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La încheierea sezonului competițional de dirt-track

PERFORMANȚELE TREC Șl PRIN MUNCA DE ATELIER» .
© Trei campionate de seniori ciștigate de 
secție — I.P.A. Sibiu • Un bogat rezervor 
® întreceri inechitabile? •
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Este o certitudine că secția 
de dirt-track I.P.A. Sibiu își 
sporește in fiecare an palmare
sul, elevii antrenorului Nicolae 
Riureanu și al mecanicilor 
Vasile Colea și Viorel Sinea 
reușind să se impună în trei 
din oele cinci campionate care 
au figurat in calendarul com- 
petiționai al sezonului 1988, 
recent încheiat. Aici, tradiția 
motociclismului de viteză pe 
pista de zgură este cultivată 
cu pasiune și seriozitate, con
ducerea întreprinderii cu aoe- 
lași nume (director general — 
Ion Simion) asigurînd „sportivi
lor condiții optime de pregăti
re și participare la concursuri: 
mașini bune, atelier și boxe 
dotate corespunzător, o moder
nă arenă cu pistă de zgură, e- 
xistînd grijă deosebită ca atît 
alergătorii consacrați, cît și cel 
din „schimbul de mîine" să-și

Duel in turnantă intre doi ași ai curajului si indeminării: sibianul 
Marius Șoaită si stelistul Stelian Postolache

Foto : Eduard ENEA

Cercetarea și producția in slujba performanței

BĂRCI CU DIMENSIUNI ADAPTATE LA TALIA CANOTORILOR? 
„PERFECT REALIZABILE" - ne asigură- directorul IPL Reghin. EMU MOLDOVAN

Am consemnat într-un nu
măr recent al ziarului aspecte, 
declarații, idei (de fapt, mai 
ales idei nod, aceasta a fost... 
ideea de bază) lansate la Con
sfătuirea pe țară a antreno
rilor de canotaj. Inseram intre 
altele opinia antrenorului prin
cipal al lotului olimpic, Ion 
Boicu, care atrăgea atenția că 
pe plan mondial. dat fiind 
profilul somatic mereu în creș
tere al canotorilor, ambarcațiu
nile destinate băieților au în
ceput să fie adaptate ta mod 
corespunzător. Intr-adevăr, 1- 
maginea canotorului cu acces 
pe podiumul olimpic Sau mon
dial s-a modificat simțitor ta 
ultimii ard, el începtad să se 
confunde tot mai mult cu cea 
a unui rugbyst de linia a doua 
sau a unui baschetbalist trine 
clădit. Pentru argumentare, 
nici nu e necesar să mergem 
prea departe — Dragoș Neagu, 
medaliatul cu argint al de cu- 
rînd încheiatei Olimpiade de
pășește 1,90 înălțime și cîntă-

JUCĂTORII NOȘTRI LA „INTERNAȚIONALELE"

DE TENIS DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI
După participarea cu bune 

rezultate la „internaționalele" 
U.R.S.S.. jucătorii noștri de 
tenis de masă vor lua parte la 
o altă mare competiție: Cam
pionatele . Internaționale ale 
Iugoslaviei, care vor avea loc 
între 17 șl 20 noiembrie, la Za
greb, fa concurs anunțîndu-șl

4 PAGINI - 50 BANI

Îmbogățească permanent baga
jul cunoștințelor de pilotaj și 
de mecanică. „La noi, ne spu
nea antrenorul Nicolae Riurea- 
nu, talentul trece mai intii prin 
munca de atelier". Nu este de 
mirare deci că slbienii au cu
cerit toate oele trei titluri ale 
campionatelor de seniori prin 
Sorin Ghibu la individual, Ma- 
rius Șoaită — Daniel Stoica la 
perechi și Sorin Ghibu, Marius 
Șoaită, Daniel Stoica, Dan Bog
dan și Sigmund Lienerth la e- 
chipe. De asemenea, reprezen
tanții secției I.P.A., talente au
tentice, au reușit să obțină 
locuri de frunte și în 
natele republicane de 
șl de juniori.

Ca și în anii trecuți, 
cllștii sibienț au avut 
redutabili adversari In piloții 
de la clubul Steaua (antrenor 
— Gheorghe Voiculescu), deși 

camplo-
tineret

motooi- 
cel mai

rește aproximativ 105 kilogra
me. Iar colegii săi, fie că e 
vorba de Tomoiagă, Dimitrie 
Popescu sau Dănuț Dobre, nu 
rămin nici ei prea mult în 
urmă.

E de la sine. înțeles că, ta 
atare condiții, ambarcațiunea 
își va modifica în consecință 
gradul de scufundare în apă, 
deci și ținuta de înaintare, cu 
consecințele de rigoare asupra 
rezultatului final. „Firma Em- 
pacher, cea mai renumită pro
ducătoare din lume 

,Ion Boicu — și-a 
prompt producția, 
prezent, alături de 
clasice, și bărci cu 
înaltă, destinate în 
te băieților. Nu este vorba de 
o modificare prea... savantă, 
structura și linia bărcii rămî- 
nînd in linii mari neschimbate. 
Doar înălțimea ei trebuie mări
tă, cu unul, doi sau trei centi
metri, de la caz la caz, ta func
ție de ce tio de schif intră in 
discuție. Schiturile de simplu 

— adăuga 
modificat 

scoțînd în 
schiturile 

„coca" mai 
exclusîvila-

participarea sportivi de mare 
valoare din trei continente. 
Lotul sportivilor noștri este 
compus din Otilia Bădescu, 
Maria Alboiu, Kinga Lohr, A- 
driana Năstase (antrenor V. Fi- 
limon) și Călin Creangă, Da
niel Cioca, Simion Crișan, Că
lin Toma (antrenor S. Doboși).

Miercuri 17 noiembrie 1988 |

această secție parcurge o peri
oadă de reconstrucție a echi
pei. Recuperarea experimenta
tului Stelian Postolache (care 
a stat aproape un an in afara 
arenei competiționale) și evo
luțiile ascendente ale p-loților 
Mircea Agrișan (campion la ti
neret pe anul 1988) și Alexan
dru Toma anunță pentru sezo
nul următor o luptă mai strin- 
să pentru intiietate.

Troian IOANIȚESCU

(Continuire in pag. a 1-a)

ÎNTRECERILE JUNIORILOR ÎN ACTUALITATE
A FOST DESEMNATA ECHIPA CAMPIOANA LA JUDO

Turneul final al Campionatu
lui Republican de judo pentru 
echipele de juniori a reunit, 
în Sala Rapid din Capitală, 15 
formații calificate la etapa de 
zonă (care angrenase în total 
36 de garnituri). După primul 
tur au rămas în cursă Nitra- 
monia Făgăraș (4—2 cu Con
structorul Oradea), C.S.Ș. Po
litehnica Unirea Iași (5—1 cu 
Viitorul C.S.Ș. Pitești), C.S.Ș. 
5 Rapid București (7—0 cu 
C.S.Ș. 2 Constanța), A.S.A. Tg, 
Mureș (5—2 cu Constructorul 
Alba Iulia), Metalul Locomoti
va Filipeștil de Pădure (6—1 
cu Energia AMC București), 
C.S.Ș. Șoimii Sibiu (6—1 cu 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin), 
C.S.S. Dinamo Brașov (5—2 cu 
C.S.Ș. Gloria Arad) și C.S.Ș. 
Municipiul Gh. Gheorghlu-Dej 
(a avut tur liber). Din oele 8 
învingătoare au ajuns ta semi
finale Nitramonla (4—3 cu Po
litehnica Unirea), C-S.Ș. 5 Ra

cel mai 
centimetri 

cel de du- 
Cred că o

vor trebui Înălțate 
mult, adausul de 
scăzind progresiv la 
blu, la 4 sau 14-1. 
consultare pe această temă în
tre specialiștii federației și cei 
ai fabricii noastre de profil se

Sorin SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)

Ieri, In meci-prolog al etapei a 13-a a Diviziei A de 
fotbal, la Pitești s-au intilnit F. C. Argeș și Victoria. Un meci 
frumos, presărat cu multe goluri (nu mai puțin de șapte la număr) 
și o victorie prețioasă pentru piteșteni, învingători in cele din 
urmă cu 4—3. lată-l pe Ignat, surprins de fotoreporterul nostru 
Aurel D. NEAGU, in momentul înscrierii celui de al patrulea gol 
al formației sale. Amănunte de la această partidă — în cronica 
din pagina a Ul-a.

La Galați, în etapa de iarnă a Daciadeî

PE PRIMA FILĂ, SPORTUL PREFERAT
Zi de brumar, neobișnuit de 

geroasă._-------- , cu vînt tăios, șl to
tuși cu o frumoasă duminică 
___ pe mcieagurile gălă-sportivă .
țene, localitățile Tecuci, Pe
chea, Tg. Bujor, Ivești și, evi
dent, municipiul Galați, găz
duind numeroase întreceri, ce 
aveau să marcheze deschiderea 
etapei de iarnă a DadadeL

Primul popas îl facem la Du
năre, pe terenurile .falezei", 
unde au răspuns prezent peste 
2 500 de elevi din mai toate 
școlile și liceele municipiului 
Galați. Aid urmărim Întrece
rile de cros, alergări deosebit 
de viu disputate, cu „vint a- 
jutător" la propriu și .calm 
plat “la figurat, către sfîrșitul 
concursului pe categorii de 
vîrstă tn care cei mal buni 
au fost (desigur, printre alții) 
Call David (Școala nr. 31), L. 
Ghindășan (Șc. 10). Simona Li
pan și Eduard Dina (Șc. 11), 
Alina Angelescu (Șc. 29). Li
liana Corban (Lie. 5) și L 
Pieptene (Lie. 6).

Următoarea escală, pe acest 
itinerar local al Daciadei, o 
facem la Tg. Bujor. Și mer
gem, intii, tot la cros, cu în
treceri la care participă a- 
proape 800 de elevi și coope
ratori, între cel mai buni nu- 
mărîndu-se Lenuța Oiteanu 
(Șc. nr. 2 Berești), Anișoara 

pid (4—3 cu A.S.A.), Metalul 
Locomotiva (6—1 cu C.S.Ș. Șoi
mii) și C.S.Ș. Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (5—1 cu Dinamo Bra
șov). Cele două partide care 
aveau să desemneze finalistele 
pentru locurile 1—2 au fost, 
firește, deosebit de disputate. 
In cele din urmă, Nitramonla 
a obținut victoria cu 4—2 în 
fața echipei CSȘ 5 Rapid, iar 
CSȘ Mun. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej a dispus cu 4—3 
Metalul Locomotiva.

