
Teleormănenii nu se dezmint: Proletari gin toate țările, unltl-vă J

FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ-
UN PUTERNIC SUPORT AL ACTIVITĂȚII UE MASĂ

Pentru sportul teleormănean, 
Daciada de iarnă a avut un 
prim moment de referință — 
prilejuită de o amplă compe
tiție de masă desfășurată în 
orașul de reședință al județu
lui, la Alexandria — cca de a 
IX-a ediție a Festivalului spor
tului feminin.

Aproape 1 000 de tinere din 
școli și întreprinderi, din in
stituții și de la sate și-au de
semnat cîștigătoarele acestei 
frumoase și mult disputate în
treceri (la etapa de masă, pe 
asociație, cifra participantelor 
a fost de aproape 8 000, record 
pentru județul Teleorman în 
sportul feminin), găzduită în 
pădurea Vedea — crosul și po
picele și în Sala Sporturilor — 
handbalul, șahul $î tenisul de 
masă.

în toate cazurile, o reușită, 
asigurată do factorii cu res
ponsabilități (C.J.E.F.S.) și a- 
tribuții (Consiliul județean al 
sindicatelor. Comitetul jude
țean al U.T.C. și Inspectoratul 
șco’ar județean). „O colaborare 
rodnică ce a debutat încă de la 
prima ediție“ remarca Floria 
Cioabă, președintele CJEFS 
Teleorman, îmbunătățită, îm

După turneele finale ale Concursurilor

Republicane de lupte pe echipe

COMPETIȚIA TREBUIE MAI MULT VALORIFICATĂ!

bogățită cu experiența acumu
lată an de an...“. în ce ne pri
vește, două nume, merită în 
mod special a fi relevate, pen
tru spiritul de dăruire dovedit 
față de această tradițională 
întrecere feminină, cel al Flori- 
căi Mierlea, responsabila Co
misiei sport-turism a Consiliu
lui județean al sindicatelor, și 
al prof. Ligia Marcu, președin
ta comisiei de femei din 
C.J.E.F.S.

înainte de a prezenta laure
atele Festivalului, alte citeva 
sublinieri. în primul rind, fap
tul că șl de data aceasta cite
va unități economice s-au în
scris printre protagonistele în
trecerii. aducînd la start masa 
largă de sportive: Didactica 
Alexandria, întreprinderea de 
țevi sudate din Zimnicea, Com
binatul de îngrășăminte chimi
ce din Turnu Măgurele și 
Schela de extracție din Videle. 
Surpriza — in sensul nedorit al 
termenului — a constituit-o, în 
schimb. întreprinderea de țesă
turi din Roșiori, cu cea mai

Tiberiu STAMA
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Noile campioane ale

tenisului de masă

UNIVERSITATEA A.S.A. CRAIOVA (m)
Șl SPARTAC STIROM C.S.Ș. 1 BUCUREȘTI (f)

S-a pus punct și ediției cu 
numărul 60 a Campionatelor 
Naționale pe echipe la tenis de 
masă, titlurile fiind cucerite de 
formațiile Universitatea A-S_4. 
Craiova, care urcă pentru a 7-a 
oară consecutiv pe cea mai 
înaltă treaptă, și Spartac Sti- 
rom C-S-Ș. 1 București, care 
revine în fruntea ierarhiei 
după un an de pauză, acesta 
fiind al doilea titlu în palma
resul bucurestencelor. Au re
trogradat : I.M.G.B. și Tehno- 
utilaj Odor hei (masculin). 
Tractorul Brasov si Construc
torul TAGCM C_S.S. Universi
tatea Craiova (feminin).

FEMININ
BUCUREȘTI. Cele patru for

mații care și-au disputat în- 
tîietatea în prima grupă valo
rică a campionatului s-au in- 
tilnit pentru a îndeplini și 
ultima... formalitate, aceea de 
a desfășura partidele din tur
neul 4. Și cînd spunem forma
litate ne gîndlm la faptul că 

ierarhia era deja stabilită chiar 
după al doilea turneu, ceea ce 
s-a repercutat negativ asupra 
modului cum au abordat com
petitoarele toate jocurile. în 
primul rind Spartac Stirom 
C-S.S. 1 București care, știind 
că nu mai poate pierde în nid 
un fel titlul, și-a permis să 
introducă jucătoarele de re
zervă — acestea fiind cu foar
te mult sub nivelul cerințelor 
—, astfel că a și pierdut două 
jocuri din trei (cu Metalul 
C.S.S. Rm. Vîlcea și Juventus 
București), deși numele și pozi
ția o obligau la o altă atitudi
ne ! Așadar, in loc de a asista 
măcar la citeva dispute echi
librate, totul s-a desfășurat sub 
semnul delăsării și doar ici- 
colo au mai existat și partide 
ceva mai disputate și mai a- 
nimate in ceea ce privește e- 
voluția scorului. Fără a pune 
in umbră performanța sporti
velor de la Spartac — Otilia 
Bădescu și Emilia Ciosu. alcă
tuiesc încă o garnitură puter
nică — nu putem fi de acord 

cu faptul că echipa (antrenor 
Viorica Dragu) n-a considerat 
ca o obligație faptul de a evo
lua la nivelul maxim al posibi
lităților, motivația rodării re
zervelor negăsindu-și justifica
re. Cu Adriana Năstase, Car
men Găgeatu, Cristina Enules- 
cu și Cristina Bucur fetele de 
la Juventus au ocupat locul 
secund, ca urmare a bunelor 
prestații ale primelor trei, în 
special, dar și Cristina Bucur 
a avut o frumoasă contribuție 
la reușitele echipei. La rindul 
ei, C-S.S. Metalul Rm. Vîlcea 
se menține în prima grupă va
lorică, dar se constată, totuși, 
o pierdere de ritm. Maria Al- 
boiu și Anda Girbină oscilînd 
între bine si insuficient. în 
sfirșit, C.S.M. SINTEROM Cluj- 
Napoca nu putea mai mult, așa 
că a terminat grupa fără nici 
o victorie, valoarea lotului ne- 
permițîndu-i mai mult.

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)
La sfirșitul săptăminii tre

cute, sălile clubului Rapid din 
Capitală,, au găzduit turneele 
finale ale Concursurilor Repu
blicane de lupte pe categorii 
de greutate și echipe, compe
tiție care a înlocuit in calen
darul federației de specialitate 
Campionatele Naționale pe e- 
chipe. De fapt, acum, la înche
ierea întrecerilor, putem apre
cia că doar denumirea con
cursului s-a schimbat, modul 
de desfășurare fiind aproape 
identic cu cel al Diviziei. De 
altfel, revenirea la vechea de
numire — așa cum a reieșit și 
din discuțiile la Plenara F. R. 
Lupte — ar da o mai mare 
importanță acestei competiții 
și, implicit, Divizia A de lupte 
ar fi tratată cu mai multă a- 
tenție d« către toți factorii.

Referi ndu-ne Ia turneul fi 
nai trebuie să spunem că el a 
fost extrem de dens, de solici
tant. atît pentru concurenți. 
cît și pentru organizatori șl 
arbitri. Cum ar fi putut să fie 
altfel, de vreme ce în două 
zile și jumătate pe saltelele de 
concurs s-au disputat aproape 

CAUZE (adesea) SUBIECTIVE AU STOPAT

1300 de meciuri? Este adevărat 
că încheierea competiției in
tr-un timp așa de scurt a fost 
facilitată și de faptul că me 
ciurile au avut loc conform 
ultimelor modificări ale regu
lamentului F.I.L.A., adică pe 
durată maximă de cinci minu
te, fără multele întreruperi 
permise de vechiu’. regulament, 
în plus, la turneul final fiind 
prezenți majoritatea celor mai 
valoroși sportivi din țară la 
ambele stiluri, aceștia au fost 
supuși unei severe verificări 
în condițiile de disputare a vi
itoarelor mari competiții inter
naționale, antrenorii lor avind 
posibilitatea de a-și vedea ele
vii luptînd după noile preve
deri regulamentare și, firește, 
să opereze modificările cores
punzătoare în metodica pregă
tirii lor. Desigur, problema a- 
daptării la noile cerințe de 
luptă este o chestiune mai 
amplă, mai complicată, ea pre- 
s’.ipunînd o orientare diferită

Mihai TRANCĂ
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Finala Campionatului Național

NUMEROȘI TINERI GIMNASTI BAT LA* >

Festivitate de premiere la ca
tegoria a III-a, individual 

compus
Foto; Emil BLAGA — Oradea

al juniorilor

PORȚILE AFIRMĂRII
Trecerea în revistă a talen

telor de care dispune gimnas
tica masculină românească, 
oferită de finala Campionatului 
Național al juniorilor, a re
liefat, fără îndoială, numeroase 
și interesante aspecte. Cele 
trei zile de gimnastică din’ Sa
la Sporturilor din Oradea ne-au 
arătat, de exemplu, că la ca
tegoriile a IV-a, a III-a și a 
H-a citeva unități școlare de 
performanță se mențin pe po
zițiile fruntașe cu care ne-au 
obișnuit în ultimii ani. oonti- 
nuind să lanseze în arena 
competițională tineri ta'.entați. 
de reală perspectivă. Ne refe
rim. în primul rind. la C.S.Ș. 
Reșița, cu nu mai puțin de 17 
loturi pe podium și cu o do
minare netă a categoriei a 
IV-a, colectivul de tehnicieni 
alcătuit din Iulian Olaru. Mir-

Constantin MACOVEI
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PROGRESUL HANDBALULUI NOSTRU FEMININ
• Două titluri mondiale — în „11" și în „7" —, în loc să stimuleze, au dus la 
stagnare • Selecția și instruirea unitară — sistematic ignorate • Există resurse 

de reafirmare în elita mondială.
Se poate spune că reprezentativa feminină a 

României a deschis drumul... aurului handbalului
, nostru, prin dcuă titluri mondiale, unul pe cînd 

se juca în „11“, apoi un altul „în 7“.
între timp, conjunctura în handbalul mondial 

s-a schimbat radical, țări în care acest sport era 
cvasi-necunoscut afirmîndu-se tot mai mult, în 
timp ce fetele noastre pierdeau tot mai mult 
teren... Aceasta și pentru că — o bună bucată 
de vreme — federația noastră a neglijat echipele 
feminine, trecîndu-i în prim-plan pe băieți, deși, 
concomitent cu cele ale fetelor, rezultatele ob
ținute de ei în arena internațională erau sensibil 
mal slabe. Astfel, poziția în clasamentele finale 
ale competițiilor oficiale oscila între locurile 
2 și 8 (de două ori pe podium la C.M. 
— grupa A). Este adevărat că între timp s-a 
mai produs un salt valoric, dătător de mari 
speranțe și acesta s-a concretizat în calificarea 
(în premieră pentru formația feminină) la Jocu
rile Olimpice, ediția 1976, de la Montreal, unde 
echipa noastră a ocupat locul 4.

în timp ce handbalul care se practică pe plan 
mondial a progresat (ioc în mare viteză, cu 
acțiuni tactice îndelung, minuțios elaborate) la 
noi această disciplină a bătut pasul pe loc la 
nivelul performantei internaționale. Cauzele sînt 
multiple citeva dintre ele (cele mai importante) 
fiindu-ne expuse de secretarul responsabil al 
federației de specialitate. Mihai Marinescu : „Un 
volum mic de muncă. îndrăznesc chiar să-l ca
lific drept total necorespunzător, intrat în... tra
diția majorității divizionarelor noastre A. com
binat cu neresoeetarea concepției unitare de 
selecție si instruire elaborată de federație, ig
norarea pregătirii fizice, iar uneori eliminarea 
acestui capitol din nrogramul de antrenament, 
persistenta unor crase Si intolerabile deficiențe

în educația sportivelor, de care antrenorii, în 
primul rind, se fac vinovați, cu efecte dău
nătoare asupra randamentului in competițiile 
oficiale naționale si internaționale, acestea ar fi 
citeva dintre cauzele care au dus Ia regresul 
handbalului feminin (dar nu numai feminin) 
românesc. în alt plan, dar nu mai puțin im
portant, se constată un proces, devenit cronic, 
de insuficientă preocupare a cluburilor si aso
ciațiilor sportive cu echipe de performanță •- 
a colabora cu unitățile sportive școlare de profil, 
singura si cea mai sigură sursă de asigurare a 
schimbului de generații".

