoarea partenerului de în
trecere nemaiavl-id nevoie de re
comandări. La Galați vor fi față 
ta față două ech’pe cu ‘■țări di
ferite de spirit: gazdele vin după 
egalul de ia Pitești, feroviarii 
după înfrîngerea de pe teren 
propriu ta fața eor.stănțenllor. Se 
anunță o întrecere de mare lup
tă. Pe Litoral, elevii lui Bm. Ha- 
șotl doresc să convingă, cei al 
lui M. Dridea să recupereze din 
pierderile precedentei .runde", 
cînd au cedat, ta fața campioa
nei, ambele puncte ta .Reale". 
Să poposim acum la Bacău, unde 
S.C.-uî are ca oaspete o forma
ție care știe să joace in depla
sare. Pe de altă parte șl gazdele 
au manifestat o bună dispoziție 
de joc ta ultimele etape, așa că 
și aid ne putem aștepta la o 
Întrecere echilibrată, atractivă. 
Prietenii fotbalului au motive să 
se deplaseze șl pe stadionul Vic

toria din -omplexul șpertiv Di
namo, unde ga-. lele, recentele 
performer: din Cupa U.E.F.A.,
vor juca în eomoania uneia din
tre concurantele-revelație ale ac
tualei ediții Inter Sibiu.

La Morenl vine F.C. Bihor. A- 
minteam despre echipele care — 
suferind pierderi în .clasamen
tul adevărului" — încearcă refa
cerea activului de puncte în 
„runda" Imediat următoare. Țl- 
nînd cont de acest element, tre
buie să ne așteptăm, prevăzînd 
și energica replică a Flăcării, la 
o partidă de mare angajament. 
Acestea sînt — cel puțin — pers
pectivele. Echilibrată apare, pri
vită șl prin prisma locurilor din 
clasament (11 — gazdele, 5 —
oaspeții) lntîlnirea de sub Tîm- 
pa. Brașovenii trebuie să se aș
tepte la un avîntat joc craio- 
vean. Hunedoara primește vizita 
liderului clasamentului. întineri
tă formație locală se află în fața 
unul examen foarte dificil. O 
partidă de pronunțat echilibru. 
Afirmăm aceasta gîndlndu-ne la 
avantajul terenului de partea 
Corvtnulul și la al potențialului 
tehnlco-tactic, capitol la care dl- 
namoviștii apar superiori. Ulti
mul, ta ordinea programului ofi
cial, dar nu și ca motive de a- 
traeție, jocul de la Tg. Mureș, 
unde va evolua F.C. OH, ne apa
re ca deschis oricărui rezultat, 
dat fiind parcursul slab de pînă 
acum al gazdelor și, pe de alta 
parte. creșterea potențialului 
ofensiv al F.C. Oltului, eviden
țiată de etapa precedentă
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Lotul (Ic Juniori '91

| DUBLA i.MTÎLNIRE CU
După cum s-a mai anunțat, la 

115 noiembrie, la Alba-Iulia și la 
17 noiembrie, la Aiud echipa 
noastră națională de juniori ’91, 
care va participa la preliminari- 

Iile Campionatului European de 
juniori (grupa B), va întîlni se
lecționata similară a Cehoslova
ciei. Dubla partidă contează ca 

I ultim . prilej de verificare al a- 
nului, după meciurile cu selec
ționata U.R.S.S., disputate cu 
două luni în urmă și terminate 

Icu scorurile de 2—1 și 3—1 în 
favoarea fotbaliștilor noștri.

In vederea întîlnirilor cu echi
pa Cehoslovaciei, antrenorii Gli. 

I Ola, I. Pătrașcu și S. Iorgulescu 
I au convocat lotul în ziua de 3 

noiembrie, pentru o pregătire 
I centralizată. La ora aceasta, ei 

sînt în măsură să anunțe „11 “-le 
(probabil) pentru primul meci : 
Atanasescu (Viitorul Pitești) — 

. Zară (Politehnica Iași), Alemnă-

ECHIPA CEHOSLOVACIEI
rițel (Viitorul Bacău), Dicu 
(Steaua Buc.), Soare (Petrolul 
Ploiești) — Bătrinu (Viitorul Ti
mișoara), Nicula (C.S.ș. Alexan
dria), Moldovan (Gloria Bistrița) 
— Papa, Stingă, Lomnășanu 
(toți. Viitorul Craiova). Rezerve : 
portar, M. Popescu (Viitorul Cra
iova), jucători de cîmp, Ștefancu 
(C.S.ș. Suceava), Călin (Viitorul 
Craiova), Cuc (Viitorul Timișoa
ra), Avășan (Gloria Bistrița), 
Clae (Farul Constanța), Mutică 
(Minerul Motru), Novanc (Viito
rul Arad). Se observă apariția a 
două nume noi, comparativ cu 
efectivul angajat anterior: Dicu, 
„coborît" de la lotul ’90 șl Muti
că, un fundaș central de marcaj, 
bine dotat fizic (1,85 m). Reamin
tim că, în preliminariile C.E., e- 
chipa noastră va întilni forma
ția Poloniei la 22 și 31 martie, 
primul joc disputîndu-se pe te
ren propriu.