Finala „mare" a avut o 
treagă suită de momente . 
sionante: formația din Făgăraș

de

ta- 
pa-

ULTIMELE DISPUTE ALE HALTEROFILILOR
Sezonul competițional la hal

tere se va încheia la sfîrșitul 
acestei săptămini, la Galați, cu 
Campionatul Național de juni
ori pe echipe. Competiția va 
Începe joi și se va termina 
sîmbătă seara, când vom cu
noaște echipa campioană a ce
lor mai tineri halterofili, for
mațiile care vor promova in 
prima divizie, precum și oele 
care vor retrograda In eșalonul 
secund.

De fapt, este vorba de a 
doua manșă a campionatului, 
prima etapă avlnd loc Jn 
martie La startul Diviziei A 
s-au aliniat 12 formații, pe 
primele locuri situîndu-se Va
gonul Arad cu 7 953 p, urmată 
de Olimpia București 7 397 p. 
Steaua 7 248 p și Rapid Bucu
rești — 7 243 p. Pe ultimele 
două, s-au clasat CS. Onești și 
A.S.A. Tg. Mureș, care stat 
vizate acum să retrogradeze. 
Urmează ded etapa din retur 
șl lupta pentru titlul național

cîm^le

Popa (Șc. Tg. Bujor) și Rada 
Valcan (Șc. Umbrăreștl). La 
handbal, lume multă, ca de 
flecare dată, în final cîștigînd 
elevele de la Școala nr. 1 din 
localitate. Alți laureați: șah — 
Alexandrina Hotnog (Bereștl) 
și A. Stoica (Tg. Bujor) { 
tenis de masă — Marcela 
Lepădatu și C. Virgolici 
din Berești ; ciclism — C. 
Andone (Tg. Bujor).

Traversăm mănoasa
a Covurluiului și din nou_
cem popas, de această dată ta 
frumoasa și bogata comună 
Pechea. La baza sportivă, ca 
ta mai toate duminicile, tineri 
și virstnicl în concursuri de 
mare ambiție : participă toată 
lumea, cîștigă cei mai bine 
pregătiți 1 Iar cei mai ta for
mă, tn această primă duminici 
din noua etapă de iarnă a Dacia- 
dei, an fost eleva Carmen Daj- 
boe din Rediu, imbatabilă atît 
la cros, cît și 1a tenis de masă, 
apoi C. Moldoveanu (tot din 
Rediu) la șah, echipa scolii din 
Pechea (handbal). Slobozia Co- 
nachi (fotbal), D. Munteanu, 
Tanța Dănăilă, F. Stroe la cros.

In județul Galați, startul în 
noua etapă de iarnă a Dacta-

Telemac SIRIOPOL, coresp.
(Continuare în pag. 2-3)

apredabțl, 
la pri- 
(Sorin 

și Mi- 
Vasile 

Florică 
handi- 
b.ipp.

(antrenor Gheorghe Gujbă) a 
luat un avantaj i. 
2—0, după meciurile de 
mele două categorii 
Stan b.p. Daniel Radu 
hai Pirjol b. ippon 
Bour); CSȘ (antrenor 
Georgescu) reduce din 
cap (Marius Rășcanu 
Marius Popescu); din nou Ni- 
tramonia se distanțează la do
uă puncte, 3—1, după surprin
zătoarea victorie prin ippon a 
lui Cristian Hașegan in fața 
lui loan Conchi; un singur 
punct ar fi fost suficient for
mației făgărășene pentru a de
veni campioană, dar, la ulti- 

(Continuare in pag. 2-5)

se anunță interesantă, chiar 
dacă ta aparență . diferența de 
puncte de care stat despărțite 
protagonistele este destul de 
mare; ea poate fi recuperată 
datorită regulamentului în vi
goare; se acordă puncte pentru 
fiecare sportiv, în funcție da 
rezultatul obținut: o perfor
manță valoroasă poate trece 
chiar de 1000 de puncte. O altă 
clauză a regulamentului preve
de că fiecare echipă trebuie să 
aibă ta componență jumătate 
din efectivul de 10 — cel pu
țin 5 juniori II (sub 18 ani), 
restul fiind de o vîrstă pînă la 
20 de ani.

In Divizia B, rele mai mari 
șanse de promovare in „A" le 
au echipele Strungul Arad, 
Carpați Mirșa și Steagul Roșu 
Brașov, dintre care numai pri
mele două clasate vor evolua 
anul viitor ta-prima grupă va
lorică. Să mâi subliniem că ta 
„B“ participă 18 echipe.

In derbyul masculin al etapei 
trecute dintre Dinamo București 
șl Elcond Dinamo Zalău, bucu. 
reștenii au obținut victoria tn 
4 seturi și s-au detașat cu Incit 
un punct tn fruntea clasamentu
lui. tn imagine, Căta-Chițlga și 
Rotar bloclnd o acțiune de atac 
a oaspeților, (tn pag. 2—3. rubri
ca „LA FILEU").

Foto Aurel D. NEAQU



I.C.E.D,
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STEAUA

se 
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la Steaua la poarta echipei Pro- 
Foto: N. PROFIR

DUNAREA, de la ora 16,30. 
Partidele dintre C.S.M. VIITO
RUL și STEAUA se amină.

3.
4.
Lot

UN ALT DERBY AL NEÎNVINSEI
STEAUA

Tîrnava O-
2. Sp. Stud

IMASA
Elect

18
dispui

ÎNTRECERILE DIVIZIE! A, GRUPA A l!-a
Miercurea Ciuc s-a dis- 
turul al doilea al Di- 
A, grupa a Il-a valo- 
O foarte bună compor- 
a avut echipa Sportul

' care a

putat 
viziei 
rică. 
tare 
Studențesc T.M.U.C.B., ___ _
cîștigat toate cele 6 jocuri sus
ținute, dovedindu-se, ca și Tîr
nava Odorhei, și I.M.A.s'a. Sf. 
Gheorghe, foarte bine pregă
tită, cu șanse la ocuparea u- 
nuia din primele două locuri 
în clasament, cele care dau 
dreptul la participarea la ba
rajul pentru promovarea în 
prima grupă valorică.

Rezultate — Sportul Studen
țesc TMUCB ; 4—3 cu Tîrnava, 
6—4 cu Metalul Rădăuți, 16—6 
cu CSM Suceava. 14—0 cu Pe
trolul Brașov. 4—2 cu IMASA. 
8—2 cu Electromureș ; Tîraava 
Odorhei : 6—3 cu Metalul. •—1 
cu Petrolul, 6—4 cu CSM Su
ceava. 6—1 cu Electromureș,

4—2 cu IMASA ; IMASA Sf. 
Gheorghe : 5—2 cu CSM Su
ceava, 16—5 cu Petrolul, 4—1 
cu Electromureș, 9—2 cu Me
talul ; Electromureș Tîrgu Mu
reș : 5—0 cu Petrolul (neprez.), 
12—6 cu CSM Suceava, 9—4 cu 
Metalul ; Metalul Rădăuți: 9—4 
cu Petrolul, 6—3 cu CSM Su
ceava ; CSM Suceava : 
Petrolul.

Clasament: 
dorhei 20 p, 
TMUCB 19. 
Gheorghe 18. 
Tg. M. ' - “
din 13 
6. CSM 
Rădăuți 
Arbitri: 
D. Tra: 
Szai», Cr. Covali 
Gh. Mica. A. D 
PAȘCANU. cores

DIN NOU DESPRE PATINOARUL DIN GALAȚI

hocheiftilor de

14, 5. 
meciu 
Suceava 8. ‘

6, t: Petrolul
I. Been». Gh

PORT CLUB 
C1UC. iar la 
PROGRESUL —

IN CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Duipă ce. sîmbătă, echipa Uni
versitatea C.S.S. Viitorul Cluj- 
Napoca a tranșat în favoarea ei 
disputa cu formația Olimpia, a- 
dueîndu-i acesteia prima înfrîn- 
gere, campioanele au rămas în 
fruntea clasamenituliui, neînvinse, 
ca șl Voiința Brașov, fapt 
anticipează un mare interes 
tru meciul direct, care 
disputa la 11 decembrie, 
șui de pe Someș. Pînă 
vor avea loc însă alte

care 
pen- 

va 
orâ- 

atunci 
partide 

între ceile patru candidate la 
titlu, prima urmînd să se dispu
te chiar la sfîrșitul acestei săp- 
tămînl taitre Voința C.S.Ș. 2 
București șl Olimpia. Tot In e- 
tapa a Vin-a este programat și 
unul den derbyurUe întrecerii 
masculine, meciul dintre I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București și Steaua, n>e- 
tavinse Și despărțite doar de oo- 
șaverajul gmeral : Steaua,

LC.E.D.

MAS
1. Steaua
2. I.C.E.D.
3. Dinamo BuiC.
4. Balanța SbM

5. Ditnamo Or.
6. RAMIRA B.
7. Rapid Buc.
8. Fairul C-ța I
9. ELBA Tmș.

10. M-etalotehnid
11. „U“ Cj'.-Nap
12. Acad. Mil. B

Corespondentul nostru la Ga
lați ne-a relatat ta repetate 
rtnduri despre neglijențele in 
întreținerea patinoanilui din 
localitate și înțelesesem că lu
crurile au intrat în normal. 
Dar iată ce scrie, negru pe alb, 
observatorul federal Mihai 
Vasilescu Ia meciurile Dunărea 
— Dinamo, din etapa a 7-a a 
Diviziei A : «Arbitrul M. Pres- 
neano a trebuit să oprească 
•neciul în min. 8,20, 1a inter
venția portarului echipei Dina
mo. intrucit gheața foarte sub
țire. din fața porții, se topise 
și apăruse o porțiune de be

ton de 39—35, cm. Partida s-o 
fntrernpt pentru refacerea 
gheții, circa 35 minute-.

La rîndul său. arbitrul M 
Presneanu ne-a spus că a a-

tras atenția direcției 
rulai, incâ înaintea 
partidei, că gheața 
subțire și na va rezista Na 
găsit înțelegere și a trebuit să 
dea drumul la meci, pentru 
demonstra că a avut drepca-e 

Mai scrie observatorul fede
ral : «Porțile «ăat ■eregato- 
■ritiir, a3 găuri ia plase, care 
aa trebuit rasate ia iatersea- 
(ta arbrtritor. Barele sint 
strimbs-. $1 mai departe : «Ca- 
bina arbitrilor a fost plasată 
aeeorespoozător, cu accesai 
pria tribose, printre specta
tori*.

