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In vederea partidei de miine, din Cupa U.E.F.A

VICTORIA E DECISA, VICTORIA SPERA
• Luciditate și optimism in tabăra bucureșteaiiw • Cine II ia Inlecsi pe Mirea ?

• Fotbaliștii finlandezi au sosit ieri la prloz • Mecial va începe la ora 14
S-a declanșat 

inversă înaintea

INTRE STARTURI
LA ÎNOT SI

numărătoarea 
_______ _______ partidei de 
fotbal dintre Victoria și Turun 
Palloseura Turku, turul dublei 
manșe contînd pentru etapa a 
3-a a Cupei U.E.F.A. urmînd să 
se dispute miine, în Capitală. 
Finlandezii, deosebit de 
cauți, au sosit luni, la ora 
zului, la bordul unui 
charter. Managerul Hang 
tin și antrenorul Tommy 
holm (care e ajutat de secun
dul Ari Alonen, nimeni altul 
decît medicul echipeiI) au de
plasat un lot de 17 jucători: Ec- 
kerman, Heikkinen, Hannikai- 
nen, Sulonen, Johansson, Halo
nen. Jalo, Suominen, Llpponen, 
Laaskonen, Raj-amaki, Bildo, 
Vuorio, Skants, Taipale, Parvi- 
ainen și Suhonen. Menționăm 
că doi dîntre aceștia, interna
ționalii Jyrki Hannikainen și 
Kimmo Lipponen. sînt achiziții 
din acest sezon ale lui T. Ps., 
primul venind de la Kuusysl 
Lahti (cu care a mai evoluat la 
București, în martie 1986, con
tra Stelei, în C.C.E.), iar celă
lalt de la Ilves Tampere. N-am 
izbutit să aflăm, deși ne-?m 
străduit,’ motivul absenței din 
efectivul delegației (care e în
soțită de 10 ziariști) a titularu
lui Marko Koykka, și el un

recentă 
(trans-

pre- 
prîn- 
avion 
Mar- 

Lind-

component de dată mai 
al formației din Turku 
ferat de la O.TJ1.). Dupâ-amia- 
ză, fotbal iștii finlandez; au
efectuat un antrenament pe
stadionul „Giulești", urmînd ca 
astăzi, la ora 14, să ia cunoștință 
cu gazonul terenului .Victoria", 
pe care se va desfășura meăuL 
Ajunși aici, să recurgem la o 
paranteză, spre a menționa că, 
după asigurările date de con
ducerea asociației gazdă, gazo
nul de joc va fi in perfectă sta
re, pentru îngrijirea lui fiind 
concentrate toate forțele. în 
sfirșit, pentru a epuiza veștile 
despre oaspeți, să adăugăm că 
Tutun < terminat (la 3 sep
tembrie) campionatul, ocuptad 
locul 5, cu linia de clasament 
26 9 10 7 28—27 28 p.

Pentru Victoria, bucuria cali
ficării în etapa a 3-a a Cupei 
U.E.F.A., notabilă premieră în 
scurta, dar fructuoasa ei isto
rie, n-a durat mult. Așa e fot
balul actual, îndeobște cel de 
performanță: nici n-ai trecut 
bine un „hop" că și apare un 
altul, și mai serios. Ajunsă în
să la o cotă europeană, demon
strată prin pătrunderea într-o 
fază înaltă a unei competiții 
continentale de anvergură, echi
pa din Calea Griviței posedă

de-acum toate a'.uurile — va
loare. maturitate, capacitate de 
mobilizare, ambiție etc. — ca 
să aștepte cu optimism întilniri- 
le cu T. Ps. Turku. Este exact 
starea de spirit, una de realism 
și maximă implicare, la care 
aint racordați toți jucătorii Vic
toriei. Sub Îndrumarea antreno
rilor Florin Halagian și Gheor- 
ghe Timar, ei s-au antrenanta 
aoeste zile, cu dăruire și elan, 
Intrecind sâmbătă, la' Cimpina. 
pe F.C. Argeș (2—6), într-un ui-

Ovidiu IOANITOAIA

(Continuare in pag. 2-3)

Stațiunea Predeal a găzduit, 
timp de două zile, finala pe 
țară a „Cupei Comerțului", 
competiție tradițională organi
zată sub genericul Daciadei — 
de U.G.S.R., cu sprijinul 
CJ.E.F.S. Brașov, ai factorilor 
cu atribuții și răspundere în 
sport din orașul Predeal. în
trecerile, care au reunit peste 
400 de sportivi din toate jude
țele țării, au îneîntat prin dîr- 
zenia șl neprevăzutele lor sco
ruri finale, prin varietatea (a- 
nume voită) a disciplinelor, 
.Cupa Comerțului" reușind să 
cuprindă în program con
cursuri atractive, mult apre
ciate de publicul spectator.

Au fost, vrem să spunem, si 
starturi In piscina de la hote
lul Orizont, și manșe de sa
nie pe pirtia de la Clăbucet. 
Sigur, tatii s-a început cu în
trecerile de cros. Și nu ori
unde : pe vechiul și frumosul 
stadion din PredeaL Și nu în- 
tîmplător: startul s-a dat din 
dreptul tăbliței care arată că 
.De aici izvorăște rîul Praho
va", prin participarea la Da- 
ciadă organizatorii (deci și A. 
S. Predealul) înțelegînd și cu
noașterea unora dintre friimu 
sețile patriei

Așadar, a 13-a ediție a „Cu
pei Comerțului".. cu stațiunea 
Predeal acoperită de o mantie

LA SANIE II 
t 

strălucitoare de zăpadă cu pri
mitoarele gazde, care se pre
gătesc să marcheze — anul vi
itor, în februarie — 100 de ani 
de la desfășurarea primului 
concurs pe schiuri în orașul 
Predeal : Marieta Manea, pri
marul localității, Traian Soca- 
ciu, președintele C.O.E.F.S., 
Traian Cautus. Mădălina Mus
tață, director, respectiv direc
tor adjunct ai agenției Predeal 
a O.J.T. Brasov

Laureații : cros — Rodica Zo- 
tica (Bacău), Octavian Gălâțea- 
nu (Vaslui) ; șah (rundele s-au 
desfășurat la Casa de Cultură) 
—. Ion Enache (Buzău), Aurica 
Diaconescu (Suceava) ; popice 
(pista BTT de la Pîrîul Rece)
— Gheorghița Stoichiță, Victor 
Boloșan (ambii din Brașov) ; 
tenis de masă (în sala Liceu
lui ind. Predeal) — Viorica 
Dragu (București). Casaba Cris- 
zar (Bihor) ; înot (piscina da 
la. Orizont) — Ileana Cincu, Si- 
mion Alb (ambii din județul 
Brașov) ; îndemînare (sala da 
la hotel Orizont) — Liliana 
Drăgan, Dan Vîlcea (Brașov) ; 
sanie, (pirtia de pe Clăbucet)
— Violeta Roman, Sava Mi săi- 
lă (Brașov). Pe județe: 1. Mu
nicipiul București, 2. Brașov, 
3. Prahova.

Ion CODLEANU — coresp.

Gimnastele junioare și-au desemnat campioanele

PROMISIUNI Șl CERTITUDINI PENTRU MAREA PERFORMANTĂ

întreceri disputate in „Cupa Federației" la popice

UN NOU TEST IN VEDEREA
C.M. DE JUNIORI

Voința din Capitală a 
etapa finală (a 3-a) a 
Federației" la popice.

Arena 
găzduit 
„Cupei 
Așa cum se anticipa, întrece
rile decisive au fost viu dis
putate, purtînd amprenta am
biției tinerilor jucători de a se 
număra printre laureați.

La fete, eternul duel Lilia
na Băjenaru — Constanța Nuță 
s-a transformat într-un recital 
al primei sportive, revenirea 
puternică a celei de a doua, 
după 50 de bile, fiind preatîr- 
zie pentru fosta lideră a cla
samentului general. Căderea 
ploieștencei la această Cupă 
poate fi pusă numai pe sea
ma emoției, ea rămîntnd In 
continuare în atenția conduce
rii tehnice a lotului reprezen
tativ de juniori. Cît despre Li
liana Băjenaru, nu putem spu
ne decît că am vrea s-o ve
dem la fel de eficientă și la 
C.M. de la Celje (Iugoslavia), 
din luna mai a anului viitor.

în întrecerea masculină, încă 
din prima serie de jucători.

juniorul Istvan Bor s-a detașat, 
realizînd în final un excelent 
940, care l-a propulsat în frun
tea clasamentului general. E- 
voluînd fără complexe (după 
etapele anterioare ocupa locul 
6) mureșanul și-a etalat cali
tățile, fiind superior colegilor 
lui, atît in manșele .pline", cit 
și la .izolate". Principalii săi 
adversari au făcut totul ca să-l 
întreacă, dar Nicolae Lupu 
(clasat pe locul 2) și Valentin 
Breban (3) au avut surprinză
toare căderi, pierzînd puncte 
prețioase la .izolate".

înainte de a da clasamente
le finale, să notăm că această 
competiție, inițiată de F. R. Po
pice, constituie un bun prilej 
de a testa tinerii susceptibili 
să reprezinte țara noastră în 
concursurile internaționale. De 
altfel, echipele naționale de 
juniori vor întîlni, în depla-

Ion PANA — coresp.