La rîndul său. antrenorul federal cu proble
mele handbalului feminin. Pompiliu Simion. fă
cea o altă remarcă : „La cluburile Și asociațiile 
cu echipe care furnizează cele mai multe si 
mai de valoare componente ale echipei națio
nale s-a înrădăcinat o concepție pe cît de frec
ventă, pe atit de dăunătoare. Am în vedere 
desele schimbări de antrenori, de cele mal multe 
ori absolut nejustificate. în fapt niște compro
misuri pe care conducătorii unităților respective 
le acceptă doar pentru că așa poftesc așa-zisele 
vedete ale formațiilor respective. La Chimistul 
Rm. Vîlcea, la Știința Bacău, la Mureșul Tg. 
Mures au fost — si se pare că procesul nu este 
încheiat — schimbați antrenorii cu frecventa cu 
care jucătoarele îsi schimbă tricourile".

Acestor adevăruri dureroase le adăugăm si noi 
citeva, făcînd în același timn precizarea că 
insăși federația de resort se află în culpă, biroul 
ei federal si chiar secția de specialitate a 
C.N.E.F.S., care — o spunem răspicat — au

Ion GAVRILESCU
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in prima întilnire a selecționatelor de juniori 91

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 2-1 (2-1)
ALBA-IULIA, 15 (prin tele

fon). Pe stadionul divizionarei 
B din localitate s-a disputat 
prima partidă dintre selecțio
natele de juniori „mici" ale 
României și Cehoslovaciei. Au 
cîștigat cu 2—1 (2—1) tinerii 
fotbaliști români,

A fost un meci „pentru re
zultat", dîrz, angajant, alert. 
Echipa noastră s-a impus prin 
dinamism și prospețime fizică, 
ea fiind cea care a întreținut 
flacăra jocului, îndeosebi prin 
prestația mijlocașilor, care au 
„împins" mereu fazele în te
renul advers.

Dominată pe plan fizic, 
formația. Cehoslovaciei a mi
zat doar pe unele subtilități 
tehnice, care i-au asigurat —

dar pentru scurtă vreme — și 
un avans pe tabela de marcaj. 
Pentru că, in min. 14, 
KASEK a deschis scorul in 
urma unui „un-doi" rapid cu 
atacantul Bartak. După șase 
minute însă, „tricolorii" au e- 
galat prin SOARE, cu un șut 
din apropiere. gol ce le-a 
restituit moralul și care le-a 
permis să preia inițiativa și 
să domine apoi pînă la sfirșitul 
țneciului. De altfel' superiori
tatea lor avea să se materia
lizeze pînă la pauză, al doilea 
gol fiind înscris de MOLDO-

(on CUPEN

(Continuare in oao 2-3)

Astăzi, la Pitești, în Divizia A la fotbal,
1---------------- - ---------- ---- —   — —— —

F.C. ARGEȘ-VICTORIA BUCUREȘTI
Un meci, în devans, contînd 

pentru etapa a 13-a a Diviziei 
A la fotbal, astăzi la Pitești ; 
se vor întîlni F. C. Argeș și 
Victoria București. întîlnirea 
va începe la ora 14 și va fi 
arbitrată de Ș. Necșulescu

(Tîrgoviște) la centru, ajutat 
la tușe de A. Moroianu (Plo
iești) și I. Velea (Craiova). Re
amintim, celelalte jocuri ale 
etapei se vor desfășura sîmbă- 
tă 19 noiembrie.



S-a încnclst turul Diviziei ft de rugbij (scria a 2 a) Întreceri

LIDERI DE TOAMNA: C.S.M. SUCEAVA ALE BOXERILOR

Șl ENERGIA BUCUREȘTI
Duminică s-a încheiat turul Di

viziei A de rugby (seria a 2-a) 
cu rezultate, în general, scontate.

Grupa I :
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI — 

HIDROTEHNICA IAȘI 30—10 (21— 
4). O primă repriză dominată de 
gazde, care s-au impus printr-o 
circulație permanentă a batonu
lui : apoi, după pauză, parcă, o 
altă echipă ieșeană, mai cura
joasă, mai decisă. Victoria ,,XV“- 
lui M.G. este. totuși, meritată, 
chiar și la acest scor aspru. 
Realizatori : prin «scuri. Visu (2) 
șl Iordan, Neacșu — 3 l.p. si 2 
drop-url șl Vătășeîu drop pen
tru învingători. respectiv Popa 
— tir-" și Manoiache — 2 l.p- A 
condus C. Stanca — Constanta. 
(Bogdan TAMAȘ, corespondenți.

C.F.R CONSTANTA — C.S.M. 
LM.U. SUCEAVA 5—34 (3— ia. 
Joc dominat de oaspeți, care au 
profitat de clteva greșeli fla
granta ale apărării feroviare. Au 
marcat : ștef — drop pentru 
C.F.R., Vasiliu — 2 eseuri și 4 
transf. Negru, Pop, vizitiu și 
Susargică cite un eseu. Mitkelu 
o transf. Arbitru, M. Paraschi- 
vescu — București. (Cornel 
POPA, corespondent).

HIDROTEHNICA FOCȘANI — 
CONSTRUCTORUL CONSTANTA 
19—10 (12—0), Greu, mult mai
greu decît arată scorui a reușit 
formația locală să-și aproprie 
victoria. Gazdele au avut o pri
mă repriză în care s-au văzut 
mai mult pentru ca după pauză, 
oaspeții parcă mai proaspeți, să 
refacă parțial, din handicap. Și 
cu un transformer mai inspirat 
au fost ratate 3 l.p. șl două 
drop-uri), poate că altul ar fi fost 
rezultatul. ___
scrise de Văcaru — * drop-url, 
0 transf. și 0 l.p. șl MihăiU — 
2 eseuri, resp xrtlv Mardare — 2 
l.p. și Grosu — eseu. A arbitrat 
foarte bine, un meci dificil, de 
mare angajare, N. Chlciu — 
București ' ' ’

U.R.A.

BUCUREȘTI 12—3 (0—4). Au în
scris : Condrache — 4 l.p. pen
tru tecuceni, NȚță și Zoe, cite un 
eseu pentru bucureșteni. Arbitru 
V. Ionel — București. (V. DO- 
RUS, corespondent).

In clasamentul grupei I con
duce C.SJH. Suceava cu 21 p. 
urinată de Mașini Grele 19 p. 
Rapid 15 p (+23), Hidrotehnica 
Iași 15 p <4-9), Hidrotehnica Foc
șani 13 p. etc.

Punctele au fost tn-

(T. St.). 
TECUCI RAPID

Grupa a Il-a t
METALURGISTUL CUG1R — 

ENERGLâ BUCUREȘTI 12-15 
(9—9). Joc frumos, în care oas
peții. mai deciși, au încheiat în 
avantaj Au marcat Sia — drop 
și 2 Lp. șl Iosif — drop pentru 
Metalurgistul, Lazăr, Giriovca — 
cite un eseu. Marin — transf. si 
l.p. și Buga — drop pentru E- 
nergia. A arbitrat L Davidoiu — 
București. (M. VILCEANU. co
respondenți.

OLIMPIA P.T.T. ARAD — U- 
NTVERSITATE.\ 16 FEBR. CLUJ- 
NAPOCA 12—9 (9—0). Va-oriticînd 
din plin avantajul terenului, a- 
rădenii au obținut o frumoasă 
victorie. Realizatori : Lascăr — 
eseu. Asmarandei — transf. șl 
Lp. Cristoreanu — drop, respec
tiv Nechita eseu și Giurgiu — 
transf și drop. A arbitrat S. Ma
rin — București. (Oct. BERBE- 
CARU, corespondent).

în clasamentul grupe!, pe lo
cul L Energia Buc, cu 16 P. ur
mată de Olimpia PTT Arad eo 
15 p și Petrochimistul Pitești cu 
14 p (din 6 meciuri). Metalurgis
tul Cugir are 11 p (din 6 mr 
chiri), C.S.U. Sportul Studențesc 
Construcții 10 p (din 4 meciuri), 
rU“ 16 Febr. Cluj-Napoca 8 p 
«Un 6 meciuri), I.A.M.T. Oradea 
7 p (din 3 meciuri) iar C.F.R. 
Brașov 7 p (din 5 meciuri). Una 
din partidele-restanță ale grupe!, 
cea dintre — - ■ ——
dențesc 
Oradea 
tală ia 
meciuri restanță, în primăvară—

Campionatul Național pe 
chipe al boxerilor juniori 
încheie la sfirșitul săptămîni, 
la Focșani, cu turneul final al 
competiției, la care vor fi pre
zente cele mai bune patru for
mații : București, Craiova, Plo
iești și Salonta. Pentru buna 
desfășurare a ultimului act al 
întrecerii au fost delegați ur
mătorii oficiali : Gabriel Dan
cii* — delegat general, D. Va- 
siliniuc (Brașov), Gh. Maidan 
(Cimpulung Musoel), M. Câză- 
naru (Iași), C. Deju (Bacău), 
P. Marinescu (Buzău), P. Ne- 
delcea (Reșița), M. Ocean (Bră
ila) și P. Chiper (Focșani) 
arbitri-judecători.

♦
Săctămina viitoare (între 

și 26 noiembrie) vor avea 
la Brăila mai multe gale

IN AȘTEPTAREA
Șirul etapelor cu meciuri duble 

In campionatul primei serii la 
polo continuă încă patru săp- 
tâmîni. De cea mai mare însem
nătate în disputa pentru titlu 
pare a fi proxima secvență corn- 
petlțională : sîmbătă șl duminică, 
se întllnesc Dinamo și Steaua, 
adică echipele cu marile ambiții 
ale actualei ediții. Poloiștii din 
Șos. Ștefan cel Mare au la aceas
tă oră un avans de opt puncte, 
dar și o dublă partidă mai mult 
disputată, diferența reală fiind, 
prin urmare, de patru puncte, e- 
xact atîtea cite sînt puse in joc 
la finele săptăminii ...

DERBYULUI
Derbyul promite cu adevărat, 

așa cum s-a vădit șl în cea mai 
recentă etapă. Campionii au fă
cut cite două-trei reprize de-a 
...„șoarecele și pisica4* în compa
nia întinerite! formații timișorene, 
Chiar dacă binecunoscuții Rădu- 
canu, E. lonescu, Cr. Dan sau 
Diaco*nu nu au intrat în apă. La 
rîndul său, Steaua a demonstrat 
o exprimare în joc realmente 
modernă timp de 21 de minute 
din întîlnirea de sîmbătă, cu 
C.S.U.—T.M.U.C.B. Există, așa
dar, suficiente motive pentru a 
spera în spectacole de calitate 
ridicată la finele acestei săp- 
tămîni !