Să sperăm că adsiinistrapa 
patincarului va lua măsurDe 
necesare, inclusiv lr. ce pri
vește marcajul gheții. insufi
cient de vizibiL

ETAPA A 8-a A DIVIZIEI A/l
Vineri și sîmbâtă se vor tUniri programate de etapa a

disputa două din cele trei în- 8-a La București, de ia ora

NO< PRETENDENTE 
LA TITLURI

JUDO

ieri în O- 
parte la 

ionilor

pioanele Olandei, Norvegiei 
Cehoslovaciei.

Rubrică realizată de 
Mircea COSTEAcam-

REPROGRAMĂRI

724 1*
(UrmMARE

FEW
1. „U44 Cj.-Nap
2. Vo-ința Bv.
3. Voință Buc.
4. Olimpiia Buci
5. Met. Sailonta
6. Chimistul Rm
7. Com. Tg. Ml
8. Poildt. Buc.
9. Constr. Arad

10. Rapid BuiC.
11. Mobila S.M.
12. CONPREF C

să*

bp
Up.

Sia- 
Dec

C >».- ------
tn pregu! tnche- 

Fap: surprinzător.
pioasele ultiroeirr 3 ediții 
ta Esculta. rit și ta femi

nin na vor încrieia sezonul de 
toamnă in trânte, ea în anii tre- 
cnțj dnd aa deeninat dar. Ște- 
Itstii. care an acumdat pînă a- 
csrr. denă înfrtngeri La cutsideri. 
na cai px âed: să reducă dis
tanța față de actualii lideri, in 
uitirna rupă a tcrnlui. dar mai 
au încă — examen diEcfl. la 
OatoruL. La riadul tor, eam- 
păoaneto _en titre*, craiovencele. 
au gcsnzt și ele din c-rpa tn- 
frfngrrii de d: uă cei râminenea 
tor & cursă depem-r. d de rerul- 
tarn cn Dmaran ana dintre 
prene-xto-.tete serioasa la titlu. 
Dar. deocamdată. Edera neîn- 
Tinsă. Ouinia Rm_ Vttcea. trece 
obstacol după obstacoL decisă 
să producă o adevărată 3cvitură 
de teatru, deși returul H va 
pune mai multe problema. Din
tre celelalte pretendente la po
dium. Rapidul — mizind pe ti
nerețe — urcă mereu cu curaj.
IN MECI RESTANTA. MARATEX BAIA 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-3

Va ajunge ce a fost odată? 
Iată cum se prezintă 

mentele, după 9 etape :
FEMININ

1. Chimia Rm. V. 9 9 • V: 9 19
2. Dinamo Bac. 9 9 1 25: 4 17
3. Univ. C.F.K, Cv. 9 7 2 23: 7 14
4. Rapid Buc. 9 C 3 21 02 15

S. C^.U. Rapid Gl. 9 5 4 14:14 14
C. FL Roșie Buc. 945 15:14 13
7. Dacia Pitești 9 4 5 14 H4 13
U Penidlma lași 9 4 5 14:17 13
9. Fami C-ța 9 2 7 11:22 11

M. Maratex B. M. 9 2 7 7 221 11
ÎL Oheix Craiova 9 2 7 7:24 11
12- Otelul Trr. 9 i a a^s ie

MASCULIN
Dictmo Buc. 
Elcoed Ziliu 
Calculatorul Buc. 
Vntv. CJ'JL Cv.
Viitorul Bacău

7. CAM.V. Sure: 
I. Steaua Buc.
1. Betonul Si vine 

1*. Electromureș
11. Tractorul Bv.
12. IATSA Pitești

zl:14 
17:13 
15:11
1«:24 
14:17

egaleze la 13,

CURA BALNEARĂ PROFILACTICĂ ACTIVĂ J*=«
1« KL
P&ă

cînd au reușit să _ 
conducind chiar cu 14—13, dar 
in cele din urmă nu au făcut 
față atacurilor mai coerente 
ale sextetului universitar. Din 
nou. însă, craiovencele revin și 
se impun detașat si în ultima 
-treime*. S-au evidențiat Ioana 
Cotorana. Cristina Burilâ și 
Monica ȘBMataa de la oaspete, 
respectiv Valeria Maer si Mar
ta IF»tori Aa arbitrat: Nicolae 
Cteataatîn (TUeșU) și Mi catar 
7>~bre (Chrj-Napoca). Andrei 
CBTȘAN — ccresp.

VA INTERESEAZĂ Șl PE DUMNEAVOASTRĂ
...din moment ce-șl propuse aducă sau sft neoșta*, *■ . 

parametri cit mal buni, capacitatea funcțională a Întregului organism.
CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA SE ADRESEAZA
• Adultului activ, < Persoanelor la începutul vlrstei a m-a

• Sedentarilor, • Celor care lucrează în condiții de stress șl 
de mediu poluat, a Supraponderalilor, • Oamenilor care stau 
mult timp în spații închise.

OPTAȚI PENTRU O CURA BALNEARA PROFILACTICA 
ACTIVA ce se poate efectua în stațiunile Felix, Eforie Nord, 
Mangalia, Herculane, Călimănești-Căciulata, Sovata, Buziaș, 
Vatra Dornei, Tușnad, Slănic Moldova, Covasna.

Veți beneficia de Influențele benefice ale factorilor naturali de cură.
CURA BALNEARA PROFILACTICA ACTIVA înseamnă î
• Terapie prin mișcare (cură de teren, gimnastică medicală, 

înot, practicarea jocurilor sportive).
• Proceduri fizicale termic contrastante (saună, dușuri sco

țiene, afuziuni, băi parțiale alternante).
• Alimentație dietetică cu regimuri de cruțare.
De la oficiile județene de turism și I.T.H.R. București pu- 

obține informații suplimentare, precum și biletele pentru o cură 
balneară profilactică activă în oricare dintre stațiunile enume
rate și cu deosebire în trimestrele I, H și IV ale anului.

PE PRIMA FILĂ SPORTUL PREFERAT
dei s-a dat peste tot. Mergem, 
deci, și la Ivești, spre a con
semna măcar și în treacăt, a- 
prigele întreceri pentru întâie
tate, care au avut loc a: 
cursuri de -tradiție, cu parti
ciparea — se înțelege — și a 
reprezentativelor din comur.eje 
ți satele învecinate acestei me
reu primitoare localități. Așa
dar, peste 600 de competitori 
pe terenurile de sport din 
Ivești, plus cei înscriși pe «lis
tele de. așteptare*, Ovidiu Pa- 
lade, metodist la CJ.E.F-S. 
Galați, avînd pe foile de con
curs și o rubrică cu «Sportul 
preferat". In rezumat, Gloria

€or«-

• PARTIDA Maratex Baia 
Mare — Dinamo (f) a fost a- 
mînată din 20 noiembrie pe 3 
decembrie,
• CELE DOUA restanțe ale 

campioanei masculine. Steaua, 
au fost programate astfel : la 
24 noiembrie, cu A.S.A. Elec
tromureș Tg. Mureș (acasă), și 
la 30 noiembrie, cu Universi
tatea C.F.R. Craiova <în de
plasare).
• A FOST devansat, din 27 

în 23 noiembrie, meciul dintre 
formațiile masculine Calculato
rul București si A.S.A. Elec
tromureș Tg. Mureș.

Rubrică redactată de 
Aurelian BRESEANU

„TROFS
MASCULIN : 

(Farul) 230 pj 
(Dinamo Buc.) 
povied (Rapid) 
rilă (Metalotehn 
Redsenbuchiler (j 
Cl. Munteanru I 
7—8. Cr. Bota (1 
lat (Academia 1 
V. Pogonaru (I 
10—11. D. Anibod 
dea) și Gh. Da 
p, 1*2. FI. Erd 
145 p ; FEMIN1

Anallzînd cd( 
lor Universități 
Cluj-Napoca (ini 
București (în d 
ehettl»), Birou 
cis: suspenda
mâții din 1 
națională pe i 
aplicarea <^4, 1 
trative

BĂRCI CU DIMENSIUNI ADAP
va solda cu rezultate fruc
tuoase". Secretarul federației de 
specialitate. Dan Popper, com
pletează : „Ne-ar fi de mare 
folo o asemenea măsură, 
intrucit, după cum se știe, 
toate competițiile interne se 
desfășoară pe ambarcațiuni 
produse la Kegbin. De 
asemenea, redimensionare băr
cilor special pentru băieți 
ar conduce ta prelungirea du
ratei de folosință a acestora, 
nemaifiind necesare reglaje 
după reglaje, de la o zi la alta*.

Am consemnai de asemenea, 
in numere mai vechi a'e ziaru- 
h>>, și receptivitatea, des ex
primată. a colectivului de oa
meni ai mnneii de la IPL Re
ghin. in'otdeauna gata 
te sport-i! noslru de 
ma*"ă. Lucr-i de rare 
convins încă o dată.
r-evoie de 
pen'r-j s

torului Emil N 
canotorii noșfl 
tivii care au 
bească despre 
cile românești 
CE ! în prin] 
vorba de mod 
pună problem] 
teptăm ăateld 
de antrenorul]
babil că vor 1
discuții lămui
că totul se p
ra'tiv și favoi

(Deci: dacă

să aju- 
perfor- 
re-am 

nefiind 
cuvinte 

direc-

săptămîna ne 
de cuvînt ai 
cialitate cătra 
tă-ne acum fl 
ciu, dar în..id 
nicienii federl 
ția tehnică, 
Reghin, bărci! 
le să crească 
ma canotorilol

— Tovarășe 
van. dacă ton

LOZUL TOAMNEI

AUTOTURISME "DACIA 1300'
CSHS»I« WOOCIII. WOOOlEI.SOOOlff EK 

*t TaLCVIZCARC coton

jniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins. IN DIVIZIA A

VA AȘTEPTAM EA BAIEE HERCUEASE
• Stațiune balneoclimaterică în județul Caraș-Severin cunos

cută din antichitate pentru valorile terapeutice ale apelor sale 
termale ;

•. Factori naturali de cură deosebit de favorabili vindec:rii 
sau ameliorării ta principal a afecțiunilor aparatului locomo
tor, siistemuiui nervos periferic și aparatului respirator :
• Cuina profilactică activă aplicată cu succes la Băile Hereu- 

lane ;
• AerolonJzarea negativă ca la 3(00 m altitudine ;
0 Hoteluri cu baze proprii de tratament în care se aplică 

dMerite proceduri medicale, eficienți, indiferent de varia.iile de 
temperatură specifice perioadei toamnă-iamă ;
• Numeroase posibilități de petrecere plăcută și instructivă 

a timpului! liber (club, cinema, piscine, sală de gimnastică me
dicală, jocuri mecanice, biSSaad, minlbowHng, terenuri de sport);
• Drumeții montane și excursii ' ‘ —

etc
De reținut
— ta această perioadă se acordă
— plecări ta ortee zi solicitată de___ ...
— cazare pe perioade mai mari sau mai miei decît seriile de 

18 afle.
Biletele se obțin de la agențiile Ofâcăilor județene de turism, 

filialele I.T.H.R. București și de la comitetele sindicatelor din 
§ întreprinderi.

