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Sub genericul Daciadei, la Slănic-Prahova

UN CROS DE MARE ATRACȚIE, CU SUTE DE ATLEȚI,
CU PAULA IVAN Șl ALȚI INVITAȚI DE ONOARE

Cel mai plăcut lucru este să 
accepți o invitație din partea 
Asociației Sportive „Fulgerul" 
P.T.T.R. Slănic-Prahova, pen
tru a urmări — în cadrul Da
ciadei — desfășurarea unei în
treceri de cros. La ultimul 
concurs, bunăoară, au acceptat 
cu plăcere această invitație 325 
de tineri din județele Teleor
man. Maramureș, Dîmbovița,

Campionatele Naționale de ciclocros

I
Timp de două zile simtătă 

și duminică, mtr-un cadru na
tural superb, mult înfrumuse
țat de albul curat și proaspăt 
al zăpezii, in Po:ana Brașov 
s-au desfășurat Campionatele 
Naționale de ciclocron ale se
niorilor și juniorilor marj și 
Campionatul Republican al ju
niorilor mici, ultimele compe
tiții cicliste ale anului.

Trasșul, extrem de d.ficil cu 
numeroase porțiuni accidentate, 
anume alese pen‘ru a solicita 
din plin calitățile teur.ice și f.- 
zice ale cicliștilor, a măsurat 
doar 2,5 km, dar a fost piucurs 
de patru, șaoe si opt ori. în 
funcție de categoria de con
curs. Pentru a descongestiona 
pîrtia de alergare și pentru a 
evita busculadele, arbitrii au 
introdus regula eliir.măni ci
clistului ajuns din urmă, fapt 
care a ridicat nota de specta
culozitate a concursului.

In prima zi, la capătul celor 
șase ture care au însumat 15 
kilometri, s-au impus, la ju
niori mari, elevii antrenorului 
Gh. Căpraru de ia Voința Cluj- 
Napoca. Astfel după o luptă 
foarte strînsă. de'isă pe ulti
ma sută de metri clujeanul 
Attila Balazs cucerește titlul 
de campion, realizînd un * * * * 5 * * * * * * * *imp 
destui de bun, 35:17. Cel de-al 
doilea clasat, Wilhelm' Gross

(Continuare In vag. a 4-a)

chipieri „string rîndur le* 
șind mal intii să egaleze 
apoi să 
care nu 
fluierul 
tescu și 
Cicu 2. 
Condruz ___
ny 8, Meszaros și More cite 2. 
Nemeth, Marta Mezct Mibaly 
și Orova cite i.
• Duminică, România — Un

garia (f): 27—18 (13—C). Fotele 
noastre nu au 'ăsat md o spe
ranță adversarei or <or dife
rența pe tabela de scor puțind 
fi chiar mai mare însă condu
cerea tehnică a echipei noastre 
a încercat, mai ales în reprisa
secundă, și alte cîteva .speran
țe". Realizatoare: ‘a'ăr 8. Vă-
ruț 5, Nedeîcu șf Ghceruhe
cîte 4, Lefter 3, Dinei 2 Tur-
cano 1. respectiv Szabo 5. Sitî
4, Nemetb 3. Csama ș> Dell
cîte 2. Porcus si fPra rite t
România — Ungaria <mi: 
19—16 (9—5). Juoînd încă de la 
început cu mai multă aterțte. 
reprezentanții noștri s-au a- 
flat la rirma jocului ce par
cursul tuturor celor 60 de mi
nute. Au marcat: SAftesco 8. 
LI cu 4, Bontaș 3, Tonită 2 Cicu 
și Ene oile 1, respectiv Soîony 
șl Mihaiic rite 5 Ki«. 3. 
Crasyttla. Orova și Rodlî rite 1.

In cele două reuniuni at> o- 
firiat arbitrii bulgari K. Iliev. 
Gh. Gheorghiev, L. Kostov și 
R. Ivanov.

DEBUT FAVORABIL LA OLIMPIADA DE ȘAH
ATENA, 14 (Agerpres). La Sa

lonic au început întrecerile celei 
de-a 28-a ediții a Olimpiadei de 
șah, la care participă tcirca 1 000 
de jucători și jucătoare din 102 
țări ale lumii.

Rezultate Înregistrate în prima 
rundă : feminin : ROMANIA — 
NOUA ZEELANDA 3—0 ; U.R.S.S. 
— Norvegia 2,5—0.5 ; Polonia — 
Irlanda 2—1 ; Cehoslovacia — Fi- 
lipine 3—0 ; Suedia — Mexic 3—0 ; 
Grecia — Uruguay 3—0 ; Unga
ria — Australia 3—0 : R.F. Ger
mania — Italia 2.5—0.5 ; Bulga
ria — Belgia 2.5—0.5 ; Spania —

Sfirșit de săptămînă sportivă la Oradea

UN PROGRAM COMPETITIONAL FOARTE DENS
7

SI
7

0 INIȚIATIVA DINTRE MULTE ALTELE
7

sînt mar. iubi-Că bihorenii 
tori de sport n. s-a confirmat, 
din nou, la sfîrșitul săptămînii 
trecute. Am constatat, le fața 
locului, că oameni de pe a- 
ceste meleaguri nu numai că 
iubesc cu pasiune sportul, dar 
îl și practică cu asiduitate cu 
interes și perseverență Acti
viști ai Consiliului Județean 
pentru Educație Fizică și Sport 
Bihor ne-au vorbit despre ceea 
ce întreprinde forul de spe
cialitate, celelalte organe cu 
atribuții in aoest domeniu și
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Bistrița-Năsăud, Botoșani, Iași, 
Sibiu, Constanța, Giurgiu, mu
nicipiul București, Neamț, Bu
zău, Brăila, Dolj, Prahova, Ti
miș etc., plus grupa atleților 
veterani care, la frumoasa des
chidere a crosului, a făcut un 
pas tineresc înainte intcrpre- 
tînd marșul — de tot mai mare 
succes in arena Daciadei — 
„Aleargă pentru sănătatea ta*.

(Torpedo Zărneșin. a roșit la 
o diferență de 46 de secunde, 
dar trebuie spus că elevul an
trenorului Mircea Dădilă a 
avut, cum se spune, o teribilă 
neșansă; roata din față a bici
cletei sale s-a root pur si 
simplu exact în clipa în care 
Balazs a declanșat sprintul fi
nal. Așadar, în loc să asistăm 
la un finiș dramatic și echili
brat, așa cum a fost toată 
cursa, am consemnat bucuria 
învingătorului, A. Balazs, dar 
șl amărăciunea învinsului, Wil
helm Gross. Pe ioturle 3 și 4, 
alți doi reprezentanți ai Voin
ței Cluj-Napoca. Dan Irimiaș 
și Marius ~

A doua 
desfășurat 
rilor mici
4 ture (în _ ,. .
nîndu-se Lueian Boari (VoTita 
Arad, antrenor Matei Fciog), 
cu 28:23, urmat la 1 secunde de 
I.aurențiu Dumitru (Stirom 
București, antrenor Radu Va
sile) șl Ionel Miiitaru (C.S.S. 
nr. 1 București. antrenor Fran- 
cise Gera), — cea a seniorilor 
(la care au avut drept de oar- 
ticipare și juniorii mari) și în

Za han.
zi, duminică, 
trei curse a 
— la ■■aDâ'-il 
total 10 km).

s-au 
junio- 

ce!or 
impu-

Victor N1ȚA

(Continuare in pag 2-3)

Jamaica 3—0 ; Masculin : ROMA
NIA — IORDANIA 4—0 ; U.R.S.S. 
— Siria 3,5—0,5 ; Iugoslavia — 
Costa Rica 3,5—0.5 ; Cuba — Li
ban 4—0 ; R.D. Germană — Lu
xemburg 4—0 ; R.F. Germania — 
Qatar 4—0 ; Elveția — Malayezia 
2,5—1,5 ; Polonia — Zimbabwe 
4—0 ; Grecia — Kenya 4—0-; Fi- 
liplne — Uganda 3,5—0.5 ; Bul
garia — Bolivia 4—0 ; S.U.A. — 
Egipt 4—0.

Competiția se desfășoară___ ______ __ _________ în 
sistem elvețian, în 14 runde. La 
masculin se joacă la 4 mese. Iar 
la feminin — la 3 mese.

celeconstatările slut dintre 
mai îmbucurătoare.

Cu programul compet.fiilor 
in față, reporterului l-a test 
extrem de greu să le cuprin
dă pe toate, dar cu un ghid 
competent și amabil cum este 
instructorul C J.E F S. B’hor. 
Iosif Ioan Lucuș, am putut cu
prinde o arie extrem 
ată...

Sala Sporturilor de 
Crișului Repede este 
din plin. Sîmbătă si 
a fost ]a dispoz tia celor ___
buni gimnaști juniori din țară,

de vari-

pe malul 
solicitată 
duminică 

mal

Marți 15 noiembrie 1988 |

acceptat această tra-

lumea 
, im- 

Slănic- 
această 
acțiune 
„întreg

Au mai 
dițională invitație (crosul se a- 
flă la a 4-a ediție) campioana 
olimpică la 1 500 m. Paula Ivan, 
vicepreședintele F.R.A., prof. 
Victor Firea, alți sportivi frun
tași și specialiști din 
atletismului nostru care, 
preună cu intreg orașul 
Prahova, au urmărit 
amplă și incintătoare 
sportivă de masă. Cu _
orașul", in sensul că au venit 
să-și vadă indrăgiții atleți, pro
fesorii, părinții zecilor de e- 
levi competitori, minerii de la 
salina Slănic-Prahova «n bă- 
trin, fost șef de brigadă, re- 
zumind astfel pasiunea pentru 
atletism a locuitorilor din a- 
cest oraș : „în mare, ne-am 
cam împărțit munca... Copiii cu 
«piperul» ambițioaselor între
ceri. minerii cu sarea ce o 
scot la lumină".

Așadar, lume multă la cro
sul „Cupa Fulgerul", organizat 
de Consiliul Orășenesc pentru 
Educație Fizică și Sport din a- 
ceastă localitate (președinte 
ing. Nicolae Ionescu). A. S. 
„Fulgerul" P.T.T.R. Slănlc-Pra- 
hova (președinte ing. Cornel 
Vintilă), cu sprijinul primaru-

Vasils TOFAN

(Continuare in pag 2-3)

Rugbyștii „tricolori" se pregătesc

PENTRU A REALIZA UN JOC FRUMOS
Șl UN REZULTAT BUN ÎN PARTIDA CU FRANȚA
Puține zile ne mai despart 

de un eveniment sportiv de 
răsunet, partida ROMÂNIA — 
FRANȚA, din cadrul Campio
natului Europei, mereu o „pia
tră de încercare" pentru „tri
colorii" noștri, o partidă care, 
de fiecare dată, ia „pulsul" 
rugbyului românesc. Dar ce 
sînt 10—11 zile în economia 
pregătirii unei echipe naționa
le? Un timp foarte scurt, in 
care este greu de îndreptat un 
joc, o concepție, ce cunosc de 
cîțiva ani încoace multe im
perfecțiuni și în faza de atac 
și — surpriză, iată — în faza 
de apărare! Privim de aceea 
nu fără îngrijorare către me
ciul de la 26 noiembrie, știut 
fiind că XV-le „cocoșului ga
lic" este printre cele mai bune 
din lume. El se pregătește, se 
rodează sistematic in confor
mitate cu un bogat calendar 
internațional, cele două recen
te succese ale francezilor, în 
dauna rugbyștilor argentinieni 

care și-au desemnat campionii 
naționali la diferitele categorii, 
începînd cu categoria a IV-a 
și pînă la candidați ma
eștri. .Atmosfera — specifică 
pasionantelor competiții. Ti
nerii gimnaști execută ele
mente de mare dificultate, 
care impresionează crn sigu
ranță și precizie iar specialiș
tii afirmă că dintre prichindeii

Poul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

• La 
toate

DE GIMNASTICĂ

;i la sărituri 
Gimnasta sovietică 

Boginskaia a obți- 
asemenea, nota 10 la 
clasat pe locul II la 
cu 9,937 și pe locul 3

TOKIO, 14 (Igerprcs). — In 
concursul pe aparate din ca ■ 
drul competiției internaționale 
de gimnastică de la Nagcya, 
tripla campioană olimpică Da
niela Silivaș a avut o prestație 
strălucită, situîndu-se pe locul 
I la toate cele 4 aparate, cu 
nota maximă (10) pentru splen
didul său exercițiu la sol. La 
birnă, Silivaș a obținut 9,950, 
la paralele 9,973 
9,950. 
Svetlana 
nut, de 
sol, s-a 
sărituri, 
la birnă, cu 9,900 Aurelia Do- 
bre a ocupat locul 4 la sări
turi, cu 9,737 și, de asemenea, 
locul 4 la paralele, cu 9.900.