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
$

• LA PUTIN TIMP de 
la „decolarea" spre Mos
cova. comandantul ae
ronavei, Marin Mihala- 
che, urează succes fot
baliștilor Stelei. Puțin 
mai tlrziu, sintem in
formați că la altitudi
nea la care zburăm, 
peste 10 000 de metri, 
temperatura este de 
minus 50 de grade. Ne 
este 
dem 
lestă 
treg 
bord 
atica _____ _ ..
se poate așa ceva", ex
clamă Lăcătuș după 
primii pași făcuți pe 
gazonul (numit impro
priu așa) stadionului 
din Moscova. „Am ve
nit să jucăm fotbal șl 
terenul înghețat invită 
mai curind la o parti
dă de hochei", adaugă 
el. Se încearcă vreo 
patru „seturi" de cram- 
poane, dar nici unul 
dintre ele nu asigură 
un bun echilibru. Vor 
găsi jucătorii lui Beș- 
kov o „ceară" mal 
bună ? * Cum-necum, 
primul care — pare-se 
— a ghicit „ceara" a 
fost... Lăcătuș • După 
pauză, Rotariu a apă
rut în teren purtînd pe 
cap o căciulită de lînă. 
„Mi-a fost tare frig ta 
tot timpul meciului, 
mai ales că am Intrat 
pe teren sub o stare 
gripală", ne mărturisea 
el, după meci, la ca
bine. Dar totul este 
bine cînd se termină 
cu bine • în min. 87, 
la un șut periculos al 
lui Pasulko, Silviu 
Lung a avut o inter
venție care ar fi putut 
stîrni invidia » „omonl-

mului" de la poarta 
cealaltă. • Golul victo
riei a mirat semnătura 
lui Balint, dar pasa 
promptă, exactă, a ve
nit de la prietenul său 
cel mai bun. Belode
dici. • „Felicitări din 
inimă tuturor pentru 
splendida victorie șl... 
calificare", s-a făcut 
auzit Imediat de la de-

Malines, la București, 
am avut golul ta pi
cior de două ori. A- 
cum mi-au reușit toate 
ta mat puțin de o In

el* 
pri- 

A 
clu-

nă. Oh, ee bine 
L-am întrebat de 
mele Începuturi, 
răspuns : „Stat 
jean. Ia Hunedoara am 
venit la cinci ani. Tata 
a venit la Combinat.

lubltori al fotbalului 
țlnînd să asiste la ca
lificarea celei de a tre- 

romănești. 
.„ u.uuur, mai mulți 
jucători de la Steaua și 
Dinamo. în frunte cu 

Iordănescu 
Gestul lor,

la echipe 
In tribune,

I

I
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colarea de pe „Șere- 
metievo". Era vocea a- 
celuiași M. Mihalache, 
comandantul aeronavei. 
(G. Nic.).

• CAMATARU, după 
meciul cu Dundee : 
„Iml pare rău de ulti
ma fază. Am fost ten
tat o clipă să-i arunc 
mingea lui Răducioiu, 
dar fundașul stătea la 
pindă, pentru Intercep
ție, și am pornit spre 
Sabău. Poate că ar fi 
fost mal bine să iau 
totul pe cont propriu. 
Dar dacă îmi pare rău 
și mai mult de 
că golul meu 
valabil a fost 
pentru ofsaid, 
poate convinge . 
cine". • Mateuț, 
minutul 91 : 
e cea mai 
din viața mea. In me
ciul cu Irlanda 
Nord am ratat din șase 

metri. In meciul

ceva e 
perfect 
anulat 
Caseta 

pe orl- 
în 
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• La Rădăuți, fotbal în... 12 ! 
Intr-adevăr, în min. 52, cînd, la 
un contraatac al formației oas
pete, Aurora Tg. Frumos, doi 
dintre jucătorii ei, pătrunși in 
careu, nu mai aveau în față de
cît pe portarul — înspăimîntat — 
al Metalului, un om de ordine 
a... țîșnit în teren, deposedîndu-1 
de minge pe înaintașul care se 
pregătea s-o trimită în poartă. 
Mai mult de o oră, Comisia de 
disciplină a analizat pe toate 
fețele acest caz neobișnuit, cău- 
tînd soluția regulamentară exac
tă, aceasta fiind ridicarea drep
tului de organizare pe teren pro
priu pe o etapă. Dar, prin sta
bilirea precisă a tuturor amă
nuntelor legate de faza respec
tivă, Metalul Rădăuți a scăpat 
numai cu sancțiunea amintită 
mai sus, fără să piardă și jocul 
cu 3—0, un joc pe care îl cîșli- 
gase cu 4—0!

• Nici nu începuse bine me
ciul dtntre Celuloza Piatra Neamț 
și Metalul Botoșani (era minutul 
3 de joc) și Alexa (Celuloza Ph- 
tra Neamț) a și fost eliminat de 
pe teren, ca urmare a injuriilor 
aduse unuia dintre arbitrii de 
linie. El s-a ales cu o suspenda
re de 4 etape. Dar aceasta aven 
să fie doar începutul „evenimen
telor" de pe terenul din Piatra 
Neamț. Căci, după aceea, arbi
trul de centru avea să fie... fu
gărit de doi jucători pătrunși în 
teren. Iar dună terminarea par
tidei, un huligan avea să-1 lo
vească pe unul dintre tușieri. La 
meci a asistat, firește, șt pre
ședintele Celulozei, petru Botez.

Ce a făcut acesta? în loc să 
intervină pentru a potoli spiri
tele încinse, el le-a aprins șl 
mai rău. prin gestul lui de a-1 
lua de guler pe omologul său 
din Botoșani și apoi de a-1 îm- 
brînci. Năbădăiosul conducător al 
echipei din P. Neamț va trebui 
să stea în tribună patru etape, 
ca orice spectator, neavînd drep
tul de a reprezenta în vreun fel 
pe Celuloza. Nu e vorbă, că 
două etape, Celuloza nici nu va 
evolua pe stadionul din Piatra 
Neamț, căci 1 s-a ridicat dreptul 
de organizare pe teren propriu, 
pe această perioadă.