^//////////////////////////////^^^^^

ta imprejurimj, pe Dunăre.

reduceri de tarife 
turiști

s

S

DE TENIS DE MASA
S. Mare au avut loc între-La 

etnie din cadrul grupei secunde 
(seria I) a Diviziei A de tenis 
de masă, disputele f--d domi
nate de jucătorii de la Stirom 
Spartac C.S.S 1 București care 
au obținut victorii detașate în 
toate confruntările. REZULTATE: 
Sticla Bistrița — IJW.G.B. 9—1 
(Creangă 3. Căluș 2, Filipaș 2, 
Berinde 1» Cr jaăgă-Căluș 1 ; mo- 
raru 1), Stirom — voința S. 
Mare 3—1 (Revisz 2, Onețiu 2, 
Bîrlan 3, Cauri 1, Revisz — Bîr
lan 1 ; Makoldi 1), Sticla — Vo
ința 9—5 (Creangă 4, Căluș 1, Fi- 
hpas 2, To th 1, Creangă’ — Căluș 
1 ; Makoldi 2, Hodaș 2, Nef 1), 
Stirom — i.M.G.B. 9—2 (Revisz 
X Bîrlan 3, Cauri 3, Cauri-One- 
țiu 1 ; Moranu 1, Craioveanu 1), 
Voința — I.M.G.B. 9—2 (Makoldd
2, Hodaș 3, Dărăban 2, Filip 2 ; 
Moraru 1, Râdulescu — Marimes- 
cu 1), Stirom — Sticla 9—3 (Re
visz 2, Onețiu 1, Bîrlan 2. Cauri
3. Revisz — V ir lan 1 ; Creangă 
3. (Șt. VIDA — coresp.).

CĂLARiE O FRUMOASA după-amiază în ] 
călăreților clubcJui Steaua, cane s-au reunit în 
mi veritabil spectacol sportiv-muzical, la ci 
luat pn: .e nj numai membrii secției, ci și d 
lillor lor. Au fost momente deosebite, la card 
adus contribuția componentele grupei de volt] 
cial-5'ii în dresaj și obstacole, precum și cei 
lenta ți soliți -instrumentiști și vocali ai... echj 
Ts'aC. O inițiativă pentru care antrenorul Tudq 
și cei care l-au sprijinit merită toate fel 
• ÎN ACTUALUL sezon competițional comisia 
ci-pllnă a avut ceva mai mult de lucru ca în 
Nu vom da acum exemple, dar, sperăm, cl 
profita de vacanță pentru a se lucra^fcps șil 
capitol, pentru că educați trebuie fie nj 
sportivii, ci chiar și... educatorii. (EM. F.) I

CICLOCROS. VORBIND DESPRE excelenta] 
zare a Campionatelor Naționale de ciclocros q 
am, niu putem omite numele unuiia dintre al 
cei mai pasionați ai cicl'ismului nostru, Mai 
făne&cu, un om mereu cu zîmbetul pe buze, I 
mereu atent să descopere noi și noi talente, m 
cicliștii noștri fruntași s-aiu „înfruptat44 din eq 
și dragostea pentru ciclism a acestui apreciau 
antrenor care conduce secția de ciclism a întd 
rii CIBO-Brașov. • EXIGENTA ȘI COMPI 
echipa de arbitri condusă de arbitrul inter.națil 
tavLan Amza. Membrii echipei, Valentin ionel 
cretaritl concursului), Cornel Popovici, ionel d 
Constantin Popescu, Alexandru Mitef și Alexanl 
foști cicliști de performanță, sînt mereu prezl 
focul și miezul tuturor competițiilor cicliste I 
noastră. • AU MAI SEMNAT ..condica de q 
foste valori ale sportului cu pedale, cum sîntj 
emexiți ai spartirlui Marin Niculescu și Gabii 
ceantu Uviu Suciți. Constantin Grîgorescu, I 
Enache, Traian Chicomban. • CEL MAI îl 
suporter al stelistului Valentin Budurol, care J

Ltat ATATxrAr a-ta'tatx.xt. •
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Pe feme aiefutsfe

SECRETELE FOTBALULUI DE... IARNĂ

Gabriela Kiss (in imagine, a- 
runcind la cosi a cîstiaat dis
puta directă cu Mariana Bă- 
dinici (10). Fază din meciul O- 

limpia — „U“ (63—72) 
Foto : Aurel D. NEAGU

L“ PENTRU EFICACITATE
Lnu Jerebic (Voința Brașov) 228 p, 7 I 
șcu Camelia Hinda (Voința Brașov)
F»o- 189 p, 3. Anloaneta Barbu (Chi- ■
M- mistui) 188 p, 4. MagdaHena Vs- I

R. nea (Chimistul) 170 p. 5. GaLrX'ta I
«. Balogh (Metalufl) 154 p, 6. Suzana
p, Sandor (Comerțul) 149 p, 7. Ro- g

tar- xana Ștefan (Voința Buc.) 143 p, I
9. 8. Gabriela Kiss („U") 130 p, 9. »

I p. Lavinla BHndui (Constructorul)
ira- 128 p, 10. Metania Marina (Ra- I
149 -ptd) 125 p. 11. EdHh Jakabfi (Co- I

La) merțriO) 121 p. 12. Monica Neusatz •
lena (Constructorul) 139 p.

IPILOG

prul
Lnța 
on- 
de-

(,,U“) și M. Strugaru (Voința). 
Amimitim că aceste formații au 
fost eliminate dlin p-rimud tur al 
competițiilor respective': Univer
sitatea de Galatasaray Istanbul, 
iar Voința de Kremdkovți Sofia.

Rubrica redactata de
Dumitru STANCULESCU

TALIA CANOTORILOR?
itru tură directă, v-am ruga să ne 
lor- mai spuneți ce noutăți de sc
or- zon pregătește întreprinderea 
tar- pe care o conduceți.
RI- — Voi aminti de schiurile 
ste pentru copii . lip „Viforul",
ne mult îmbunătățite în structura

A?" materialului și avînd legături
pisc de o concepție superioară. Cre-
fro- dem, sperăm, că lansarea lor
pite pe piață va da un imbold răs-
red pîndirii schiului în rindul co-
Pc* piilor, după cum și săniuțele

de tip „Davos", cu cele două 
o variante ale lor (de 80 și 100 

brii centimetri lungime), cu o ar
ipe- mătură nouă și tălpica frezată 
ia- curb vor putea fi întilnite alu- 

bfi- necînd iute pe pirtiile recent 
Eh- lansatei ediții de iarnă a Da
lta- ciadci... O bună parte din pro- 
I la dusele noastre merg la export, 
se- deci și calitatea lor trebuie să 
do- atragă. Și permanenta lor ra

cordare la ce e nou. competi
tiv. Așa cum vor sta lucrurile 

F1’" si cu ... schiturile pentru 
gă- băieți !

Lltimii ani pentru a treia oară titlul de campion 
Eiclocros, a fost (pe marginea traseului, Incu-rajin- 
| tot timpul), chiar tatăl său. Marin BuduroL • 
MITĂTOARE evoluția juniorilor mari, atit in 
[petiția rezervată lor, cîștigată de A. Balazs (Voin- 
pi-uj-Napoca), precum și în cea a seniorilor unde 
pși tînăr delist s-a clasat pe un onorabil o? trei, 
kd în vedere că echipa clujeană a dominat net in- 
prea juniorilor, tmd» și-a ...însușit locurile unu, 
| șl patru, rra putem decit să-l felicităm pe antre- 
h Gheorghe Căpraru pentru pasiunea șl pricepe- 
[cu care se ocupă de schimbul de mîine. (V. N.) 
PPTE. CU PRILEJUL festivității de la tocheierea 
bului al Concursului Republican pe categorii
kreutatsrhu echipe, proaspătului campion olimpic 
le Pușcașu i s-a făcut o frumoasă prezentare, fiind 
hiat de F.I.L.A., prin reprezentantul său, ion Cor- 
[u. Festivitatea respectivă a constituit un verita- 
mijloc de propagandă și, sperăm, un Imbold pentru 
ritatea viitoare a celor peste 300 de luptători par- 
la*nți la competiție. • APRECIAM ÎN CRONICA 
Li că turneul fi.nal al competiției a fost extrem de 
l și solteitiant, însumînd aproape 1300 de meciuri in- 
kuale. Acest concurs-gigant a avut și părți bune 
I solicitat serios pe principalii pretendenți la se
ri în loturile naționale). dar și rele : el a pus mari 
perne organizatorilor, arbitrilor și chiar antrenori- 
lelectionieri, care nu puteau fl prezenți co-ncomi- 
I în două săli și nici să urmărească atenți meciu- 
Idisputate pe... patru saltele. Sperăm ca federația 
Ipecialitate să revizuiască sistemul de desfășurare 
irneului final, ca și alte prevede-ri ale regulamen- 
I — vezi înscriere, participare etc. (M. Tr.). 
bPICE. SÎMBAtA, în meciul mas-oulin din ca- 
I Diviziei A, dintre Voința București și Rulmentul 
bv, câștigat de gazde, ca ..deschizători de pîrtie* 
chip ele lor au evoluat doi dintre veteranii jocului 
loipice : Constantin Rădulescu (47 ani) și, respectiv,

iosif Tismănar (43 and). Păstrîndu-și intacte calitățile 
care i-au consacrat în arena competițională. cei doi 
experimentați popicari au furnizat un veritabil recital, 
obținînd rezultate de valoare internațională : brașovea
nul Tismănar — 965 p.d. (fără nâci o bilă „goală"), 
bucureșteaniul Rădulescu — 944 p.d. Ultimul jucător a 
ratat doar o aruncare, avînd însă circumstanțe ate-’ 
nuanțe, deoarece a fost accidentat tocmai la degetul 
care imorima efect celor 200 de lansări. (Tr. I.). • LA 
PARTIDA feminină Dacia Ploiești — Laromet Bucu
rești s-a putut constata că formația gazdă, nou promo
vată în Divizia A, beneficiază de toate condițiile pen
tru a urca treptele afirmării : o arenă frumoasă, ma
terial de joc corespunzător, un antrenor priceput și 
ambițios (C. Popa), toate acestea fiind completate de 
sprijinul si înțelegerea directorului întreprinderii 
U.P.C, Dacia — C. Dima, în fapt cel mai înfocat su
porter al echipei. Președintele secției de popice, A. 
Georgescu, ne-a spus : ,,La noi se muncește cu mult 
entuziasm și sperăm să nu avem emoții în continua
rea campionatului". (I. Pană, coresp.).