In competiția masculină, con- 
curentul sovietic Valeri LaukiD 
s-a clasat pe locul I la inele, 
paralele și ba-ă fixă. La sol 
a ciștigat japonezul Yukio Ike- 
tani. la sărituri a terminat în
vingător Daisuke Nisikawa 
(Japonia), iar Ia cal cu minere 
victoria a revenit canadianului 
Curtis Hibbert Marius Gher
man (Romania) a ocupat locul

Timișoreanul Răcean. cu balonul, pătrunde_______ _______  _______ ... zdvzrst 
il urmăresc Vasluianu. arbitrul E. Stoica. Veres, Florea. Ignat. 
Domocoș. Oroian și Csoma. de la stingă la dreapta.

Foto : Aurel D. NEAGU

(și ei bine cotați), însoțite de 
5, respectiv 4 eseuri in cele 
două meciuri-test, fiind edifi
catoare asupra formei sale de 
moment.

Dar rugbyștii noștri? Simbă- 
tă, la ora meciului cu Franța 
(14,30), am asistat la un aou 
trial în care au fost angajați 
28 dintre potențialii purtători 
al tricourilor cu frunza de 

VICTORII ALt TINtRIlOII
In perspectiva unor viitoare 

competiții internaționale ofici
ale, reprezentativele de hand- 

ale 
au 

duminică 
Con

de 
cu 

care 
o a-

și-au

bal (fete și băieți) 
României și Ungariei 
disputat sîmbătă și 
în Sala Sporturilor din 
stanța, cite două partide 
verificare, încheiate toate 
victoria echipelor noastre, 
au abordat meciurile cu 
preciabilă putere de >uptă rod 
al pregătirilor asigurate de 
antrenorii Gheorghe Sbora și 
Tiberiu Milea (f), Oprea Vlase 
și Ștefan Birtaian (m).
• Sîmbătă, România — Un

garia (f): 34—21 (17—10). După 
cîteva minute de tatonare în 
debutul partidei (2—2 in min 
5), Lăcrămioara Lazăr. Sorina 
Lefter și Doina Pașt'.o au... a- 
păsat pe accelera'or. astfe1 că 
reprezentantele noastre 
mărit avantajul minut cu tr. 
nut, ajungînd in final 
depășească adversarele 
goluri.. Au . ~
Lefter rite T, Pastiu și îu-cant) 
cîte 5, Gheorghe și Diacă cîte 
4, Văruț și Ciocîrlan rite 1, 
respectiv Szabo 9 Nemetb 5. 
Deii și Erdely cite 3, Sitl l. 
România — Ungaria tm): 22— 
17 (7—8). Mai bine organizați 
în apărare, eu un 
de fiecare dată 
defensiva noastră, 
aflat mai mereu 
culud In prima 
s-a și încheiat In favoarea lor. 
în partea a doua insă, Săftev- 
cu, Lieu, Tonifă și ceilalți e-

să-și
13
Si

cu
înscris; Lazăr

atac ce a Pu» 
in dificultate 
oasnețli s-au 
ia rirma jo. 
repriză. cane

locul 4 la cal ?u

(Agerprts).
Balcanice 

mcneiat
de
la

Nagoya, Daniela Silivaș a ciștigat întrecerea la 
aparatele I ® Balcaniada a fost dominata de 

reprezentanții noștri
II la sol și 
minere.

SOFIA, 14 
Campionatele
gimnastică s-au 
Burgas cu desfășurarea întrece
rilor concursului special pe a- 
parate, care a prilejuit o nouă 
afirmare a gimnaștilor români, 
învingători în majoritatea pro
belor, după evoluții de înaltă 
clasă, cu exerciții spectaculoa
se, executate cu o tehnică bi
ne cizelată.

în competiția feminină. Cr's- 
tina Bontaș a ciștigat la sări
turi (19,825 puncte) și la sol 
(19,775), Gabriela Putorao s-a 
situat pe primul loc la birnă 
(19,875), iar Eugenia Popa a 
terminat victorioasă la paralele 
(19,900).

La masculin, Marius Tobă 
șl-a adjudecat titlul de campi. 
on balcanic la Inele (19 500) și 
sol (19,550), iar Adrian Gal a 
fost primul la paraleie 119.600). 
Dintre gimnaștii bulgari s-au 
remarcat Dimităr Tașkov în
vingător la sărituri si cal cu 
minere, și coechipierul său 
Ivan Mastev. situat pe locul I 
la bară fixă.

fost trecută în re- 
elita sportului cu

stejar. A 
vistă toată ____ .
balonul oval de la noi. aptă de 
joc. Sigur, regretăm că nu 
i-am văzut în teren pe Cr. Ră- 
ducanu (nr. 8). cel mai bun 
„prinzător" în margine, un mal

Dimitrie CALLIMACHI

preia conducerea pe 
au mai cedat -o pînă la 
finai. Au marcat: Săt-
Licu cite 6, lonuiă 4, ’ 
Bontaș, Ștot. Ga! șl 
cite 1, respectiv Soto-

loan NOVAC 
Cornel POPA, coresp.



O NOUĂ ACȚIUNE
A LOTURILOR

NAȚIONALE
DE BASCHET

în continuarea acțiunilor de ve- 
rlticare a ioturilor reprezentative 
și de popularizare a baschetului, 
milne va Ii rîndul echipelor na
ționale de seniori șl juniori să 
evolueze, gazdă fiind Sala Spor
turilor din Tîrgoviște. D. Nicu- 
lescu, FL Ermurache, V. Pogo- 
naru, M. Sinevici, H. Păun, C. 
Popa, B. Koșnovsciii și ceilalți 
componenți ai selecționatelor 
țării vor juca în compania for
mației tîrgoviștene OȚELINOX, 
vor participa la concursuri de a- 
runCări ia Coș și vor susține 
probele tehnice și fizice. Amin
tim că pentru membrii repre
zentativei de seniori acțiunea de 
la Tîrgovlște constituie unul 
din ultimele teste în perspectiva 
Campionatului Balcanic, care se 
va disputa in Turcia, intre 21 și 25 
decembrie.
• La Oradea, tn meci restan

ță, in cadrul Diviziei masculi
ne A : DINAMO I.MJ>.S. — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 103—85 (47—D). 
Era 28—28 în min. 13.36—31 ta 
min. 14, după care orădenii, cu 
Gh. Pascu, la „timonă", eu An- 
tochi, Șarlă și Crlstea in vervă 
deosebită, s-au impus In fața 
unor adversari ambițioși, insă 
dominați sub aspectul tehnicității 
șl taliei.

Au înscris : Cristea 23, Ah- 
tochl 21. Fodor 15, Șarlă 17, Gh. 
Pascu 14, Gellert 11. Bădulescu 2 
pentru gazde, respectiv Scarlat 32. 
Hoit 18, Brabovea-nn 16. Bireaa 
14, Nicolae 7, Frumos» 1. Artol- 
trl ; I, Georgia — P. Bara. (TUe 
GHIȘA — coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI (f) Șl EXPLORĂRI ClMPULUNG MOLDOVENESC (m)
PERFORMERELE ETAPEI DE POPICE

® Noi victorii in deplasare © Rezultate individuale de 
certă valoare • O fostă campioană în... derivă

In penultima etapă a turului 
Diviziei A de popice, fruntașele 
clasamentelor celor două serii 
au susținut meciuri in deplasare, 
iurnlzînd împreună cu adversa
rele lor parti de spectaculoase, 
die bună calitate. Iată amănunte 
de la principalele jocuri :

ticuiarixățlle pistelor respective, 
tn timp ce campioana țării, Ni- 

— (439), șl Marilena
și-au regăsit mai

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — VO

INȚA PLOIEȘTI 2602—2540 (4—2). 
Așa cum se anticipa, tatimirea 
dintre ocupantele locurilor 1, Vo
ința Ploiești, și 2, Voința Bucu

rești, din clasamentul seriei Sud 
a avut toate atribut tie unul ve
ritabil derby : luptă pasionantă 
șl echilibrată, realizări tehnice 
deosebite, încheiate cu rezultate 
ir.dividuale de certă valoare șl o 
evoluție strânsă a scorului, care 
a ținut publicul in... priză pică 
la terminarea partidă. Baeureș- 
«encete au avut ca ..deschizătoa
re de pirtie* (s-a jucat pe 4 
piste) be două dintre componen
tele de bază ale lormațiti. I iliana 
Băjenaru (443) și Elena Andre 
eseu (460. cea mai bună perfor
manță individuală} hRnd un a- 
vans aoreciabfi : *0 p.«L tn con
tinuare, fizionomia întrecerilor 
»-a schimbat, datorită, ta bună 
măsură. Elenei Pană (3S6). care 
a creat clipe erele «uoor-.e-rio- 
bucureșteni. micșortnd zestrea 
echipei sale, după 4 schimburi, 
la 27 p.d_. iar ia țumătatea dis
putelor dintre ultimele două 
schimburi, oespetelt «u redus 
handicapul la 12 P-d. După ee 
au schimbat „terenul* pentru ul
timele manșe, ptoieștencele s-eu 
acomodat mai anevoios eu par-

neta Badea 
Burtea (451) _
repede ritmul normal și. in con
secință, s-au detașat Cinai ales 
prima sportivă) de ambițioasele 
lor adversare. Dar, pentru o 
imagine mai clară asupra rapor
tului de forțe existent pe arenă 
între aceste două puternice ech> 
ne, pregătite de fostele jucătoare 
frumașe Crista Szocs (Vomța 
București) și Eleonora loan (Vo
ința Ploiești), iată regi diate le
iodividjaje în oretnea taxării 
sporvvelor pe piste : LMana Bâ- 
jenaru (Buc.) — Constanța NuțA 
(PL) M3—415, Elena Andreesca — 
MioeU Mihaiiă M»—413. Elena 
Pană — MihaeU NuțA 3»*—441, 
Marn Popescu — Maria MibăiU 
<11—414, Nmeu Badea — Stela 
Godeanu 439—40®, Marine La Sur
cea — Constanța Constantin 
451—447. După cum se poate ob
serva. tinerele Liliana Bă jenam 
și Constanța Nuță, selecționate 
in locul național care va repre
zenta țara noastră stmbătă șl 
duxxuDKâ, ia ..Trofeul Carpați', 
au «voiuat mai mufe decit pro
mițător. A arbitrat Ecaterina 
Antonovici. dm Constanța.