(Continuare In t>aa. a 4-a)

Intr-o organizare ireproșabi
lă, in care s-au implicat toți 
factorii cu atribuții din muni- 
cipitfl Bacău, în orașul de

trepte ale podiumului — Gina 
Gogeau și Grațiela Lazăr (pre
gătite cu competență de Tatia
na Popa și Maria Ferent), gim-

Un „podium' cu mai multe gimnaste talentate de la categoria 
a Il-a: Maria Neculiță, Florentina Cîmpurean. Liliana Precup. 
Nicoieta Toma. Isabela 
stingă la dreapta)

Alexandru st Lavinia Miloșovici (de la
Foto : V. CEPAR —Bacău

vrinceni. Un frumos spectacol 
și o interesantă dispută pentru 
locul I au oferit și concurente
le de la categoria a IlI-a. Cu 
9,70 la sol și 9,675 la paralele, 
Camelia Mîndricel s-a distanțat 
cu ușurință de principalele sale 
adversare, obținînd o meritată 
victorie pentru Petrolul Plo
iești; dub care a promovat pe 
poziția a IV-a o altă gimnastă, 
pe Bianca Ferario. Meritorie, 
deci, munca desfășurată de an
trenorii Rodica și Aurei Lazăr. 
Isabela Lăcătuș, de la CSȘ 
Triumf, s-a clasat pe locul se
cund, grație mai ales bunelor 
prestații de ]a sărituri și sol. 
Deosebit de echilibrată a fost 
lupta pentru intîietate la a 
„II-a“ categorie de clasificare. 
Ia cane nu mai puțin de patru 
concurente aspirau la titlul de 
campioană absolută. Deși a ra
tat la paralele Florentina Cîm
purean de la CSȘ Onești (an
trenori Dorina și Mihai Săndu- 
lescu) le-a devansat, totuși, pe 
Maria Neculiță și Liliana Pre
cup prin notele mai ridicate pe 
cane le-a obținut la sărituri 
(9,65) și sol (9,60). Participare 
mai redusă, din păcate, la cate
goriile I si maestre. Corina 
Iblș (CSȘ Triumf) a readus ta

Bistrița s-a desfășurat, 
.nete săptămini: trecute. 
Concursului Republican al juni
oarelor, competiție care a reu
nit pe cele mai bune gimnaste 
ale țării la toate categoriile de 
clasificare. La categoria a 
IV-a, așa cum se anticipa, s-au 
impus reprezentantele munici
piului Focșani, cu două tinere 
și talentate sportive pe primele

ia fi- 
finala

naște care au etalat remarcabi
le calități tehnice și volitive 
și care promit să aducă noi 
satisfacții iubitorilor de sport

Constantin MACOVEI

(Continuare in nao 2-3)

O inițiativă gâlățeană demnă de interes

SĂPTÂMÎNU, 6-8 ORE DE SPORT PENTRU TOfl!
STEAUA SE MENȚINE LIDERĂ ȘI ÎNAINTEA
ULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI A DE JUDO
Penultima etapă a divizio

narelor A de judo — reunind, 
în Sala Giulești din Capitală, 
14 echipe care au susținut, în 
total, nu mai puțin de 34 de 
partide — a fost dominată de 
Steaua și Dinamo București, pe 
de o parte, șî de un întreg lanț 
de surprize, pe de altă parte.

Cum menționam în avancro
nica noastră atît Steaua, cît și 
Dinamo — care se vor întâlni 
în meci direct la etapa urmă
toare — erau de departe fa
vorite și deci nu se punea pro
blema — în nici unul din me
ciurile pe care le aveau — unor 
eventuale înfrîngerl. Așadar, 
toată atenția celor două va
loroase formații era îndreptată 
spre scorurile finale, singurele

care puteau să schimbe pozi
țiile lor în clasament. In cele 
din urmă. Steaua (antrenori 
Gheorghe Ilie și loan Petrof) 
și Dinamo (Iacob Codrea și 
Constantin Niculae) au obținut 
victorii identice și astfel for
mația din Ghencea își păstrea
ză în continuare poziția de 
lideră.
_ Steaua a întrecut cu scorul 
maxim de 7—0 pe Constructo
rul Miercurea Ciuc, Indepen
dența Sibiu, Politehnica Iași si 
A.S.A. Locomotiva Ploiești, 
pierzînd un singur punct, 6—1, 
în meciul cu Strungul Arad. 
La rîndu-1, Dinamo a învins cu 
7—0 pe Strungul, Constructorul, 
Independența și A.S.A., pier- 
zînd șl ea un punct, 6—1, ta

partida cu Politehnica. Rezulta
tele categorice obținute de cele 
două protagoniste ale competi
ției divizionare sînt suficient 
de concludente și, credm, a- 
mănuntele nu mai prezintă in
teres.

In schimb, multe alte partide 
atît din aceeași grupă, cît și, 
îndeosebi, din cealaltă s-au ri
dicat la nivelul unor adevărate 
derbyurl, asupra cărora trebuie 
să ne oprim, fie și foarte pe 
scurt. Rapid București (antre
nori Mihai Brăileanu și Dorin 
Gavra), deși a concurat acasă,

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. 2-3)

O nouă inițiativă gălățeană 
este pe cale să devină realita
te cotidiană, avînd darul să 
contribuie la dezvoltarea acti
vității sportive de masă In t>- 
nitățile de învățămînt și în în
treprinderile județului. Este 
vorba de punerea în aplicare a 
unei hotărîri a organelor lo
cale, care prevede efectuarea a 
6—8 ore de activitate sportivă 
pe săptămînă (în școli, acest 
volum include și orele prevă
zute în programă). Pînă ta 
prezent hotărîrea s-a concre
tizat în procent de 90 la sută 
în unitățile de învățămînt si de 
circa 10 la sută în întreprin
deri, prin strădaniile unui co
lectiv tehnic format din cadre 
ale Inspectoratului județean de 
învățămînt. Comitetului jude
țean U.T.C., Consiliului jude
țean al organizației pionierilor 
și C.J.E.F.S. Galați.

împreună cu prof. Anca Sar- 
chisian. secretar C.J.E.F.S.. am 
efectuat, în săptămînă 31 oc
tombrie — 6 noiembrie, un raid

prin mai multe unități școla
re. Constatările au fost, ta 
mare parte, pozitive. De pil
dă, am remarcat receptivitatea 
și promptitudinea majorității 
directorilor și profesorilor de 
educație fizică din școlile și li
ceele vizitate față de această 
sarcină, precum și varietatea și 
complexitatea acțiunilor între
prinse, cum ar fi : ștafete apli
cative. inițiere în sporturile 
preferate, drumeții, gimnastică 
aerobică, crosuri, desfășurarea 
cu caracter permanent a cam
pionatelor de casă la atletism, 
șah, tenis de masă și alte jocuri 
sportive. Merită să evidențiem 
munca depusă de profesorii: 
H. Stupu, R. Tănăsanu (Șc. 10), 
D. Dinu (Lie. 1), H. Grozavu, 
C. Brănisteanu (Lie. 7), V. For- 
țu (Lie. 11), I. Mandache (Lie. 
de Marină), Maria Ivanov (Șc. 
25), Nadejda Nedelcu, C. Mus-

T. SIRIOPOL — coresp.

(Continuare în pag. 2-3)



NAȚIONAL LA HALTERE (j) PRIMUL EȘALON LA LUPTE CAMPIOANĂ LA J
Timp de trei zile s-au des

fășurat la Galati întrecerile pe 
echipe la haltere-juniori, care 
au reunit 12 formații din Di
vizii A (110 concurent!) și 18 
forn^ații din Divizia B (125 
concurenți). Lupta pentru ti
tlul «de campioană a tării 
a fost foarte interesantă: 
după prima etapă, desfășurată 
în primăvară. Olimpia Bucu
rești conducea detașat, iar a- 
cum. in clasamentul final, s-a 
situpt pe poziția a IV-a, dato
rită; faptului că doi dintre com- 
ponhnții ei au ieșit din concurs.

Tițlul do campioană a revenit 
echipei STEAUA (antrenori 
Virgil Rociu si Zoro Fiat), 
care a aliniat următorii halte
rofili : Alexandru Irimescu, A- 
drian Jigău, Dumitru Negreanu, 
Paul TorSczkoi. Mitu Gherghi
na, Alexandru Zervo, Nicolae 
Nițu. Attila Feri, Florea Radu 
și Daniel Filip. Remarcabile 
sînt prestațiile formațiilor Va
gonul Arad (antrenori Gh. Bi- 
ris si Pavel Sebeșan) și Rapid 
București (antrenori Gh. Ma- 
noilescu și Gh. Gospodinov). 
Să mai consemnăm promovările 
în prima divizie — Strungul 
Arad (antrenor Nicolae Pătruț) 
si Steagul Roșu Brașov (antre
nori I. Hurgoi și C. Neculai).

Iată clasamentul final pe echi- 
Pef>lvizla A. 1. STEAUA 
16478 p : 2. C.S.M. Va
gonul Arad 15798 p ; 3. Rapid

—--------- TTJCTnBESSȘBCSETT —

IN DIVIZIA A DE BASCHET (f)
La Oradea, in cadrul etapei a 

Vin-a a Diviziei A de baschet fe
minin . METALUL I.M.P.S. SA- 
LONTA CRIȘUL — MOBILA 
C.S.Ș. SATU MARE S3—45 (36—25). 
Joc echilibrat la început, domi
nat apoi de gazde, mai rapide și 
mai eficiente. Au marcat : Leit
ner 14. F’.aundra 12. Putieiu 11, 
Jiroș 8. Guliaș 8. Balogh 8, Ba- 
laj 4. Marthiș. 2, grinda 1 pen
tru învingătoare, resnectiv Szeneș 
23. Chindriș 8, Toth 5, Sziics 5, 
Moldovan 4. Arbitri : I. Geor- 
giu — A. Columban. (Ilie GHIȘA 
— coresp.).