O PROPUNERE

I
I
I

AII, ETAPA DE START
Astăzi, _ ___  _ ,

„Cupa României" la rugby com
petiție sub genericul Daciadei". 
Iată programul întrecerilor :

BUCUREȘTI : C.S.U. Sportul 
Studențesc Construcții — Mașini 
Grele (Complexul Tel. orele 13) ; 
Grivița Roșie — Rapid (Parcul 
Copilului, orele 14). Petrochimis
tul Pitești — Energia București, 
„Poli" Iași — C.SJH. Suceava, 
Farul — C.F.R. Constanța, Hidro
tehnica Focșani — ContactoarO

etapă de start în

TINERII GIMNAȘTI BAT
(1/oftare iir» pag. 1)

cea Ciocănel și Gheorghe Pre- 
descu eulegînd roadele bogate 
ale unei activități pasionate și 
de certă profesionalitate. Nu 
mai puțin spectaculoase sînt 
rezultatele obținute de tinerii 
gimnaști din Baia Mare. Ei 
s-au impus net atit la catego
ria a IlI-a, cu doi sportivi pe 
primele două locuri ale dasa- 
mentului, cît și la’a 
prin același Robert Ladani, 
care se prezintă tot mai sigur 
pe el de la o întrecere la alta, 
cu prestații ce ne îndreptățesc 
să sperăm că el va putea de
veni, printr-o pregătire cores
punzătoare, unul din bunii se
niori ai țării noastre. Liviu 
Murariu, Albert Covaci, Petre 
Mihaiuc și Laszlo Kande și-au 
validat deja calitățile de peda
gogi și antrenori competenți. 
Categoriile „mari" de clasifi
care, I și candidați maeștri, ca 
de obicei, cu un număr de par
ticipant! mai redus, au eviden
țiat, totuși, cîțiva tineri care 
și-au etalat certul talent și îi 
avem în vedere. în primul 
rînd, pe Cătălin Mirean, Robert 
Tâciuleț, Mihai Gheorghe, A- 
drian Ciucă sau Dorcl Vorin- 
dan. La aceste categorii de cla
sificare se „vede" foarte bine 
activitatea fructuoasă pe care 
o desfășoară tehnicieni ca 
Gheorghe Blaj, Gheorghe Hris- 
tov, Martin Șimon, Marin Do- 
rel și Radu Ștefan. Apreciem 
faptul că gimnaștii candidați 
maeștri sînt cei care au pre
zentat primii într-o competiție 
oficială noile exerciții impuse 
pentru viitorul ciclu olimpic, 
dar nu putem să nu ne expri
măm nedumerirea că o finală 
de campionat național reunește 
doar patru concurenti la aceas
tă categorie.

Rezultate tehnice : oat. a IV-a, 
individual compus : Florentin
Pescaru (C.S.S. Reșița) 56,65, Re
mus Nicolae
53.90. Gr-'Toraș Slămnoiiu (C.s'.s’. 
Reșița' 55.20. C. L2_..
ȚC.S.S. -Reșița) 55.10, Călin Vadeș 
(C.S.S. Reșița) 54.60, Humor Ba- 
bos (C.S.S. Viitorul Gheorgheni) 
54 40 : cîștigătorii finalelor pe a- 
parate : sol s! bară — F Pesca
ri- ■ cal cu minere — H. Baboș ; 
ti""'" — Flavius Sîntian (C.S.Ș. 
s - - - sărituri — H. Nico’ae ;
WBteje — C. Barbu : eat a III-a, 

— «as : Teodor To-
1 ' ’ : - - ' 55.05

(C.S.S. Bistrița)

Cristian Barbu

C.S.U. Sportul Stu- 
Construcții și I.A.M.T 

este programată în Capi- 
29 noiembrie. Celelalte

IN „LliPft rouâniep
Buzău, U.R.A. Tecuci — Rulmen
tul Birlad, „U“ 16 Febr. Cluj 
Napoca — știința Petroșani, Me
talurgistul Cugir — C.S.M. Sibiu, 
Olimpia PTT Arad — Universita
tea ELTIM Timișoara, I.A.M.T., 
Oradea — Știința CEMIN Baia 
Mare șl T.C. Ind. Constanța — 
Constructorul Constanța. Steaua 
șl Dinamo nu participă (avlnd 
majoritatea jucătorilor In lot 
pentru apropiatele meciuri Inter
naționale).

LA PORȚILE AFIRMĂRII
C. Nezezon (CSS 1 Baia Mare) 
54,95, Marius Urzică (CSS Viito
rul Gheorghtnl) 54,80, Mircea 
Todnai (CSS Reșița) 54,65, Dorin 
Petcu (CSS Reșița) 54,50, Dau 
Dobocan (CSS Spartac Oradea 
-CSS Reșița) 54,35 ; cîștigătorii 
finalelor pe aparate : sol și inele 
— D. Dobocan ; paralele și bară 

T. Tomoâoagă ; cal cu 
— M. Urzică ; sărituri — 
Szentes (CSS Bistrița) ; 
Il-a, individual compus : 
Ladani (CSS 1 Baia Mare)

fixă — 
minere 
Tiberiu 
cat. a 
Robert ,. _ ____ ______,
55,70, Cristian Leric (CSS Arad) 
35,00 Nistor Șandro (CSS ora
dea) 54,30. Adrian Muleș (CSS 
Sibiu) 54,25, Vaslte Șerban (CSS 
1 Baia Mare) 53,70, șandor Raj- 
nay (CSS Viitorul Gheorgheni) 
53,55 ; ciștigătoril finalelor pe a- 
parate : sol și sărituri — C. Le
ric : cal cu minere și paralele 
— Gabriel Nicorici (CSS 1 Timi
șoara) ; inele — R. Ladani ; bară 
fixă — N. Șandro ; cat. I, indi
vidual compus : Cătăoin Mirean 
(CSS Brașovia) 55,55, Robert Tă- 
Ciuilet (CSS 1 Dlnamo-CSS Bu
zău) 54,65, MihaS Ghedrghe (CSS 
7 Dinamo) 54,40, Călin Zaro (CSS 
Oradea) 54,25, Victor Anghea 
(CSS 7 Dtaamo) 53,45, Fiorin Ma
tei (CSS Timișoara) 53,15 ; ciști- 
gătorii finalelor pe aparate : cal 
cu minere și bară fixă — C. Mir
ean ; sol — c. Zaro ; inele — 
Dan Buriineă (CSS Sibiu) ; sări
turi — R. Tăciuileț ; paralele — 
M. Gheoirghe : candidați maeștri, 
individual compus : Adrian Ciucă 
(CSS 7 Dtamo) 107,90. Donel Vo- 
rindan (CSS Arad) 106,95, Daniel 
Țarcă (CSS Brașovia) 100,65.

I
I

23 
loc 

_________ de 
selecție in vederea completării 
loturilor naționale de seniori și 
juniori. La Întreceri vor fi pre- 
zențî unii dintre cei mai buni 
pugiliști ai țării, mul ți dintre 
ei deținători ai titlurilor de 
campioni naționali. Corpul de 
oficiat : Mitică Ene — delegat 
general. N. Ieneșcu. C. Ștefă- 
neseu. M. Socaciu. C. Tomescu, 
Gh. Albu — arbitri-judecă toii.

TELEORMĂNENII
(Urmare din pao. 1)

mare pondere feminină, in re
țeaua unităților economice te- 
leormănene. care — pur și sim
plu — a absentat de la Festi
val!? Explicația? „Fără expli
cații și mai ales fără o motiva
ție care să reziste cit de cit r 
— ține să remarce prof. Iuli
an Stancu, secretar al C.J.E.F.S. 
Teleorman ...Proba de cros, 
cea mai animată, ca de obicei, 
desfășurată de distanța de 80-i 
de metri, a dat cîștig de cauză 
„diK>“-ului fetelor din Turnu 
Măgurele, alcătuit din Angela 
Ignătescu și Daniela Avram. 
A treia clasată, Cristina Dă- 
nescu, din Zimnicea. La start 
au fost prezente peste 150 de 
alergătoare.

Competiția 
gramată la 
participante,

de handbal, pro- 
oererea echipelor 

tot în aer liber 
a revenit sportivelor de la Di
dactica Alexandria (a cadrelor 
didactice, ceea ce justifică atit 
valoarea tehnică a jucătoarelor, 
cît și omogenitatea lor), ele au 
fost urmate de reprezen
tantele întreprinderii de țevi 
sudate din Zimnicea și de for
mația Combinatului dc îngră
șăminte chimice din Turnu 
Măgurele.

La tenis de masă, din nou o

CONCURSUL DE
TUtwmi». lin Quo i)

O dată încheiate etapele săp- 
tămînale, primele șase clasate 
își continuă întrecerea în trei 
turnee finale, programate pentru 
martie, aprilie și mai. „De ce nu 
s-ar juca ele în orașe neutre ?** — 
întreba M. Dimancea, lnstructor- 
metodist la clubul Steaua. Ideea 
merită luată în discuție, cel pu
țin pentru primele turnee, ulti-

5 GOLURI IN
...Performanța a fost reușită de 

Vlad Hagiu, în jocul de dumini
că, de la „Floreasca**. Dinamovi®- 
tul continuă să conducă, de alt-

l*L

NI] SE DESM1NT
reușită a unei reprezentante a 
„Didacticii" Alexandria, Kodica 
Visile. Pe podium au mai ur
cat Olimpia Munteanu 
Turnu Măgurele și 
Oprea din Zimnioea.

Și tot o exponentă a 
ticii" s-a impus și în 
rea la popice — Mirela 
urmată de Angela Rajabega și 
Daniela Avram, ambele din 
Turnu Măgurele. S-au tras 30 
de bile la „manșe pline", for
mulă specifică începătoarelor.

în fine, în competiția șahis- 
te'.or, un succes net al sporti
velor din Turnu Măgurele, cla
sate in ordinea: Mihaela Be- 
cheanu, Nicoleta Dana și Ște- 
fania Bran. O ordine firească, 
într-o întrecere cu mult peste 
nivelul sportului pentru toți și 
în care contribuția neobositului 
antrenor Ștefan Bălteanu din 
Tg. Măgurele (care conduce ș> 
un apreciat centru de șah cu 
frumoase rezultate în p’an na
țional — vezi Mirela Stoîcea 
fostă campioană a țării la ju- 
moare) s-a reliefat din plin.

Punct de plecare într-o suită 
de concursuri si competiții pe 
care teleormănenii și le-au pla
nificat în Daciiada de iarnă, 
Festivalul sportului feminin - se 
înscrie ca o reușită și un în
demn pentru a’tele, în săptă- 
minile ce vor urm.a...

din 
Monica

„Didac- 
intrece- 
Enache,

LUPTE PE ECHIPE

și în acțiunea de selecție. Vi
itorii component! ai loturilor 
naționale trebuie să fie spor
tivi ce .dispun de calități fizi
ce (și cunoștințe tehnico-tactice) 
care să le permită un randa
ment maxim în noile condiții 
de desfășurare a competițiilor 
internațional e.

în acest caz, chiar la compe
tiția amintită s-au produs o 
serie de schimbări în ierarhi
ile valorice ale formațiilor 
noastre fruntașe la ambele sti
luri. La ........................... —
București a 
clasamentul 
locul 2. Cu 
selecționați 
norii Stelian Popescu și Con
stantin Zaharia au realizat cu 
echipa lor o plăcută ascensiu
ne. Cuvinte de laudă se cuvin 
și antrenorului hunedorean 
Emil Nicoară, formația pregă-

tită de el avînd in componența 
sa cîțiva tineri talentați, între, 
care și Sorin Moisache, titular 
al echipei naționale 
ori.

Nu putem încheia 
evidențierilor fără a 
lăudabila acțiune de 
a echipei constatată

de juni-

,libere", echipa Rapid 
urcat vertiginos in 
final, ajungind pe 
câțiva tineri bine 

și pregătiți, antre-

0 INVITAȚIE PERMANENTĂ: BĂILE FELIX
O cură de sănătate la Băile Felix nu este condiționată 

de sezon pentru simplul motiv că aici sînt create toate 
condițiile unui sejur agreabil indiferent de starea timpului: 
în construcția hotelurilor sînt încorporate unități de ali
mentație publică, săli de agrement și, bineînțeles, bazele 
de tratament.

BĂILE FELIX înseamnă :
• ape termominerale
• nămol sapropelic
• climat sedativ

factori naturali de cură importanți în vindecarea sau amelio
rarea afecțiunilor reumatismale, neurologice și ortopedice, 
bolilor metabolice și de nutriție.

• posibilități de excursii și agrement.
Important de știut. în această perioadă se acordă redu

ceri de tarife ; plecări în orice zi solicitată de turiști ; ca
zare pe perioade mai mari sau mai mici decît seriile de 
18 zile.