RUGBY. FAIR-PLAY-UL caracterizează comporta
mentul] multor antrenori. O probă din ultima etapă a 
tunului Diviziei A (seria a 2-a) : după partida de la 
Focșani, dintre formația locală Hidrotehnica și Con
structorul! Constanța, antrenorul formației oaspe, fostul 
internațional Gh. Varga, deși afectat de eșecul echipei 
sa'e (datorat însă sun tei de ratări, prin absența unui 
transformer inspirat...) a avut tăria de a se adresa 
arbitrului central N. Chichi. mulțumindu-i pentru 
prestația avută. De regulă, după infrîngeri, antrenorii 
echipelor respective aproape că nu mai văd pe ni- 
menâ... • SURPRIZA la București, în primul meci din 
turul campionatului j unsorilor, acum la o... scară 
foarte restrînsă, numai cu 8 echipe, cele rnai valo
roase. Este vorba de mecrlul Mașini Grele — C.S.S. 
Steaua, cî ști gat de prima eechipă la tuni-tă, „dar 
meritat !“ subliniază arbitrul I. Vasilieă. Ramîrțe ca 
în»vingătoa.rea să confirme această ~ reușită, printr-o 
comportare la fel de bună duminică, în deplasare, la 
Cluj-Napoca. • DINTRE CELE 6 MECIURI progra
mate îh ultima etapă 'a turulu/i Diviziei A (seria 2), 
doar unul a avut la centru arbitru din provincie. O 
simplă întâmplare sau predilecția comisiei de resort a 
feider&țied de a programa deliberat cavaleri ai fluieru
lui din Capitală ? (T. St.).

I 
I 
I

ZI FRUMOASĂ, LA
PITEȘTI, 16 (prin telcîon). 

Cu primele patru șuturi con
secutive expediate de oaspeți, 
prin același Coraș, cu mingi 
trimise de la centrul terenului 
de Vilău și Voicu, înapoi la 
portarul jSperiatu, partida a în
ceput de parcă F. C. Argeș ar 
fi jucat în deplasare. Și a con
tinuat așa preț de 20 minute, 
dîndu-ne senzația că piteștenii 
acuză, psihologic vorbind, șocul 
confruntării directe cu învin
gătorii unei redutabile „euro
pene". (

Ceea ce se va dovedi numai 
o impresie, adevărul meciului 
urmînd să fie altul; a fost su
ficientă o nesincronizare a apă
rării bucureștene, de care a 
profitat D. Zamfir, interceptînd 
o minge, sprintind și neputind 
fi oprit decit prin fault in 
careu. Execută EDUARD și- 
1—0 în min. 20. După acest 
gol, partida capătă o cu totul 
altă înfățișare, juciridu-se des
chis, fără complexe, dar și 
fără... prea multă preocupare 
pentru momentul defensiv, ast
fel Incit golurile vor „curge". 
In min. 40, Ursea va dribla pe 
stingă, va centra precis in ca
reu lui CORAȘ și acesta va 
egala. Peste numai un minut. 
Zare greșește o execuție, dar 
și Ignat, de la numai 3 m, va 
relua peste poartă. în faza i- 
mediat următoare, D. Zamfir 
este faultat în careu și același 
EDUARD ridică scorul la 2—1. 
Aceasta se întîmpla în min. 41. 
Replica bucureștenilor este 
promptă, in min. 44, CORAȘ 
egalînd tot din penalty, după 
ce Topolinschi fusese faultat 
în careu.

După reluare, piteștenii vor 
ataca cu mai mult curaj, ma- 
terializîndu-și insistența în 
două faze succesive: VLADOIU 
va înscrie în min. 55, după ce 
D. Zamfir centrase precis de 
pe partea dreaptă, iar IGNAT 
va majora scorul în min. 57, 
trimițînd în plasă un balon in
terceptat de Dumitru. Ultimul 
gol al meciului va fi înscris 
de CORAȘ (deci, trei goluriI 
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ASTAZI, la aiud va a- 

VEA LOC PARTIDA REVANȘA 
dintre selecționatele de juniori 
’91 ale Românoed și Cehoslova
ciei. Partida este programată la 
ora 14 și va fi condusă la cen
tru de arbitrul M. Salomir (Cluj- 
Napoca).
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MÂNI PESTE HOTARE. Marți 
29 noiembrie, va avea loc la Is
tanbul partida oficială din ca
drul preliminariilor C.E. rezer
vat echipelor de tineret, dintre 
selecționatele Turciei și H. D. 
Germane. întâlnirea . va fi con
dusă de o brigadă de arbitri din 
țara noastră, avîndu-l la centru 
pe D. Petrescu, ajutat la linie 
de Ad. Porwmbohi și S. Necșu- 
1?9CU.
• ÎN LUNA DECEMBRIE, cam- 

pdonatufl Diviziei A programează 
ultimele trei etape ale turului. 
Ora de începere a jocurilor din 

-această lună va fi 13.

FEL Si MECIUL...
F. C. ARGEȘ 4 (2) I
VICTORIA 3__ț2) J

Stadion .1 Mai"; teren bun; 
timp frumos, însorit; spectatori
— circa 8 080. Șuturi: 6—11 (pe 
poartă: 5—6). Cornere: 4—5. Au 
marcat; EDUARD (min. 20 și 41
— ambele din penalty). VLADOIU 
(min. 55), IGNAT (min. 57), res
pectiv CORAȘ (min. 40, 44 — din 
11 m și 81).

F. C. ARGEȘ: Speriatu 7 —
Voicu 6, stancu 7, Pîrvu 6,5, Vi
lău 6 — Badea 6,5 (min. 75 Pană 
6), Dumitru 6. Eduard 7,5 — D. 
Zamfir 7, Ignat 6,5 (min. 70 Tir- 
chineci 6). Vlâdoiu 7.

VICTORIA: Pavel 6 — Bălan 7, 
Zare 6, D. Daniel 6, 'Topolinschi 
6 (min. 46 Dican 6) — Laiș 6,5, 
Mirea 6.5. Ursea 7. Coraș 8 — 
Tiră 6, Damaschin 6 (min. 46 
Uleșan 6).

A arbitrat' Ș. Necșulescu (Tîr- 
goviște); la linie: Ad. Moroianu 
(Ploiești) și L Velea (Craiova).

La speranțe: 3—2 (2—2).
e !

reușite de bucureștean in a- 
ceastă întilnirel), pătruns im
petuos in careu, la o acțiune 
individuală, după ce tot el șu
tase în bară cu citeva secunde 
înainte.

Ciștigă. așadar, piteștenii. 
Rezultatul este oarecum sur
prinzător, dacă-1 vom judeca 
ținînd clasamentul alături. Dar 
pe deplin explicabil, dacă vom 
ține cont de faptul că Victo
ria venea după un meci inter
național extrem de greu (a și 
jucat fără Nițu, C. Solomon, 
Cojocaru și Culcear — mena- 
jîndu-i) și, mai ales, că se afiă 
înaintea altor două partide de 
Cupa U.E.F.A.

Sorin SATMARI

K.O.-uri CHIAR
Istoria se repetă... Ca in fie

care ediție a popularei compe
tiții „Cupa României", consi
derată pretutindeni, în lume, a 
doua competiție (după campio
nat) ca importanță, este privi
tă de multe cluburi ca un... 
calvar. „Of, trebuie să ne de
plasăm in localitatea x sau y 
pentru meciul de Cupă! Lasă 
că-i avem și pe juniori. Să se 
rodeze și ei. Cei mari au meci 
greu, duminică, in campionat". 
Aceasta este optica multor 
conducători și antrenori ai u- 
nor echipe de Divizia B. Așa 
se explică faptul că nu mai 
puțin de 46 (!) echipe din eșa
lonul secund au părăsit com
petiția. multe dintre ele — cu 
pretenții — fiind eliminate de 
formații mici, care activează 
în campionatul județean sau în 
Divizia C, unele plasate unde
va, în a doua jumătate a cla
samentelor. Prin contrast, meri
tă subliniată btîna comporta
re, modul serios în care au a- 
bordat „Cupa" oe’e opt divizio
nare B rămase în cursă, apă- 
rindu-și șansele cu toată ar
doarea. Acestea se numesc:

Mult mai devreme decit în 
alți ani, vremea nefavorabilă 
a sosit pe meleagurile noastre. 
A nins în diferite regiuni, 
mercurul termometrelor cobo- 
tînd cu multe grade sub zero 
Firește, în asemenea situații 
s-au născut griji în plus pen
tru conducătorii, antrenorii și 
jucătorii din toate eșaloanele. 
Multe stadioane, cum a fost 
cazul celor din Pitești, Scorni- 
cești, Craiova, Bacău sau Bra
șov, au necesitat curățirea 
stratului de zăpadă de pe cîm- 
pul de joc. Dar a venit înghe
țul și jucătorii, au fost nevoiți 
să facă eforturi în plus pentru 
a-și păstra echilibrul. Cine a 
știut să se adapteze mai bine 
la condițiile existențe, a avut 
cîștig de cauză. Vom porni de 
la exemplul campioanei noas
tre, Steaua, care, în meciul re
tur de la Moscova, cu Spartak, 
și-a depășit adversarul la toa
te capitolele: fizic, tehnic, 
tactic dar și la... priceperea cu 
care a reușit să se adapteze 
condițiilor cu totul deosebite 
(teren înghețat) în care g-a 
desfășurat întîlnirea. Incer- 
cînd mai multe tipuri de cram- 
poane. pînă la urmă s-a a- 
juns la concluzia că cele mai 
adecvate sînt acelea din cauciuc, 
cit mai multe la număr pe 
talpa ghetei, care aderă cores
punzător In gheață, păstrînd 

. cel mai bine echilibrul jucăto
rilor. Această alegere a con
tribuit. Intr-o foarte mare mă
sură, la succesul de la Mos
cova. unde Lăcătuș șl coechi
pierii lui au trecut extrem de 
ușor peste handicapul terenu
lui înghețat.