GIMNASTELE JUNIOARE ȘI-AU DESEMNAT CAMPIOANELE
(Urmare din pag. I)

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

autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
C.E.C. in cont pentru autoturism pînă la data de 30 septem
brie 1984 în baza numărului de ordine centralizat pe tară, 
indiferent de magazinul de înscriere, după cum urmează :
• București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în mu

nicipiul București, jud. Giurgiu si Teleorman ;
• Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Argeș. Dîmbovița. Olt. Prahova. Vîlcea :
• Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Prașov. Covasna, Harghita. Mureș :
• Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Bacău, Buzău. Neamț. Vrancea .
• Cluj-Napoca pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

1ud. Cluj :
• Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Botoșani. Iași, Suceava. • Vaslui ;
• Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Arad. Bihor. Timiș :
• Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Alba Caraș-Severin. Hunedoara. Mehedinți. Sibiu :
• Baia Mare pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude

țele Bistrlța-Năsăud. Maramureș. Satu Mare. Sălaj ;
© Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude- 

1 tele Dolj și Gorj ;
• Brăila pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Brăila, Călărași. Constanța. Galați. Ialomița Tulcea.
Magazinele auto I.D.M.S. din toată tara livrează autotu

risme nc-i. cu an de fabricație anterior anului 1987 cumpără
torilor care au banii depuși în cont pentru autoturism ante
rior datei de 31 martie ’.9'’6.

La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte 
în mod ot!iSLtor>j comunicarea cu numărul d = ordine De tară.

AUTOTURISMELE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPĂ
RĂTORILOR C %RE AU BANII DEPUȘI LV C E.C. ÎN CONT 
PENTRU AUTOTURISM ASTEBIOR DATEI DE M SEPTEM
BRIE 1334 PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN TARA.

Vînzăriie se efectuează to tanctie de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui masazfn.

Se. primesc înscrieri prin transfer centra persoanele care RR 
banii depuși la C.E.C. în cont peutru astfel:

Autoturisme OLTCTT CLUB — anterior date! de 31 DECEM- 
brie 1986 •

Autoturisme DACIA 1419 SPCRT — ant rlrr t *1  MAR

actualitate activitatea rodnică 
ce se desfășoară la această uni
tate de performanță bucureștea-

• CtSTÎGlEILE TKAGFRU 
FBOXOESPEES DIN IC NOIEM
BRIE 1988. 12 1 variantă
I00°/n 15806 lei și 6 variante 29*ț> 
a 3952 lei : cat. 3 : MUS variante 
a 3835 lei : can 4 : 52.75 a 749 
lei ; cat. 5 : 156.00 a 233 lei ; cat. 
X : 146.25 a 270 Ici : cat. Z : 2928.75 
a 100 Iei. Renort la cat. 1 : 
112.688 lei.

d Deși rigorile iernii au înce
put să sc facă simțite. sezonul 
fotbalistic este în plină desfășu
rare. O dată cu acesta, continuă 
cu succes șl seria interesantelor
concursuri PRONOSPORT. în a- 
eeeașl notă de Interes care s-a

car; ; 6. Bologna — Lazio ; 7.
Fiorentina — Sampdoria; 8. Ve
rona — Como ; 9. Napoli — Mi
lan : 10. Roma — Torino ; 11.
Avellino — Empoli ; 12. Reggina— 
Catanzaro ; 13. Udinese — Bari.
• Duminică. 27 noiembrie 1988 

este programată și o nouă TRA
GERE LOTO 2. astfel că sfirșitul 
lunii noiembrie se anunță deose
bit de bogat în acțiuni ce pot 
constitui surse de reale satisfacții 
pentru particioanții la sistemele 
noastre. Reamintim că, de fie

TIE 1937
Pentru înscrierea la magazinele auto LD.M-S. *r»  vederea 

cumDărării autoturismului dacia — sotlcftantli se vor me- 
zenta pentru luarea tn ci Menii eon forth arondării teritoriale 
a județelor de domiciliu !a •naear’ne’e auto d*n  prezentul anunț.

Pentru teste tîourfTe de Mdotsutane ARO. pînă la onorarea tu
turor persoanelor din evk5en*a  magazinului auto I.D.M.S. Pitești 
— NU SE FAC TRANSFERURI.

Buc. 14099 p ; 4. Olimpia Buc.
13308 p ; 5. Clujana Cluj-Napoca 
12780 p ; 6. C.S.M. Bistrița 12550 
p ; 7. Chimpex Constanța 12253 
p ; 8. C.S.M. Cluj-Napoca 11622 
p ; 9. Dunărea Galați 11499 p ; 10. 
A.s.A. Tg. Mureș 11173 p ; Au 
retrogradat în Divizia B Cons
tructorul Tg. Mureș și C.S. O- 
nești.

DIVIZIA B. Au promovat tn 
„A" Strungul Arad 11176 șl Stea
gul Roșu Brașov 9121 p. Clasa
mentul în continuare : 3. E- 
lectromotor Timișoara 8853 p ; 
4. Farul Constanța 8813 p ; 5 Pro
gresul Brăila 8545 p ; 6. construc
torul Sibiu 8536 p ; 7. Unirea Al
ba Iulia 5417 p ; 8. T. C. Indus
triale Constanța 5385 p ; 9. Ni- 
colina Iași 5117 p ; 10. C.S.M. 
Reșița 3947 p ; 11. Rapid Oradea 
3901 p • 12. Mașini Unelte Bucu
rești 3646 p ; 13. ABROM Btrlad 
3299 p ; 14 Otelul Galați 2836 p ;
15. Vagonul Arad (II) 2835 p ;
16. Viitorul Cluj-Napoca 2332 p ;
17. Constructorul Tg. Mures (O
1599 p ; 18. Electra Buc. 1594 p.

Primii clasați pe categorii t 52 
kg : B. Biro (A.S.A. Tg. Mureș) 
210 kg, L. Hadade (Strungul A- 
rad) 170 kg, N. Marcu (Chimpex) 
170 kg. M. Ardelean (Electromo
tor Timișoara) 170 kg ; 56 kg : 
A. Sîrbu (Clujana) 230 kg, A. 
Jigău (Steaua) 225 kg, D. Șaraier 
(Nioolina Iași) 210 kg, N. Ursuț 
(A.S.A. Tg. Mureș) 210 kg, 60 kg : 
D. Negreanu (Steaua) 252.5 kg, 
P. Toroczkoi (Steaua) 247.5 kg. 
T. Zbîncă (C.S.M. Bistrița) 232.5 
kg ; 67.5 kg : D. Morar (Vago
nul Arad) 265 kg. F. Popa (Vago
nul Arad) 250 kg. St. Alexan- 
drescu (A.S.A. Tg. Mureș) 260 
kg : 75 kg : N. Nițu (Steaua) 300 
kg. A. Feri (Steaua) 295 kg. M. 
Enacbe (Rapid Buc.) 290 kg ;
52.5 kg : T. Karaffa (C.SAf. Bis
trița) 332,5 kg (rec. juniori n și
187.5 kg rec. juniori n la arun
cat). I. Nicu (Olimpia Buc.) 320 
kg, A. Timar (Clujana) 300 kg ; 
90 kg : A. Mateaș (Vagonul A- 
rad' 367.5 kg. S. Vlad (Rapid 
Buc.) 310 kg. T. Lupaș (Clujana) 
275 kg ; 100 kg : T. Gyurka (Clu
jana) 335 kg D. Filip (Steaua) 
320 kg. I. Oprea (T.C.I.C. C-ța) 
280 kg ; 110 kg : G. Stănilă (E- 
lectromotor Timișoara) 337,5 kg 
(187,5 kg la ..aruncat* • * * * * * — rec. ju
niori ID. Gh. Viragos (Strungul 
Arad) 250 kg : +110 kg : A. Ca
lici (Olimoia Buc.) 360 kg, L. 
Viskl (C.S.M. Cluj-Nap.) 290 kg.

nă (antrenor: Elena Lixandru, 
Eliza Stoica, Ghcorghe Neagu 
și Ștefan Gal), iar Ceci
lia Martinaș (antrenori Eugenia 
Prisecaru și Cornel Agop) și-a 
adjudecat primul loc la maes-

ca

WlIMSIRATU Df SIAI LOTO PPOSOSPOIh WfOPMHlA
remarcat in ultimul timp. Pentru 
amatorii care-și formulează din 
timp opțiunile in ceea ce privește 
oronosticurile (de fapt, experien
ța a arătat că este recomandabilă 
depunerea buletinelor cit mai 
din vreme), redăm mai jos oarti- 
dele care sînt înscrise la con
cursul PRONOSPORT de dumini
că, 27 noiembrie 1983 : 1. F.C. Fa
rul — Univ. Craiova ; 2. S. C. 
Bacău — Sportul Studențesc ; 3. 
F.C. Bihor — F.C. Argeș ; 4. As- 
coli — Pisa ; 5. Atalanta — Pes

Timp de două zile. 
Sala Giulești a fost gazda 
turneelor de baraj pentru evita
rea retrogradării din primul 
eșalon valoric la lupte greco- 
romane și libere. La stilul cla
sic au fost prezente formațiile 
I.M.G. București, Electrometa- 
lurgistul Băilești, Delta Tulcea, 
Crișul Oradea, Minerul Motru 
și Progresul Brăila, iar la „li
bere" au participat opt echipe : 
Mureșul, Constructorul și Voin
ța (toate din Tg. Mureș). Viito
rul Vaslui, URBIS București, 
Metalul Copsa Mică. Voința Rm. 
Vilcea și Precizia Blaj.