• C.S. Tîrgoviște, o echipă pe 
care am aplaudat-o. cindva, in 
Divizia A. Acum ea se află ’a 
—1, în „clasamentul adevărului" 
în Divizia B. Echipa este însă 
capabilă să se redreseze, să ofe
re din nou satisfacții suporteri
lor ei. Dar cred acești supor
teri că ’și ajută echipa favorită, 
aruneînd cu bulgări de zăpadă 
în arbitri, înjurîndu-i și amenln- 
țîndu-i, așa cum au făcut în 
meciul cu Sportul „30 Decembrie"? 
Nu contestăm, de asemenea, că 
președintele lui C.S. Tîrgoviște, 
Constantin Chiriță, depune mul
tă pasiune în exercitarea funcție, 
sale. De acord cu pasiunea, dar 
nu și cu... patima, care l-a adus 
în situația de a fi evacuat de 
pe banca de rezerve și de a fi 
apoi suspendat pe două etape 
de către Comisia de disciplină, 
pentru proteste la toate deciziile, 
arbitrului.

Iod BERAfttU

cu

Am rămas orfan la 13 
ani. M-a ajutat fratele 
meu mai mare. Nea 
Mircea Lucescu m-a 
luat pe lingă echipă 
tacă de la 14 ani. Zi
cea că e bine să fiu 
intre cei mari. Eram 
mereu ta autobuzul 
Corvinului... Am debu
tat cu F.C. Olt, la 18 
nni. Tin mtate că am 
dormit pe o cușetă, la 
vestiar, ta așteptarea 
echipei care venea de 
la cantonament. Așa a 
fost să fie. - - -
de 
gol 
nă, 
cit 
cind. Și ar mai fi ceva: 
stat cei mal bun prie
ten cu Cami. Parcă e 
fratele meu 
care m-a 
(I. Ch.).

I..." • Cum 
ai prins forma de 
din această toam- 
Matteo? „Am mini
mal mult ca ori-

mai mare, 
crescut".

• RECORD 
TATORI, joi, 
toria“, peste

DE SPEC- 
pe „Vic- 

10 000 de

Dinamo, in 
antrenorii 
și Lucescu.___ _ .....
îndeobște al campioni - 
lor (sosiți în cursul di
mineții de Ia Mosco
va), merită subliniat 
Și elogiat. • După 
meci, bucurie, dar și 
alertă în cabina for
mației bucureștene. 
Bucurie pentru califi
carea în turul 3 al 
Cupei U.E.F.A., o fru
moasă și muncită „pre
mieră". alertă 
...starea _______
Halagian, depistat 
doctorul ~ 
tensiune___ _____
Agitat pe toată dura
ta întllnirli. antrenorul 
sovietic Malofeev a 
fost la fel și la sfîrșl- 
tul el. El a ac-eptat 
totuși că „echipa ro
mână a arătat o vitali
tate care ne-a sur
prins. Ea a însemnai, 
dună mine, cheia ca
lificării". a Primul a 
părăsit stadionul pre
ședintele victorie). Du
mitru Dragomir, care 
s-a îndreptat către 
aeroportul „Otopeni" 
spre a prinde cursa de 
Zttrich. în vederea tra
gerii la sorți desfășu
rată ieri • Părerea u- 
nui neutru, delegatul 
U.E.F.A., Andreas Ri- 
gas. din Grecia: „Joc 
aspru uneori, dar spor
tiv. Penalty indiscuta
bil. Succes fără dnbfl, 
realizat de o formație 
care a luptat mai mult 
pentru victorie și a 
erezut mai mult ta ea"
(Ov. I.).

pentru 
antrenorului 

. \1_. de 
Craioveanu cu 
ridicată! ®

§

s

s

s

I
I

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI OE MlINE A DIVIZIEI B
SERIA I : Poiana Cimplua — 

F.E.P.A. >74 Birlad : Gh. Pop 
(Tg. Mureș), Petrolul Ploiești — 
Metalul Plopenl: E. Oțelea 
(Brașov), C.F.R. Pașcani — Uni
rea Focșani: M. Toncea (Bucu
rești), F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea — Aripile Bacău: C. Drula 
(Tg. Jiu). Steaua Mizil — F CJd 
Progresul Brăila: Gh. Ofițeru 
(București). Gloria Buzău - 
Ceahlăul P. Neamț: Gh. Simcso 
(Deva). C.S. Botoșani — °raho- 
va C.S.U. Ploiești: V. Onu (Pre
deal). C.S.M. Suceava — Șiretul 
Pașcani : I. Măceșeanu fFiliașî), 
Politehnica Iași — A.S.A Ex
plorări C. Lung: ăl. Dărăban 
(Clsnădse).

SERIA A Ii-a : Metalul Manga

lia — Chimia Rm. Vilcea ; Gh. 
Silion (Iași), Electroputere Cra
iova — F.C.M. Caracal : Gh. Vo
dă (P. Neamț), Dacia Pitești — 
Dunărea Călărași : Șt. Costiuc 
(Șiret). Metalurgistul Slatina — 
Minerul Motru: AI. Rengheî 
(Vaslui), Pandurii Tg. Jiu — 
I.C.I.M. Brașov: M. Drago (Ga
lați), C.S. Tîrgoviște — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin: V. Donțu (Ga
lați), Sportul „30 Decembrie" — 
Jiul : D. Crăciun (Cluj-Nipoca). 
Electromureș Tg. Mureș — Gaz 
Metan Mediaș: șt. Ursu (Sucea
va), Tractorul Brașov — Metalul 
Mija: A. Comănescu (Batiu).