Troian lOANifcSCU

(1ON PANA). • VOINȚA TIMI
ȘOARA — VOINȚA CRAIOVA 
2328—2239 (3—3). • GLORIA 
BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAI COI 2414—2262 (4—2). « ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ — CON
STRUCTORUL GHERLA 2592—2445 
(5—1). e U.T. ARAD — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2449—2486 (2—4) •
VOINȚA ORADEA — C.S-M. RE
ȘIȚA 2339—2323 (3—3) 0 VOINȚA 
SĂNĂTATEA ODORHE1 — HI
DROMECANICA BRAȘOV 2514— 
2498 (4.5-1,®).

MASCULiN

schimb bueu- 
un avans de 

să-șl iacheie »- 
d-ntre jucătoe- 
Silvia Boboc șl 
ele avînd ca 

e pe surorile

Rugbyștîi juniori în prim-plau

CAMPIONATUL SPERANȚELOR CONTINUA frumoasă...

INTR-O NOUA
Așezat pe temeiuri noi. mal 

aproape de ceea ce se dorește. 
Campionatul Național de rugby 
pentru juniori a scos în relief 
preocuparea sporită a unor echi
pe «i tehnicieni de a contribui la 
îmbogățirea bagajului tehnic și 
tactic al tinerilor jucători, para
lel cu respectarea, mult mai ri
guroasă, a principiilor fair-play- 
ului. De aici, partide cu un plus 
de calitate și, implicit, posibili
tatea de ? depista rugbyști care 
să răspundă exigențelor viitoare
lor examene internaționale, cel 
mai important fiind Campionatul 
European F.I.R.A.. din primăvara 
anului 1989, din Portugalia.

Incepînd de duminică, competi
ția juniorilor a intrat într-o fază 
nouă, în întrecere rămînînd doar 
8 echipe. Iată șl rezultatele teh
nice din prima etapă î C.S.S. Lo
comotiva I Cluj-Napoca — C.S.Ș. 
2 Baia Mare 21—11 și Mașini 
Grele — C.S.S. Steaua 7—6 (în 
seria de vest), C.S.S. 2/1 Constan
ța — C.S.S. Locomotiva București 
7—0 și C.S.S. Unirea Iași — C.S.Ș. 
Suceava 6—io (în seria de est). O 
etapă cu scoruri în general strîn- 
se șl, totodată, cu cel puțin 
două surprize , victoriile junio
rilor de la Mașini Grele și a ce
lor de la C.S.Ș. Suceava. Urmă
toarele două etape ale turului 
sînt programate la 20 șl 27 no
iembrie, urmînd ca returul *ă 
aibă loc în primăvară.

Ajunsă în acest stadiu, compe
tiția juniorilor oferă, în continua-

FAZA VALORICA
re, prilejul forului de spec.anta
le, antrenorilor care răspund de 
lotul reprezentativ, de a urmări 
in plină activitate competiționalâ 
pe acei jucători care au perspec
tiva de a fi titularizați, pe alți 
tineri care pot completa nucleul 
selecționabililor. Așa cum foarte --------- _ & 

secretarul federal, „nu
bine făcea precizarea prof. 
Mitrea, _2 ‘ ‘ \
plecăm de la principiul cA lotul 
alcătuit inițial, în septembrie, ră- 
mîne. . fix, porțile selecției fiind 
deschise Dentru orice jucător in 
măsură să se impună. Este un 
principiu pe care îl vom aplica 
la toate loturile reprezentative, 
fiind cel mai echitabil și 
mulativ".

Să mai reținem faptul 
diat după partidele din 
campion a tultri de juniori, la 28 
noiembrie, federația a stabilit un 
prim trial, altele urmînd a avea 
loc pînă la finele anului. In ace
lași timp, la 30 noiembrie va avea 
loc în Capitală reciclarea trimes
trială a antrenorilor echipelor de 
juniori, un prilej de schimb de 
experiență, dar și de bilanț al 
activității acestora, în anul 1983.

în fine, alte două de*a’ii de:r.- 
ne de reținut : meciurile junio
rilor se desfășoară după regula
mentul federației IntemaMcmaTe. 
iar ea arbitri de centru an fost 
și vor fi programați numai divi
zionari A.

mai sti-

că Ime- 
turul

Tiberiu STĂM A

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

turisme DACIA cumnărătoriibor care au depus banii ia CEC tn cont 
J^rrtru,®'u'totu.rism pînă la data de 30 iunie 1084 în baza numărului 
oe ordine centralizat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere 
după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In Municipiul 
București, jud. Giurgiu și Teleorman.

PHeșa pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în județele Arces 
Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcia.

Brașov pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în județele Bra
șov, Covasna. Harghita, Mureș.

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

Cluj-Napoca pentru cumpărătorii cu domiciliui stabil In jud Chil, 
lași pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil ta județele Botoșani 

Iași, Suceava, Vaslui.
Timișoara pentru cumpărătorii cu domictital stabil in lud-» e’e 

Arad, Bihor, Timiș.
Reșița pentru cumpărătorii cu domicBiul stabil ta județele Alba, 

Caras Severin, Hunedoara. Mehedinți. Sibiu.
Baia Mare pentru cumpărătorii eu doiniri-bul sta ba ta județe!; 

Bistrița Năsăud. Maramureș, Satu Mare. Sălaj.
Craiova pentru cumpărătorii cu domlciBul stabil ta județele Dolj 

81 Gorj.
Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județele Brăila 

Calarași. Constanța, Galați. Ialomița, Titflcea.
Magazinele auto I.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme i»o’ 

cu an de fabricație anterior anului 1987. cumpărătorilor care au 
band depuși In cont pentru autoturisme anterior datei de 31 mar
tie 1986.

Ia Hvrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezint* in 
obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe tară.

AUTOTURISMELE DACtA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPĂRĂTO
RILOR CARE AU BANII DEPUȘI LA CEC IN CONT PENTÎtU AU
TOTURISM ANTERIOR DATEI DE 30 iunie 1984 PRIN TOAȚE 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 prin transfer pentru persoanele care au banii 
depuși la CEC in cont pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — antîrtor datei de 31 decembrie 1986 
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 martie 1987 

x_Sn‘tru. bișerierea la_ magazinele auto I.D.M.S. în vederea cumpă- 
prezenta pentru 

județelor de do-
rării autoturismului DACIA — solicitenții se vor 
luarea în evidență conform arondării teritoriale a 
mieitlu la magazinele auto din prezentul anunț.

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pînă 
turor persoanelor din evidența magazinului auto 
NU SE FAC TRANSFERURI.

la onorar aa tu-
IDMS Pitești —

tâ —

C.F.R. CONSTANȚA — GLORIA 
BUCUREȘTI 5186—5085 (4—2).
Gazdele s-au impus datorită bu
nelor realizări ale lui C. Frigea
— 915, C. Silvestru — 912 și ale 
jiatiorului S. Găitan — 805. Bucu- 
reștem: au jucat șters, doar T. 
Vasile — 871 șl M. Andrei — 893 
avtod... tresăriri de orgoliu. 
CJ.tt. : C. SUvestru — 912, I. 
Psncteie — 801, I. Frigea — 864, 
M. Năstase (T. Olteanu) — 801, 
S. Gactan — 895, C. Frigea — 
915. Gloria î O. Vasile — 871, I, 
Marinescu — 801. C. Stamatescu
— SI6, L. Ghițâ — «23, L. Pop —
«11, M. Andrei — 893. Arbitru — 
Petre Tudoran, Ploiești. (COR
NEL POPA — coresp.) • CON
STRUCTORUL GALAȚI — EX
PLORĂRI C-LUNG MOLDOVE
NESC 5187 —5250 (3—3). Echipa
moldoveana confirmă forma bu
nă in care se află Hderui ei, 
V. Donos — 964, înregistrind un 
rezultat de excepție. completat 
de coechipierul său G. COvăsală
— 905. Gălătenil, care „șchioa- 
pătă” tacă de la tncjputuil cam
pionatului, au evol'uor neconvin
gător, doar C. Lebădă — 896 a- 
dticridu-ne aminte, prin presta- 
• v sa. că odinioară echipa gă- 
lăteană a fost campioană. (TE- 
LEMAC SlRIOPOL — coresp.) •

TG. MUREȘ — AURUL 
BAIA MARE 5034—3333 (1—5) •
UNIO SATU MARE — TEHNOU- 
TILA.I ODORHEI 5185—4994 (5—». 
VOINȚA BUCUREȘTI — RUL
MENTUL BRAȘOV 5343—5323 
(4—2) • CONSTRUCTORUL TG.
MUREȘ — METALUL HUNEDOA
RA 5123—5302 (4—2) O OLIMPIA 
REȘIȚA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5515—S456 (4.5—1.5) •
CARPAȚI SINAIA — METALUL 
ROMAN 51’4—5009 O—3).

Re»titate>e au fost tranantae 
de corespondenții O. Berbeeare 
C. Crete. V. Feldman. P. Fuehs, 
1. GhRa. A. Soare. N. TokaceX 
Roxana Vida. A. Pialo-a.

C.FR.

PROGRAM COMPETIȚIONAL FOARTE DENS
(Urmare in ojo i)

de aici va apărea, in curind, un 
nou Dan Grecu. Si nu avem 
nici un motiv să nu-i credem! 
In oentrui orașului Se află A- 
rena Voința. A’ci se dispută 
întîlnirea de Divizia A la popi
ce dintre sportivele de la Vo
ința Oradea și C.S.M. Reșița 
întilnirea este i.rmărită cu in
teres de o asistență r. urnei oa 
să, iar precizia in lansare a 
sportivelor este aplaudată cu 
căldură. Din nou la drum, spre 
Sala C.S.Ș. drn incinta stadio
nului Tineretului. Zarvă mare. 
Discuții aprinse, dar la... obi
ect și asistăm, dt ne îngăduie 
timpul, la citeva secvențe dn- 
tr-un med de handbal din ca
drul campionatului jucețear. 
dintre formațiile Blănuri ți 
Spartac Comerțul...

Repede spre terenul „Insr.tu- 
tului“. Așa i-a rămas numele 
complexului sportiv. de la in
stitutul de subingineri. Pe te
renul de rugby are joc un meri 
aprig între spurtivii de la 
U.A.M.T. din localitate și Pe
trochimistul Pitești. Spectatori 
numeroși, faze de joc intere
sante. Timpul ne zorește și 
iată-ne la sala Etern-: t De la 
sportul bărbătesc al rugt-yști- 
lor. iată-ne admirind disputele 
din cadrul Campionatului Repu
blican pe echipe la— tenis de 
masă, urmărind cu atenție ser- 

a tacurile 
de

viciile „savante" și 
fulminante cu mintea 
loid.

Prof. I.I. Lucuș ține
gazdă și un ghid perfect.
bește cu pasiune și pricepere 
despre o inițiativă a C.J.E.F.S. 
— SĂLILE DE DEZVOLTARE 
FIZICA. La numeroasele soli
citări a'e cetățenilor au 
deschise in Oradea 
menea săli care in momentul 
de față sînt luate pur și sim 
phi cu asalt de numeroșii iu
bitori ai mișcării și exercițiului 
fizic. Toate sînt afectate pe 
lingă duhurile sau asociațiile 
sportive 
de județ. Sînt deservite 
personal califi .•at. care stă la 
dispoziția solicitanților de di
mineața pînă seara. „Că au de
venit rentabile, nu mai trebuie 
să precizăm, îmi spune prot. 
Lucuș, iar asemenea săli au 
fost date în folosință și la Sa-

celu-

s5 o 
Vor

fost
ase-

din orașul-resedmță 
de

Mi-lonU, Unirea și Valea >ai 
hai".