Biletele se obțin de la agențiile oficiilor județene de tu
rism și ale I.T.H.R. București, precum și de la comitetele 
sindicatelor din întreprinderi și instituții.

capitolul, 
aminti și 
întinerire 
la 

2-Hidrotehnica Constanța, 
trenorii 
le Dușu 
prezinte 
lei mai 
chipe a . _ .
de patru juniori, între care trei 
abia au împlinit virsta de 16 
ani(!). Este vorba despre Au
relian Marin (48 kg), frații ge
meni Gabriel (82 kg) și Lau- 
rențiu Ciucă (68 kg), acestora 
adăugindu-li-se și Gheorghe 
Ciupercă (90 kg), în virsta de 
18 ani. Și tocmai aceștia au 
fost luptătorii care au ajutat 
echipa să obțină în turneul fi
nal unele succese mai puțin 
scontate, cum a fost victoria 
(6—4) realizată in meciul cu 
C.S. Onești, o formație mult 
mai bine cotată în ierarhia in
ternă.

La celălalt stil, greco-roma
ne, merită subliniat saltul va
loric realizat de Aluminiu Sla
tina (antrenori D. Bărbulescu ' 
și D. Calotă) ocupantă a locu
lui 3. dar și tinerețea forma
ției Metalul Rădăuți, in rîn
dul căreia am întîlnit multe 
nume cunoscute la Campiona
tele Naționale de juniori din 
acest an sau de anul trecut.

Antrenorul federal Ion Cor- 
l neanu s-a declarat nemulțumit 

i
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JJ
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C.S.Ș. 
An-

Vasi- 
să se

Izmail Kenan și 
au avut curajul 
la turneul final al ce
rn ari competiții pe e- 
țării cu nu mai puțin

de evoluția echipelor fruntașe 
în noile condiții de luptă, im
puse de modificările actuale 
ale regulamentului. In timp ce 
forul international solicită din 
partea concurenților o luptă 
activă, eu multe acțiuni de 
atac și finalizarea unor prooe- 
dee spectaculoase, chiar în 
partida finală, cea care avea să

mul putîndu-se disputa în Capi
tală, unde există baza activității 
din sportul cu mingea pe apă. 
Ce-ati spune, de pildă, de Arad 
(Vagonul fiind practic Ieșită din 
cursă) sau de Pitești, pentru a- 
cesta din urmă pledînd deose
bitul succes de public la parti
dele jucate de dinamoviști în 
cupele europene ?

3 MINUTE
fel, în disputa pentru Trofeul 
Sportul, el înscriind pînă acum 
de 91 de ori. Orădeanul Gordan 
a marcat 75 de goluri, Geambașu 
(Steaua) 50, Colceriu (Voința 
Cluj-Napoca) 45. Costrăș și Fe- 
jer (ambii Crișul) 42, L. Balanov 
(Steaua) 41, Georgescu (Dinamo) 
38, Sterpu (I.L.T.) 37, Urs și An- 
drașoni (Vagonul) 36, Ș. Po
pescu (Dinamo), Ciobăniuc 
(C.S.U.-T.M.U.C.B.) 34, Lupes-
cu (Rapid) 33 ș.a.m.d.

...35 DE SECUNDE !
Alte scurte însemnări, pe du

rata unui... timp de atac : ® 
Pînă mai ieri jucători activi, 
clujeanul I). Ilea și arădeanul 
B. Ghițau au îmbrăcat echipa
mentul alb, de arbitru. Ii dorim 
la fel de pasionați în continuare, 
ambițioși în a învăța cît mai 
curînd secretele noului ,,rol“ • 
încep să redevină (prea) zgomo
toase ..băncile4* unor echipe. A- 
tenție, stimați antrenori și jucă
tori ! • Promovarea elemente
lor tinere locale reprezintă o 
acțiune demnă de laudă pentru 
sediile din Timișoara sau Arad. 
Numai cu abordarea partidelor în 
postură c’f' învins... dinainte nu 
putem fi de acord. Chiar așa, 
sînt prea multe scoruri mari în 
ultima vreme. 18—3 (Dinamo — 
I.L.T.). de sîmbătă, e doar 
exemplu. Remarca, făcută. și
antrenorul federal A. Grințescu, 
trebuie să dea de gîndit tehnicie
nilor șl poloiștilor în cauză. • 
Există unii jucători, mai de cu- 
rind teșiți din adolescență, care 
dau dovadă și de calități, și de 
dăruire fa*ă de polo. Atîta numai 
că ei uită cîteodată, dincolo de 
bazin, de îndatoriri elementare, 
chiar de firescul ..Bună ziua4* 
sous celor mai în vîrstă. Să spe
răm că ei (se știu bine, cei în 
culpă, înșiși, care sînt) vor înțe
lege sensul acestor rînduri.

Rubrica redactata de
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desemneze cîștigătoarea con
cursului, o parte dintre spor
tivi ne-au făcut o... demonstra
ție de luptă pasivă, ce nu poate 
fi tolerată Ia nici o competiție 
internațională. Din păcate, 
nici arbitrii n-au luat măsurile 
care se impuneau. De pildă, 
la categoria 52 kg M. Cișmaș 
(Steaua) — sportiv care a fost 
propus să participe la J.O. ! — 
și N. Onica (Dinamo) au ter
minat timpul regulamentar de 
luptă fără să fi realizat mă
car un punct tehnic (!?), situa
ție neîntilmtă pe saltele’.e con
cursurilor internaționale. Și 
arbitrii, în loc să-i descalifice, 
au acordat... prelungiri. E. Me
ntei (Steaua) și C. Coșovan 
(Dinamo) au reușit un scor li
mită (1—1), iar I. Voicu (Di
namo) a cîștigat cu 2—0 în- 
tîlnirea cu C. Safta. Și lista 
unor asemenea nedorite exem
ple ar putea continua...

Sperăm ca antrenorii partici- 
panți la acest turneu final (și 
arbitrii) să desprindă concluzi
ile care se impun și să proce
deze pe viitor așa cum se cu
vine pentru redresarea luptelor 
greco-romane din țara noastră. 
Cea mai mare competiție pe 
echipe a țării este un foarte 
bun prilej în acest sens. Să fie
folosit cum se cuvine! „-țu
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LUI PRONOSPORT 
IEMBRIE 1938. Cat. 
tate) : 25 vairiiamte 
lei ; cat. 2 
ritante 100% 
riante 25% 
rezultate): 
481 lei și 
120 lei.

CONCURSU-
DIN 13 NO-
1 (13 rezul- 

25% a 17.022 
(12 rezultate) : 7 va- 
a 3.025 lei Si 592 va- 
a 756 tei : cat. 3 (11 
85 variante 100% a 
6.163 variante 25% a

___ miercuri, 16 noiem- 
incepînd de la ora 15,50, 

avea loc în București, in 
clubului din str. Doamnei 

nr. 2, tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES. Ia care sînt invitați să 
asiste toți cei interesați, accesul 
în sală fiind liber. Aspecte de

© Astăzi, 
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>RE EȘALONUL SECUND
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O PROMOVATĂ CURAJOASĂ
Tractorul Brașov - Metalul Mija 1-0 (1-0)

ORIE FĂRĂ DUBII
F, C. M. Progresul Brăila 3-1 (2-0)

foarte bună, 
;atâ de gaz- 
acți-uini bine 

nații la mij- 
ate de urcă- 
•aid, de repe- 
ttreme și de 
n faza de fi
nal întîi ma- 
e Nuțu (min. 
ușă (min. 22)
și 27). Apoi, 

zdele se des- 
bela de mar- 

comer, Bră- 
epția și BU- 
tigea este re
cuză o com- 
partea stingă 
I careu, șu
ii lung. Toa

ce brăilenii 
descurce, în- 
rundere fiind 
e de o apă- 
i. Pentru ca, 
M să joace 
utențialut lor 
:i automulțu-

mirti a localnicilor. După două 
bune situații ia-oslte de Titirișcă 
(min. 47 și 61), în min. 63, 
Iftodi șutează, Haralambie respin
ge și același IFTODI înscrie. 
Va fi 2—2 7 Nu, căci în min. 6» 
BUTOI profită de o indecizie a 
iul Rusu, para find o victorie me
ritată, mizileniii arătînd că vor 
avea un cuvînt de spus, în eta
pele ce vor urma, iar oaspeții 
confirmînd (în ai doilea „act"), 
că valoarea lor este alta.

Arbitrul Gh. Ofițeru (București) 
a condus formațiile :

STEAUA : Haralambie — Nuțu, 
STANCIU, P. COSTIN, Drăgilă 
— GRUIA, Cozma. Niculițâ 
(min 86 Dumitru), BUTOI (min. 
83 Radu) — I. Gușă, C. LAZAR.

F.C.M. PROGRESUL : BRATTA- 
NU — Buau, Coman, DARIE, 
Sandu — Pascu (mira. 59 Cața- 
ro.ș) Titirișcă, IFTODI — A. Ma
rin (min. 46 Nehoiianui), Stamete, 
GLONȚ.

Paul ZAHARIA

Suporterii Tractorului, ca orice 
simpatizanți ai unei echipe, aș
teptau și doreau o victorie clară 
a favoriților. ținînd cont de po
ziția în clasament a combatan
telor, de rolul jucat de forma
ția brașoveană în actualul cam
pionat. Victoria s-a înregistrat, 
iar „calculele hîrtiei44 s-au reali
zat. Este drept, un succes la li
mită. In realizarea spectacolu
lui meritele învingătorilor se îm
pletesc cu cele ale învinșilor. Să 
subliniem, deci, din capul locu
lui, că am văzut, pe cocheta a- 
renă din orașul de sub Tîmpa, 
o bună partidă. S-a jucat re
pede, fără să se scadă nici un 
moment ritmul acțiunilor. Amîn- 
două echipele s-au străduit și 
au reușit, deseori, să construias
că prin pase fără preluare ; 
n-au lipsit nici spectaculoasele 
ficțiuni personale în care reuși
tele, cele mai multe le-au în
registrat doi jucători ai gazde
lor, Beleaua și Moșoman. Dacă 
o să mai afirmăm că perioadele 
de dominare s-au arătat mult 
mai prelungite și mai nete de 
partea gazdelor, n-o să aflați o 
noutate. Era de prevăzut așa 
ceva. Surpriza a apărut în ma-

niera cu care promovata (în a- 
cest sezon) pe scena Diviziei B 
a angajat această partidă grea 
pentru ea. Antrenorul M. Oltea- 
nu are meritul de a fi prezen
tat un „li44 care nu s-a gîndit 
doar la apărare. Jucătorii din 
Mija au căutat, și au reușit de
seori, să apară și în preajma 
porții adverse. în partea a doua, 
aceste atacuri au apărut chiar 
mai insistente, oaspeții lăsînd, 
astfel, o bună impresie. Singurul 
gol al unei victorii ce nu poate 
fi pusă la Îndoială s-a înscris, 
în min. 24 cînd Șt. GLAVAN a tri
mis balonul In plasă, în urma 
uneia dintre cursivele acțiuni ale 
elevilor lui M. Goran.

A arbitrat A. Comănescu (Ba
cău). Formații :

TRACTORUL : Diugan — Sișcă, 
GHIOANE. Dumitrescu. MURE- 
ȘAN — MOȘOMAN, Handrea, 
Manta. Șt. GLAVAN — F. Vasile 
(min. 62 A. Vasile), BELEAUA.

METALUL : SCHIMBAU — M. 
Rus, PIRSE, Cioclea (min. 46 I. 
Ioniță), PITARU — STOICIU. 
Despa, Glăvan, Ioniță — C. Rus 
(min. 62 L Trandafir), Tudor.

Eftimie IONESCU

O premieră a fotbalului nostru

RAPID Șl SPORTUL STUDENȚESC

IN „CUPA INTER-TOTO"

LEXE ÎN FAȚA LIDERULUI
SUPERIORITATE EVIDENTĂ

,30 Decembrie** - Jiul 1-0 (1-0)
L S. Paroșeni Vulcan - Strungul Arad 3-0 (0-0)

seria a II-a 
echipe Spor- 
— în calitate 
ntașa clasa- 
izionară A 
dițiile ne- 
zător, teren 
ichipe au ofe- 
angaj ament, 
•u susținut, 
Hos și cam 
& și ocazii 
■omplexe în 

iței și chiar 
adversare, e- 
,t de la înce- 
a atacat vi- 

mă situație 
ită (min. 7 — 
ul de G. Du- 
le portarului 
'.eschisă sco- 
r-o promptă 
ui PRODAN, 
Dumitru. Și 
;-a menținut 
ea de teren

au de- 
LlRfck tehni- 
nos<<?ăutînd 
jărarea oas-
euși să mai 
poarta lui 
fazelor din 

d Mihale și, 
șutat im

ine. în a- 
e a meciu

lui oaspeții — prezentîndu-se 
sub așteptări — au atacat spora
dic și portarul Zariosu a avut 
cu adevărat o singură dată emo
ții, în min. 13, cînd a respins în 
corner mingea puternic și pla
sat șutată de Baltaru.