SERIA A in-a: U.T. Arad — 
C.F.R. Timișoara: I. Moise (Bu
zău), Metalul Bocșa — Avtatul

Reghin: I. Niculițov (Focșani), 
C.S.M. Reșița — Chimica Tîrnă- 
venl : L beculescu (Călărași), 
Gloria Bistrița — Minerul Cav- 
nic : I. Naltan (Predeal), Poli
tehnica Timișoara — Unirea Al
ba lulia : M. Stănescu (Iași), 
A.S. Paroșenl Vulcan — Strungul 
Arad: T. Cheta (Giurgiu), Ar
mătura Zalău — Olimpia I.U.M 
Satu Mare: S. Ioan (Galați'. F.C. 
Maramureș — Gloria Reșița : E. 
Mustață (București), Dacia Me
canica Orăștie — A.S.A. Progre
sul Timișoara : P. Seceieanu 
(București.

Toate partidele vor tnespe la 
ora 11.

CLASAMENT „SPERANȚE"...-

REZULTATE DIN
Joi a avut loc o nouă etan. 

din cadrul „Cupei României’ 
competi-tie care se desfășoară 
sub egida „Daeiadei". Iată re
zultate din această etapă : 
C.F.R. Timișoara — F.C. Mara
mureș 2—1 fi—1) Otelul oraș dr. 
P. Groza — Armătura Zaiău 
9—1 (0—0), Unirea Cîmpina —
Gtorir' Buzău 1—3 (0—2), Unirea 
Slobozia — F.C M. Delta Dina
mo Tuîcea 3—1 (2—1), A.S.A.

„CUPA ROMÂNIEI"
Explorări C. Lung — C.S.M. 
Suceava 2—0 (0—0), Metalurgis
tul Cugfr — Gloria Bistrița 8—7 
(1—1 . 2—?). Gaz Metan Mediaș 
— Chimia Rm. Vilcea 2—1 (1—0), 
stea ia Mecanica Huși — Ceah. 
lăud P. Neamț 3—1 (1—1), Rova
Roșiori — Avicola CrevelU 4—1, 
(2—0), A.S. Drobeta Tr. Severin 
— Pandurii Tg. Jiu 11—12 (5—5 : 
6-7).

1. DINAMO 11 9 1 1 26-11 19
2. F.C. Bihor 11 7 3 1 23-13 16
3. Univ. Craiova 11 7 2 2 40-20 15
4. ASA Tg. Mureș 11 7 0 4 26-23 14
5. F.C. Argeș 11 5 3 3 19-16 13
6. Steaua 11 «32 21- 8 12
7. Oțelul 11 5 1 5 19-17 11
8. Victoria 11 5 1 5 16-18 11
9. „U-Cj.-Nap. 11 4 3 4 15-19 11

10. FCM Brașov 11 4 5 2 21-15 10
11. F.C. Olt 11 3 3 5 16-13 9
12. F.C. Inter 11 4 2 5 15-21 8
13. Corvlnul 11 3 2 8 7-19 7
14. F.C. Farul 11 2 2 7 15-25 6
15. Flacăra 11 3 17 14-26 6
16. Rapid 11 2 3 8 12-24 5
17. Sportul Stud. 11 2 0 9 13-25 4
18. S.C. Bacău 11 2 18 8-23 4



Fotosport '88-primul salon internațional de artă fotografică, Brașo.
0

0 HCtltNTA INIȚIATIVA IA PRACTICAREA

PE SCURT © PE SCURT

EURCIIIIIOR FIZICE, INBlfERENT DE StZON
După București și Sibiu, mu

nicipiul Brașov este cei de al 
3-lea oraș al tării care își în
scrie numele printre cele <-are 
organizează saloane internațio
nale de artă fotografică, sub 
patronajul F.I.A.F. (Federația 
Internațională de Artă Foto
grafică). prin eforturile comu
ne ale Fotoclubului brașovean 
și a Asociației Artiștilor Foto
grafi din țara noastră.

Găzduit ’ • — ■»-
Artă (din 
„Carpați") 
mai puțin 
precum și__ ________
surprind imagini din evantaiul 
atît de cuprinzător al activi
tății sportive de masă *1 de 
performanță. Șl este demn de 
relevat și firesc faptul că cel 
ce reprezintă România se nu
mără printre cei mai numeroși 
expozanți (24), între aceștia, a- 
flindn-se și cunoscutul fotore
porter sportiv loo Mîhțieă, ală
turi de mulți alții cu o mai mică 
frecvență — pînă acum — în 
aria fenomenului sportiv (Flo
rin Andreescu — Ploiești, 
Aron Ardeleanu — Arad, Va- 
siîe Cîrdei — Sibiu, Nicu Dan 
Geîep — Craiova, ton Mărcu- 
icscu —- Tîrgoviște, Mibal Moî- 
ceanu, Ioan Naghiu. Virgil 
Nastasi și Mircea Popescu — 
toți din Brașov etc.), dar care

de sala Muzeului de 
vecinătatea hotelului 
salonul cuprinde nu 
de 225 de fotografii, 
102 diapozitive care

promu — prin lucrări de 3 
remarcabilă calitate - si se 
afirme cu pregnanță în acest 
domeniu de larg interes social.