Intenționat am lăsat la 
mă__  fotbalaL Dar program’ll
său competițional este atit de 
întins, incit ne-a fost foarte 
dificil sâ-1 urmărim. L-am tre
cut doar in revistă si amintim 
că pe stadioanele din Oradea, 
Beiuș, Oraș Dr. Petru Grasa, 
Salonta, Diosig. Săcuieni, Borș. 
Sintandrei. Sirbi, Păușa, Tărian 
și muite alteie au avut loc. Ia 
sfk-șitul săptăminli trecute, 
proape 100 de meciuri!

Iată doar o su.-cin ă tzecere 
in revistă a , 
a bihorem’.or.
convingă de 
poate admira 
rei sâptăminj și. dună cum spu
neau cet care rătpund de a- 
ceastă activitate, chiar In oe- 
lelalte zile.

ar-

a-

act'vității sport've 
. Cine vrea să se 
bine’aeerJe et o 
la sfîrșitiiî fiecă-

UN CROS DE
(Urmare iin pag i)

lui acestui primitor oraș, Con
stantin Meșteru. Mulți compe
titori și mulți spectatori, deoa
rece cros la Slănic-Prahova în
seamnă mult mai mult decit o 
simplă alergare. înseamnă si o 
suită de frumoase manifestări 
culturale, suporterii și atlefii 
pregătind împreună un bogat 
program de ctntece ți dansuri, 
poezii etc.

Da, „Fulgerul" P.T.T.R. Slă-

ADMIMSTRAȚIA DE
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO-
NOEXPRES DIN 9 NOIEMBRIE

1988

C- tegoria 2 : 4 variante 25% a 
9.030 lei ; categoria 3 : 4 varian
te 100% a 2.948 lei șl 33 variante 
25% a 737 led ; categoria 4 : 54,75 
variante a 660 lei ; categoria 5 : 

134,75 variante a 268 lei ; catego
ria X : 126,25 variante a 286 lei ; 
categoria z : 2.429,50 variante a 
100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
73.173 lai.

O Din nou. săptămtaa aceasta 
rezervă satisfacții de excepție 
partîcinantitor ia LOTO-PRO- 
NOSPORT. dîndu-le acestora po- 
sOtoiMtatee să-si valorifice ta ma
ximum șansele, orin obținerea 
d* autoburisme, excursii peste 
hotare și importante sume de

1 :
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PASIUNEA M

AL ANTREN
Mai în glumă, 

spus la recenta 
tism că tot antr 
ies. in cele dij 
pentru că ceilai 
greșească... Dine 
glumă — amară 
pentru alții I — 
devăr trist: mai 
care nu-și onort 
justifică retribuț 

greu de dat în acest sens o cifră global 
mai spun lucrurilor pe nume, cum a 
amintite Astfel, am aflat că la clubul 
— nu altul decit acolo unde s-au pre 
campioanele olimpice Maricica Puică 
(1988), ambele antrenate de Ion Puică 
nori de atletism care se ocupă mai d 
aceștia ? Majoritatea celor veniți prin 
doi ani) de la C.S. Viitorul București, 
zat președintele Clubului Olimpia, Aurq 
crezut că noua lor încadrare este suficient 
de juniori pe care le aveau. înainte în prl 
factorilor în drept a fost, ’ recent, clara 
șl, firesc, lipsă de rezultate. Măsura 
clară, dar de... neînțeles : celor în caul 
termen — 6 luni, pentru un nou bild 
acum ne aflăm în plin sezon de tranzi 
lități de verificare prin concurs (în tred 
fl nici ele pe deplin edificatoare), ca 
cluzia trasă in primăvară ? Sau se va 
pentru pasiune și profesionalitate, căci 
ză, Ia urma urmei ?

Și venind vorba de aceste atribute 
riei (mai bine zis : vocației) de antrenq 
nia — autorizată — a președintelui C.J 
deriu, exprimată în cadrul aceleiași 
nesc adeseori cu antrenori plini de cl 
în a cere, diploniați in a se justifica, 
știutori". Este un portret-robot. desq 
trăsăturile de bază ale antrenorului® 
talentul și să-l aducă in lumina m^| 
care trebuie să dea de gîndit tuturor! 
ponsabilitate creșterea atletismului rq 
celor care se pregătesc să pună pe d 
pregătire a speranțelor olimpice la

L

ATLETISMUL,
IN LINIE

DREAPTA

V. BUOIM (Steaua)
(Urmare dtr, pag. I)

Lnal, ob.șnu ta cursă a vetera
ni! or La sta.tul cursei mari, 
un grup masiv de alergători, 
cu aproape tot ce are mai bun 
Ia ora actuală 
Se anticipa o 
■per'-aculoasă, 
și defecțiunile 
nut lanț (e diept că traseul a 
fost extrem de dificil, dar du
ritatea teren il ui intră, ea să 
zicem așa. ir. regJa unei ade
vărate curse de cidocros!) si 
rind pe rind au ieșit din com
petiție Vasile Mitrache, Valen
tin Constan ti nescu Mihai Orcsz, 
virtuali candidați la titlul

Dar chiar și

ciclismul nostru, 
ljplă acerbă si 

dar accidentările 
tehnice s-au ti-

ȘI-A
ț
dubulil 
unui a 

■ locul q 
secund» 
(Musce 
antrena 
Pe Iod 
priză, 
niorul 
mă cd 
ori titl 
rilor ci 
următq 
Zorilă I 
nor Cq

de 
fără 
avut 

nu 
avi-

campion.
prestația acestora, cursa a 
farmecul ei. 
prea mu'ți la număr dar 
zați și, firește mari iubitori ai 
sportului cu pedsle. au aplau
dat victoria lui Valentin Bu- 
durei (Steaua), care a intrat 
pentru a treia oară în posesia 
titlului de campion al țării la 
adocros. El a percurs cele 3 
ture ale traseului (20 km) in 
49:11. Sucoesul său a mai des
crețit fruntea antrenorului Ion

spectaiorii,
Tran 

tnei all 
cursa I 
no (CI 
Crai ciu 
Mirceal 
cronici 
sublim 
concur 
asigurJ 
peten-tj 
bitrul 
Am za.

MARE ATRACȚIE
nic-Prahova s-ar încadra per
fect la o rubrică .Asociații 
mici, ambiții mari". Dacă nu 
chiar foarte mari !...

Laureații : copii, fete II (700 
m) — Mihaela Cerbu (Olimpia 
București) ; băieți II (800 m) 
— Daniel Stoian („Fulgerul" 
Slănini ; fete I (800 m) — Co
rina Vasile („Fulgerul" Slănic) ; 
băieți I (1 000 m) — Ion Bu-băieți , ..., _______
deanu (Olimpia Buc.) ; junioa
re III
Răutu (CSȘ Dorohoi) ; juniori

(1 OOO m)

STAT

Aurica

III (1 
gimă ( 
re II 1 
pescu 
Buc.) ; 
Daniel 
junioan 
nela B 
juniori 
(A. S.l 
(3 000 I 
Sibiu) 
Florin I 
Sibiu). I 
miile I 
Paula I 
A. S.
(antren

loto-prono^Kor
baină, de valori fixe și variabile. 
Un asemenea oriilej va exista 
chiiar d-umiioică, 20 noiembrie 
a.c., cînd ,,capoi>l de afiș44 al săp- 
tăimîniid 11 va constitui o nouă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO, atît de aoreciată de marea 
masă a participam ți lor. R.’amin- 
tAm că o asemenea tragere pre
zintă mari avantaje, mu nutmai 
prin cîști gurile pe care le atri
buie, ci și prin formula tehnică, 
©onstînri în extragerea a mu mai 
puțin de 66 de numere. în cadrul 
a 7 extrageri. Acestea din urmă, 
fiiiimd grunate dună si stem ud .,le- 
’*ării44. dau nor’bifH>fate>a — deose
bit de avantajoasă — de a se 
obține cîstrîsuri si cu 3 numere 
diin 24 sau. respectiv. 7 8 extrase. 
Mai trebuie retimut că biletele în 
■vaiVvirf* (in ie? participă la
toate extragerile, avînd acces,

implicit 
oiști guri 
pare ci 
sîmbăta 
că. si 1 
linsese 
PRONO 
miercun 
peciiv. 
iembriq

0 Lai 
de dun 
nrograrl 
1. Cesel 
Inter ; | 
Lazio —I 
coli : 6 
P -scar al 
Fis>’en»i 

■logon * | 
>! Pad] 
ep--a ■] 
C..... -< > n|
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Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

W
afara victoriei liderului la

CONTRIBUȚIA" TABELEI DE MARCAJ
îs, s-a 
l. Atle- 
nuncesc 
;i onați, 
um să 
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ră gust 
, un a- 
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Florin 
antre- 
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în _______ _____________
Hunedoara, singura echipă care 
a revenit fără infrîngere din de
plasare, In etapa de duminjeă, 
a fost Universitatea Craiova. A- 
cest 2—2 de la Brașov putea fl 
foarte bine 2—1 pentru echipa 
antrenată de S. Cîrtu sl N. Zam
fir, dar. Ia fel de bine, putea 
deveni 3—2 pentru formația pre
gătită de C. ștefănescu, fostul 
.libero* al echipei din .Bănie* 
Cum t Dacă apărarea craioveană 
l-ar fl putut opri pe Barbu din 
seria de driblinguri dta care s-a 
născut golul egalizator brașovean, 
probabil că egalarea semnată de 
Cigan nu s-ar fl înregistrat. Mal 
departe. Dacă bravul portar Cri- 
șan nu ar fi avut o intervenție 
de excepție în ultimul minut de 
joc, la șutul lui Avădanei. de 
la numai 8 metri, tabela de 
marcaj se înclina ta favoarea 
gazdelor. Chiar aceste momente 
de mare tensiune vorbesc, ta- 
tr-o măsură, de multele momen
te de dramatism ale partidei dta

orașul de sub Timpa. Da, a fost 
o partidă aspră, accentuată de 
starea terenului. Dar, trebuie 
8-0 spunem cu satisfacție. am 
văzut o Întrecere sportivă, tară 
nici o intrare dură, fără acte de 
nesportivitate. Remarcăm aceas
ta virtute a medului pentru că 
evoluția scorului a făcut ea fle
care echipă să treacă prin mo
mente de dificultate ce puteau 
crea ușor nervozitate, pierderea 
lucidității și calmului. Cartona
șele galbene au fost acordate 
pentru faulturi de joc, pe car» 
cel tn cauză nu le-au mai re
petat.

Cîteva cuvinte despre flecare 
formație. F.C.M.-ul. ca oricare 
echipă ta formare, eu mulți ju
cători tineri, destui de puțin 
experimentați, are nevoie de În
credere și răbdare. Ghergu, Pirvu, 
Andrași, Drăgan chiar și dgan 
sînt fotbaliști în pUnă ascensiu
ne. Echipa, tn ansambMA eâ, su
portă, in consecință, fluctuații 
de randament nu doar de la

mecl la med, d chiar pe du
rata unei partide. Duminică, ea 
a plătit tribut greu aceld erori 
de plasament șl rapiditate ta in
tervenție a fundașilor centrali 
care au facilitat marcarea pri
mului gol craiovean. Stat ele
mente de care trebuie aă se 
țină seama In judecarea compor
tării F.C.M.-U1U1. Craiovenil au 
realizat, credem noi, o 
bună au jucat cu mult 
și realism, tațelegînd că 
siva lor Întruchipează, 
mente, punctul forte al 
țiel. Poate că am putea ____
chiar de o exagerată prudentă 
ta joc după ce au ajuns la 2—1 
pe tabela de marcaj. Dar acesta 
rămtae un defect caracteristic, 
din păcate, multor echipe de-ale 
noastre care nu utilizează mo
mentele favorabile dtatr-un meci, 
d se mulțumesc cu puțin. Un 
subiect care merită o mai pre
lungită stăruință asupra lui.