După pauză, jocul a fost mai 
echilibrat, iar spre final chiar 
dominat de oaspeți, dar scorul 
nu s-a mai modificat, deoarece 
pe de o parte portarul Zariosu 
a cules cu promptitudine și si
guranță toate baloanele expedia
te în careul său, iar la cealaltă 
poartă, chiar în ultimul minut de 
joc, mingea șutată de Ciobanu a 
întîlnit bara. Victorie meritată a 
echipei Sportul „30 Decembrie44, 
într-o partidă — din păcate, și 
cu destule asperități — foarte 
bine condusă de tînărul arbitru 
clujean D. Crăciun, care se ara
tă a fi de certă perspectivă.

SPORTUL : ZARIOSU — Barbu, 
Lazăr, MIHALE. Ionescu — Ră- 
duță (min. 85'Covaciu), Ciobanu, 
PRODAN — P. DUMITRU (min. 
80 Traciu). G. Dumitru, VI- 
ȘINOIU.

JIUL î Boitor — NEGRILA, SE- 
DECARU, Mihăilă, Dodu — 
Udrică, Cristea, TIMOFTE — Bal
taru, Cojocaru, Henzel (min. 65 
ceacusta).

Constantin FIRĂNESCU

Aflate la —4 în clasamentul 
adevărului, gazdele (de miercuri, 
cu un nou antrenor la conduce
re, T. Benea) au abordat aceas
tă partidă cu mult aplomb, ști
ind că în fața lor stă un ad
versar tenace, incomod, care în 
campionatul trecut a cîștigat la 
Paroșeni cu 3—1. Elevii antre
norului M. Moraru au început 
lansat partida și, în min. 3 Pe
trescu, singur cu portarul, ra
tează de la...4 m j Pînă în fina
lul meciului acest iureș a rămas 
izolat, formația din Paroșeni 
controlînd cu autoritate partida, 
creînd de nenumărate ori panică 
în careul arădenilor. Așa a fost 
în minutele 6 (Milenovici), 18, 12 
și 17 (Nichimiș — șuturi respinse 
de Clipa) și 27 (Păuna). Supe
rioritatea evidentă a gazdelor s-a 
materializat pe tabela de mar
caj în min. 50 • Bîrsan deviază 
un balon centrat de Nichimiș și 
MILENOVICI, venit în viteză, 
reia de la 10 m imparabil : 1—0. 
După numai două minute, Szell, 
presat de Voicu, trimite greșit 
balonul spre Clipa, BARBU țîș- 
nește și lobează mingea direct la 
vinclu j 2—0. Descătușați de orice 
emoție, jucătorii din paroșeni e- 
talează în continuare un fotbal 
bun, cu pase precise, dominînd 
cu autoritate partida. Intre mi-

nutele 65 și 75, Strungul echili
brează întrucitva jocul. Petrescu 
încearcă unele șarje în careul 
gazdelor, dar atît. In final PĂU
NĂ (min. 85) scapă pe contra
atac și, de la 19 m, îl învinge pc 
Clipa, pecetluind scorul la 3—0. 
A arbitrat T. Chelu (Giurgiu).

A. S. PAROȘENI : Crecan — 
DIANU. Buzduga, Manea, Ghi- 
șan (min. 46 Dodenciu) — G. 
bîrsan (min. 80 Leleșan), Ni
chimiș, Voicu — BARBU, MI
LENOVICI, PAUNA-

STRUNGUL : CLIPA — Balint, 
Pîrvu, Mihalache. Szell — Riviș 
(min. 61 T. Nicolae), BOLBOREA, 
Zollner — Ghitaș. Petrescu, Să- 
lăgean (min, 55 Ujvari).

Pavel PEANA

La Praga s-a desfășurat re
cent o reuniune a reprezentan
ților unor federații europene 
de fotbal, care a avut ca scop 
definirea programului viitoarei 
ediții a „Cupei Internaționale 
de Fotbal I.C.F.", sau „Cupa 
Inter-Toto", cum este cunoscu
tă în cercurile largi ale fot
balului. De asemenea, au fost 
prezenți reprezentanți ai socie
tăților de pronosticuri sportive, 
în colaborare cu care este or
ganizată competiția. Din par
tea noastră au participat Gri- 
gore Sichitiu, secretar al F. R. 
Fotbal, și loan Sfetcu, director 
la A. S. Loto-Pronosport, că
rora le-am solicitat amănunte.

Primul solicitat a fost Gri- 
gore Sichitiu, care ne furni
zează detaliile de ordin pur 
fotbalistic: JJată fiind necesi
tatea de a asigura o cit mai 
largă «suprafață» competiționa- 
lă, «Cupa Inter-Toto», organi
zată între 1—23 iulie, răspunde 
ccl mai bine acestui deziderat 
în timpul verii. Pentru ediția 
1989 se va consemna o parti
cipare record, înscriindu-se 
16 țări, unele dintre ele cu 
mai multe echipe; Danemarca 
și Suedia — cîte 5, R. F. Ger
mania, Elveția, Austria, R. D. 
Germană, Norvegia, Cehoslova
cia. Ungaria — 4, Bulgaria, 
Belgia, Israel — 2. Ca o pre
mieră pentru noi, să mențio-

năm înscrierea Rapidului și 
Sportului Studențesc în aceas- 
tă întrecere ce poate constitui 
un nou prilej de afirmare & 
fotbalului românesc" • Care 
va fi regulamentul întrecerii î 
Destul de original, in sen
sul că după definitivarea în
scrierilor (termen — 31 ianua
rie 1989) formațiile vor fi re
partizate, după criterii geogra
fice, in grupe de cîte 
aceste grupe se va juca 
tur-retur, urmind a se 
cîștigătoarele. Nu va 
turneu final, competiția 
du-se la acest nivel. " ,
pet, ea constituie un bun’ pri
lej de rodare internațională a 
unor tineri jucătorii și de ex
tindere a activității competi- 
ționale".

Din punctul de vedere al 
Loto-Pronosport ? „Pentru noi 
— ne spune loan Sfetcu — ca 
și pentru marea masă a par- 
ticipanților Ia concursurile in
cluse în sistemul nostru, pre
zența celor două formații ro
mânești va mări, fără îndoia
lă, gradul de atractivitate al 
concursurilor. Cred, deci, că 
vom putea conta pe cifre su
perioare de participare, iar, la 
rindul lor, cei ce vor juca pot 
spera... în ciștiguri pe potrivă".

4. în 
sistem 
decide 
exista 
oprin- 

dar, re

S. SORIN

s

s

§

UNIRE A SELECȚIONATELOR DE JUNIORI ’91

cu un șut 
la distanță, 
zei secunde, 
pătrunzător, 
,i a rămas

constantă. Echipa noastră a a- 
tacat cu precădere pe partea 
dreaptă, pe acolo pe unde fun
dașul improvizat Zarâ s-a re
marcat prin dezinvoltură, vi
teză și tehnicitate. Presiunea a- 
supra careului oaspeților s-a 
menținut continuu, la poarta

e turism vă oferă In această nerioadă

ENTRU CURĂ BALNEARĂ

N URMĂTOARELE STAȚIUNI:
mănești-CăciuIata, Eforie Nord, Băile Felix, 
I Govora, Băile Herculane, Mangalia, Moneasa, 
Prahova, Sovata, Vatra Dornei, Lacu Sărat, 
aparatului locomotor, reumatismale, neurolo- 
ppedie și postraumatice.
orsec, Buziaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile 
acțiunile aparatului cardiovascular.
e Nord, Băile Felix, Geoagiu-Băi, Mangalia, 
ahova, Sovata, pentru afecțiunile ginecologice. 
Băile Govora, Mangalia, Slănic Moldova, 

Lparatului respirator.
kănești-Căciulata, Malnaș-Băi, Olănești, Sin- 
Moldova, pentru afecțiunile tubului digestiv 
yos, Bor sec, Borșa, Moneasa, Stîna de Vale, 
ru nevroze.
DE SFATURILE MEDICULUI SPECIALIST 

CURA BALNEARA 1N STAȚIUNEA

P ESTE POTRIVIT PENTRU UN TRATA- 
LtATE EFICACE ÎN TOATE STAȚIUNILE 
RICE
kiunile preferate puteți obține adresîndu-vă 
le turism, I.T.H.R. București, precum și Co
nor d^hîntreprinderi și instituții.

. lui Semăn existînd multe mo
mente de panică. Dintre marile 
ocazii ale acestei părți a jocu
lui amintim doar una, rarisi
mă, cea derulată în min. 53, 
cînd trei jucători, Soare, Papa 
și Cuc n-au reușit să trimită 
mingea în gol de la numai 
cîțiva metri.

Superioritatea de ansamblu 
a echipei noastre în acest meci 
este oglindită, de altfel, și de 
clasicele raporturi cifrice. Șu
turi la poartă: 14—5. Pe poar
tă : 6—2. Cornere : 2—0.

Arbitrul Gr. Macavel a con
dus formațiile .

ROMÂNIA: Atanasescu — 
ZARÂ, Alemnăriței, Dicu, Ște- 
fancu — BÂTRÎNU, MOLDO
VAN, STINGĂ (min. 74 Călin) 
— Papa (min. 70 Nicula), Cuc 
(min. 60 Lomnășan), SOARE.

CEHOSLOVACIA : Semăn — 
Misolak, SVOBODA, Klimes, 
Vaita — KAȘEK, IANOVȘEK, 
Podoîînski (min. 75 Sebeste) — 
Vizvdry, Bartak (min. 41 Du- 
han), VRABEL.

Partida revanșă este progra
mată pentru joi, la Aiud.

$

s

s

s

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

INTRE VESTIAR.
• PUȚINI SPECTA

TORI ÎN TRIBUNELE 
stadionului din Tg. 
Mureș. Sigur, A.S.A. 
are o situație dificilă 
în acest campionat, dar 
tocmai în aceste mo
mente e nevode de 
sprijinul suporterilor 
săi. Duminică însă, la 
partida cu F.C. Olt, 
s-au vîndut doar 1 000 
de bilete. A fost la ora 
11 si meciul de Divi
zia B, al 
tro mureș, 
că mulți 
mul plan 
die A.S.A.

echipei Elec- 
dar se vede 
pun pe pri- 
locul ocupat 
în clasament 

și nu spectacolul spor
tiv ca atare, iar în re
priza secundă 
mureșean ă a 
foarte bine. • Pentru 
că antrenorul FI. Ispir 
avea, normal, probleme 
cu echipa, formația 
mureseană a fost a- 
nunțată cronicarilor și 
eraindcului de 
de către Naște, 
rul de rezervă, 
raru, fundașul 
al l’uii F.C. Olt, 
anunțat cu numărul 2 
pe tricou. El a apărut 
însă cu „22. De ce ? 
Ca să fie numărul re
ținut mai bine ? •
Minea II n-a jucat 
împotriva lui Minea I. 
Frați, formați la cen
trul de copii și juniori 
de la Steaua, Daniel 
Minea I joacă la F.C. 
Olt, iar Iulian Minea 
II la A.S.A. Duminică 
ar fi fost prima con
fruntare dintre ei, dar 
Minea cel mdc era încă 
nerefăcut după o acci
dentare la gleznă. Ai 
fi vrut să joci împo
triva fratelui ? l-am 
întrebat. A zîmbit și 
ne-a răspuns tot prin
tr-o întrebare : Știu,
eu • O frumoasă 
promisiune Maier, de 
la A.S.A. Acum a fost 
titular și a jucat bi
na. Are doar 17 and și 
provine din 
tul județean, 
Ocna Mureș.

echipa 
jucat

radio 
porta- 
• Mo- 
Iateflal 
a fost

„22.

campiona- 
de la 

(AL. C.).