Fotosport ’83 — aceasta este 
tema primului salon Interna
țional de artă fotografică din 
Brașov — se constituie intr-o 
binevenită si mult apreciată 
modalitate de a ilustra și popu
lariza sportul — cel care ates
tă gradul de măiestrie la care 
au ajuns mulți dintre practi- 
canțll unei discipline anume, 
dar și masa practicanților e- 
xerclțiilor fizice, a Iubitorilor 
de mișcare în aer liber, atît de 
necesară pentru meținerea să
nătății organismului, pentru a 
asigura fiecăruia dintre noi un 
plus de vigoare. In acest sens, 
Fotosport ’88 se identifică cu o 
veritabilă invitație în săli, pe 
stadioane și — pentru că ne 
aflăm în preajma sezonului alb 
— pe pîrtiile de schi șl săniuș. 
pe patinoare. Afluența de vizi
tatori atestă succesul acestui 
salon care — după cum inten
ționează organizatorii — se va 
transfera la Sibiu, altă locali
tate a țârii în care interesul 
față de fotografia sportivă (și 
de fenomenul sportiv ca atare) 
se manifestă din plin!

Tiberiu STAMA

I

EPIDEMIA DOPAJULUI
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i
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Descalificarea atletului ca
nadian Ben Johnson pentru 
doping a avut ca prim efect 
o adevărată reacție in lanț în 
lumea sportului contemporan. 
C.I.O., tn primul rtnd. a ho
tă rit să recurgă la cele mal 
drastice măsuri pentru a 
prelntîmplna șl pedepsi 
exemplar orice viitor apel la 
substanțele interzise stlmulind 
sporirea artificială a rezulta
telor, în toate disciplinele 
olimpice, mergînd ptnă 
controale inopinate chiar 
timpul antrenamentelor, 
federațiile naționale din dife
rite țări au procedat la ac- 

: ți uni menite să zăgăzuiască 
această adevărată ..ofensivă 
a dopingului", sugerind pro
porțiile fără precedent pe 
care le-a luat în ultima vre
me acest flagel al performan
ței. în Franța, o nouă lege 
care — potrivit secretarului de 
stat al sportului, nimeni altul 
dectt fostul performer, atletul 
Roger Bambuck — „va 
tribul la instaurarea 
sport curat", tn Italia 
curs de desfășurare o __
acțiune de depistare și In
ventariere a tuturor aspecte- 

' lor legate de extinderea do
pingului, în urma căreia se va 
nroceda la cele mal eficiente 
măsuri, cu atît mai mult cu 
rit ciclismul, baschetul, atle
tismul, Înotul au devenit de 
multă vreme „spații ale ana- 
bo Uzanțelor" — așa cum scria, 
recent, un confrate tn L’Unita.

Concomitent insă, din Sta
tele Unite, tn principal. -e fac 
auzite voci ferme care sem
nalează răspindirea îngrijoră
toare a tuturor categoriilor de 
substanțe dopante atît în rin- 
dul marilor performeri, cit si. 
sau mal ales, tn ce! al tinere
tului. Profesorul Charles Yes- 
salls, de la Universitatea 
Pensylvania. dezvăluie faptul 
că 17 la sută dintre liceenii ca
re joacă în reprezentativele

la 
In 
Si

con- 
unui 
e in 
largă

Mraiiiiiici!
de fotbal american ale unită
ților lor de învățămint apelea
ză regulat la steroizl anabo- 
U?anțl Pentru a-și spori cali- 

j141 Universitatea din Portland, 37 la sută din 
tineri găsesc că, pentru a-și 
dezvolta musculatura și a că- 
păta un fizic plăcut, după 
modelul atîtor „supermen®-!, 
la modă pe toate ecranele 
mici șl mari din Occident, 
calea gamei Stanozolol este 
sigură pentru a le asigura 
un succes rapid în viață. Iar 
un antrenor din Philadelphia, 
Pat Croce, susține și el, tot 
public, că «recurgerea la 
steroizl a devenit o epide
mie®. Mulți dintre candidați! 
la admiterea într-un. institut 
de învățămînt superior cred 
chiar că drumul le poate fi 
ușurat prin obținerea unei 
«burse sportive": pentru a o 
dobîndl, recurg la rîndul lor, 
în mod masiv, tot la anabo- 
lizante.

Cum s-a ajuns la această 
tristă stare de ‘ 
depășit copios 
diționale® ale 
performanță ?
sînt unanimi 
că. nefiind 
„droguri®, dar__ _____
periculoase, substanțele __
pante nu intră mai deloc în 
atenția organismelor investi
te cu atribuții în a lupta îm
potriva lor. Ziarul -Wall Street 
Journal® merge și mai depar
te. dezvăluind chiar. spre 
stupefacția publicului larg, că 
«însăși poliția face apel, în 
procesul de pregătire fizică a 
membrilor săi. la substanțele 
pe care urmează să ie înlătu
re din viața de zi cu zi a so
cietății 
poveste 
cine pe

fapt, care a 
granițele „tra- 
sportului de 

Comentatori 
în părerea 
tratate ca 

nu mal puțin 
------ - do-

americane®. Ca-ntr-o 
cu tîlc: nici nu știi 
cine vînează...

Radu TIMOFTE
*

4

• CICLISMUL FACE PA$T tot mal ho- 
tărtți peste Ocean, popularitatea sa In rin- 
durile tineretului dsvedlado-se in creștere 
continuă. O dovadă tn acest seas o consti
tuie șl cei peste 100 de rutieri care vor lua 
startul Turului ciclist ti Atnerieflor. com
petiție programată anul viitor intre I si 
26 februarie. Primele cinei etape se vor 
desfășura pe șosele din Venezuela, iar ur
mătoarele nouă, după o transbordate ae
riană. vor avea loc tn Statele Unite • UR
MĂTOAREA ediție, a S-a. a Came::ra
telor Mondiale de box amator se va des
fășura la Moscova, tn perioada 17 septem
brie — 1 octombrie 1989 a DUPĂ RATI
FICAREA ultimelor cereri de afiliere 
(Aruba Sf. Lucia. St. Vincent șl Grena
dine, Insulele Salomon, Insulele Feroe, 
Saint Martin si Vanuatu) Federația Interna
țională de Fotbal Asociație cuprinde 166 de 
federații naționale. • de la 5 la 15 ia
nuarie 1989 va avea loc în Olanda prima 
ediție a Campionatului Mondial de fotbal 
în 5 (pe teren acoperit'!, iar în nolembrfe- 