Din dorința de a rămîne (sau 
a promova) în cea mai mare 
competiție pe echipe a țării 
participantele au făcut mare ri
sipă de energie, din efortul și 
dorința lor de a învinge reie-

0 INIȚIATIVĂ GĂLĂȚEANĂ
(Urmare din pap. 1)

ca (Șc. 2). C. Dlaconescu, An
gela Carp (Șc. 29), A. Popoiu 
C. Teelu (Șc. 5), V. Popescu 
(Pechea), T. Chir ca (Ivești) 
V. Vintilă (Tg. Bujor), G. Co
lea (Șc. 8 Tecuci), D. Staicu 
(Șc. 6 Tecuci), Victoria Patri- 
chi (Lie. 2 Tecuci), V. Roșu și 
Gh. Mocanii (Lie. 1 Tecuci). In 
contrast cu acești pasionați ai 
sportului școlar se află cadre
le didactice de la Liceul 3 (cu 
6 profesori de educație fizi
că !), Liceul 12 și Școala 19. 
toate din Galați, Școlile L 2, 3 
din Tecuci și cele din comu
nele Rediu, Slobozia Conachi, 
Virlezi sau Drăgușeni, care, din 
comoditate, r.u au realizat o- 
rele suplimentare prevăzute.

înțelegem că orice început 
este greu. Dar. așa după cum 
am constatat, cadrele și activiș
tii care nu s-au închistat în 
rutină, au trecut fără reticen
țe la punerea in aplicare a 
acestei inițiative, conștienți fi
ind de valoarea ei socială 

tre, oferind o meritată satisfac
ție iubitorilor de sport băcă
uani prin frumosul rezultat ob
ținut. *

Rezultate tehnice : categoria a 
IV-a, individual compus : 1. GI
NA GOGEAN (CSS Focșani) 
38,05, 2. Grațiela Lazăr (CSS Foc
șani) 37,473, 3. Angelica Gheor- 
ghe (CSM Baia Mare) 37,425, 4. 
Beata Ghergheli (CSS S. Mare) 
37,30, 5. Ancuța Lopată (CSS Ce
tate Deva) 37,125, 6. Alina Lazăr 
(CSS Timișoara) 37,10 ; primele 
clasate pe aparate : Gina Gogean
— sărituri și sol, Mihaela Obo-
rogeanu (CSS Triumf) — para
lele, Ancuța Lopată — birnă ; 
categoria a Ill-a, individual com
pus : 1. CAMELIA MINDRICEL
(Petrolul Ploiești) 38,362, 2. Isa
bela Lăcătuș (CSS Triumf) 37,90, 
3. Nicuiina Bodoci (CSM Baia 
Mare) 37,712, 4. Bianca Ferario
(Petrolul Ploiești) 37,475, 5. Mi- 
rela Pașca (CSM Baia Mare) 
37,312, 6. Gabriela Ăgache (CSS 1 
Farul C-ța) 37,25 ; primele cla
sate pe aparate : Camelia Mîn- 
dricel — paralele și birnă, Isa
bela Lăcătuș — sărituri, Cătăli
na Ambrozie (CSS 7 Dinamo) — 
sol ; categoria a II-a ; individual 
compus : 1. FLORENTINA CtM- 
PUBEAN (CSS Onești) 38,025. 2. 
Maria Necuiiță (CSS Cetate De
va) 38.00. 3. Liliana Precup (CSM 
Baia Mare) 37.937, 4. Nicoleta To
ma (CSS Triumf) 37,90, 5. Isa
bela Alexandru (CSS 1 Farul 
C-ța) 36.975. 6. Lavinia Miloșo- 
vicl (CSS Cetate Deva) 36,837 : 
primele clasate pe aparate : Ni
coleta Toma — sărituri. Liliana 
Precup — paralele, Florentina 
Cimpurean — birnă, Maria Necu-
liță — sol ; categoria 1. indivi

dual compus : 1. CORINA IBIS 
(CSS Triumf) 38.262. 2. Cristina 
Cretu (CSS 2 Steaua) 38.00. 3. 
Violeta Damian (CSS Onești) 
37.5T7. I. Cori-a Popa (CSS Sibiu) 
36.587. 5. Cristina Oros (CSS 7
Dinamo) S6.575. 6. Magdalena Cer- 
nica (CSS Focșani) 36.362 : pri
mele clasate pe aparate : Cori
na Iblș — birnă și sot, Cristina 
Oros — sărituri. Cristina Crețe
— paralele ; maestre, individual 
compus : 1. CFCTLIA MARTINAS 
<SC Ba~ău> 28 075 2. luliana Fi
lip (CSS Onești) M.050. î. lulia
na loneseu (SC Bacău) 57.88. 4.
Oana Prosie (SC Bacău) 37.25, 5. 
Tabița Vereș (CSS Onești) 37,175, 
C. Vasilica Mavrichl (SC Bacău) 
85,66. 

șind întîlniri interesante, pline 
de spectaculozitate. La această 
reușită au contribuit și noile 
modificări ale regulamentului, 
conform cărora lupta trebuie să 
fie mult mai dinamică și mai 
densă.

Fiind acceptate în Divizia A 
numai primele trei dasate, la 
lupte greco-romane au reușit 
acest lucru formațiile I.M.G. 
București 15 p, Crișul Oradea 
13 p și Electrometalurgistul 
Băilești 11 p. I.M.G. Buc. a ob
ținut următoarele rezultate : 
6—3 cu Băilești, 9—0 cu Tul
cea, 7—3 cu Motru și 5—5 (21— 
19) cu Oradea; Oradea 6—4 cu 
Băilești, 6—4 cu Brăila și 7—3 
cu Tuloea; Băilești — Brăila 
8—2.

La lupte libere, concursul a 
fost mult mai dens și mai so
licitant, în concurs fiind pre
zente opt formații. în cele din 
urmă, Viitorul Vaslui (16 p),
Mureșul Tg. Mureș (16 p) și 
URBIS București 14 p s-au tia- 
sat pe primele trei locuri. Me
rită subliniată frumoasa com
portare a echipei din Vaslui, în
vingătoare in majoritatea par
tidelor susținute: 10—0 cu Me
talul Copsa Mică. 8—2 cu Vo
tata Tg. Mureș. 7—3 cu Con
structorul Tg. Mureș, 6—4 cu 
Mureșul, 8—2 cu Precizia Blaj 
Și 4—6 cu URBIS București.

Florin BRASEA — coresp.

DIVIZIA A
(Urmare dtn pag. 1)

in fața multor suporteri, n-a 
mai reeditat performanța din 
etapele anterioare, în deplasare, 
cind a cîștigat toate partidele. 
De astă dată, garnitura giuleș- 
tear.ă a fost învinsă pentru 
prima cari și trecută, realmen
te, prin mari emoții. în parti
da cu Nitramonia Făgăraș (lo
cul 16 înaintea acestei etape, cu 
numai două victorii din 9 par
tide), nimeni nu ar fi antici
pat înfringerea echipei de pe 
treapta a 3-a a „podiumului", 
Rapid. Și, totuși, așa s-a în- 
timplat. După partidele de la 
primele 4 categorii, scorul era 
3—1 in favoarea formației fă- 
gărășene ! Rapid n-a mai reușit 
decît să egaleze, 3—3, dar a 
pierdut întilnirea la ipponave- 
raj, 1—2. Formația giuleșteană 
a. trecut prin momente dificile 
și în alte două meciuri : cu O- 
țelul Galați („lanterna roșie"), 
3—3 (3—1), iar în întîlnirea cu 
Petrochimistul Pitești a fost 
condusă cu 3—1, obținînd, apoi, 
victoria la limită : 4—3. în nu
mai două din cele 5 partide 
Rapid s-a impus clar : 5—1 cu 
A.S.A. Tg. Mureș și 5—2 cu 
C.S.M. Borzești.

Cine s-ar fi așteptat ca tînă- 
ra formație Petrochimistul (an
trenor Emil Găvănescu), aflată 
pe locul 13 înaintea acestei eta
pe, să „îngenuncheze" pe Dina
mo Brașov (4), 4—3, A.S.A. Tg. 
Mureș (6), 4—2 si pe C.S.M. 
Borzești (7), 3—3 (3—1) ? în
urma acestor surprinzătoare 
succese, echipa piteșteană a 
urcat pe locul 8.

Nitramonia (Gheorghe Gujbă), 
una dintre cele mai vechi di
vizionare și, deopotrivă, apre
ciată pentru prezența sa de ne
numărate ori printre laureate, 
după prețioasa victorie In me
ciul cu Rapid, a reușit să 
treacă — și încă detașat, cu 5—2 
— și de Petrochimistul. Dacă 
Vasile Anton, la „grea", nu 
pierdea prin ippon în tata lui 
Emil Conchi (C.S.M. Borzești) 
și dacă Mihail Iulian, la „ușoa
ră", nu termina la egalitate cu 
Radu Moldovan (A.S.A. Tg. Mu
reș), Nitramonia n-ar fi pier
dut partidele cu C.S.M., ?—3
(1—2) și cu A.S.A. Tg. Mureș, 
2—3. Tot din vina unor judoka 
de la Nitramonia — îndeosebi 
cei de la categoriile mici — 
echipa lor a fost întrecută și 
de Dinamo Brașov : 1—4.