Au mai rămas încă cinci e- 
tape din turul campionatului 
Diviziei A, care programează 
ultima rundă la 14 decembrie. 
Este de așteptat ca ultima 
parte a întrecerii sa se des
fășoare pe terenuri extrem de

DIN PRIMELE MECIURI. DE CE?
C.F.R. Timișoara, Armătura 
Zalău, Gloria Buzău, A.S.A. 
Explorări C. Lung, Gloria Bis
trița, Gaz Metan Mediaș, Pan
durii Tg. Jiu și Eleetromureș 
Tg. Mureș. Cum este posibil, 
însă, ca numeroase echipe cu 
pretenții la șefia celor trei se-

„CUPA ROMÂNIEI"
rii, cu alte cuvinte la promo
varea în Divizia A, cum este 
cazul formațiilor cu... firmă ca 
Petroîuil Ploiești, Politehnica 
Iași, C.S.M. Suceava, Jiul, Chi
mia Rm. Vîlcea, Electroputere 
Craiova, U.T. Arad, Politehnica 
Timișoara sau Olimpia Satu 
Mare să părăsească competiția 
cu atîta... nonșalanță? Oare a- 
ceste formații (multe dintre ele 
•foste în „A") să nu țină cîtuși 
de puțin la blazonul și renu- 
mele lor?

Exemplificînd, să arătăm că 
o dată cu intrarea divizionare
lor B în competiție, în etapa 
de Cupă din 12 octombrie, au 
surprins cîteva rezultate... sur
priză, cînd echipe din eșalonul 
al treilea au eliminat clar u- 
neîe formații din Divizia B. 
Iată cîteva dintre acestea: Ni- 
tramonia Făgăraș — AJB. Pa- 
roșeni 3—0, Meeon Gh. Gheor

AD'IIMSTPAțIA DE STAI 1010-PRONOSPORT INEORNEAlA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 16 NOIEMBRIE. EXTRA
GEREA I: 4 5 16 40 36 24;
EXTRAGEREA a Il-a : 29 26
28 41 11 45 ; FOND TOTAL DE 
CIȘTIGURI : 603.142 LEI, din 
care 73.173 lei, report la cate
goria 1.

CIȘTIGUBILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 6 NOIEMBRIE 1983. FAZA 1: 
cat. 1:1 variantă 100"'» — auto
turism „Dacia 1300“ (70.000 lei)
șl 1 variantă ZiVa a 17.500 lei; 
cat. 2 : 1 100% a 30.886 lei sau, la 
alegere, o excursie de 2 locuri 
în UALS.S. și diferența în nume
rar și 6 25% a 7.721 lei ; cat. 3 3 
7 100% a 4.607 lei sau, la alegere, 
o excursie de 1 loc in U.R.S.S. 
șl diferența în numerar și 11 257» 
a 1.152 lei : cat. 4 : 40 a 1.123 lei: 
cat. 5 : 68 a 661 lei ; cat. 6 : 333,25 
a 100 lei : cat. 7 : 6.462,50 a 40 lei; 
FAZA a n-a : cat. B : 1 — 25% 
a 49.864 lei, sau la alegere, o 
excursie de 2 locuri în U.B.S.S. 
și diferența în numerar ; cat. C : 
8,50 a 2.933 lei : cat. D : 61,50 a 
405 lei ; cat. E : 79,50 a 100 lei ; 
cat. F t 2.572,25 a 40 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) de la FAZA I, cat. 1, 
a revenit participantului Bălan 
Glieorgho din Tg. Neamț. 

grele, ceea ce va face ca ju
cătorii să fie predispuși mult) 
mai ușor și unor nedorite ac
cidentări. Tocmai de aceea, ne 
permitem să facem unele reco
mandări. De. mare importanță 
este alegerea crampoanelor. 
Nu de neglijat este șl prote
jarea masei musculare prin 
tratarea suprafeței pielii cu 
unguente care să mențină o 
temperatură ridicată, ca și uti- - 
lizarea ciorapilor-dres, foarte 
folositori și în cazul căzături
lor, inerente pe asemenea te
renuri alunecoase.

Sub aspect tehnico-tactic tre
buie să se renunțe, pe cit po
sibil, la combinațiile de „sa
lon". pe metru pătrat, pasa 
lungă, dintr-o bucată, la seml- 
înălțlme, fiind cea mai indi
cată. Astfel pot fi evitate con
tactele dure, așa cum din pă
cate s-a întîmplat în etapa a 
11-a, la meciul de la Pitești, 
dintre F. C. Argeș și Oțelul 
Galați, cînd chiar în minutul 
1 (în condițiile unui teren a- 
lunecos, curățat de zăpadă), 
Ia un duel pentru balon, Stan- 
cu și Ralea s-au dezechilibrat 
și s-au accidentat grSv. fiind 
obligați să părăsească terenul. 
Pentru a întări ideea amintită 
mai sus, într-o vizită făcută Ia 
redacție, antrenorul secund al 
craiovenilor, Nicolae Zamfir, 
explica astfel „remiza" de la” 
Brașov : „Noi nc-am adap
tat mai bine ta condi
țiile terenului înghețat. Ju
cătorii au respectat ad- 
litteram indicațiile antrenori
lor, folosind pasa lungă, din
tr-o bucată, ceea ce i-a sur
prins pe adversarii noștri".

Sînt numai cîteva exemple 
care, respectate în acest final... 
(înghețat) de sezon, vor men
ține ridicat nivelul calitativ al 
meciurilor si-i vor scuti pe ju
cători de nedoritele accidentări.

Gheorghe NERTEA

ghiu Dej — C.F.R. Pașcani 3—0, 
Foresta Gugești — Aripile Ba
cău 4—0, Mecanica Bistrița — 
Avînlul Reghin 4—1, înfrățirea 
Oradea — Olimpia Satu Mare 
4—2, Minerul Băiuț — Minerul 
Cavnie 4—1, Oraș Dr. P. Gro
za — U.T. Arad 1—0. Sînt nu
mai cîteva dintre „surprizele" 
etapei. Lista este însă mult 
mai lungă, printre „eliminate" 
niumărîndu-se șf Tractorul Bra
șov, F.C.M. Caracal, Unirea Al
ba Iulia sau C.S. Botoșani. 
Nici etapa următoare, progra
mată la 26 octombrie, n-a fost 
scutită de ..bombe", dintre cele 
mai mari; să amintim astfel de 
eliminarea fruntașelor Jiul 
(0—1 cu Mureșul Explorări 
Deva), „Poli" Timișoara (0—1 
cu Metalurgistul Cugir) sau 
Politehnica Iași (1—2 cu A.S.A. 
Explorări C. Lung).

Așadar, în competiția K.O. 
prea multe... trimiteri la po
dea ale divizionarelor B. Au 
mai rămas în „ring" doar 8 e- 
chine din acest eșalon. caire. 
spre cinstea lor. merită feli
citări. Nu putem admite însă 
mentalitatea total greșită a 
celorlalte 46 de formații din 
eșalonul secund care, prin e- 
xemnlul lor negativ, ignorînd 
importanta competiției, nu fac 
decit să-și știrbească propriul 
prestigiu.

Gh. NER.

• După cum se știe, mîine, 
vineri, 18 noiembrie, va avea loc 
tragerea obișnuită LOTO a săp- 
tăminii. astfel că ASTAZI ESTE 
ULTIMA ZI cînd se mal pot 
procura bilete cu numerele favo
rite. Este de recomandat a se 
ivita aglomerația din agenții, 
care se creează in ultimele ore 
dinaintea închiderii vinzării ! 
Tragerea de miine va avea loc 
in București, în sala clubului 
din str. Doamnei tir. 2. începînd 
de ta ora 15.50. Precizăm că 
după operațiunile de tragere va 
Atta un film artistic, accesul în 
sală, atit in timpul tragerii, cit 
și la spectacol, fiind gratuit, 
pentru toți cei interesați. Radio
difuziunea va transmite aspecte 
de ta operațiunii; de tragere, pe 
programul i, la ora 16;35 : nu
merele extrase puțind fi au-’ 
diate, pe același program. în re
luare, la ora 23,05. și sîmbătă, 
W ntoiembrie, la ora 8.55.
• Nu uitați că mal sînt DOAR 

CTTEVA ZILE pînă sîmbătă. 19 
noiembrie, cînd este termenul li
mită pentru depunerea buletine
lor ta concursu-1 PRONOSPORT, 
de duminică. 20 noiembrie, con
curs ce prefigurează o partici
pare deosebit de masivă, avînd 
In vedctie importantele avantaje 
artrijbuHc pa-rbiripanților in ultima 
peribartă !



în clasamentul mondial *88

PAULA IVAN PE LOCULI
LA 1500 m

In
10

BERLIN, 16 (Ager preș) 
clasamentul celor mai bune 
atlete din lume pe anul 1988, 
clasament alcătuit de ziarul 
..Deutsches Sportecho" din Ber
lin, figurează și sportive din 
România: Paula Ivan, cam
pioană olimpică, pe locul I la 
1500 m ou 3:53,96, pe locul al 
doilea la 3000 m cu 8:27,15 șl 
pe locul 5 la 800 m — 1^6,42 
Alina Aslafei este a la să
ritura In înălțime cu 
Doina Melinle ocupă 
la 1500 m —• 4:00,B6 ; 
lonescu este a 9-a la 
în lungime ■ cu 7,08 m. 
culin. Sorin Matei este situat 
pe locul 6 la săritura în înăl
țime eu 2.37 m.

2,00 m ; 
locul 8 
iar V»ll 
săritura 

La mas-

în runda a treia a Olimpiadei de sah

VICTORS! ALE ECHIPELOR ROMÂNIEI
ATENA. 16 (Agerpres). — O- 

îimplada de șah a continuat la 
Salonic cu runda a treia. In 
care s-au înregistrat următoa
rele rezultate.