1991 în R.P. Chineză se vor 
întîlnirile ediției a doua a C.M. 
feminin « ctttva dintre cei 
oamnlonî olimpiei 
Kurlovîci ’T’.P. « S.1

decembrie 
desfășura 
de fotbal 
mal grei 
Aleksandr 
tegoria suoererea cu 462 r kg (184 
kg), Lennox Lewis rCansdai 
ria sunegrea G94 cm. op km. Aleksandr 
Karelin (U.R.s g.i înnie «-©«n-romane. su- 
Oergrea f!9t cm. 128 km r><,vM GohMsvIH

de la Seul : 
haltere ca- 

em. 132 
box eate’o-

OLIMPIADA DE ȘAH
CAMPIONII MONDIALI G. KASPAROV Șl M. CIBURDANIDZE IN 

ECHIPELE U.R.S.S.

La Salonic s-a desfășurat ieri 
festivitatea de deschidere a celei 
de-a JS-a ediții a olimpiadei de 
șah la care participă peste 100 
de selecționate din toate conti
nentele. Olimpiada șahiștilor a 
fost inaugurată tn anul 1927 la 
Londra, iar ultima ediție s-a des
fășurat tn 19» la Abu-Dhabi (E- 
m.ratele Arabe Unite). Reamintim 
că. la actuala ediție. România 
va lua parte atît Ia concursul 
masculin, cit și la cel feminin 

* cu următoarele echloe: Florin 
Gheorghiu, Mihai Ghindă, Con
stantin Ionesco, Mihail Marin, O- 
vidlu Foișor, luliu Armaș, res
pectiv Margareta Mureșan. Ga
briela Olărașu-Stanciu, Elisabeta

Cristina Bădulescu.Polihronlade,
Se va juca la 4 mese la mas

culin șl la 3 mese la feminin, în 
sistem elvețian (14 runde). Com
petiția se va încheia la 1 de
cembrie.

Echipa masculină a U.R.S.S. 
va avea la primele două mese pe 
campionul mondial G. Kasparov 
șl pe fostul campion A. Karpov, 
Iar din formația feminină nu va 
Upsl campioana lumii Mala Ci- 
burdanldze.

Din echipa R.D. Germane care 
va participa la Olimpiadă tac parte 
5 mari maeștri : W. Uhlmann. U. 
Bonsch, R. Knaak, L. Vogt, L. 
Esplg.

BADMINTON * In semifinale
le campionatelor Asiei, ce se 
desfășoară In Indonezia, jucăto
rul chinez Xlong Guabao l-a în
vins cu 15—6, 15—7 pe indonezia
nul Ardy Wlranta, iar Fook Kek 
Keong (Mal'ayezla) l-a întrecut 
cu 9—15, 15—5, 15—11 pe Liu Zhl- 
hong (R.P. Chineză).

TENIS • în turneul de la Stut
tgart, Jucătorul cehoslovac Ivan 
Lendi l-a întrecut cu 6—3, 6—1 
pe americanul Tim Mayotte. Al
te rezultate: John McEnroe SUA) 
— Carl Uwe Steeb (R.F. Germa
nia) 6—4, 6—4 ; Eric Jelen (R.F. 
Germania) — Andres Gomez (E- 
cuador) 6—2, 6—3: Miloslav Mecir 
(Cehoslovacia) — Jimmy Connors 
(SUA) 6—2, 6—4. • In turul II 
al turneului de Ia Wembley, con- 
tînd pentru „Marele Premiu", 
suedezul Jonas Svensson i-a e- 
liminat cu 6—4, 6—1 pe vest-ger- 
manul Patrick Kuhnen. america
nul Robert Seguso a dispus cu 
4—6, 7—6, 6—4 de coechipierul
său Brad Gilbert,

VOLEI • Competiția feminină 
„Cupa Japoniei" s-a încheiat Ia 
Nagoya cu victoria selecționatei 
R.P. Chineze, care a întrecut în 
finală cu scorul de 3—1 (ts—17, 
17—15, 15—10) formația
U.R.S.S.

PROGRAMUL TURULUI 3 AL CUPEI U.E.F.A.
în urma tragerii la sorți, efectuată ieri, iată programul turu-

lui 3 al Cupei U.E.F.A. :
Dynamo Dresda - A.S. Roma
Bordeaux - Napoli
Real Sociedad - F.C. Koln
Midlothian — Velez Mostar
Bayern Miinchen — Internazionale
VICTORIA - T. Ps. Turku
Groningen - V.f.B. Stuttgart
F. C. Liege - Juventus Torino

Cele două manșe se vor disputa la 23 noiembrie și 7 dc-
cembrle. Primele echipe sînt gazde.

CALIFICAREA VICTORIEI - looicA, absolut meritată
(Urmare din pag 1) noastre i-au oferit lui Malo- 

feev o surpriză care l-a deru-
celeilalte. Ce-i trebuia lui Ha
lagian, a avut. Fără excepție, 
în zi mai fastă (mai ales C. 
Solomon, Mirea, Topolinschi, 
Ursea etc.) sau mai puțin (Co
ras, Culcear), elevii săi au lup
tat cil rîvnă și dăruire, mobi
lizați la maximum, devotați 
pînă la sacrificiu, calificarea — 
absolut meritată 
ambelor întîlniri 
Minsk — venind 
tească, de fapt, pe 
dorit-o mai mult și au 
pit-o cu mai multă sudoare.