Iată și celelalte rezultate : 
Dinamo Brașov cu C.SJH. 5—0, 
cu Oțelul 7—0 și cu A.S.A. Tg. 
Mureș 5—1 ; Independența (una

care dată, tragerile LOTO 2 se 
soldează cu importante cîștiguri 
în bani și autoturisme, distingîn- 
du-se, totodată, și prin faptul că, 
spre deosebire de alte trageri, a- 
tribuie cîștiguri și pentru NUMAI 
2 NUMERE.
• Desigur că. în această săp- 

tămînă, pe lingă acțiunile sus
menționate mai au loc și tragerile 
obișnuite PRONOEXPRES (mîine, 
miercuri. 23 noiembrie, începînd 
de la ora 15.50, la sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2, București) 
și LOTO (vineri, 25 noiembrie, 
începînd de la aceeași oră și în 
aceeași sală).

în partida linaiâ: București
La sfirșitul săptăminii trecu

te. Sala Sporturilor din Foc
șani a găzduit turneul final al 
Campionatului National de box 
pe echipe rezervat juniorilor. 
După ce joi s-au disputat cele 
două întîlniri semifinale, în 
care formația municipiului 
București a întrecut cu 9—3 pe 
merituoasa calificată în aceas
tă fază — echipa din Salonta. 
iar Craiova a depășit cu 7—5 
selecționata Prahovei, sîmbătă 
seara a avut loc reuniunea fi
nală. S-au întîlnit, firește, ce'.e 
două învingătoare din ajun, re
prezentantele Bucureștiului și 
Craiovei.

Partida a fost atractivă, tine
rii combatanți aruneînd în lup
tă tot potențialul lor fizic și 
cunoștințele tehnico-tactice. Pă
cat că reuniunea a fost urmări
tă numai de aproximativ 150 
de spectatori, boxul nereușind, 
încă, să aibă suficienti simpati- 
zanți la Focșani. Totuși, tine
rii concurenți au luptat cu ar
doare pentru cucerirea titlului 
de campioană, victoria finală 
revenind, cu 7—5, reprezentan
tei Capitalei.

Crai o venii au condus cu 2—0 
după primele două meciuri. 
Lucian Șerb (cat. hîrtie) și 
Daniel Camen (semimuscă) de-

DE JUDO
dintre revelațiile etapei) 4—3 cu 
Politehnica, Strungul șl cu 
Constructorul ; Strungul cu 
A.S.A. Locomotiva 6—1 și cu 
Politehnica 2—4 ; Constructorul 
cu A.S.A. Locomotiva 5—2 si 
cu Politehnica 2—2 (2—1) ; 
C.S.M. — Oțelul (5—2) si 
A.S.A. — Oțelul 5—1.

La sfirșitul acestei săptămîni, 
la Oradea, se vor întîlni cele
lalte 7 divizionare A, a căror 
etapă a fost amînată.
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1. STEAUA 15 15 0 99- 5 15
2. Dinamo Buc. 15 15 0 97- 5 15
3. Rapid Buc. 15 14 1 60-32 14
4. Dinamo Bv. 15 13 2 80-19 13
5. A SA Tg. Mureș 15 9 6 50-44 9
6. Strungul 15 9 6 48-49 9
7. C.S.M. Borzești 15 9 6 45-48 9
8. Petrochimistul 14 7 7 38-52 7
9. „U“ CFR Cj.-N. 10 6 4 37-27 6
10. ,,Poli“ Iași 14 6 8 36-48 6
11. Constr. M. Ciuc 15 6 8 40-54 6
12. Rapid Sinteza 10 5 5 34-27 5
13. Constr. Alba 10 5 5 27-38 5
14. Nitramonia 14 4 10 37-47 4
15. Independența 14 4 10 29-65 4
16. fci Oradea 10 3 7 33-30 3
17. Carpati Mîrșa 9 3 6 20-36 3
18. Danubiana 9 2 7 19-40 2
19. A.S.A. Locom. 14 1 13 22-73 1
20. Rulmentul 10 0 10 9-57 0
21. Oțelul Galați 14 0 14 15-78 0
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0 INVITAȚIE PERMANENTĂ: B

O cură de sănătate la Băile Felix nu 
de sezon pentru simplul motiv că aici 
condițiile unui sejur agreabil indiferent 
în construiția hotelurilor sînt încorpor 
mentație publică, săli de agrement și, 
de tratament.

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

factori naturali de cură importanți în viri 
rarea afecțiunilor reumatismale, neurolr 
bolilor metabolice și de nutriție.

• posibilități de excursii și agrement.
Important de știut. în această perioac 

ceri de tarife ; plecări în orice zi solicit 
zare pe perioade mai mari sau mai mi 
18 zile.

Biletele se obțin de la agențiile oficiil 
rism și ale I.T.H.R. București, precum • 
sindicatelor din întreprinderi și instituții;

■țjimiiniiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 

| VĂ AȘTEPTĂM IĂ BĂILE
• Stațiune balneoclimaterică in județul C 

& cută din antichitate pentru valorileJțerapet 
Ș termale :
§ • Factori naturali de cură deosebit de
§ sau ameliorării în principal a afecțiunilor 
Ș tor. sistemului nervos peril jrlc șl aparatu 
& • Cura profilactică activă aplicată eu su<
Ș lane :
& • Aerolonizarea negativă ca la 3000 m
ș 0 Hoteluri cu baze proprii de tratament 
§ diferite proceduri medicale eficient*,  lndlf<
5 temperatură specifice perioadei toamnă-iarn
§ 0 Numeroase posibilități de petrecere pl
§ a timpului liber (club, cinema, piscine, salt 
§ dlcaiă. jocuri mecanice, biliard, minibowling 
fe 0 Drumeții montane șl excursii in împr 
§ etc
§ De reținut
§ — în această perioadă se acordă reduceri
§ — plecări in orice zi solicitată de turiști
6 — cazare pe perioade mai mari sau mai 
§ 18 zile.
§ Biletele se obțin de la agențiile Oficiilor 
§ filialele I.T.H.R. București și de la comite 
fe întreprinderi.
§
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de la 11 metri și că, timp de 
aproape o jumătate de oră, a 
evoluat în superioritate nume
rică, F.C. Olt nu a reușit să 
înscrie punctul victoriei. Și n-a 
reușit, îndeosebi din vina unora 
dintre jucătorii ei, mai ales a 
celor din liniile din fața (M, 
Popescu, Eftimie, Pistol, Turcu, 
Craiu) care au atacat fără a- 
plombul și forța necesare, fără 
claritate, precipitat, și au ratat 
din situații favorabile. șutind 
adesea imprecis. Așa cum Tur
cu a făcut-o chiar și la execu
tarea penaltyului, cînd a șutat 
puternic cu ristul. trimițînd 
mingea peste poarta apărată de 
Polgar.

După jocul bun și succesul 
dar din partida cu Corvinul, 
ultimele două evoluții ale echi
pei F.C. Olt. de la Tg. Mureș și 
cea de sîmbătă. cu F.C.M. Bra
șov, au Înregistrat un evident 
pas înapoi. Echipa are Insă su
ficiente resurse pentru reveni
rea la nivelul de comportare 
așteptat, fiind necesare însă o 
mai puternică mobilizare. o 
mai mare angajare și dăruire 
în joc a celor ce-i poartă cu
lorile, ca și o efectivă Îmbună
tățire a jocului sub aspect o feri
ri v.

Constantin FIRANESCU

După meciurile juniorilor II cu echipa Cehoslovaciei

PALMARES PROMIȚĂTOR, CERTITUDINI,cu succes la arma contraatacu
lui, care le-a adus prețiosul gol. 
egalizator și putea să le facili
teze chiar victoria. în plus, 
brașovenii au meritul de a fi 
reușit să facă față handicapu
lui produs prin eliminarea din 
joc a lui Cigan, strîngîndu-și 
rindurile pentru a rezista în ul
tima treime a meciului accen
tuatei dominări exercitată de 
echipa adversă.

In ceea ce o privește, deși a 
beneficiat în acest, meci de o 
conjunctură deosebit de favo
rabilă pentru a obține victoria, 
echipa locală s-a văzut nevoită 
în cele din urmă să se mulțu
mească cu un rezultat de ega
litate, care-i mărește pasivul în 
„clasamentul adevărului". In
tr-adevăr, cu toate că a avut 
în majoritatea timpului iniția
tiva în joc, că a întreprins nu
meroase acțiuni ofensive, că a 
fost net superioară în raportul 
șuturilor și al cornerelor, că 
și-a creat destule ocazii de gol, 
că a beneficiat și de o lovitură

în „clasa- 
prezentin- 
nesatisfă- 
în etapa 

și F.C.M. 
Brașov și-au dorit reabilitarea 
în partida disputată sîmbătă la 
Scomicești. A reușit-o, în prin
cipal, echipa oaspete, care și-a 
recuperat punctul pierdut pe 
propriul teren în meciul cu U- 
n’versitatea Craiova și poate 
aștepta acum ceva mai liniștită 
dificila confruntare de dumini
că, de la Brașov, cu fruntașa 
clasamentului. Dinamo. Elevii 
antrenorilor C. Ștefănescu și 
D. Anescu au aplicat destul de 
bine lecția jocului în deplasa
re, apărîndu-se cu fermitate 
(ce-i drept, șl cu prețul cam 
multor faulturi), dar și cu calm 
(Șulea — vinovat involuntar la 
golul primit — evoluînd cu 

-aplomb pe postul de libero și 
dirijîndu-și cu brio coechipierii 
din sistemul defensiv), fără a 
se cantona în propria jumăta
te de teren, dimpotrivă apelînd

j cu minus 
_ ______  adevărului",

du-se după evoluții 
Icătoare și rezultate

■ precedentă, F.C. Olt
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DAR... SELECȚIA CONTINUĂ

ÎNAINTE Șl DUPĂ GOLUL LUI DAMASCHIN II
Pe gazonul unuia dintre oele 

mai vechi stadioane din țară, 
„Giuleștiul", s-a disputat o parti
dă frumoasă prin asprimea due
lurilor, prin faptul că scorul a 
rămas minim (și oricînd s-ar fi 
putut întimpla... neprevăzutul), 
prin dirzenia și efortul nedră
muit ale tuturor jucătorilor. 
Spre deosebire de alte parti
de. elevii antrenorului Ion 
Motroc au forțat aproape tot 
timpul „reduta" băcăuană. Și, 
pînâ la urmă, giuleștenii și-au 
văzut încununate eforturile, go
lul lui Damaschin II apărînd în 
momentul cel mai favorabil, 
înainte ca nervozitatea 
cauza scurgerii timpului) 
apără în rindurile lor.