Feminin : România — Cuba 
2—0 (1); R F. Germania — 
Spania 1,5—1,5. Anglia —Ceho
slovacia 2—1. u.R.s.s. — Iugo
slavia 3—0: Ungaria — Grecia 
2,5—0,5; Austria — Fillplne 
15—1,5 ; Polonia — Argentina 
2—0 d) ; Bulgaria — Malaye- 
zla 3—0 ; Olanda — Scoția 
25—05: Indonezia — Canada
2— 1 : India — Italia 2—1 ; Sue
dia — Columbia 3—0; Dane
marca — Noua Zeelandâ 2,5— 
05: R, P. Chineză — Israel
3— 0.

Masculin S România — Peru

3—1: R. P. Chineză — Iugo
slavia 3—1; Cuba — Olanda 
2—2 ; ' U.R.S.S. — Argen
tina 3—0 (1) ; Anglia — Israe) 
2,5—03 O) ț Indonezia — Fran
ța 1—1 (2) ; Ungaria — Ceho 
slovacia 2—2; Suedia — R. D. 
Germană 2—1 (1); Danemarca
— R. F. Germania 2—2 ; Bra - 
ziiia - Islanda 1,5—1,5 (1); 
Bulgaria — Singapore 3,5—0,5 ; 
Columbia — Italia 2,5—0,5 (1) ; 
Mexic — Austria 2—2 ; Turcia
— Portugalia 3—1 : FUlpine — 
Venezuela 3—0 ; S.U.A. — Ca
nada 1—0 (3).

SANCȚIUNE ?
La prima vedere, federația spaniolă de ciclism pare drasti

că atunci cînd decide suspendarea campionului irlandez Sean 
Kelly — care activează la o grupare din această țară —, pen
tru dopaj, pe o durată de 3 luni, la care s-a mai adăugat o lună 
venită „cadou" din partea organismului internațional de resort. 
Numai că lucrurile stau puțin altfel : cum „a fost nevoie" de 
mal bine de 6 luni de discuții pentru a se lua această hotârire 
(Kelly a fost găsit „pozitiv", în aprilie, în Turul Olandei) și cum 
suspendarea Intră în vigoare laț data publicării, cunoscutul ru
tier va sta „de-o parte" exact tn perioada în care nicăieri în 
lume nu se organizează vreo cursă de șosea cît de cit Impor
tantă...

Formula 1 - 1988 a trecut linia de sosire

AYRTON SENNA IN PREMIERA

MECIURI DE HOCHEI, CONCURS
DE PATINAJ ARTISTIC

Incepînd din acest an, „Clu
bul campionilor mondiali la 
F-l“ are un ---- ---------- *------
Ayrton Senna, 
istoria de 38 
petiției (ediția 
la Silverstone,_ 
învingător : 
pe Alfa Romeo), Comentatorii 
sînt unanimi tn a aprecia că 
învingătorul își datorează suc
cesul 
mun 
cord ! 
șinli 
firma _ „ . . ._____  __
Honda) și, nu în ultimul rînd. 
superbului due! cu coechipie
rul său, francezul Alain Prost 
(locui secund, „doar" 7 G.P. 
adjudecate în sezon, un total de 
87 p). generator de energii șl 
de motivație. Cu siguranță că. 
din acest punct de vedere, due
lul Senna — Prost poate can
dida la un loc Pe podiumul 
marilor confruntări ale anului 
în întreg sportul mondial 1 
Pentru a sugera echilibrul la 
înalt nivel al acestei concu
rențe ce va rămîne tn istoria 
automobilismului, cei doi su
per-drivers au reușit de 10 ori 
„duble" învingătoare tn cele 16

nou membru 8 
al 20-lea din 

de ani a com- 
I : 13 mal 1950, 
Marea Brltanie, 

Giuseppe Farina,

talentului ieșit din co
ta G.P. cîștigate — re- 
— și 90 de puncte), ma- 

excelente (construită de 
anglo-japoneză McLaren-

curse ale programului, reall- 
zare-record, pentru 
Book !

Cine este Ayrton 
Născut la 21 martie 
Sao Paulo, 
prima oară într-un kart atunci 
clnd avea... 4 ani ! Două de
cenii ma; tîrziu a devenit cam
pion al Marii Britanii la For
mula 3. iar în 1985. la prima 
apariție în F-l, se impunea de 
două ori, în Portugalia șl în 
Belgia. In ’86 urcă pe locul 4 
în clasamentul final al C.M- 
în ’87 mai ctștigă un loc <cu 
victorii la Monaco și Detroit) 
Numără în palmaresul său. 
deja impunător. 77 de partici
pări la Mari Premii, soldate 
cu 14 victorii. 28 de .pole po
sition" (start In prima linie). 
257 de puncte cîștigate în to
tal. Și o știre de ultimă oră. 
neconfirmată și nelipsită de un 
anume senzațional căutat șl 
cultivat, deseori, de unii per
formeri : s-a anunțat o retra
gere din activitatea competițio- 
r.ală a lui Ayrton Senna, la 
sfirșitul viitorului sezon.

Pînă atunci, mal rămîn, însă, 
multi kilometri de parcurs în 
Formula 1...

Guiness-

Senna ?
1960. la

s-a urcat pentru

• La Bydgoszcz (Polonia) in 
amicalul de hochei pe gheată 
dintre selecționatele de tineret 
ale Poloniei și Finlandei au 
terminat Ia egalitate 3—3. •
După 21 de etape, in campiona
tul U.R.S.S. de hochei pe ghea
ță se menține lideră echipa 
TSKA Moscova — 32 p, urmată 
de formațiile Dinamo Mosco
va — 28 p (un joc mai puțin) 
și Aripile Sovietelor Moscova 
- 27 p.

® Concursul de patinaj ar
tistic de la Paris s-a încheiat 
cu proba individuală masculină, 
în care victoria a revenit spor
tivului american Paul Wylie, 
Pe locurile următoare s-au si
tuat polonezul Grzegorz Fili- 
powski si canadianul ,Michael 
Slipchuk.

--------------------------------------------------------------------- CONFUZIE
în timp ce pentru federația de specialitate din S.U.A., Janet 

Evans și Matt Biondi deveneau „Înotătorii anului", alțl doi 
campioni olimpici din aceeași țară rupeau temporar cu perfor
manța, fiindu-le interzisă intrarea în orice bazin de competiție. 
Troy Dalbev pe o durată de 18 luni, Doug Gjortsen pentru nu
mai 3 luni. Motivul ? în euforia succesului de la Seul, n-au 
găsit metodă mai bună de a sărbători victoria din proba de șta
fetă 4 X 200 metri liber decît... furînd o statuetă din holul unul 
hotel din Seul, „pentru a o avea ca amintire" (? !), după pro
pria lor mărturisire. De parcă medaliile de aur n-ar fi fost cel 
mai bun prilej de aduceri aminte...
EXPLICAȚIE ----------------------------------- ------------------------------ -

Prezent la turneul de baschet de la Madrid (cu Celtics Bos
ton, Scavolini Pesaro, selecționata Iugoslaviei, Real), fostul ce
lebru Bob Cousy (6 titluri în NBA, între 1957 și 1963) a de
clarat agențiilor de presă : „Nu există nici o șansă pentru ca 
decalajul dintre baschetul profesionist nord-american șl cel 
european să se anuleze 1“ Și e normal să fie astfel, de vreme ce 
exodul baschetbaliștilor de peste Ocean spre Europa continuă, 
limitînd masiv posibilitățile de afirmare ale jucătorilor autoh
toni în cluburile din propriile țări. Deși, lată, baschetul sovietic 
și cel iugoslav, .chiar la nivel de amatori, demonstrează că se 
poate trăi la cel mai Înalt nivel, lansînd mereu jucători de 
mare valoare, un Sabonis (și nu e singurul) fiind asiduu curtat 
de grupări din Liga profesionistă americană ! Pentru baschetul 
de club vest-european, e mai ușpr însă să -iei de-a gata jucă
tori decît să-1 faci cu propriile mîini. în ciuda consecințelor.

Rd. T.

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• DECI echipa Dnepr este 

noua campioană a U.R.S.3. (edi
ția 1988). Ce se poate spune des
pre formația dta Dneprope
trovsk 1 Acum a cîștlgat pentru 
a doua oară titlul (după 1983). 
Anul înființării : 1938 ; a evoluat

PROCESUL CONTINUA

sub numele de Stal și Metalurg. 
devenind, din 1962. Dnepr, pro
movează in liga superioară tn 
1972 joacă tn divizia B tn 1979 
șl 1980, după care revine tn pri
mul eșalon. Dintre jucătorii re- 
numițl de-alungul anilor amin
tim de V. Kuznețov, G. Litov- 
cenko. O. Protasov. G. Sevcluk 
ș.a. tn ediția ca și încheiată. In 
penultima etapă a învins cu 4—3 
pe Dinamo Minsk, acumulînd 46 
p. fiind urmată de Dinamo Kiev 
41 p (care a dispus zilele tre- 
Cjite de Dinamo Tbilisi eu !—8) 
și Torpedo Moscova cu 40 n ® 
ÎN PRIMA ligă engleză. Millwall 
constituie o surpriză neașteptată, 
prin poziția pe care o ocupă tn 
clasament : locul 1 ! Sîmbătă,
1—1, cu Liverpool, tn deplasare. 
Oaspeții au deschis scorul prin 
Stephenson (20 de ani), venit de 
la Newcastle, după care Nicol a 
egalat ® LIDERA campionatului 
vest-german, Bayern Milnchen. a 
jucat excelent cu F.C. K61n 
(2—0), Goluri semnate de inter
naționalii Wegmann și Pfliigler. 
Noua promovată St. Pauli din 
Hamburg rămi-i> neînvins.) ducă 
10 etan» (recea* 2—’ ou Ki ikers 
Stuttgart în deplasare)... • CE
LEBRUL fost intomationa'. bra
zilian Zico (n. 3 martie 1933), de 
84 ori selecționat tn p-lma re
prezentativă, care a activat mai 
mult timp tn Italia a -evenit în 
țara natală și evoluează in pre
zent Ia cunoscuta form a*ie Fla
mingo. El a avut o idee mult 
apreciată realizing o videceasetă 
destinată copiilor, care doresc să 
se inițieze tn tainele fotbalului.