Și ar mai fi ceva. Vreme de 
o repriză. Victoria n-a izbutit 
să marcheze, evidenta ei su
perioritate (la șuturi, la cor- 
nere etc.) nereflectîndu-se pe 
tabela de scor. Numai că, după 
pauză, antrenorii formației

la 
cu 

să-i 
cei

analiza 
Dinamo 
răsplă- 

care au 
stro-

FI. Halagian după

La clteva minute după stabi
lirea programului în Cupa 
U.E.F.A.. l-am contactat pe an
trenorul Victoriei, Florin Ha
lagian. I-am comunicat numele 
adversarei si am consemnat: 
„Sigur câ T. Ps. Turku este, 
după chipul întregului fotbal 
finlandez (n.n. 2—2 cu Tara 
Galilo.- recent, la Swansea, 
pentiu C.M. T), o echipă redu
tabilă, dar nu una, consider.

(U.R.S.S.), lupte libere catezcria suoer- 
grea (1S> cm. 112 kg), Hitoshi Salt» (ja
ponia). judo categoria grea (1M cm, IU kg) 
Ulf Timmermann (R.D.G.). atletism greu
tate (195 sn. 129 kg). Serțbei Litvinov 
(U.R.S.S. atletism ciocan (1*9 etn. 1M kz) 
• RECORDURILE MONDIALE de atl 

trăit tti maț m

James Cantoa (Australia) de la 
18.1.1932 pînă la 38.4.19SC adică 23 de ani 
și 4 luni. 59 km marș — 4-34 S3 Paul Sivert 
(German?*) 
adică 23 ani
Jesse 
pînă la 
plusalt 
6.8.1936 pînă la 
lună,
(S.U..A? 
adică 2<
DIALS 
ne anul 
cu un... 
brie și 
POSTA DTN

dc la 5-ll.ir?4 pfnâ ia 9.7.1951. 
51 IC '.un!, lungime — S.13 rr 

Owens ^S.U-A de a 3.51- * 
12 8.1950 adici 25 ani si 3 luni iri- 
- 16 00 m Naoto Tajîma (Jaoonia) 

3J ’95’. adică » ani și 1
55 77 m Patrick Rvan

7 1.1913 Mnâ a 1«7. 
a CAMPIONATELE MON- 

»a’ artistic centru 1un!or! 
vor avea îoc. notrivit tradiției, 

a-1^
1953.

ciarar — 
de la 
ani etc.

de oariț
.989
an înaln’e ad'-'ă între 30 nolem-

4 de-^mrrie 1988. la Sarajevo • 
«rȚP’VAM a emis un timbru

(INE ESTE T. PS. T8RK0
Turun Palloseura (prescurtat 

T.Ps.), fondat In 1922, este clu
bul de fotbal reprezentativ al 
orașului Turku, 150 000 de locui
tori, port la Marea Baltică. Dla- 
sat nu departe de Helsinki. 
Cînd zicem asta, avem In vede
re cele 9 titluri de campioană 
națională dobindite de T. Fs. 
Turku, între anii 1928 șl 1975. tn 
ultima ediție de campionat, în. 
eheiată recent în Finlanda (un
de se Joacă pe sistemul primă
vară — toamnă). Turun Pallo- 
seura a ocuoat locul 5, cu 28 de 
pun-te șl linia de clasament 26 
9 10 7. golaveraj 28—27.

Formația standard este Ecker- 
mann — Heikkinen, Hănnikăi- 
nen. Johansson, Laaksonen — 
Sulonen. Halonen. Jalo. Lippo- 
nen — Koykka, Raiamăki. 
cunoscuți fiind Heikkinen
Hănnikăinen, internaționali A. 
Stadionul propriu. „Kuplttaa", 
are 11 000 de locuri,

tn turul 3 _al Cupei 
echipa 
numai
flclind 
marcate 
1—1 cu 
și 1—0

tat și, în consecință, a dereglat 
mecanismul dinamovist: Intro
ducerea Iul Zare. A unui Zare 
care a fost el însuși fără cu
sur (vezi și bara din min. 78). 
dar care,'prin „urcarea" lui C. 
Solomon între mijlocași, a lim
pezit acțiunile ofensive, le-a 
dat consistență șl trasee mai 
directe Schimbarea din mers 
a registrului tactic, lovitura de 
la 11 ‘ ‘ ■ • •
care 
tulul 
scos 
plus, 
unei ___ _ .
Victoria, pentru care califica
rea a apărut ca un act perfect 
justificat Pentru 
cuvin, o spunem din 
cere felicitări.

_ __ _____ U.E.F.A.,
din Turku s-a calificat 
prin... regulament, bene- 
de dublarea golurilor 
în deplasare : 0—o șl 
Linfield (Irlanda), 1—2 

cu F.C. Vienna.

TOT DESPRE CUPELE 
EUROPENE...

m avînd ca punct de ple-— - a proaspă-
Solomon, a 
o dată în 
și iscusința 
numit-o pe

o pasă scurtă 
mijlocaș C. 