De partea cealaltă, Sport Club , 
— echipa pregătită de multă 
vreme de „cuplul" Nicolae Vă- 
tafu și Ion Muntcanu — ni s-a 
înfățișat sub două aspecte. Mai 
întîi ca un „11“ care știe să a- 
plice un marcaj foarte sever, 
dar fără să degenereze în joc 
dur. Multe minute la rînd, 
Ciolponea și Damaschin II au 
simtit _ cleștele aspru al acestui 
marcaj, de puține ori reușind 
atît di, cit și coechipierii lor 
să-și creeze situații de gol. 
După ce s-a deschis scorul, for
mația băcăuană a schimbat, fi
rește, registrul tactic, avansînd 
treptat, cu toate liniile, spre 
jumătatea adversă, amenințind 
poarta lui Toader. De altfel, ra
portul cornerelor i-a fost favo
rabil (6—2), iar dintr-o astfel 
de lovitură liberă, oaspeții erau 
gata-gata să egaleze. Poate — 
oa o supoziție, desigur — dacă 
ar fi abordat partida în manie-

ra de „după gol“, altul ar ti 
fost bilanțul băcăuanilor după 
confruntarea din Giulești.

Oricum, dincolo de modul 
cum au jucat cele două forma-

ÎSM :'W

ții, dincolo de scorul înregis
trat, pe stadionul de lingă Po
dul Grant s-a desfășurat o par
tidă aspră, tipică de campionat, 
interesantă de urmărit, cum am 
dori să vedem etapă de etapă, 
peste tot in Divizia A.

Luurențiu DUMITRESCU

Cu toată opoziția lui Ciudin (căzut), Damaschin II (in centrul 
imaginii) înscrie singurul gol al partidei Rapid — S.C. Bacău 

Foto : Nicolae PROFIR

Săptămina trecută, reprezen
tativa noastră de juniori 
U.E.F.A. ’91 a susținut o dublă 
întîlnire de verificare cu for
mația similară a Cehoslovaciei. 
După cum se știe, și pe tere
nul din Alba-Iulia, și pe acela 
din Aiud, „tricolorii" au cîștigat 
cu același scor, (2—1), rezulta
te eare întregesc promițător 
micul palmares al acestei echi
pe (doar două întilniri anteri
oare, în vară, tot pe teren pro
priu, ciștigate cu 2—1 și 3—1 
in fața U.R.S.S.-uIui).

Două elemente ni se par 
precumpănitoare la o punere 
sub lupă a celor două parti
de cu care juniorii ’91 și-au în- 
cbeiat un sezon sumar, dar 
fructuos : o lăudabilă capacita
te de mobilizare colectivă și 
profilarea citorva individuali
tăți, care, pină la intrezăritul 
aport la completarea capitalu
lui valoric al fotbalului nostru, 
iși au un rol decisiv la buna 
prestație a „naționalei" din ca
re fac parte. Mobilizarea de 
care vorbim s-a declanșat tu 
ambele partide. Echipa a avut 
nevoie de amenințarea tabelei 
de marcaj pentru ca „valul" să 
se stîrnească, să crească, să 
măture apoi totul în cale. Cum 
și in prima, și în a doua întîl
nire, oaspeții au fost aceia ca
re au deschis scorul, departe de 
a dezarma, juniorii noștri, ca 
la un semnal numai de ei au
zit, s-au lansat imediat în a- 
tacuri susținute, copleșîndu-șî 
partenerii prin angajament fi
zic, dîrzenie și o vizibilă do
rință de victorie. Aceste 
atuuri fizice și morale, înge- 
mănîndu-se, s-au constituit In
tr-un argument, împotriva că
ruia, mai rafinata (tehnic) echi
pă vizitatoare n-a mai avut nici 
un ...contra argument. Din fe
ricire, la această stare de spi
rit s-au conectat nu numai „ba-

tailleurii" echipei, ci și perso
nalitățile in devenire, jucătorii 
cu bagaj tehnic vizibil și cu o 
maturitate tactică pe cale de a 
se închega. In ambele meciuri 
ei au fost „catalizatorii" echi
pei, ordonînd niște eforturi, 
altfel generoase, care s-ar fi 
putut risipi, fără strădania lor. 
Primul dintre ei ar fi Stingă, 
„mijlocașul-liliput" provenit din 
școala craioveană, abil și tena
ce, cu vedere periferică, dispe
cerul întregii formații. I se a- 
13tură ieșeanul Zară, fotbalist 
polivalent, care poate evolua cu 
aoeîași dezinvoltură pe postu
rile mijlocașului ofensiv. ale 
extremei dreapta sau ale fun
dașului lateral dreapta. Ceea ce 
poate impresiona la Zară este 
ușurința cu care se deplasează 
în teren, viteza considerabilă 
cu mingea la picior, „sporul" 
cert în tot ceea ce întreprinde 
datorat unei însușiri speciale 
care-i conferă, parcă, o superio
ritate proprie asunra legii gra
vitației. „Tertetul" se încheie 
cu atacantul Moldovan din Bis
trița, jucător .sobru, care se 
înhamă la ambele faze aleme-' 
ciului. ’ calm și hotărit Ia fina
lizare.

Ne oprim deocamdată, aici, cu 
analizarea acestei echipe che
mate să ne reprezinte la viito
rul Campionat European al ju
niorilor II. Antrenorii Gh. Ola 
și I. Pătrașcu („statul major") 
este completat de medicul Pom- 
piliu Popescu și masorul Dan 
Beștoiu) se pot, deocamdată, fe
licita pentru palmares, o cor
tină frumoasă care nu le poa
te ascunde, insă, grijile răma
se (este programată o nouă 
selecție pentru completarea 
citorva posturi deficitare). Dar 
despre ele, într-o „revenire" vi
itoare.

Ion CUPEN

VICTORIA E DECISĂ
(Urmare din pag 1)

tim meci de verificare. De la 
care a lipsit, pentru-că va lipsi 
și mîine (cumul de cartonașe), 
fundașul central Mi rea. în vede
rea înlocuirii lui, FI. Halagian 
a încercat mai multe variante 
(cu Ursu, cu Bălan, cu D. Da
niel), urmînd să se decidă, din 
cite am înțeles, în dimineața 
partidei. Alțl cîțiva jucători, 
între care C. Solomon, Culcear 
și Țîră, acuză ușoare contuzii, 
depunîndu-se eforturi 
completa lor recuperare, 
amănunte, in ediția 
a ziarului.

Meciul Victoria — 
începe, pe stadionul 
de la ora 14 
de o brigadă 
chez Arminîo 
Gonzaîez și 
linie. Delegat 
her Schneider

pentru
Noi 

de mîine

Turun va 
_ Victoria", 
fi arbitratși va

din Spania: San
ia centru, Jose 

Brito Arceo la
U.E.F.A.: Gfint- 
(R.D.G.).

Fentru meciul Victoria — 
T Ps. Turku, biletele se 
află în vinzare Ia casele 
stadionului „Dinamo". Sînt 
valabile legitimațiile-a- 
bonament de culoare roșie 
și verde, eliberate de 
C.N.E.F.S. Celelalte legiti
mații trebuie înro'lte de 
tictiete, distribuite la se
diul asociației Victoria

SERIA I
Constructorul Lași — Metalul 

Rădăuți 1—1 (1—0), C.SJ4. Buce- 
cea — Steaua Minerul V. Dornei
1— 0 (0—0), Minerul Gura Humo
rului — Metalul Roman 4—1 
(2—1), Metalul Botoșani — FOE
TUS Iași 5—1 (4—0), Laminorul
Roman — Avîntul Frasin 4—1 
(1—0), Foresta Fălticenii — Car
pați Gălănești 3—0 (0—0), Ceta
tea Tg. Neamț — I.T.A. Celulo
za P. Neamț 2—1 (1—0), Zimbrul 
Șiret — Aurora Tg. Frumos 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a ^£ill-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 21 p 
(24—4), 2. Foresta Fălticeni 17 p 
(24—10) 3. Cetatea Tg. Neamț 17
p (25—12)... pe ultimele locuri : 
15. Avîntul Frasin 8 p (27—28), 
10. Celuloza P. Neamț 4 p (9—27).

SERIA A II-a
MECON Mun. Gh. Gheorghiu- 

Dej — Gloria C.F.R. Galați i—3 
(0—1), Textila Buhuși — Viitorul 
Vaslui 0—0, Unirea Negrești — 
Minerul Comănești 2—1 (1—0),
Steaua Mecanica Huși — Petrolul 
Moinești 2—0 (2—0). Mecamica 
Vaslui — Victoria C.F.R. Tecuci 
3—0 (1—0), Șantierul Naval Ga
lați _ c.S.M. Borzești 1—Q 
(1—0), Știința NAVROM Galați
— Proletarul Bacău 1—0 (1—0), 
Mecano Sport Galați — Partiza
nul Bacău 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 20 p (33—8), 2.
Viitorul Vaslui 19 p (35—15), 3.
Mecanica Huși 17 p (26—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Șantie
rul Naval Galați 7 p (11—20), 16. 
Mecano Sport Galați 7 p (19—30).