Prunea a apărat cel 
puțin 6—7 mingi grele, 
de gol, prin reflexe 
extraordimare. • La 
Steaua și-a făcut de
butul în Divizia A încă 
un jucător. Este vorba 
de fundașul central 
Bunaciu, care l-a înlo
cuit, în mim. 75, pe 
Cireașă ; în sezonul 
trecut. Bunaciu a evo
luat la divizionara B 
U.T. Arad. • Din lip
să de efectiv, „U‘‘ a în
scris pe foaia de ar
bitraj doar trei jucă
tori de rezervă. Pe 
„bătrânul44 Cavai și pe 
jucătorii de cîmp L. 
Moldovan și Blaga. 
(Gh. Ner.).

• PE BANCA 
ZERVELOR
Victoria,_ ....... _.
Inter, foarte mu Iți ti-

Coraș, Cojoca- 
Solomon și D. 
Normal, aveau 
de un moment

RE- 
echipei 

la meciul cu

cat Ciocan, Weissenba- 
cher, Mandpca șl O. 
Lazăr, toți patru titu
lari. Și ce titulari 1 • 
Butufei, libero-ul echi
pei lui Ion Nunweiller 
și Spiridon Niculescu, 
a jucat duminică al 
200-lea med al său în 
Diviaia A, cele mai 
multe, finește, la Petro- 
lull Ploiești. • Irepro
șabilă prestația brigă
zii de Ia Moreni eu ion 
Igna — la centru, D. 
Buciuman șl V. Anghe- 
iolu — la linte. • Stere 
șl Daniel Sava au ju
cat la echipa de spe
ranțe- Al doilea — des
tul de bine, primul 
foarte slab, motiv pen
tru care antrenorul 
său a încercat să-1 
scoată din joc, dar... 
n-a vrut Stere și el a 
rămas în joc pînă în 
minutul 90. (L. D.).

MtnuiA
ragere vor 
lio. pe pro
le la ora 
nerele ex- 
lise, pe a- 
aceeași zi, 
ie, joi, la 

mină, mai 
ngă frage
de ^vineri. 
;enție, mai 
1 dispoziția 
procurarea 
favorite !), 
JNALĂ LO- 
•iembrie, .?i 
1T din a- 
vă agenți

ilor Loto-Pronosport din întrea
ga țară, puteți obține toate in
formațiile necesare, inclusiv 
prospecte detaliate, fluturași și 
alte materiale care se pot con
sulta gratuit !
• Pe această cale, facem din 

nou apel la partic’panții care au 
cîștiguri în bani să se prezinte 
la casieriile plătitoare (înscrise 
pe adeverințele eliberate de că
tre agenții), pentru a-și încasa 
sumele de bani cuvenite. De a- 
semenea, participanții beneficiari 
de cîștiguri în TELEVIZOARE 
COLOR si autoturisme Dacia 
1300“ sînt rugați să respecte ter
menele fixate și anunțate în 
prealabil, pentru a-și ridica res
pectivele cîștiguri de la sediul 
central al A. S. LOTO-PRONO
SPORT,

• LOTUL DE TINERET VA 
EVOLUA LA PETROȘANI. Deși 
sezonul internațional al repre
zentativei de tineret s-a încheiat, 
antrenorii acesteia, M. Rădulescu 
și D. Apolzan, continuă seria 
testărilor menite să contribuie 
la omogenizarea compartimente
lor formației și fundamentarea 
ideii sale de joc. în acest scop, 
Lotul de tineret va evolua marți, 
22 noiembrie, de la ora 14, la Pe
troșani, unde va întîlni pe lide
ra clasamentului seriei a Il-a ? 
Diviziei secunde, Jiul. Pentru a- 
ceastă acțiun? au fost convocați, 
la București, (duminică 20 no
iembrie) următorii jucători : 
Stelea, Prunea — portari ; D. 
Petrescu, Cristea, Bunaciu, Pa- 
nait. Bucur, Motroc II. Ciocan — 
fundași : Cr. Sava, Timofte, Lu- 
pescu, I. Dumitrescu, I. Stan— 
mijlocași ; Răducioiu, Timiș, 
Stanici, Cigan, Negrău, Hanganu 
— atacanțl.

9 VINERI 18 noiembrie, orele 
11,30, va avea Ioc ședința Birou
lui federal.

------ STEAUA 
_,U“ CLUJ-NAPOCA 

a coincis pentru echi
pa 
cu 
în 
al 
In 
cunoscut 
e 
în 
La 
T.

• MECIUL 
„U" CLU

noastră campioană 
un record absolut 
fotbalul românesc : 

80-lea joc consecutiv 
care Steaua nu a 

înfrîngerea ! 
absente 

formații. 
Iovan. 

Hagi, la 
Popescu, 

și Pojar, unii 
cumul de car- 
galbene. alții 
accidentări. • 

» po-t vedea în- 
meci atîtea 

ca acelea de

Numeroase 
cele două
Steaua —

Stoica și 
„U“ — Doboș, 
Boeru ‘ ~ ‘
pentru 
tonașe 
pentru 
Rar se 
tr-un i 
țări.
poarta apărată de 
jeanul Prunea. Și 
mai cu seamă în 
mele 45 de minute.

ra- 
la 

clu- 
asta 
pri

cind

tulari : 
ru, C. 
Daniel.
nevoie _ __
de respiro după epui
zantul meci-retur de 
joia trecută cu Dinamo 
Minsk, din Cupa 
U.E.F.A. N-am înțeles, 
însă, de ce în tabăra 
cealaltă Jurcă și Vă- 
sîi n-au fost creditați 
nici măcar cu cîteva 
minute de joc. mai 
ales că liinia de mijloc 
a sibiendior avea 
voie de... 
pete. • 
duminică 
exact al__  .
sele Iul lungi, inspi
rat adresate 
lor44 
semn 
renței 
chipa 
daișul 
Inter, 
cele 
zări, ___ r_____
ceiilalți coechipieri din 
defensivă. Poate că an- 
trenorid echipei repre
zentative de tineret ar 
trebui să-1 aibă în con
tinuare pe agenda lor, 
mai ales că sibianul a 
mai fost convocat 
acțiunile lotului de 
neret. (S. Tr.).

ne- 
forțe proas- 

Ne-au plăcut 
jocul foarte 
lui Zare, pa-

de atac. Este 
bun al < 
pe posturi 
Victoria. • 
dreapta al 
Cotora, a 

mai bune 
comparativ

„vîrfurt- 
un 

concu- 
la e- 
Fun- 

lul 
avut 

reali- 
cu

ia 
ti-

de• NICIODATĂ
cînd joacă în Divizia 
A Flacăra nu a obținut 
o victorie atît de cate
gorică (5—0) și în urma 
unui joc atît de bun 
ca în partida de dumi
nica trecută. • înain
tea meciului de la Mo
reni, conducătorii și 
antrenorii echipei oră- 
denA se plingeau că în 
ultimele etape din 
campionat nu au putut 
utiliza formula de bază 

motive : 
cartonașe 
eliminări 

dictate44 — 
accidentări 

spre

din diverse 
cumul de 
galbene și 
(„prea ușor 
afirmau ei).
etc. La Moreni, 
exemplificare, n-au ju-

• IN TIMPUL PAU
ZEI meciului de la Ba
cău. adică după deschi
derea scorului, la un 
penalty acordat just în 
secunda 7—8 (!) șt 
transformat în secun
da 30—35, fundașul cen
tral ștefan recunoștea 
cu sportivitate : „Vino
vat am fost eu, nu Gh. 
Ion eare a comis faul
tul. Am pasat greșit șl 
tînărul meu coechipier 
nu avea ce face. Sînt 
abia la reintrare și 
scăderea mea de formă 
a fost vizibilă". Un 
exemplu de sportivita
te. • Tandemul Vă- 
tafu — Munteanu se 
manifestă complet di- 
fertt pe banca antreno
rilor băcăuani. Primul 
e foarte reținut, în 
timp ce ai doilea „tră
iește" jocul ca un... te
nor. Cu alte cuvinte, 
cei doi se completează. 
• Pe partea tușlerulu! 
M. Niculescu, vocife
rări în tribună la nu
meroasele semnalizări 
ale pozițiilor de of
said. toate de o corec
titudine deosebită. “ 
repriza a doua, 
schimbarea sensului de 
atac, V. Curt a avut 
aceeași soartă. Subiec
tivism greu de înțeles 
si. mai ales, o anume 
probă de naivitate, 
pentru ca F.C. Argeș 
forțează la perfecție 
.H-nia ofsaidului", care 

creează 
optice.

locuri rezervate șl an
trenorilor s-au des
prins, cu rapiditate, 
doi „civlM4*. Care, par
că atrași de balon, au 
căutat să-1 trimită cît 
mad repede înapoi în 
teren. Ajunși lîngă 
minge', ei au reușit de
gajări aproape simul
tane. Apoi, recuaios- 
cîndu-se, s-au îmbră
țișat. Erau actualii an
trenori și foștii co
echipieri C. Ștefănescu 
și S. Cîrțu. • Crișan 
(Universitatea) și Pîrvu 
(F.C.M. Brașov) 
fost printre cei 
buni oameni ai echipe
lor lor. T’ ’’ 
fiind vorba de 
„speranțe* 
lui nostru. • 
schimb, alt jucător 
la care se așteptau 
cruri bune. Stoica, 
mine mai departe 
afara echipei craiovene 
din motive care îl pri
vesc direct (este vorba 
de indisciplină). „Stoi
ca ar trebui să reflec
teze cu toată seriozita
tea la modul lui de 
comportare", ne spu
nea antrenorul secund 
al craiovenilor, N.
Zamfir. (Ef. I.).

au 
mal

Ne bucurăm, 
)a ’ de două 
1 ale fotbal u- 

în 
de 
lu- 
ră- 
în

în 
la

mereu Iluzii 
(I. Ch.).

SECVENȚA 
•uui. apla>udată de 
spectatori s-a înregis
trat. la Brașov, dumi
nica ; dair nu în tere
nul de joc. ci pe mar
ginea lui. La un mo
ment dat, o minge fi 
fost trimisă în afara 
suprafeței de întrecere, 
în zona băncilor de 
rezerve. Din ambele

• O 
mult

• PORTARUL SPOR
TULUI STUDENȚESC, 
tyîanu, a greșit — du
pă opinii neutre — la 
primul gol, încercînd 
să pareze. în loc să 
respingă ..peste44, o 
mingă venită și tare, și 
pe o traiectorie înaltă. 
Dar — aceleași voci — 
au adăugat : „Dar 
cîte alte mingi de 
a scos !“ • Anton, 
l>a F.C. Farul, a 
ceput campionatul 
al doilea portar la 
.,speranțe44. Acum, toți 
spun că e un titular 
de nădejde la „echipa 
mare44, pe care ceilalți 
doi cu „numărul 1“ ai 
constă nțenillor îl 
scoate cu greu 
poartă. • Prin „reac
ția44 ÎUd complet ne
justificată (în urma 
unei banale faze de 
aut !). Ciucă și-a lăsat 
formația mai mult de 
două treimi de meci în 
10 jucători. Sportul 
Studențesc și- a strîns 
din min. 28 rîndurile. 
dar situația continuă, 
(după aceea) de ,.om 

în Plus" a dat un cate
goric cîștig de cauză 
gazdelor. • Statutul 
de rezervă, se pare, 
l-a ambiționat pe atît 
de dotatul (nu numai 
fizic) S. Răducanu. A 
fost singurul care n-a 
considerat că totul e 
pierdut, avînd și cîteva 
execuții tehnice în re-

care
i o 

de

gim de viteză < 
i-au probat, încă 
dată. calitățile 
vîrf“ (G. Rot.).
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in turul II al C. C. Er la volei

STEAUA BUCUREȘTI-KAPOEL MATE ASHER
> Campioana masculină de vo

lei a țării noastre, Steaua 
Eucurești, s-a calificat în tu
rul al "doilea al C.C.E. Volei
baliștii noștri au disputat, în 
cursul săptămînii trecute, par
tidele cu formația cipriotă 
Anorthosis Club Famagusta pe 
terenul adversarei. Cum era 
de așteptat. Steaua a cîștigat 
ambele jocuri: 3—0 (3, 2, 1) și 
3—1 (0, —13, 6, 2). In turul 
următor echipa bucureșteană 
va tntîlni pe Hapoel Mate As

her (Israel), calificată în urma 
victoriilor cu 3—0, în ambele 
partide susținute, cu campioa
na Angliei, Malory Mastermail. 
După cum se știe, campioana 
noastră feminină. Universitatea 
C.F.R. Craiova, va avea ca ad
versară în turul secund pe 
P.S.K. Post S. V. Viena.