Eftimie IONESCU

GRIJILE RAMIN...
Echipa-gazdă, Oțelul, 

oaspete, Rapid, 
la centrul 
rea* cu o

șl cea 
aliniat 

„Dună- 
a- 

fie-

s-au 
terenului 
stare de spirit 

semănătoare : grija pentru 
care pas... Și gălățenfi lud Sdro- 
biș, si gi-uleștenii lui Motroc do
resc acum, mat mult ca o ricin d, 
se pare, In acest retur, să pă
șească. sub conducerea noilor lor 
antrenori, tot mai ferm pe un 
drum ascendent, care să-i scoată 
din zona periculoasă a clasa
mentului. Griji, deci, care vizea
ză In primul rînd perspectiva, 
dar aceasta se ’bazează acum pe 
fiecare punct, așa incit singura 
certitudine a gazdelor înaintea 
partidei era absenta dm ridu
rile feroviarilor a lui Cirstea, 
Rada și Ciolponea, aflați pe tușă 
pentru cumul de cartonașe gal
bene. Văzîndu-1 însă pe rutina
tul Augustin pe post de libero, 
liniștea nu plutea printre jucă
torii Otelului.

Repede, însă, temerile au în
ceput să risipească asemeni 
ceței care se afla peste Dunăre 
în dimineața meciului, golul în
scris de O. Popescu, la capătul 
unui asediu lansat în careul mio

de Burcea, arătind că linia de 
fundași adversă se află temă
toare in spatele meterezelor. 
Șarjele oțelarilor au curs apoi 
pe jgheabul ofensivei plnă la in
candescență, punctul acesta fHnd 
atins prin golul doi înscris de 
DrăgoL O dată adus ad, la acest 
punct al temperaturii, jocul gă- 
lățenilor a început să scadă in 
intensitate șl frecvență, lăsln- 
du-ne cu întrebarea : ee l ta- 
tervenlt decisiv ta această situa
ție, deconectarea sau capacitatea 
tacă redusă a echipei T

Rapidul a schimbat tactica după 
pauză, Augustin fiind trecut vlrf 
de atac șl Balaur ca ultim pion 
al Uni ei de fundași, ta aceeași 
intenție de plusare a ofensivei 
tascriindu-se și introducerea tn 
teren a lui șt. Popa și L. Tă- 
nase. Ocaziile de gol au venit 
ca urmare a unui joc mai viva
ce, dar o dată ajunși In bune po
ziții de șut, Goanță, Damaschta 
H și I. Lucian le-au irosit. 
Portarul gălățean Călugăru, spe
riat totuși, de frecvența a- 
tacurilor adverse, a trimis 
balonul și... copiilor de mingi, 
pentru a-și mai reveni, motiv

partidă 
aplomb 
deferi- 
actual- 
forma - 

vorbi

pentru care a și primit cartonaș 
galben.

Deși repriza a doua a aparținut 
oaspeților, scorul a rămas ace
lași plnă ia fluierul final, spre 
satisfacția publicului local, care 
ișl vede echipa angajată pe un 
drum bun. Păoat, însă, pentru 
rapldlști, care au demonstrat ta 
fața porții, un joc eu valențe 
moderne, tehndc, sub conduce
rea antrenorului L Motroc.

Gălățenii au sălta* tn cla
sament, gluleștenii au pier
dut două puncte, (tar grijile cam 
plenatulul ritaaln pentru flecare—

p.*l.

• MECI INTERNATIONAL LA 
ALBA IULIA. Azi, pe stadionul 
din localitate, este programată 
prima tatilnire internațională a- 
micală dintre selecționatele de 
juniori ’SI ale României și Ceho
slovaciei. Meciul va fi condus la 
centru de arbitrul G. Macavei 
(Deva). Ora de Începere : 14,39.
• MIINE, LA PITEȘTI, F. C. 

ARGEȘ — VICTORIA. Stadionul

13 : Culcear, cu toată opoziția lui Boar (nr. 4), cutează 
puternic la poarta libianului M. Vasile. deschizind icorul. (Fază 

din meciul Victoria — F.C. Inter, 5—3).
Foto: Aurel D. NEAGU

„SPUNE-MI CE MIJLOCAȘI AlI../'

• Patru dintre frun
tașe totalizeaiâ cite 
20 puncte: Mecanica 
Fină București, Olimpia 
Rm. Sărat, Vagonul 
Arad și Metalurgistul 
Cugir © Două echipe 
din Sf. Gheorghe — în 
fruntea grupei a X-a

DIVIZIA C
Mecano Sport Galați 1—0 (0—0), 
Proletarul Bacău — Șantierul 
Naval Galați 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI IS P (30—7). 2. 
Viitorul Vaslui 18 p (35—15), 3. 
MECON Gh. Gheorghiu-Dej 16 P 
(20—13)... pe ultimele locuri : 15. 
Ș. N. Galați 5 p (10—20), 16. Me
cano Sport Galați 5 p (17—30).

SERIA I
Metalul Rădăuți — Minerul 

Gura Humorului 0—0, Carpați Go
lănești — Laminorul Roman 4—0 
(1—0). Avintul Frasin — Meta
lul Botoșani 8—0 (2—0), FORTUS 
Iași — constructorul Iași 0—0, 
Metalul Roman — C.S.M. Buce- 
oea 2—1 (1—1), Steaua Minerul 
Vatra Domei — Aurora Tg. Fru
mos 1—0 (0—0), Cetatea Tg. Neamț 
— Zimbrul Șiret 5—0 (0—0). I.T.A. 
Celuloza P. Neamț — Foresta 
Fălticeni 0—1 (0—0) — s-a jucat 
la Roman.

locuri ta clasament, 
a XII-a : 1. MINE.-

HUMORULUI 19 p

Pe primele 
după etapa 
RUL GURA 
(20—3), 2. Cetatea Tg. Neamț 15 p 
(23—11), s. Foresta Fălticeni 15 p 
(21—10). 4. Aurora Tg. Frumos
15 p (12—13)... pe ultimele locuri:
15. Avintul Frasin 8 p (28—24),
16. Celuloza P. Neamț 4 p (8—25).

SERIA A m-a
Olimpia Rm. Sărat — Hidroteh

nica Buzău 1—0 (0—0), Chimia
Buzău — a.S.A. Buzău 3—0(1—0), 
Arrubium Macin — Petrolul Ber
ea 3—0 (1—0). Laminorul Brăila — 
Petrolul lanca Brăila 1—4 (1>— 0), 
Granitul Babadag — Foresta Gu- 
gești 2—1 (1—0), Victoria Tăndă- 
rei — C.S. Progresul Brăila 1—2 
(1—0), ș.N.-C.S.ș. Tulcea — Au
tobuzul Voința Odobeștl 2—3 
(1—2). Celuloza Adj ud — Pro
gresul Isaccea 3—0 (neprezentare 
— echipa Progresul nu a putut 
ajunge la destinație).

Pe primele locuri : 1. OLIM
PIA RM. SĂRAT 20 p (23—4), 2. 
C. S. Progresul Brăila 18 P 
(25—11), 3. Chimia Buzău 15 p 
(23—15)... pe ultimele locuri : 14. 
A.S.A. Buzău 8 p (12—21). 15.
Granitul Babadag 8 P (10—22). 
16. Laminorul Brăila 6 p (ld—25).

SERIA A H-a
Gloria C.F.R. Galați — Parti

zanul Bacău 3—1 (2—1), C.S.M.
Borzești — Mecanica Vaslui 1—1 
(0—0). Victoria C.F.R. Tecuci — 
Steaua Mecanica Huși 1—1 (1—0), 
Petrolul Moinești — Unirea Ne
grești 4—2 '(1—2) Minerul Co- 
măneștl — Textila Buhușl 0—1 
(0—1), Viitorul Vaslui — MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 6—0 
(2—0). Știința NAVROM Galați —

SERIA A IV-a
Unirea Cîmpina — Montana 

Sinaia 1—3 (1—2), Victoria Mun
tenii Buzău — Olimpia Slobozia 
— nu s-a disputat, Unirea Ur- 
ziceni — CONPREF Constanța 
0—2 (0—0), Portul Constanța —
ISCIP Ulmeni 4—1 (2—0). Uni
rea Slobozia — Petrolul Băicol 
5—0 (3—0), S. N. Oltenița — Vic
toria Lehliu 2—1 (1—1). Progresul 
C.S.Ș. Medgidia — Voința I.C.S. 
Medgidia 5—3 7 -
Chirnogi — Victoria Floreștl 3—4 
(2—3).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 19 P (31—7), 2. Mon-

(3—1). Viitorul

V7L INVITĂM LA BĂILE TUȘNAD
Cura balneară... o agreabilă vacantă.
Izvoarele de ape minerale — eficiente surse de sănătate. 
Sezom balnear non-stop.
Posibilități de excursii șl agrement.
In stațiunea Băile Tușnad se tratează cu bine rezultate :

i
I
i

1

• .... . .. ... ...._ ___
afectiumd ale sistemuilud nervos cen«tra:l : afecțiuni cardiovascu
lare : afecțiuni cronice afle tubului digestiv și ale glandelor 
anexe : boJd endocrine.

important de știut : în această perioadă se acordă reduceri 
de tarife, plecări în orice zi solicitate de turiști ; cazarea pe 
perioade mai mari sau mai mici decît seriile de 18 zile.

Biilet^le se pot procura de la agențiile oficti'lor iud^țene de 
turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele 
de stadicat din înrtrenrinderi și instituții.

S. C. Bacău nu are o poziție 
strălucită ta clasament (abia lo
cul 14), dar. așa cum spuneau 
și arbitrii meciului cu F. C. Ar
geș, .are o echipă de locul 10—11, 
ta qrice caz superioară acelui 
minus trei -la adevăr» cu care 
este creditată în momentul de 
față*, într-un campionat ta care 
minus trei a început să fie un 
reper plin de speranță, mai a- 
ies că „a Și jucat cu Steaua a- 
casă, după o partidă despre care 
— apun localnicii — Bacăul se 
mtndrește, chiar dacă a pierdut 
eu 2—3. avînd o foarte mare o- 
eazie la scorul de 2—2*.

Ne raliem părerii 
cău joacă un fotbal 
te mal mult, chiar 
această afirmație 
meciului cu Rapid, 
cum spunea Tismănaru,

că S. C. Bn- 
bun și poa- 
dacă facem 

in preajma 
despre care, 

___ _______ ______ „J, .trebuia 
■i fim convinși că e un ad
versar puternic In meciul de 
limbată, de pe Giuleștl. eu atlt 
mai mult eu cit a venit Învins 
de ta Galați*.

Ca Întotdeauna ta judecarea 
randamentului unei echipe, dis
cuția ajunge ta linia de mijloc, 
care a ajuns să fie un fel de 
maximă derivată : .Spune-mi ee

linie de mijloc ai, ca să-ți spun 
ce echipă ești*.