SERIA A III-a
Hidrotehnica Buzău — Victoria 

Țăndărei 8—0 (3—0), Foresta Gu- 
gești — Olimpia Hm. Sărat 0—2 
(0—2), Petrolul Ianca Brăila — 
Granitul Babadag 5—0 (3—0), Pe
trolul Berea — Laminorul Bră
ila 5—0 (2—0) A.S.A. Buzău — 
Arrubium Măcin 3—0 (2—0), Pro
gresul Isaccea — Chimia Buzău
2— 1 (2—0) S.N. C.S.S. Tulcea — 
Celuloza Adj ud 2—1 (2—1), Auto
buzul Voința Odobești — C. S. 
Progresul Brăila 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 22 p (25-1), 2. C.S. 
Progresul Brăila 18 p (25—12), 3. 
Autobuzul Odobești 16 p (15—20)... 
pe ultimele locuri : 15. Granitul
Babadag 8 p (10—27). 16. Lamino
rul Brăila 6 p (12—30).

SERIA A IV-a
Montana Sinaia — Portul Cons

tanta 4—1 (2—1). Petrolul Băicoi
— S.N. Oltenița 3—0 (1—0), ISCIP 
Ulmeni — Unirea Slobozia 0—2

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a
(0—1) ; CONPREF Constanța — 
Unirea Cimpina 2—1 (1—0), Olim
pia Slobozia — Unirea Urzicenl 
4—1 (2—0), Victoria Floreștd — 
Victoria Munteni Buzău 5—1
(3—0), Progresul C.S.S. Medgidia
— Viitorul Chirnogi 2—0 (2—0). 
Voința I.C.S. Medgidia — Victo
ria Lehllu 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 21 p (33—7), 2. Mon
tana Sinaia 20 p (37—11), 3. Pro
gresul Medgidia 19 p (23—15)... 
pe ultimele locuri : 15. Viitorul 
Chirnogi 7 p (14—46), 15. Victo
ria Munteni Buzău 2 p (9—47) — 
din 12 jocuri.

SERIA A V-a
A.S. Dunăreană Giurgiu — I.M.G. 

București 1—0 (0—0), ROVA Ro
șiori — Danubiana București 4—2 
(2—0), Metalul București — 
Petrolul Poeni 11—1 (6—0), ME
CON București — Viscolii Bucu
rești 2—0 (2—0). Automatica Bu
curești — C.F.R. B.T.A. Bucu
rești 1—0 (0—0), Unirea Alexan
dria — Autobuzul București 3—1 
(2—1) A.S.T.C București — Chi
mia Tr. Măgurele 2—0 (0—0).
F.C.M. Victoria Giurgiu — Petro
lul Roata de Jos 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 20 p (28—9), 2. 
Victoria Giurgiu 19 p (23—6), 3.
Autobuzul București 18 p (25—9)... 
pe ultimele locuri : 14. Petrolul 
Roata d» Jos 8 d (21—30). 15. Da
nubiana București 8 p (17—37), 
16. Petrolul Poeni 1 p (4—61).

SERIA A VI-a
Metalul Fillpești — Forestierul 

Băbeni6—0 (2—0), Electrica Titu — 
Mecanica Fină București 1—1 (0—0), 
Minerul Sotînga — IUPS Chitila 
3—1 (2—0), Tehnometal București
— Unirea Pitești 3—1 (1—0), Pro
gresul Energia București — Mus
celul Cîmpulung 2—1 (2—0),
A.S.A. Chimia Brazi — Minerul 
Filipești 1—0 (1—0). Electronistul 
Curtea de Argeș — Cimentul Fi
eni 2—o (0—0), Avicola Crevedia
— Electrica Fieni 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 21 P 
(22—7), 2. Chimia Brazi 16 p 
(20—10), 3. Muscelul Cîmnulung 15 p 
(20—15), 4. Tehnometal București 

15 p (18—2D... pe ultimele lo
curi : 14. Electrica Fieni 8 p
(13—23) 15. Forestierul Biberii 8
p (14—29) 16. Cimentul Fieni 7
D (11—251

SERIA A Vil-a
Mecanizatorul Simian — Minerul 

Mătăsuri 2—0 (1—0), D'erna Or

șova — Constructorul Șoimii Cra
iova 3—1 (1—1). Termoconstructo- 
ml Drobeta Tr. Severin — Spar
tul Muncitoresc Drăgăneștl Olt 
3—0 (2—0). Petrolul Tlclend — Pe
trolul Stoina 1—0 (0—0), Dada 
Coz ia Căllmăneștl — I.O.B. Balș
3— 2 (0—1). Constructorul T.C.L
Craiova — Recolta stolcăneștl
4— 0 (0—0), Progresul Băilești —
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0), Vi
itorul C.S.S. Drăgășanl — Pro
gresul Corabia 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CONS
TRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 18 
p (27—7), 2. Dacia Călimănești 
17 p (21—13), 3. Viitorul Drăgă
șanl 14 p (19—14), 4. Progresul
Băilești 14 p (18—15)... pe ultime
le locuri : 15. Recolta Stoicănești 
10 p (17—32), 16. Minerul Mătă- 
sari 9 p (14—29).
x SERIA A VlII-a

C.SJd. Lugoj — A.S. Sînmarti- 
»ul Slrbesc 6—0 (2—0), Vagonul 
Arad — Energia Auto Timișoara 
4—1 (3—0). P.trolul Arad — C.F.R. 
Victoria Caransebeș 4—0 (1—0), 
U.M. Timișoara — Motorul l.M.A. 
Arad 3—1 (2—1), Strungul Chlșl- 
nău Criș — Minerul Oravlța 3—1 
(3—1), C.S.M. Caransebeș — Mi
nerul Moldova Nouă 1—0 (0—0), 
Unirea Sînnicolau — Unirea 
Tomnatic 3—1 (1—0), Minerul A- 
nina — Automecanica Reșița 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 22 p (45—18), 3. 
C.S.M. Lugoj 19 p (34—12), 3. Mi
nerul Moldova Nouă 14 p (24—14). 
4. Energia Timișoara 14 p 
(23—20)... pe ultimele locuri : 14. 
Automeeaniica Reșița 9 p (13—17), 
15. C.F.R. Caransebeș 9 p 
(111—42), 18 Minerul Oravița 7 p 
(14—30).

SERIA A IX-a
Aurul Brad — Mureșul Explo

rări Deva 1—3 (0—0), C.F.R. Si- 
meria — Retezatul Hațeg 1—0 
(0—0). Minerul Știința Vulcan — 
C.S.U. Mecanica Sibiu 1—0 (0—0), 
Textila Cisnădie — Carpați Agni
ta 4—1 (2—0) I.P.A. Sibiu — Me
talul Aiud 4—2 (2-1), Carpați 
Mîrșa — Minerul Lupeni 1—1 
(0—0), Automecanica Mediaș — 
Metalurgistul Cugir 2—2 (1—1),
Șoimii Lipova — Energia Săselori 
3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 21 P (28—6), 2. Meta
lurgistul Cugir 21 p (23—10), 3.
Auruil Brad 16 p (32—14)... pe 
ultimele locuri : 15. Retezatul
Hațeg 9 C (15—20), 16. Carpați 
Agnita 9 p (20-33).

SERIA A X-a
Metalul Sighișoara — Precizia 

Săcele 2—2 (1—1), Electro Sf. 
Gheorghe — Rapid Miercurea Ciuc 
1—0 (0—0). Minerul Bălan — 
Progresul Odorhei 1—0 (0—0). ci
mentul Hoghiz — Minerul Bara- 
olt 3—4 (1—4) Nitramonla Făgă
raș — Relonul Sâvinești 5—1 
(1—0), Unirea Cristur — IMASA 
Sf. Gheorghe 1—1 (1—0), Viitorul 
Gheorgheni — Carpați Covasna 
9—0 (6—0). Carpați Brașov —
Metalul Tg. Secuiesc 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 20 p (26—8). 2. 
Electro St. Gheorghe 18 p (16—8), 
3. Viitorul Ghsorghenâ 17 p 
(30—11)... pe ultimele locuri : 15. 

Metalul Tg. Secuiesc 9 p (20—24), 
16. Cimentul Hoghiz 6 p (13—42).

SERIA A Xl-a
C U.G. Cluj-Napoca — IZOMAT 

Șimleul Silvaniei 3—0 (1—0). Mu
reșul Luduș — Sticla Arleșul
Turda 1—0 (1—0) Laminorul Vic
toria Zalău — Chimia Năsâud
4—1 (1—0). Olimpia Gherla —
Laminorul 
Mecanica 
Slrmet C. 
cui Ursu Sovata 
-Cluj-Napoca l

(2—0)7 "Mi'neruî Sărmășag — 
Oțelul Reghin 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL SARMAȘAG 17 p (18—7), 2. 
Mureșul Luduș 17 p (16—9), 3.
C.U.G. Clu1-Napoca 15 p (26—13), 
4. Steaua C.F.R. Clui-Nanoca 15 p 
(Î2—13)... pe ultimele locuri : 14. 
Metalul Reghin 11 p (16—19). 15.
Lacul Ursu Sovata 11 P C3—32). 
18. Laminorul Bedean 10 p (14—26)

Beclean 3—1 (1—0).
Bistrița — Industria 

Turzil 2—0 (2—0), La- 
i — Steaua C.F.R.