Oaseta cuprinde elemente 
nice de mar£ virtuozitate a e c- 
nor jucători de renume mondial, 
printre care Pele, Platini, Mara
dona, Falcao șl chiar (pe me
rit) ale „autorului". • DOPIN
GUL administrat, jucătorilor, în 
actualitate șl în Uruguay! Mal e- 
xact: antrenorul echipei Nacional 
Montevideo, Roberto Fleitas. a 
fost acuzat de către omologul 
său de Ia Newell’s Old Boys 
(Argentina) că jucătorii săi 
ar fi folosit medicamente sti
mulatoare (interzise) șl, ca urma
re. Nacional a cîștlgat pe teren 
propriu finala Cupei Libertado- 
res cu 3—0! Bineînțeles. dovezi 
concrete nu există, pentru că to
cătorii învingători nu au fost 
supuși controlului antidoping.
• LA ROMA, in prezența a 30 000 
de spectatori. în meci amical. 
Italia — Olanda 1—0 (1—0). prin 
golul înscris de Vlalll (mln. 44)
• ÎN PRELIMINARIILE C.M., 
la Bratislava : Cehoslovacia — 
Belgia 0—0.

ray. 24 de ani, tehnician, a 
dat curs apelului tribunalu
lui declarînd chiar că „e im
portant pentru mine să mă 
aflu acolo". Drept urmare. 
Pe gradenele pustii ale ,,Hey- 
selulul". el „a făcut să re
nască. pentru justiția belgia
nă imaginile dramatice din 
1985“ (L’Equipe). Dar cum î 
Cu mtiniie în buzunare (cum 
nd-1 înfățișează ziarul citat), 
cu o Indiferență vecină cu a- 
rogamța și neglnd firește, 
orice amestec !

Președintele completului de 
judecată. Vin Verlynde, n-a 

. insistat, lăstnd totul pe sea
ms grefierului de serviciu. 
Doar la sfîrșit, înainte de a 
părăsi stadionul. a gîndlt cu 
voce tare : „Aici au murit 39 
de oameni, numai că, iată, 
descoperim cu stupoare că ni
meni nu se simte vinovat de 
moartea lor !“. Procesul con
tinuă...

prim moment. Huliganii au 
fost transferați tri penitencia
rul de la Louvain. Numai că, 
apărați de o „armată" de a- 
vocati (peste 20». ei au fost 
unul după altul, eliberați din 
detenție si sînt. acum, jude
cați tn stare de libertate 
„Vin la Bruxelles. nota un 
zlar din clnd tn clnd. dau 
Interviuri și beau bere (ceea 
ce redă, cu indignare, televi
ziunea belgiană). Nici unul 
dintre ei nu pare marcat, nu 
arată c-ar regreta cele tntim- 
plate".

Zilele trecute, procesul a 
prevăzut, ia cererea acuzării, 
reconstituirea tragicului eve
niment la locul producerii 
lui. Trei dintre cei I englezi 
convocat! Stanley Condoy 
șomer. David Ducan. munci
tor la calea ferată, si Gary 
Evans funcționar au refuzat 
să se prezinte, avocatii lor 
derunînd tn acest sens o 
„amplă motivație de recuza
re" tn schimb, Alan Wood-

S-a declanșat la Bruxelles, 
centru a se termina clnd 2, 
proctsul celor implicați tn 
ceea oe Istoria fotbalului, da
că numai ea. reține sub nu
mele de „drama de pe Hey- 
*el*. La 23 mal 1983. înain
tea finalei de C.C.E. dintre 
Juventus Torino șl Liverpool, 
mai multi huligani englezi 
s-au năpustit asupra supor
terilor Italieni, agresiunea lor 
(pornită din sectorul Z al 
stadionului. în „potcoava" 
nordică) prorocind 39 de vic
time si oeste 700 de răniți.

Instrucția însăși, desfășurată 
oarale! tn Anglia și Belgia, a 
fost greoaie șl complicată, 
tn cele din urmă după audi — 
rea martorilor șl vizionarea 
înregistrărilor video. 29 de 
persoane (28 de englezi și 3 
belgieni între care și fostul 
secretar al federației, septua
genarul Francois Albert Ro- 
oșpn) au fost puse sub acu- 

_ zare. Autoritățile insulare au
$ acceptat extrădarea și. într-un
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LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE DIRT-TRACK
(Urmare din pag. 1)

Să-1 numim ca șef al nod 
promoții pe Victor Arghir (Pe
trolul Ian ca), elev al inimosu
lui antrenor Nicu Niță, care, 
după Alexandru Torni. acum 
promovat la clubul Steaua, a 
reușit să urce pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului cam
pionatului național un alt ju
nior cu real talent. Să mal 
menționăm că, pentru prima 
oară, campionatul juniorilor a 
început în formula clasică de 
16 alergători în 20 de manșe, 
înneglstrîndu-se un reoord de 
participare și oontinuitate (12 
etape).

Din păcate, comportarea re
prezentanților unor secții cu 
tradifle ca Metalul București. 
Votata Sibiu și C.S. Brăila a 
fost anemică attt numeric, olt 
șl valoric. Tehnicienii vizat! au 
pus rezultatele necorespunză
toare ale elevHor lor mai mult 
pe seama inechității tn asigu
rarea condițiilor de participare 
la concurs, afirmînd că sîbîenli 
și-au redus la tăcere principa
lii adversari deoarece au bene

ficiat de mașini mai Dine e- 
chipate pentru performanțe su
perioare. E drept. alergătorii 
de la l.P.A. au efectuat unee 
deplasări peste hotare cane 
le-au asigurat un prețios ba
gaj de cunoștințe tehnice, ex
periență valorificată eu efica
citate in dimute’e nentru titlu
rile de eammoni Dar nu pu
tem impă-tăsi întru *otul om
nia antrenorilor men*ionati 
pentru că date’e conc-e-te oe 
care le-am eomnarat demon
strează că în -ond’H' -ea'e de 
concurs, tehnlrienu noștri mai 
au multe de ind-e-ua* si de 
îmbun8tă*it Să ne refe-m de 
exemn’u 'a ——rionatu) pe e- 
chine -tod T F A R'bto a ris- 
tieat tonte —>’e nnf-t> otone ale 
ultimei z^rn->ot;*î. a cezonuhrt 
Per
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Șofran (C.S. Brăila), Marian 
Gheorghe (Metalul București) 
și Stelian Poslolache (Steaua), 
lideri ai secțiilor respective. 
Dacă ultimul pilot s-a ridicat 
la nive’ul campionilor, în rest 
lucrurile nu s-au prezentat 
ma- bine, diferența de valoare 
a fost Ia fel de evidentă, cau
zele trebuind căutate, în pri
mul rînd. în procesul de in
struire. Ba mai mult. Marian 
Gheorghe, unul dintre cei mâl 
înzestrați piloti de dirt-track, 
a avut... per.e la motorul nou 
chiar din start, ceea ce denotă 
că nu si-a pregătit temeinic 
mașina nentru concurs.

S-a semnalat, nu o dată, că 
număml mare al abandonuri
lor de natură tehnică se dato
rează superficialității dovedite 
în orele de atelier unde meca
nicii nu se străduiesc să gă- 
coawî soluții pentru a pune 

nucet motocicletele. în cazul 
mal- trebuie retinut că 

a’e-aș*^ril. iinriti de un poten- 
«oț f(z(e si tehnic corespunză- 
to- nu oct struni caii-putere 
ni mn*na-e'^r ieșind adesea 
sît> Ronn-nR n’stei. Conducînd 
—mim fș-n f-îne si cu o CR- 
rie de viteză prevăzută doar

cu o priză directă, care dezvol
tă 50 C.P. (mai mult cu 10 
C.P. decît la un Fiat 850), tine
rii trebuie lansați în arenă a- 
tund dnd stăpînesc toate pro
cedeele tehnice, inclusiv căde
rea pe pistă. A ști să pui mo
tocicleta la pămînt, in cazurile 
extreme, reprezintă singura so
luție pentru evitarea unor gra
ve busculade.

Așadar, toate aceste argu
mente, ca și oel (subînțeles) al 
nevoii de întărire a bazei teh- 
nico-materiale, ne îndreptățesc 
să repetăm că motocicletele 
competitive aflate în posesia 
uneia sau mai multor secții, 
care au făcut serioase investi
ții pentru a le procura, vor 
trebui folosite în scopul bunei 
pregătiri a alergătorilor în ve
derea confruntărilor internațio
nale. După o lungă perioadă 
de „relaehe". secretarul federa
ției, maestrul sportului la dirt- 
track. Corneliu Voieulescu, 
ne-a adus o veste îmbucurătoa
re: reînnodarea participării 
sportivilor noștri la prelimina
riile C.M. Prin urmare, viito
rul sezon competițional va în
cepe cu mai multe speranțe. 
Dar șl obligații!

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET ® In continuarea 

turneului pe care îl Întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
Iugoslaviei a tntîlnit Ia Miami 
(Florida) selecționata Universi
tății locale. Baschetbaliștii iugo
slavi au terminat învingători cu 
91—86 (40—40).

HALTERE ® La Zbegzhou (R. 
P. Chineză) s-a disputat meciul 
dintre echipele ,R.P. Chineze Șl 
Japoniei. Gazdele au obținut vic
toria cu 7—2.

POLO • Disputat la Moscova 
meciul amical dintre echipele 
U.R.S.S. șl Ungariei s-a încheiat, 
eu scorul de 9—8 (3—1, 3—4, 3-<jl 
0—1) în favoarea sportivilor so
vietici.

TENIS. • în „Turneul cam
pioanelor", ce se desfășoară la 
,.Madison Square Garden" din 
New York, Natalia Zvereva 
(U.R.S.S.) a lnvlns-o eu 6—2,
1— 6, 6—2 pe canadlanca Helen 
Kelesi iar Manuela Mhleeva 
(Bulgaria) a dispus cu 6—1. 6—0 
de Lori McNeill (S.U.A.).

TENIS DE MASA • La simplu, 
în Cupa Asiei; la Manila, 
Chen Longcan (R.P. Chineză) l-a 
învins cu 3—0 pe Paak Jee Mywn 
(Coreea de Sud). La feminin, de 
asemenea în semifinale. Li Huir»n 
(RP Chineză) a întrecut-o cu
2— 0 pe Mickey Kitsukawa (Ja
ponia).