S.C. Bacău aire acum o Unde de 
trei, Burleanu — Tismănaru — Iva 
nov. care poate fi considerată 
pistonul echipei. Burleanu e 
„maralonistui**. cum spun ita
lienii, Tismănaru e regista, cum 
spun tot cei de la „Gazzetta", 
Iar Ivanov este omul ambelor 
faze — aici italienii nu au co
respondent, deoarece ambele 
faze este o formulă-axlomă. fot
balul nemaputtad fl conceput 
în afara el.

Cu două extreme apropiate 
de tipul clasic — e adevărat, 
cu Șoiman Intr-o oarecare scă
dere — și cu un Fulga derutant, 
schimbtad piciorul cu mare ușu
rință. S.C.-ul are un potențial 
frumos, cu atît mai mult cu cit 
Flșlo se dovedește o Idee tn 
postul de libero, iar Grlgpraș a- 
cumulează destule puncte bune, 
în pofida pasului său cam larg, 
de... fundaș central.

S. C. Bacău, care îșl cultivă 
mereu grădina proprie, după ce 
venerabilul antrenor Anghelache 
i-a dat suflul 
amintit pentru 
de șl elan.

necesar, merită 
modestie, hărni-

loan CHIRIlA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
mul meci din turul III al Cupei 

compania formației 
T. Palloseura din

din Trtvaie va găzduit, mline, de 
ia ora 14, partida F.C. Argeș — 
Victoria, din cadrul celei de a 
Xm-a etape a Diviziei A. De
vansarea se datorează faptului că 
echipa bucureșteană urmează să 
susțină, săptămina viitoare, prt-

U.E.F.A., in 
finlandeze 
Turku.
• DE LA F.R.F. Consiliile Ju

dețene pentru educație fizică si 
sport sînt obligate să-și procure 
cit mal urgent, de la F.R.F., for
mularele tip de transfer (culoare 
galbenă) pentru anul 1989.

f DE LA

REZULTATELE ETAPEI A Xll-a
tania Sinaia lfi p (33—10), 3. Por
tul Constanța 18 P (31—14)_P® 
ultimele - * -
Chimogi
Muntenii

locuri : ~ 16. Viitorul
7 p (14—44), 16. Victoria 
Buzău 2 p (8—42).

seria a v-a
Autobuzul București — Auto

matica București 3—0 (0—0), Chi
mia Tr. Măgurele — Unirea Ale
xandria 1—1 (1—0), C.F.R.-B.T.A. 
București — MECON București 
2—1 (0—0). Viscolii București — 
Metalul București 1—6 (0—2), Pe
trolul Poieni — ROVA Roșiori 
0—3 (0—1). Danubiana București
— Petrolul Roata de Jos 3—1 
(2—0), A. S. Dunăreană GINAU 
Giurgiu — F.C.M. Victoria Giur
giu 0—2 (0—0), I.M.G. București
— A.S.I.C. București 0—0.

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 18 p (24—6).
2. Unirea Alexandria 18 p (25—8),
3. F.C.M. Giurgiu 17 p (20—6)». 
pe ultimele locuri : 14. Petrolul 
Roata de Jos 8 p (21—27), 15. Da
nubiana București 
16. Petrolul Poieni

8 p (15-33) 
1 p (3-50).

VT-aSERIA A
Mecanică Fină București — Me

talul Filipești 3—0 (1—0), Mine
rul Fillpești — Progresul Ener
gia București 2—1 (1—0), Musce
lul Cîmpulung — Tehnometal 
București 1—1 (0—0), Unirea Pi
tești — Minerul Șotînga 4—1 
(2—0), IUPS Chltila — Electrica 
Titu 3—0 (1—0) ; Forestierul Bă- 
benl — Electrica Fienl 2—1 (0—1), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Avicola Crevedla 5—1 (4—1). Ci
mentul Fieni — A.S.A. Chimia 
Brazi 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 20 P 
(a—6), 2. Muscelul Cîmpulung
15 p (20—13), 3. Chimia Brazi 14 
p (19—10). 4. Unirea Pitești 14 D 
(18—15)... pe ultimele locuri 
Electrica Fieni 8 p (13—19), 
Forestierul Băbeni 8 p 
18. Cimentul Fieni 7 D

: 14. 
.4 15*

(14—23). 
(H—23).

Dacia 
I.O.B.

2—2 
Meca-

SERIA A Vll-a
Recolta Stoicănești — 

Cozia Călimănești 0—0. 
Balș — Petrolul Ticleni 
(1—0), Petrolul Stoina —
nizatorul Șimian 3—1 (2—1). Spor
tul Muncitoresc Drăgănești Olt — 
Dierna Orșova 2—1 (2—0), Con
structorul Șoimii Craiova — Pro
gresul Corabia 
greșul Băilești 
Drăgășani 3—o 
gistul Sadu 
T.C.I. Craiova 
rul Mătăsari - 
torul Drobeta 
(2-1). ’

40 Meciul Minerul Mătăsari — 
I.O.B. Balș, din etapa a 5-a (ar
bitrul a consemnat 3—0 pentru 
neprezentare în favoarea echi
pei din Balș) s-a rejucat : 1—0 
pentru Minerul.

3—1 (3—1). Pro-
— Viitorul C.S.Ș. 

(1—0). Metalur-
— Constructorul 
1—0 (1—0). Mine-

— Termoconstruc- 
Tr. Severin 5—t

• Metalul București ciș- 
tigâ la scor (6—1) în de
plasare • Lupta pasio
nantă între Gloria C.F.R. 
Galați și Viitorii' Vaslui 
(seria a ll-a), Autobuzul 
București și Unirea 
Alexandria (serin a V-a) 
© Scorul etapei : Avintul 
Frasin — Meta'ul Boto

șani 8—0

1. CON- 
CRA1OVA

Pe primele locuri 
SBUCTOBUL T.C.I. 
16 p (23—7), 2. Dacia Cozia 16 p 
(118—12), 3. Progresul Corabia 13 
p fl9—10) — cu un joc mai pu
țin, 4. I.O.B. Balș 13 p (20—12)... 
pe ultimele locuri : 13. Petrolul 
Țlcleni 10 p (18—22). 14. Termo- ------- ------ ---- Tr_ Sev.

Stofcă- 
Mineral

T.C.I.

constructorul Drobeta
10 p (17—25), 15. Recolta 
nești 10 p (17—28). 16.
Mătăsari 9 p (14—27).

SERIA A Vin-a
Minerul Moldova Nouă 

gonul Arad 0—1 (0—1),
— va- 

o____ ____  _ _ Energia
Auto Timișoara — Strungul Chl- 
șineu Criș 3—o (1—0), Minerul 
Oravița — C.S.M. Lugoj 1—1 
(0—0), A. S. Sînmartlnul Sîrbeso 
— U. M. Timișoara 4—1 (2—0). 
Motorul I.M.A. Arad — Petrolul 
Arad 3—1 (2—0), C.F.R. Victoria 
Caransebeș — Automecanlca Re
șița 1—1 (0—0). Unirea Sînnlco-
lau — Minerul Anina 2—0 (0—0). 
Unirea Tomnatic — C.S.M. Ca
ransebeș 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 20 p (41—17), 2.
C.S.M. Lugoj 17 p (28—12), 3. Mi
nerul Moldova Nouă 14 p (24—13), 
4. Energia Timișoara 14 p (22—16)... 
pe ultimele tacuri : 14. Autome- 
canica Reșița 9 p (13—15) 
C.F.R. Caransebeș 9 p 
16. Minerul Oravița 7 p

ultimele locuri : 15. Minerul
16. Cimentulpe

Bălan 8 P (28—22) 
Hoghlz 8 p (10—38),

15. 
ni—33) 

(13—27).

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — I.P.A. Sibiu 

3—0 (1—0), Metalul Alud — Au
rul Brad 2—0 (1—0), Mureșul
Deva — Textila Cisnădie 4—1 
(2—0), Carpați Agnita — Minerul 
știința Vulcam 3—0 (2—0), C.S.U. 
Mecanica Sibiu — C.F.R. Sime- 
ria 4—0 (2—0). Retezatul Hațeg — 
Energia Săsciori 3—0 (0—0), Au
tomecanlca Mediaș — șoimii Ll- 
pova 3—0 (2—0). Metalurgistul
Cugir — Carpați Mirșa 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 20 J> (21—8), 
2. Mureșul Deva 19zp'(25—5), 3. 
Aurul Brad 16 Zp (31—11)... pe
ultimele 
Hațeg 9 
Agnita 9 
Cisnădie

locuri : 14.
p (15—20), 15.
P (16—29), 16. 

8 P (17—271

Retezatul 
. Carpați 

Textila

SERIA A X-a
Rapid Miercurea Ciuc 

talul Tg. Seoulesc 2—1 
IMASA Sf. Gheorghe — 
Sighișoara 5—1 (2—0).
Săcele — Nitramonia 
5—2 (2—1). Relonul Săvlnești —
Cimentul Hoghlz 5—0 (1—0). Mi
nerul Baraolt — Minerul Bălan 
3—1 (1—0). Progresul Odorhei — 
Electro Sf. Gheorghe 0—1 (0—0), 
Viitorul Gheorgheni — Carpați 
Brașov 5—0 (3—0). Carpați Co-
vasna — Unirea Cristur 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA SF. 
GHEORGHE 19 P (25—7), 2. Electro 
Sf. Gheorghe 1« n (15—8). 3. Vi
itorul Gheorgheni 15 p (21—11)...

— Me- 
(0-0), 

Metalul 
Precizia 
Făgăraș

SERIA A Xl-a
steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

Mecanica Bistrița 4—0 (2—0), La
minorul Beclean — Laminorul Vic
toria Zalău 2—0 (1—0), Industria 
Sirmei C. Turzll — Olimpia Ghe»la 
0—6, Chimia Năsăud — Mureșul 
Luduș 2—0 (1—0). Sticla Arieșul 
Turda — C.U.G. Cluj-Napoca 3—1 
G—1), IZOMAT Șlmieul Silvaniel
— Otelul Reghin 5—2 (3—0). Me-- - - - - —. — Mine-

Metalul
Sovata

talotehnica Tg. Mureș — 
rul Sărmășag 2—0 (0—0), 
Reghin — Lacul Ursu 
8—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1.
RUL SARMAȘAG 15 p (15—7) 
Mureșul Luduș 15 p (15— 9). 1. 
Sticla Turda 14 p (21—11), 4.
C.F.R. Cluj-Napoca 14 p (22—13)... 
pe ultimele locuri : 13. Lamino
rul Zalău 10 p (13—161,14. Olim
pia Gherla 10 p 
minorul Beclean 
16. Lacul Ursu 
(13—32).

M1NE-
2.

(7—13), 15. La- 
10 p (13—23). 
Sovata io o

SERIA A Xll-a
înfrățirea O-CJ.L. sighet . _

rad ea 2—1 (2—1), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Turț 2—0 (1—0). 
Minerul Borșa — Victoria Cărei 
1—0 (1—0). Chimia Tășaad — So
meșul Satu Mare 0—1 (0—1). Glo
rie Beius — Minerul Băita 6—1 
(3—0). Voința Oradea — Oașul 
Negrești 2—1 (1—1). Oțelul Oraș 
dr. Petru Groza — Bradul Vișnu 
1—0 (1—0). Minerul Baia Sprie 
Minerul Șuncuiuș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 17 p (29—12), 
- - - -......................p (11—12).

(20—16), 4—5. 
(25—25), In
ii 6—16)... pe 

__ Minerul Turț 
. 15. Minerul Șun- 
(15—22). 16. Chimia

2. Bradul Vișeu 14
3. C.I.L. Sighet 13 p 
Oașul Negrești 13 p 
frățirea Oradea 13 p 
ultimele locuri : 14. 
10 p (11—14). 
cuiuș 10 p ( 
Tășnad 10 P (11—19).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.