In această fază partidele-tur 
în cupele europene sînt pro
gramate la 3 sau 4 decembrie, 
iar returul la 10 sau 11 de
cembrie.

Olimpiada de șah PE SCURT O PE SCURT

NOI ÎNTÎLNIRI VICTORIOASE

ALE REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
ATENA, 15 (Agerpres). în 

runda a doua a Olimpiadei de 
șah, ce se desfășoară la Salo-

\\\\\\\\\\\\\\^

NOILE CAMPIOANE AEE
(Urmare din pag. I)

REZULTATE : Juventus — 
Metalul 5—1 (Năstase 2, Enu- 
lescu 2, Gâgeatu 1 ; Alboiu 1) r 
Spartac — C^„M. 5—2 (Oosa 
2, Bădescu 3; Gherman 1, 
Miron 1). Metalul — Spartac 
5—3 (Bogoslov % Alboiu 2. 
Nica 1 , Bădescu 3) ; Juventus
— C.S..M. 5—1 (Gâgeatu 1, E- 
nulescu 2, Bucur 2; Mirou 1). 
Juventus — Spartac 5—3 (Sis
tase 3, Bucur 1, Er.ulescu 1; 
Ciosu t Stancri L Stan 1). 
Metalul — C-SAL 5—2 (A2»iu 
2, Bogoslov 3; Gherman L 
Miron 1).

BUZĂU. întrecerile din se
ria a II-a a grupei valorice se
cunde au fost foarte disputate, 
surpriza constituind-o sportive
le de la C.'UȘ. I.P.C. Energeti
ca Slatina «care, deși erau la 
două puncte distanță de Con
structorul fAGCM CS-Ș. Uni
versitatea Craiova, au reușit 
să refacă handicapul ce părea 
insurmontabil și să evite retro
gradarea în dauna craiovence- 
lor. Cele mai bune au fost fe
tele de la Hidrotehnica C.S.M 
C.S.Ș. Buzău, liderele grupei, 
care n-au pierdut nici o parti
dă. REZULTATE : Elcond Za
lău — Constructorul 5—4 (Vln- 
tilă 2. Antal 2. Urbanovici 1 ; 
Păun 3. Marinaș 1). Hidroteh
nica — Energetica 5—4 (Rîșca- 
nu 3. Mușetoiu 1, Romanescu 
1; Radu 2. Pipoș 2). Energetica
— Elcond 5—4 (Cojocaru 1, 
Radu 2 Pipos 2: Urbano
vici 2. Vintilă 2), Hidrotehnica
— Constructorul 5—1 (Calcan 
1. Mușetoiu 2, Rîșcanu 2; Sa- 
raru 1). Energetica — Construc
torul 5—0 (Coiocaru 2. Radu 
1. Pipoș 2) Hidrotehnica — El
cond 5—3 (Mușetoiu 2. Calcan 
1. Riscanu 2: Urbanovici 3). 
(D SOARE, coresp.).

M«CUHN
TG. MUREȘ. „Universitarii’ 

craioveni si-au onorat poziția

TENISULUI BE MASĂ
de lideri, terminînd neinvirtși 
și In acest turneu, cu toate în
cercările adversarilor de a o- 
pune rezistență. Elevii antre
norilor V. Bălan și M. Bobo- 
cică au evoluat la un nivel bun 
nelâslnd nici o speranță ad
versarilor. Pentru reușita de 
a se menține de atita vreme 
la conducerea .plutonului', se 
cuvin, firește, tuturor felici
tări. REZULTATE : Universi
tatea I — Universitatea II 9—• 
(Ignat 2," Toma 2, Tiugan 2 
Florea 2. Tiugan — Florea 1). 
C-SJC SIXTEROM Cluj-Napo- 
ca — Constructorul înfrățirea 
C-S-S. Tg. Mureș »—5 (Crișan 
3. Zoltan 3, Cioca 2- Mateiu 1: 
Simon 2, Lortr.cz 1, Paal L 
Naidin — Paal 1), CAX — 
Universitatea II 9—1 (Mateiu 
2. Zoltan 2. Crișan 3, Cioca 2: 
Vitan — Piciu 1). Universita
tea I — Constructorul 9—2 
(Tiugan 2, Ignat 2. Nicorescu 
2. ’’’orna 3 : Naidin 1. Naidin — 
Paal 1). Universitatea I — 
C.S.M. 9—4 (Florea 3, Toma 3, 
Tiugan 3; Mateiu 1, Zoltan 1, 
Cioca 1, Crișan — Zoltan 1); 
Constructorul — Universitatea 
II 9—2 (Paal 2, Naidin 1, Lo- 
rtncz 2, Simon 3, Paal — Nai
din 1 ; Colan 1. Piciu 1). (C. 
ALBU, coresp.).

BUZĂU. Avantajul deținut 
de Știința C.S.Ș. 2 IJPIPS 
Constanța nu s-a dovedit sufi
cient în fata echipei Mecanică 
Fină București, care a reușit să 
termine pe primul loc în gru
pă. cum nici punctajul forma
ției C.S.Ș. Tehnoutilaj Odorhei 
n-a fost liniștitor, astfel că 
aceasta a fost întrecută 
de Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
Buzău, care s-a salvat astfel 
de la retrogradare, atit bucu- 
reștenii, cit și buzoienii obți- 
nînd avantajul prin victoria 
directă. REZULTATE : Meca
nică Fină — Știința 9—7 (Gheor- 
ghe 4, Grigore 4, Gheorghe — 
Grigore 1; Niculae 2. Drago-

mir 2, Simion 1, Dorcescu 2); 
Știința — Hidrotehnica 9—5 
(Niculae 1, Simion 2, Dorces
cu 3, Dragomir 3; Căldare 2, 
Romanescu 1, Roman 1, Ro- 
manescu — Căldare 1), Meca
nică Fină — Tehnoutilaj 9—5 
(Grigore 3, Stoica 1, Gheor
ghe 4. Gheorghe — Grigore 1; 
Nagy 2, Kovacs 1, Kiss 2). Me
canică Fină — Hidrotehnica 
9— 5 (Stoica 3, Grigore 3, 
Gheorghe 3; Căldare 1. Badea 
2, Roman 1, Romanescu — 
Căldare 1), Știința — Tchno- 
utilaj 9—4 (Dragomir 3, Simion 
2, Dorcescu 2, Niculae 1, Dra
gomir — Dorcescu 1 : Kiss 2, 
Kovacs 1. Fejer 1), Hidroteh
nica — Tehnoutilaj 9—1 (Căl
dare 3, Roman 2, Badea 2, Ro
manescu 
dare 1;
coresp.).

1. Romanescu — Căi- 
Kiss 1). (D.

MASCUUN 
GRUPA I

1. Univ. A-S.A. I
2. C-S.M. Cj.-N.
3. Constr. Tg. M.
4. Univ. A.S.A. n

GRUPA

12 22
7
S
0 12

5
7

SOARE,

I
I
I
I
I
I
I
I

nic, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : feminin : Româ
nia — Danemarca 3—0 ; Cuba
— Venezuela 3—0 ; U.R.S.S. — 
Bulgaria 2—0 (1) ; Ungaria — 
Franța 3—0 ; Argentina — An
glia 1—1 (1); Cehoslovacia — 
Elveția 2—1 ; R. P. Chineză — 
Suedia 2,5—0,5 ; S.U.A. — Ca
nada 1—1 (1) ; Spania — Indo
nezia 2,5—0,5 ; Grecia — Țara 
Galilor 3—0 ; Masculin : Româ
nia — Noua Zeelandă 3—0 (1), 
U.R.S.S. — Filipine 3—1 ; Po
lonia — Singapore 2—2; S.U.A.
— R.P. Chineză 1,5 — 1,5 (1) ; 
Cuba — Austria 2,5—0,5 (1) ; 
Cehoslovacia — Columbia 3—1; 
Bulgaria — Brazilia 1,5—1,5 
(1) ; R.D. Germană — Albania 
3—1 ; Iugoslavia — Italia 2—1 
(1) ; Argentina — Belgia 3,5— 
0,5 ; Anglia — Grecia 2,5—1,5; 
Islanda — Canada 1,5—1,5 (1) ; 
R.F. Germania — Australia 1,5
— 0,5 (2) ; Suedia — Finlanda 
3—1 ; Olanda — Mexic 2,5—0,5 
(1).

BOX • Thailandezul Napa Klt- 
wanchal a devenit campion mon
dial la categoria supermuscâ 
(Versiunea CMB), învingînd la 
puncte, în 12 reprize, pe japone
zul Hiroki loka, în gala desfă
șurată la Osaka, Noul campion, 
Kitwanchal, are în palmares 25 
de victorii (5 prin k.o.) și 2 
meciuri egale.

ciclism • Cursa desfășurată 
în Guatemala a fost cîștigată de 
rutierul cubanez Antonio Quin
tero, urmat în clasamentul final 
de polonezul M. Szerczinski la 13 
s. și venezueleanul L. Palaez, la 
27 s. Ultima etapă, în circuit (la 
Maracaibo) a revenit lui Quinte
ro, înregistrat pe 100 km 
2h22:40.

cu

HANDBAL • Competiția 
minină „Cupa Polară" s-a 
cheiat. Ia Oslo, cu victoria se
lecționatei Norvegiei — 6 p, ur
mată în clasamentul final de e- 
chlpele R. F. Germania — 4 p. 
Danemarcei — 2 p și Norvegia 
(B) — 0. In ultima zi s-au în
registrat rezultatele : Norvegia — 
R.F. Germania 28—18 (16—8) ; Da
nemarca — " ' —

• (13-4).

fe- 
în- 
se*

Norvegia (B) 27—14

In finala feminină de 
Martina Navratilova

198- S3 24
8»- 62 19
62- 68 17
16-209 12

I
I

în „Turneul Prietenia4*

la hochei pe gheața

PROGRESUL HANDBALULUI
(Urmare din pag. 1)

acceptat, fără cuvenitul discer- 
nămînt ca* de la un campionat 
mondial la altul — fie că acesta 
a fost de grupa A, fie că s-a 
numit de calificare pentru J.O., 
sau pentru reintrarea în pri
mul eșalon valoric — să fie 
schimbate conducerile . tehnice 
ale reprezentativei țării. Se 
știe, fiecare tehnician (nu pu
nem în discuție capacitatea 
profesională a respectivilor) 
are o manieră proprie de 
lucru, imprimă echipei o 
anume personalitate și sta
re de spirit, un ritm de 
lucru irepetabil si își fixează 
o Derspectivă Droorie în ce 
privește evoluția efectivului. 
Acum federația, biroul federal, 
au aiuns la concluzia că STA
BILIZAREA unui colectiv teh
nic pentru întreg viitorul ciclu 
olimpic (se înțelege, ales dintre 
antrenorii care merită această 
învestitură de mare responsa
bilitate) este una dintre proble
mele vitale (dar nu sin
gura) pentru progresul hand
balului nostru feminin. Și tot 
de mare importanță problemele 
selecției, ale recrutării din clu
burile sportive școlare a celor 
mai pricepuți tehnicieni, capa
bili să furnizeze în flux 
continuu elemente pentru 
loturile naționale. (Se cu
vine o paranteză pentru a 
propune ca F.R. Handbal. în 
colaborare cu direcția de re
sort a Ministerului Educației 
șl învățămîntului. să efectueze 
grabnic, la obiect si cu măsu
rile eficiente care se impun, 
un studiu din care să rezulte 
r oductivitatea numeroaselor 
cadre cu specializare handbal 
din cluburile sportive școlare). 
Deși Problema ooate apărea 
minoră o pepinieră valoroasă 
de viitori handbalist! se află si 
în cel puțin două dintre com
petițiile cu caracter de masă :

NOSTRU FEMININ
„Cupa Pionierul" și „Cupa 
U.T.C.". Dar pentru ca aces
tea să devină productive, efi
ciente. să-si .îndeplinească me
nirea pentru care au fost ini
țiate. există părerea că la 
startul lor pot fi acceptați Si 
elevi-sportivi legitimați. S-ar 
crea o situație favorabilă de 
emulație si, implicit, ar apărea 
talente atît de necesare hand
balului nostru de înaltă com
petitivitate.