în evidență, 
maturitatea 

echipe, am

care i se 
nou, sin-

tragerea la sorți:

TURUL 4!“
de neînvins, de neeliminat. Fap
tul câ a pătruns pînă în aceas
tă fază numai datorită goluri
lor înscrise în deplasare tre
buie să ne avertizeze. în per
spectiva meciului de la Bucu
rești, din 23 noiembrie. Am fi 
preferat să jucăm prima parti
dă ta Turku. ----- 
decembrie va 
frig. Dar asta 
găti serios și 
gindim la— turul *!“.

că însocotind
fi acolo si mai 

e. Ne vom pre- 
înccpem sa ne

pentru a marea victoria Înotătorului An
thony Ncsty In finala olimpică a cursei de 
IM m fluture (l-a Întrecut cu o sutime de 
secundă pe martie favorit, americanul Matt 
Biondi). Nesty este primul sportiv din Su
rinam care a cîștigat o medalie de aur la 

ÎN CAMPIONATUL FEMININ de 
al orașului vest-german Hanovra. 
dintre echipele Fortuna Saxennoss 

inia a luat sflrșlt cu un rezultat 
puțin obișnuit; 34—0 pentru Fortu- 

■ CU AUTORITATEA sa blnecuncs- 
Carî Lewis a insistat pe lingă antre- 
lotului american de atletism ca in 

trooa de 2M m să-l titularizeze Pe mai 
’nărui său coleg Joe Deloach, de la Uni
versitate? Houston care în acest sezon re
alizase citeva rezultate excelente 10.03 s pe 
IM m (cu vlnt 99» m) și 19.9S s pe 200 m. 
..Joe. spunea Lewis, ar putea lupta chiar 
pentru o medalie olimpică 1". Dar de unde 
?ă știe ti că Deloach avea s-o cîstige chiar 
pe cea de aur (19.75 s). întrecîndu-1 eu 4 

■■‘Im! de secundă 1— * ANN KATHRIN
LISENHOFF a făcut parte din echipa R.F. 
Germania care a cîștigat la Seul, titlul 

’mole ? dresaj, tn 1972. Ia JO. de la 
.’•lunchen mama el. Llselott Lisenhoff. a 
fost campioană olimpică în proba Indivl- 

1952. Ia Helsinki sl în 
făcuse parte din eehlna 
șl, respectiv, cu argint.
de Qnmso VI A HA

duolă. ducă ce în 
1936. !a Stockholm, 
medaliată cu bronz

Rubrica reaftzatâ

$

JOI NOAPTEA s-a desfășu- 
la Madrid returul partidei 
C.C.E. dintre Real Madrid 

---------------- “ > tur 1—0). 
madrilenilor

• 
rat 
din _____  _____
șl Gornlk Zabrze (în 
Victoria a revenit l____  ____  _
cu 3—2 (1—1), după un joc foar
te pasionant. Gazdele au des
chis scorul în min. 27 prin Hu
go Sanchez, apoi oaspeții au e- 
galat crin Jegor (min. 41) și au 
preluat conducerea în min. 
în urma golului marcat de 
ran ! La acest scor, Gornik 
calificată ! In min. 77 însă, 
al a egalat (Butragueno) și 
min 83 a punctat din nou Huxo 
Sanchez pentru gazde a ME
CIUL dintre Gaiatasaray — xa- 
max Neuchâtel (5—0!) din C.C.E.
a fost contestat de către echipa 
elvețiană. pe motiv 
nu s-a desfășurat 
regulamentare : din tribune s-au 
arunca- obiecte, care au lovit 
Jucătorii, aceștia fiind pur șl 
simn’i timorați de către spec
tatori. Un purtător de cuvînt al 
U.E.F.A. a declarat că acest caz 
va fi judecat de Comisia de dis
ciplină șăptămlna viitoare. Re
amintim că In crima manșă 
N ? ’châ’ti a cîștigat cu 3—0 I 
ULTIMUL REZULTAT din 
a doua a Cupei U.E.F.A. : Be. 
lenensea — Velez Mostar 
(în tur). 0—9 în retur, dună 120 
de minute 1 In urma loviturilor 
de la 11 m. Velez a cîștigat cu 
4—S, calificîndu-se pentru opti
mile de finală • ACCIDENT 
destul de grave ale unor jucă
tori Italieni : portarul Walter 
Zeng? (Interi a suferit fractură 
nazală în meciul cu MalmO ; 
Donadonl (Milan) a avut o u- 
șoară comotle cerebrală dună o 
ciocnire cu Vaslllevlci (Steaua 
Roșie). Donadonl a fost inter
nat tn spital, unde starea sa a 
fost ameliorată. El va fi însă 
încă 5 zile spitalizat la Belgrad.
• PORTARUL Giovanni Galii 
(Milan) a fost cel mai bun jucă
tor de la Milan în partida de la 
Belgrad. El a apărat două oe- 
nahyurl (executate de Savice- 
vlc: -1 Mrkela) șl astfel echipa 
italiană a obtinut calificarea în -tik 
sferiirile de finală.
• în campionatul

Lokomotiv Moscova — Dinamo 
Moscova 2—2 a Meciuri amicale 
la Tunis, Tunisia — Angola 5—0 
șl la Montevideo. Uruguay — 
Chile 3—1 — ’ ' ’ ‘
Juniori TI 
— Anglia 
Scoția — 
minări He 
B’JelHna : 
Galilor 4—1 • Echipa 
va Intimi în meciuri de pregăti
re (în deplasare) selecționatele 
din Chil? șl Uruguay ® tn tur
neu! de Jun'otf H de la Bang
kok : Arabia Saudiiă — Thai
landa 3-1, echipa învingătoare 
calificîndu-se în semifinale.

54, 
Ba- 
era 
Re- 

în

câ partida 
în condiții

etaDa

0—0

u.R.s.s. t

• Finala turneului de 
de la Genova : Spania 
2—#. Pentru locul 3 : 

Italia 2—1. a Tn orei1 - 
C.E de Juniori. la 

Iugoslavia — Țara 
Perului
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