ADVERSARE DE VALOARE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

în noua ediție a cupelor 
continentale inter-cluburi ia 
handbal masculin, echipaje 
noastre — se știe, în urma tra
gerii la sorți de la Basel —, 
vor avea adversari de marcă. 
Pentru a oferi un singur exem
plu, vom spune că intilnirea 
dintre Dinamo București și 
Ț.S.K.A. Moscova poate fi con
siderată o adevărată semifina
lă, dacă nu... si ma3 mult.

Să treoem pe scurt in revis
tă formațiile pe care le vor 
întîlni handbaliștii noștri.

în turul secund al C.C.E„ 
Steaua va primi replica echi
pei Idraets Forenings Holding 
din Danemarca, țară unde 
handbalul — în ansamblul său 
— s-a Întărit considerabil in 
ultimii 5—6 ani. I.F. Ko'.d-r.g 
activează în prima d-vizie (cu 
10 echipe, celelalte două divizii 
din primul eșalon valoric find 
formate din cite 12 formații) ei 
ocupă acum locul 3 in eans-

mul loc printre golgeteri 1105). 
Pe locul 7 în același clasament 
al eficacității — Bjarne Jepper 
sen (79). în ediția precedentă 
a campionatului I.F. Kerning 
a cîștigat Cupa Danemarcei 
(21—19 cu H.I.K. Copenhaga). 
Antrenorul Svend E. Friis de
clara, după tragerea la sorți: 
„Știu bine echipa, pe majori
tatea componenților formației 
Steaua. Va fi greu pentru not 
Nu mizez pe faptul că evolu
ăm pe teren propriu in parti
da decisivă, pentru că Steaua 
joacă bine... oriunde".

T.S.K.A. Moscova este, fără 
îndoială, echipa cu cea mai 
impresionantă .carte de vizi
tă". Pentru Dinamo Euearesti 
(în Cupa Cupelor) intilnirea 
cu handbaliștii moscovit» — 
f-naliști ta 1983 ai C.C.E. rfș- 
tigători, anul trecut ai Cupei 
Cupelor. Enalisti in 1985 a> a- 
celcasi competiții (~u F C. 
Barosana) — va conrif.u ri

H.C. Minaur Baia Mare (de
ținătoarea Cupei I.H.F.) a in
trat direct in turul secund al 
competiție: europene nr. 3. Ad
versara băimărenilor, formația 
islandeză. F.H. Hofnarf jardar, 
este acum pe primul loc în 
clasamentul campionatului din 
țara sa. Este adevărat, echipa 
islandeză nu a mai .avansat” 
într-o cupă europeană din 1986 
(a fost eliminată, în primul 
tur, de SC. Magdeburg), dar 
puterea de luptă (cum aflăm 
din revista daneză „Handbold", 
numărul pe octombrie) „io 
conferă • excelentă pregătire 
fizică, dublată de o bună leh 
nici individuală, cu atacuri si 
contraatacuri în mare viteză, 
totul puțind fi realizabil și da
torită tinereții și dorinței de 
afirmare a handbaliștilor islan
dezi, intrați și e» — se știe — 
in avanscena elitei handbalu
lui internațional".

în sfirșit, tot în Cupa I.H.F., 
Politehnica Timișoara are un 
adversar deosebit de redutabil 
in formația elvețiană St. Ot
mar St. Gallen (finalistă în 
1982. ta C.C.E.. cu Honved Bu. 
dapesta. semifinal istă, anul 
trecut. în Cupa I.H.F., pierzind 
cu 42—51 în fața spaniolilor de 
la F.C. Barcelona). Nu ne in 
doim insă că antrenorii Con
stantin Jude și Roland Gu- 
neseh vor ști să-și pregătească 
astfel elevii l.ndt rezultatele 
celor două partide să fie ci’ 
mai bune

Ion GAVRILESCU

PENTRU A
(triMn dit cos 41

Aleksandr Rimanov (ținui dintre cei mai buni jucători ai echipei 
moscovite Ț.S.K.A.) „zboară'

nou pentru
spre poarta adversă si înscrie im 

formația »

pionatul național (d pă H I.K. 
Copenhaga și I.F. Helsir.gor). 
Dintre componenții ei. cel mai 
redutabil este căpitanul echipei. 
Kim G. Ja-obsen, acum pe pri-

adevărat un mare examen. 
Sintem insă convinși că, tată 
ta față cu Igor Subiuk, Igor 
Senkevici, Vadim Murkasov și 
ceilalți, dinamoviștii vor ști să-și 
demonstreze clasa cunoscută.

^1111/1111 HUh,?////// Contrapunct tiiiiii/iiiiiii/iiiiiiiiiiiiitiiniitiiiiniiiiiii^.

AR FI PUTUT FI UN MARE CAMPION

ANTITEZĂ ---------------------------------- ------------------------------------
Se revine mereu la Katarina Witt, poate șl pentru că locul lăsat 

pare a rămîne, deocamdată, liber. Sau pentru că frumoasa Kata
rina a fost o performeră atît de mare, îneît va rezista mult și bine 
tn memoria tuturor, cu argumentele celor două titluri olimpice. 4 
mondiale și 5 continentale, realizate într-o disciplină-artă a perfor
manței moderne. Biletele pentru spectacolele sale cu compania 
„Holliday cn Ice* s-au epuizat pentru tot sezonul. Fără să vrei îți 
vine în minte antiteza ; mult prea scurta carieră a unul alt mare 
talent al sportului. Mary Lou Retton, care a strălucit numai o vară, 
pentru a se lăsa apoi furată de mirajul senzaționalului, publicității 
șl gloried, pierdută definitiv pentru arene...
------------------------------------------------------------- TRAGICOMEDIE

Nimic neobișnuit, la prima vedere. în faptul că Maria Loret a 
candidat la examenul de admitere la Institutul național pentru 
sport din Madrid și a căzut. In decizia care documentează motivul 
Insuccesului scria chiar negru pe alb : „Pentru lipsă de flexibili
tate”. Semnele de întrebare apar însă atunci cînd afU că amintita 
candidată respinsă nu e alta decît o participantă la concursul olim
pie de ...gimnastică ritmică-modernă de la Seul, în care a ocunat 
un excelent loc 5, în disputa cu valoroasele performere din Uniu
nea Sovietică și Bulgaria ! Comicul se prelungește : Maria a dat în 
judecată comisia de admitere, procesul continuă, iar u-na dintre pie
sele acuzării este... filmul concursului olimpic ! !
CONSECINȚĂ ----------------------------------------------------------------

Gloria are multe fețe, unele mai frumoase, altele mai puțin, așa 
cum o demonstrează acea știre conform căreia Ștefi Graff și-a îm
prejmuit casa cu uin zid lung de 200 de metri și înalt de 4. Faptul 
a mirat, dar răspunsurile au sunat cam în felul următor : „Este 
singurul mijloc de a mai scăpa de asaltul zilnic al solicitatorilor de 
autografe care încep să sune la ușă încă de la ora 6 dimineața !“ 
De pe urma invincibilității sale, cîștigătoarea Marelui Slem și a 
medaliei olimpice de aur mal are și alte neplăceri, căci se pare că 
unii organizatori de turnee se cam feresc s-o invite pe motiv că, 
învlngătoarea fiind cunoscută dinainte, interesul spectatorilor pen
tru soarta concursurilor scade. Rămîn însă destule alte oferte. 
------------------------------------------------------------------ ------- RISCURI

Ceea ce s-a dorit a fi „un nou Paris—Dakar” n-a fost dacît o... 
haină schimbată : startul se va da la 25 decembrie în loc de 1 ia
nuarie ! în rest, circumstanțele acestei uriașe acțiunii-afacere rămîn 
aceleași : traseu, dificultate, chiar „spiritul de aventură primind 
asupra celui pur sportiv”, după cum se exprima, recent, noul di
rector al Raliului, Gilbert Sabine. Curios : dacă este absolut lăuda
bilă intenția tatălui de a-și continua fiul — Thierry Sabine —. în 
schimb e greu de Înțeles cum de menține nealterate riscurile atîtor 
accidente teribile cărora le-au căzut victime. în cele 10 ediții orga
nizate pînă.acum, 21 de vieți. între care însăși cea a fiului său, de
cedat într-im accident de helicopter, cu doi ani în urmă...

Pd. T.

REALIZA LIN JOC FRUMOS
spatele unei grămezi dominate. 
Neaga l-a depășit pe Secelxnu. 
Paradoxal, linia a treia a 
„challangeri'.or", cu Șugar Flo
re» și Iosef (ultimii doi nese
lecționați) a fost mai a.-tivă, 
mai abilă decit cea a... titula
rilor Rădulescu, Doja, Rațiu! 
La linia a doua se conturează 
cuplul Ciorăscu — Dumitra?, 
iar „capul de grămadă" cu Le- 
onte și Cosma (mai activ dccît 
Dumitrescu); tal oner ii Gh. Ion 
(mal puternic) și Vaslui inu 
(mai mobil) sînt de valoare 
egală.

Antrenorii și jucătorii — .oțl 
—, afectați de înfrîngerea de 
la Alma Ata (9—23), dorerc 
(am simțit-o) și promit un re
viriment în meciul cu Franța. 
Se pregătesc în acest sens joa 
le dăm credit și să așteptăm 
cu încredere „ziua cea mare" 
cînd, sperăm, iși . vor strînge 
rîndurile (ca de atîtea ori în 
trecut!) și vor realiza, spre 
cinstea rugbyulul nostru, ua 
joc frumos, un rezultat bur.!

ban (David) — Domocoș, Se<c- 
leanu — Șugar, Idsef, C. Ho
rea — Oroian, Vereș — Csoma. 
Vasluiana, Man au susținut un 
meci nu lipsit de calități, dar 
nu foarte concludent; multele 
modificări in cele două forma
ții (unii luind locul celorlalți! 
dovedesc că nici in opinia an
trenorilor nu s-a’ conturat ta- 
că(l?) o formație de bază. 
(Franța a și anunțat echipa!...).

Deci, cîteva prime concluzii. 
Toader — fundaș e soluția op
timă. Chirilă, pe aripă, a rea
lizat lucruri frumoase, l-ar pu
tea secunda (pe partea cealal
tă) Fulina, în plus un excelent 
apărător. Centrii Răcean și 
Lungu au corespuns în ambele 
faze, atac-apărare, iar Sava 
merită și el o notă bună. La 
„deschidere". Ignat și Domocoș 
au făcut „joc egal", cu .un 
plus pentru primul, șuter re
dutabil, dar paseur slab. el 
blocînd mai fiecare atac în 
înaintarea adversă, anulînd ast
fel faza; Domocoș a jucat în

vechi acri dent la picior inde- 
părtindu-1 iremediabil din 
competiții pini la primăvară, 
pe Gh. Caragea. și el acciden
tat. și pe căpitanul jen Utre" 
al naționalei, FL Murariu (a- 
cesta, însă, după câte ne-a 
spus chiar el, a intrat de ieri 
într-o pregătire intensivă). Să 
vedem__

Două echipe, „galbenii", pre
zumtivi „tricolori": Toader 
— Hodorcă, Kăcean, Lun- 
gu, Chirilă — Ignat, Neaga — 
Rădulescu, Doja, Rația — Cio- 
răscu, Dumitraș — Leonte, Gh. 
Ion, Dumitrescu și „roș-al- 
baștrii": Codoi — D. Popescu, 
Fulina, Sava (Alexandru), Șcr-s,.A trece peste cârduri pen

tru glorie înseamnă, fi-este, 
ceva. Dar mai sînt si 
obstacole de trecut în 
tă. infinit mai 
mă determină 
de-o parte. A 
dar si destul".