In urma nereușitelor pri
vind tentativele repetate 
ale handbalului feminin (două 
dintre ele. C.M. din Olanda și 
C.M. de calificare din Bulga
ria. de anul trecut, aducînd 
echipa României la un... pas 
de calificare la J.O. 1938) de 
a reintra în elita mondială au 
fost preconizate unele obiective 
pe care le considerăm realiza
bile : participarea. în 1989. la 
C.M. de senioare în Danemar
ca si promovarea, de aici. în 
grupa valorică A din 1990. apoi 
calificarea la J.O. de Ia Bar
celona : prezenta la C.M. de 
tineret (f). la Campionatele 
Balcanice si la ..Turneele Prie
tenia". Este bine să fie spri
jinită. prin prevederi în calen
darul international, participa
rea echipelor feminine la toa
te aceste competiții oficiale 
(Si la altele de nivel ridicat 
cu prezenta Ia start a celor 
mai valoroase formații) — 
condiția de bază, singura, de 
altfel, de a se putea constata 
unde se află handbalul femi
nin românesc în contextul ce
lui de înaltă performantă pe 
plan mondial. Cu atît mai 
iustifioată ni se nare această 
propunere, cu cît — în momen
tul de fată — reprezentativele 
României începind de la nivel 
de iunioare. tineret, si senioa
re, au obținut bune și foarte 
bune rezultate în acest sezon, 
la o serie de competiții inter
naționale oficiale sau amicale, 
dar cu prezența la start a celor

12
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12
A ll-a

Seria I
1. Stirom Buc.
2. Sticla B-ța
3. Voința S.M.
4. I.M.G.B.

Serio
1. Mec. Fină Buc.
2. Știința C-ța
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4. Tehnout. Od.
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3. Metalul Rm. V.
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631 27-13
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606 10-30

10
6

• Echipa Tractorul Brașov s-a 
retras înaintea turului 3.

Seria a ll-a
12 10
12 6
12 4
12 4

1. Hidrotehnica B.
2. Elcond ZI.
3. Energetica SI.
4. Constr. Cv.

54-32
51-46
41-51
36-53

22
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mai valoroase echipe ale unor 
țări cu handbal deosebit 
puternic ' ‘ ‘ *“*
cîștigarea, 
neului de 
slovacia).

Ele sînt 
ții de nivel superior, dar — 
mai ales — a îmbunătățirii 
calitative a procesului instruc- 
tiv-educativ. a creșterii volu
mului de muncă. Intr-un cu- 
vînt. la nivelul echipelor_ re
prezentative linia elaborată de 
federație a început să prindă 
viață. Rămîne ca și la echipe
le de performantă ale clubu
rilor să se aplice strict aceeași 
orientare.

în sfîrșit, nu este lipsită de 
importanță nici problema arbi
trajelor. Este obligatoriu 
se acționează în această 
recție) ca arbitrajele pe 
intern să fie aduse la același 
numitor cu cele din arena in
ternațională, fiind cunoscut că 
unii dintre arbitrii noștri 
(chiar și dintre oei cu 
notorietate Pe 1 ‘ 
intr-un fel conduc —----------

t de 
(vezi, între altele, 
în premieră, a_ tun. 
la Cheb, din Ceho-

urmarea unei selec-
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FRAGA, 15 (Agerpres). — In 
cadrul competiției internațio - 
nale de hochei pe gheață pen
tru juniori „Turneul Priete
nia", ce se desfășoară în dife
rite orașe din Cehoslovacia, 
selecționata României a între
cut cu scorul 
3—0, 
Alte 
R. D. 
i-i); 
(4—0,

TENIS •
la Chicago, ..... ......... ......
a învins-o cu 6—2, 6—2 pe Chris 
Evert • în primele două parti
de ale „Turneului Campioanelor* 
ce se dispută la ,.Madison Square 
Garden* din New York, jucă- 
toarea vest-germană Steffi Graf 
3 Invins-o cu 6—1. 4—6, 6—1 pe 
coechipiera sa Claudia Kohde, 
iar Pam Shriver (S.U.A.) a dis
pus cu 6—3, 6—4 de Sylvia Ha- 
nika (R.F. ~ ‘ “ —
feminin 
Nantes 
Franței, 
cu 2—1
partida ________ ________ ______
a învins-o cu 6—2, 6—1 pe Bren
da Schultz.

Germania). • C.E. 
pe echipe s-a încheiat la 
cu victoria selecționatei 
care a dispus în finală 

de formația Olandei. în 
decisivă, Catherine Suire

de 7—1 (1—1, 
3—0) echipa Bulgariei, 
rezultate: U.R.S.S. —
Germană 6—2 (2—0, 3—1, 
Polonia — Ungaria 12—1 
3—1, 5—0).

TENIS DE MASA n ,,Turneu! 
Campionilor" (masculin) se va 
desfășura între 24 șl 26 noiem
brie la Barcelona, cu partici
parea celor mai buni 12 jucători 
din lume. Printre cel ce-și vor 
disputa trofeul se numără Jiang 
Jialiang, Teng Yi (R.P. Chineză), 
Mikael Appelgren. Erik Lindh 
(Suedia), Andrei Mazunov 
(U.R.S.S.) și Leszek Kucharski 
(Polonia).

ÎNTRECERI DE PATINAJ Șl BOB
BELGRAD, 15 (Agerpres). — 

Proba feminină din cadrul con
cursului de patinaj artistic de la 
Belgrad a revenit sportivei ca
nadiene Lisa Sargeant, urmată de 
americana Kelly Szmurla și vest- 
germana Anja Geissler.

BERLIN, 15 (Agerpres). — Con
cursul de bob-2 persoane, desfă
șurat pe pîrtia de la Winterberg, 
a fost cîștigat de echipajul R. D. 
Germane (Wolfgang Hoppe

Bogdan Musiol), înregistrat în 
patru manșe cu timpul de 3:49,33. 
Pe locul secund s-a clasat echi
pajul Elveției-----3:49,41.

MtlNCHEN, 15 (Agerpres). — In 
cadrul concursului de patinaj vi
teză de la Inzell, japonezul To- 
horu Aoyanagi a cîștigat proba 
de 5 000 m, cu timpul de 7:14.86, 
Iar coechipierul său Munehlsa 
Kuroiwa s-a situat pe primul loc 
la 1 500 m, în 1:57,09.

• Azi, în preliminariile C.M. : Spania - Irlanda ; Cehoslovacia — 
Belgia ; Portugalia — Luxemburg • I.F. Brondby — campioana 
a Danemarcei • Rezultate normale în Cupa Elveției • F.C. Tirol 

(la timona cu Happel) pe primul loc în Austria
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di- I 
plan |

ASTAZi sînt programate trei 
meciuri din preliminariile CJVL

I
oei cu certă ■
plan mondial) I
luc meciurile •

din campionatul intern (ingă- ■ 
duitori, chiar prea îngăduitori, I
lăsind nesancționate durități ■
evidente, nu o dată vătăma- • 
toare) inchizind ochii în fața I 
unor grave abateri sancționa- I 
te de regulamentul I.H.F., în 
timp ce „afară" nu scapă ni
mic din vedere, apîicînd în
tocmai litera și spiritul preve
derilor forului internațional al 
handbalului, pentru a nu-ș! 
risca... ecusonul.

In concluzie, avem convinge
rea că handbalul nostru femi
nin are resurse, dispune de ta
lente și are asigurate cele 
bune condiții de afirmare 
elita mondială. Dar pentru 
dorința să devină rea’itate.
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In GRUPA a 6-a, Spania sus
ține primul joc în actualele ca
lificări intîlnind pe teren pro
priu temerara formație a Irlan
dei, condusă de Jackie Charlton, 
care are 1 punct (1 j). Din gru
pă mal tac parte echipele Un
gariei (2 p, 1 j), Irlandei de Nord 
(3 p, 3 j) și Maltei (0 p, 1 j).

In GRUPA a 7-a, alte două 
intîlniri. Cea mal importantă 
este cea dintre Cehoslovacia și 
Belgia. Ambele formații au sus
ținut pînă acum cîte o partidă : 
cehoslovacii au dispus, în depla
sare. de Luxemburg cu 2—0. iar 
belgienii au cîștigat cu 1—0, pe 
teren propriu, cu Elveția. In ce
lălalt meci debutează Portugalia, 
care are acasă o misiune ușoară 
în fața Luxemburgului. Să mal 
notăm că atît în grupa a 6-a, 
cît și în a 7-a se vor califica 
pentru turneul final primele 
două clasate.

hoppers Ziirich a eliminat pe St. 
Gallen cu 2—1, iar campioana 
„en titre* Neuchâtel Xamax a 
învins, în deplasare, pe Servette . 
Geneva cu 2—0. Alte rezultate 
mai importante ; Lugano — Wet- 
tingen 2—1, Zug — Lucerna 0—2. 
Yverdon — Aarau 2—4 (după 
prelungiri), Fribourg — Sion 
0—9, Stade Lausanne — Lau
sanne Sports 0—5. Formațiile în
vingătoare s-au calificat pentru 
optimile de finală.

ma« 
în 
ca 

este 
nevoie de multă muncă, de o 
discinlină fără cusur, de dărui
re totală din partea sportivelor, 
antrenorilor a tuturor factori
lor implicați într-o ramură cu 
atit de ma’-p audiență la iu 
bilorii sportului.
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CAMPIONATUL Danemarcei s-a 
încheiat cu victoria echipei I.F. 
Brondby — 40 p, urmată, în cla
samentul final. de formațiile 
Naestved și Lindby — cu cîte 
35 p. Rezultate din ultima eta
pă. a 26-a : Ikast — Brondby 
0—4 ; Lindby — Randers 7—1 ; 
Naestved — Herfoelge 0—0.

ÎN ELVEȚIA au fost progra
mate ,.16-imile" Cupei. în care 
s-au înregistrat rezultate norma
le. Cîștigâtoarea trofeului, Grass-

ECHIPA condusă de Ernst 
Happel. F. C. Tirol Innsbruck, 
are mari șanse să cîștige cam
pionatul Austriei. Sub bagheta 
reputatului tehnician (în ultimii 
ani a activat la Feyenoord, apoi 
la Hamburger S. V.. Iar în toam
na acestui an s-a reîntors in 
Austria). F. C. Tirol ă avut o 
comportare remarcabilă. în eta
pa a 19-a, tirolezii au dispus cu 
2—0 de echipa Vienna și se men
țin în fruntea clasamentului cu 
27 p (golaveraj +20). fiind ur
mați de Admira Wacfeer, tot cu 
27 p (golaveraj +15) șl fosta 
campioană F. C. Austria Viena 
cu 25 p. Echipa în care evo
luează Blohin, vorwărts Steyr, 
a dispus cu 2—1 (2—de F. C. 
Austria. în timp ee Admira Wac
ker a cîștigat în denlasare cu 
5—1 în fața echioel Sturm Graz. 
Alte rezultate : Rapid — Klagen
furt 3—1. St. Polten — LASK 1—1, 
Wiener Sportclub — Grazer A. C. 
0—0. în clasamentul golgeterilor 
conduce 
tria) cu 15 g. urmat de Walter 
Knaller (Admira Wacker) cu 14 g.

Jose Pefcudanl (Aus-
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