Un abandon ca oricare al
tul. veți zice, numai că Tour- 
ret n-a împlinit încă 21 de 
ani ! Sigur că deziluzia de 
pe pista olimpică a cîntărit 
in decizia lui. dar mai mult 
a cîntărit concursul de îm
prejurări nefavorabil fostu
lui ..enfant prodige". Cap de 
familie si. din această toam
nă. student la Școala supe
rioară de comerț din Paris. 
Philippe Tourret nu dispune
— după propria-i mărturisire
— nici de răgazul, nici _.e 
condițiile materiale 'mini
me) presupuse de asaltul 
performantei. A renunțat, 
după multe insistente. chiar 
st antrenorul lui. reputatul 
Jacques Piasenta : „Regret, 
dar cu Philippe nu mal e 
nimic de făcut ! Caristan '-a 
bucurat de toată atenția. 
Tourret de prea putină ' Asta 
l-a durut si-l doare !"

Ar fi putut fi un ma-c 
campion. Numai că „acele 
obstacole de trecut în p’ctă" 
l-au împins, iremediabil in 
afara pistei, in afara spor
tului. consfințind un final 
prematur si trist.

După opinii unanime. 
Philippe Tourret a apărut 
ca un „copil minune" in a- 
tletismul francez. pă'ind 
predestinat să devină — după 
o premonitie găzduită de 
„l’Equipe" — „un Platini al 
probei de 110 m arduri". 
Exceptional dotat fizic si. în 
plus, animat de o ambiție 
deosebită, el a confirmat de
vreme : recordman moni-al 
de juniori mici (pe garduri 
joase) în 1984, al 4-lea la 
C.M. 1986 (unde a conc-v-at 
accidentat) etc. Comentato
rilor nu le-a scăpat observa
ția că. la aceeași virstă. nici 
măcar Renaldo Nehemiah. 
incontestabilul „patron" *1 
alergării respective, dețină
tor (din 1981) al recordului 
lumii, nu izbutise un timp 
atit de promițător.

Ca senior. Tourrqt n-a în
cetat să progreseze, doar tă 
intr-un tempo ceva mai scă
zut. Mereu în umbra lui 
Stephane Caristan. medalia
tul cu aur al .europenelor" 
1986 si recordmanul zonti- 
nental en titre, cel despre 
care scriem a ajuns totuși 
campion 
absenta 
ponibili 
tate. de . 
luat parte la Olimpiadă Df 
unde eliminat din semifina
le, s-a reîntors mai deo-abi 
mîhnit. mentionînd că .n-am 
retinut nimic concret de ’a 
Seul". Pentru a continua •
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al Franței 1988 in 
iui Caristan. ndis- 
si. în această a'.i- 
outsider adică. •

trzo
dificile, 

să mă 
fost frumos.
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TURNEUL PRIETENIA 
LA HOCHEI

PRAGA, 14 (Agerpres). In ca
drul competiției Internaționale de 
hochei pe gheață pentru juniori 
„Turneul Prietenia* ce se desfă
șoară în diferite orașe din Ceho
slovacia. selecționata României a 
întrecut cu scorul de 5—3 (0—2,
2—0, 3—1) formația R.PJ3. Co
reene. Alte rezultate : Ceho
slovacia — Bulgaria 21—0 (6—0.
4—0, 11—0) ț U.R.S.S. — Ungaria 
31—0 (12—0, 9—0. 10—0) ; R. D.
Germană — Polonia 3—1 (0—0, 
0—1, 3—0)

C.C.E. LA VOLEI (f)
PARIS, 14 (Agerpres). — Rezul

tate înregistrate în meciurile re
tur din primul tur al Cupei 
Campionilor Europeni la volei 
feminin (echipele subliniate au 
obținut calificarea) : Radnicki 
Belgrad — Bayern Lohhof 0—3 ; 
Avero Sneek (Olanda) — Vaasan 
(Finlanda) 3—0 : RCF Paris — 
Stal Bialska Biala (Polonia) 1—3 : 
Espanol Barcelona — Uni Basel 
3—1 ; Sovereign Sale (Anglia) — 
Kfum Oslo 0—3 ; Eczacibasl Is
tanbul — Ruda Hvezda Praga 3—1.

După cum s-a anunțat, pentru 
turul II ai comnetiției s-a califi
cat șl echipa Universitatea CFR 
Craiova

PE SCURT ® PE SCURT PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT O
r ASCHET © Selecționata mas

culină a U.R.S.S.. aflată în tur
neu în S.U.A.. a evoluat la 
Chapel Hill în compania echipei 
Universității Carolina de Nord. 
Baschetbalist!! sovietici au obți
nut victoria cu scorul de 104—93 
(42—34), avîndu-1 ca principal 
realizator pe Arvidas Sabonis, 
autorul a 23 de puncte.

PATINAJ ARTISTIC A Proba 
feminină din cadrul concursului 
de la Paris a fost cîstigată de 
Claudia Leistner <R.F. Germania), 
urmată de Natalia Gordenko 
(U.R.S.S.) șl Evelyn Grossman 
(S.U.A.) A Proba de dansuri din 
cadrul concursului- de la Zacreb 
a revenit cuplului canadian Me

lanie Cole. Michael Farrington, 
urmat de perechile Rodek Nar- 
doza (S.U.A.), 'Gauthier, Delon 
— Geviille (Franța) si Cesaro. 
Soave (Italia).
• RUGBY a La Split în meci 
pentru Campionatul European 
(grupa B). echipa Belgiei a între
cut cu scorul ie 31—4 (16—4) 
formația Iugoslaviei.

TENIS a Finala turneului de 
la Buenos Air^s, contînd pentru 
..Marele Premiu”, se va disputa 
între spaniolii Javier Sanchez șl 
argentinianul Alberto Mancini, 
în semifinale. Sanchez l-a învins 
ou 6—3 3—6, 6—3 ne americanul
Jay Berger, iar Mancini a dis
pus cu 6—3, 6—4 de coechi

pierul său Eduardo Bongoechea. 
A Cehoslovacul Miloslav Mecir 
a terminat învingător în turneul 
de la Stuttgart. în finala căruia 
l-a întrecut cu 6—3. 6—2 ne ecua- 
dorlanul Andres Gomez. Tn parti
da Dentru locurile 3—4. america
nul John McEnroe a dispus cu 
6—4. 7—5 de vest-germanul Carl- 
Uwe Steeb

TENIS DE MASA a Tn finala 
probei masculine, la Soeiertaelje 
(Suedia), came ionul suedez Mi
kael Appelgren l-a învins cu 
3—2 (13—21 27—25. 12—21, 21—17
21—17) pe co?ch!pierul său Jorgen

crsson.

• Dnepr — campioană a U.R.S.S. • P.S.V. Eindhoven 
(cu Romario) conduce detașat • Sredeț confirmă © 
P.A.O.K. a dispus de Panathinaikos • Galatasaray (cu 

Colak Tanju)... în serie ® Meciuri internaționale
ECHIPA DNEPR Dnepropetrovsk 

a devenit noua campioană a 
U.R.S.S. indiferent de rezultatele 
ultimei etape. Sîmbătă. în penul
tima rundă. Dnepr a întrecut cu
3— 1 pe Jalghiris Vilnius, totali- 
zînd 44 de puncte (17 victorii. 10 
scoruri egale șl două jocuri pier
dute). .

P.S.V. EINDHOVEN a obținut o 
nouă victorie categorică în etapa 
a 13-a din Olanda, în fața noii 
promovate Rozendaal : 5—2. După 
cum declara antrenorul echipei 
P.S.V.. Guus Hiddink, brazilianul 
Romario a jucat de data aceasta 
excelent (a marcat trei goluri — 
n.r.) reabilitîndu-se după debutul 
mai puțin promițător, datorită 
unei ușoare leziuni la genunchi 
și a timpului rece... Remarcabilă 
a fost victoria realizată de Ajax 
în fața hri Feyenoord (2—1. în 
deplasare). Alte rezultate : Ven
lo — Tilburg 1—1, Maastricht — 
Zwolle 4—2. Groningen — Twente 
2—0. Haarlem —. Roda Kerkrade
1— 0. Den Bosch — Sittard 0—3, 
Volendam — Veendam 3—1. Ut
recht — Sparta 2—2 P.S.V. con
duce detașat, avînd 23 p. și este 
urmată de Volendam și Sittard, 
cu irite 17 □ (Volendam are 12 
jocuri, iar Sittai’d 13 j).

FORMAȚIA Sredet Sofia confir
mă... In etapa a 12-a din Bulgaria, 
?dera Sredeț, a cîștigat cu 3—0 în 
denlasare, în fața echipa Oreaho- 
vița. și a-- 20 p. fiind urmată de 
Trakia Plovdiv 16 p Etăr și Cer- 
nomore, cu cîte 15 p. Alte rezul
tate : Lokomotiv Sofia — Loko
motiv Plcvdiv 2—0. Beroe Stara 
Zagora -’Dunav Ruse 2—1. Sli- 
ven — Vratr 3—0, Vitoșa — Etăr
4— 3, Trakia Plovdiv — Slavia
2— 0. Cemomore — Pemik 2—0. 
Pirin Blagoevgrad — Spartak 0—0.

ÎN GRECIA (et. 8), lidera, 
P.A.OJC., a întrecut pe cîștigă
toarea Cupei, Panathinaikos, cu 
1—0. Campi ana „en titre”, Lari
ssa, a pierdut la Drama, cu Doxa 
(0—2), în timp ce A.E.K. a termi
nat la egalitate (1—1), în de
plasare. cu Voios. Alte rezultate 3 
Olympiako — Aris Salonic 3—1, 
Heraklis — Ethnikos 3—0. Dia- 
goras — O.F.I. 1—î, Levadia — 
Apollon 1—0, Panionios — Kala- 
maria 1—1. în clasament : 
P.A.O.K. 12 p. A.E.K., Larissa și 
Heraklis cu cîte 10 p.

GALATASARAY iși reintră în 
formă. în campionatul Turciei : 
în etapa a 13-a ea a dispus cu 

1—0 de Samsun. (Deținătorul „Ghe
te! de aur“ — ediția 1988, Colak 
Tanju a marcat două goluri). 
Alte rezultate: Malatya — Fener
bahce 1—1, Beșiktas — Rize 4—0, 
Ankaragtiku — Altay 3—1, Trab
zon — Kamaras 2—1, Bolu — 
Adana 2—1. Eskișehir — Sariyer 
0—1, Karsiyâka — Konya 1—0, Sa- 
karya — Bursa 2—0. In clasament 
conduce Fenerbahce cu 28 p (13 j), 
urmată de Beșiktas 25 p (11 j) și 
Ankaragiicu 25 p (13 j).

PE STADIONUL central din 
Khartum. în meci pentru prelimi
nariile Campionatului Mondial, e- 
chipa Angolei a întrecut cu 2—1 
(1—0) selecționata Sudanului.

LA OSTRAVA, în prima manșă 
a finalei ..Cupei Europei Centra
le”, Banik a învins cu 2—1 (0—0) 
formația italiană F.C. Bologna.

IN ULTIMUL meci din sfertu
rile de finală ale campionatului * 
Asiei pentru echipe de juniori H 
(jucători pînă la 16 ani), compe
tiție ce se desfășoară la Bangkok, 
selecționata Irakului a întrecut cu 
4—0 (2—0) formația R.P.n. Co
reene.
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