__ _ 0—0, Metaloteh- 
ndca Tg. Mureș — Metalul Reghin

SERIA A XII-a
Someșul Satu Mars

—oțelul Oraș Dr. Petru Groza 
3—1 (3—0) Minerul Bălța —
Voința Oradea 1—0 (1—5), Victo
ria Cărei — Chimia TSșnad 3—0 
(1—Ș), înfrățirea Oradea r- Mi
nerul — . .
Turț
Minerul Baia 
Baia Mare 
Șunculuș — 
(2-0). -

Pe primele 
SATU MARE 
șui Negrești _. . . 
nerul Baia Sprie 14 p (28—16)...' 
pe ultimie locuri 1 14. CUPROM
Bata Mare 11 p (16—25). 15. Glo
ria Beiuș 11 p (18—28). 16 Chimia 
Tășnad 10 p (11—22).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respec
tive.

_____ Gloria
Beiuș 5—0 (1—0). Oașul Negrești

(3—0) Minerul^
_  Chimia Tășnad 3—0 

mirățirea Orâvrcâ "=” Ml- 
Borșa 1-1 (0-1). Minerul 

CI.L. Stghet 1—5 f#—W- 
Sprie - CUPROM 

4—0 (2—0). Minerul 
Bradul Vlșeu 4—0

locuri : 1. SOMEȘUL
19 p (34—12), 2. Oa-
15 n (28—26). 3. Mi-



ÎN PERSPECTIVA C.E. DE HOCHEI - JUNIORI „AMICALE"

SE PROFILEAZĂ O EORMAJIE COMPEIITIVÂ
După cum se știe, reprezen

tativa de juniori a României a 
obținut un rezultat bun și la 
ediția din acest an a „Turneu
lui Prietenia" la hochei, desfă
șurat zilele trecute în Ceho
slovacia, ocupînd (ca și în țara 
noastră, în ediția trecută) locul 
al IlI-lea, după puternicele for
mații ale Uniunii Sovietice și 
Cehoslovaciei. L-am întllnlt pe 
antrenorul secund, Remus Bia- 
nu, la patinoarul „23 August", 
la puțin timp după sosire, și 
l-am. invitat să ne dea amă
nunte despre comportarea ho- 

- cheiștilor juniori pe care îi pre
gătește împreună cu antrenorul 
principal Stelian Kusu.

.Am făcut parte din aoeeași 
grupă cu formațiile țării gazdă, 
ale R.P.D. Coreene și Bulgariei. 
La 8 ore de la sosire, în noaptea 
precedentă începerii competiți
ei. reprezentativa noastră a În
vins, reamintesc, cu 5—3 echi
pa R.P.D. Coreene, apoi cu 7—1 
pe cea a Bulgariei șl am pier
dut CU 0—16 partida cu Ceho
slovacia. Ne-am calificat, ast
fel. în turneul final pentru 
locurile 1—4. împreună cu 
Cehoslovacia, cîștigâtoarea gru
pei, din grupa cealaltă intrind 
formațiile Uniunii Sovietice și 
R.D. Germane. Am cîștigat, 
cum de asemenea știți, cu 3—1 
partida cu juniorii din R. D. 
Germană și astfel ne-am riști - 
gat locul III în clasamentul fi
nal, în partida cu formația U- 
niunii Sovietice rezultatul fi
ind 0—16.

La această ediție a «Turneu
lui Prietenia» am aliniat o re
prezentativă de juniori în care 
au mai rămas doar 7 din ju
cătorii participant! la «europe
ne*.  Depășind vîrsta, ceilalți au 
fost promovați în selecționata 
de tineret. Cum era și firesc, 
cei 7 (D. Gabriel, Z. Boda, L. 
Rokaly, C. Stoica. C. Csiki, A. 
Ralia șl V. Toader) au dus 
greul, dar împreună cu colegul 
Stelian Rusu am fost satisfăcut! 
de modul cum s-au integrat în 
lot juniorii A. Ladai și V. Za- 
haria — portari, ca și jucătorii

de cimp M. Moraru, R. Csergo, 
D. Catană, C. Zapșa, A. Baroti, 
M. Biro, C. Borodi, G. Berdilă, 
I. Stănici și A, Șotron și spe
răm să facem o reprezentativă 
competitivă pentru viitoarele 
campionate europene. întregul 
efectiv deplasat la «Turneul 
Prietenia» a jucat cu dăruire, a 
dat fiecare cit a putut pentru 
buna reprezentare a hocheiului 
nostru, s-a prezentat ca o ade
vărată familie. Măsura posibi
lităților au dat-o băieții noștri 
în partida cu formația R. D. 
Germane, hotărâtoare pentru 
riștigarea poziției a III-a în 
clasamentul final: 1. U.R.S.S., 2. 
R.S. Cehoslovacă, 
4. R.D. Germană, 
R.P.D. Coreeană, 
Bulgaria.

In Încheiere aș 
ționez aprecierile 
care s-a bucurat 
tru internațional Florin Guber- 
nn, delegat numai la centru in 
patru partide importante”. 
(M.C.).

3. ROMANIA.
5. Polonia, 6.

7. Ungaria, 8.

dori să men- 
favocablle de 
arbitrul noa-

INTERNAȚIONALE

DE ? HANDBAL (j)
ROMANIA — R. D. GERMANA 

21—20 (11-11) șl 20-17 (14-10).
In Sala Sporturilor din Rm. 

Vîlcea s-a desfășurat slmbătă și 
duminică dubla întîlrdre de 
handbal junioare dintre echipele 
reprezentative ale României și 
R. D. Germane. în ambele partide 
victoria a revenit formației noas
tre : 21—20 (11—11) șl 20—17 (14— 
10). In fața unor adversare atle
tice. cu o aoărare agresivă, ju
nioarele 
puncteze 
cheie ale meciurilor. Dacă in pri
ma întilnire româncele au jucat 
oarecum crispat. In cea de a do
ua ele au oferit faze de bună ca
ntate.

Au Înscris : Iacob t+5, Apos
tol 1+0. Wagner 3+L Stoenescu, 
4+2. Borș 7+3, Constantinescu 
3+2, respectiv Ohlmann 3+0, 
Bohleder 3+L Sacher 1+0, Puls 
1+0, Richter 5+6. K. Schultz 2-0. 
Blonsky 2+0. Reinardt 3+2, Fiel- 
haner 0+2, Hetaett 3+1. Padberg 
3+2. D. Schultz 0+2. Au condus 
arbitra bulgari B. Petkov, s. Sa- 
ev. (Dragomir BOȘLANU, cocesp)

OLIMPIADA
ATENA, 21 (Agerpres), In run

da a 7-a a Olimpiadei de șah 
s-au Înregistrat următoarele re
zultate : feminin : URSS — 2LF. 
Germania 3—9 ; Polonia — Anglia 
3—0 ; România — Spania 1.3—1.3; 
RJ>. Chineză — SUA 1,5—14 î 
Cuba — Suedia 1,3—1.5 ; Bul
garia — Danemarca 2,5—3.5 ; 
Cehoslovacia — Grecia 2—1 ; In
dia — Finlanda 3—0 ; Argentina 
— Indonezia 1,5—0,3 (1) ; Iugo-

noastre ah reușit să 
decisiv in momentele

DE ȘAH
slavia — Ungaria 2—1 ; Masculin : 
URSS — Suedia 2—2 ; Iugoslavia 
— Bulgaria 2—1 (1) ; R.D. Germa
nă — SUA 2—2 ; România — 
Finlanda 2,2—0.5 ; Cuba — Islan
da 2—1 (1) ; Olanda — R.P. Chi
neză 2.5—1,1 ; Flllpine — Spania 
2,1—1,2 ; Cehoslovacia — Grecia 
2.5—1,3 ; India — Anglia 2—1 fi); 
Ungaria — Indonezia 2—1 ; R.F. 
Germania — Polonia 4—0 ; Nor
vegia — Austria 3—1.

„CUPA MONDIALĂ" LA SCHI ALPIN
„Cupa Mondială" la schi alpin 

ediția 1988/89 va debuta peste 
cîteva zile și pe continentul eu
ropean, o dată cu reuniunea de 
la Leș Menires și Val Thorens, 
ambele stațiuni alpine de iarnă

din Franța. Băieții se vor între
ce in cadrul unei probe de sla
lom uriaș și a alteia de super 
uriaș, iar fetele vor debuta in 
aceleași concursuri, la datele de 
26—29 noiembrie.

CONGRESUL
„CUPA FEDERAȚIEI" LA POPICE

Un nao D

sare, selecționatele similare ale 
R. D. Germane în ultima de
cadă a acestei luni.

CLASAMENT FINAL — ju
nioare : 1. Liliana Băjenaru
(Voința București) — total 1290 
(461 în ultima etapă), 2. Con
stanța Nuță (Voința Ploiești) — 
1243 (405), 3. Lica Ștefan (Vo
ința Galați) — 1234 (427), 4. 
Florentina Dumitru (Olimpia 
București) — 1224 (426), 5. Da
niela Rolea (Laromet Bucu
rești) — 1221 (430). 6. Katalin 
Lukacs (Voința Sănătatea O- 
dorhei) — 1220 (428) ; juniori: 
1. I. B6r (Electromureș Tg. Mu
reș) — 2623 (940), 2. N. Lupu 
(Voința București) — 2590(891), 
3. V. Breban (UNIO Satu Mare)
— 2568 (826), 4. Ov. Zlotu (Me
talul Roman) — 2563 (873), 5. 
E. Nedelcu (Olimpia București)
— 2551 (844), 6. F Majos (Elec
tromureș Tg. Mures) — 2545
(885).

UNIUNII INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN
ROMA, 21 (Agerpres). — In 

orașul italian Monte Cătini s-a 
desfășurat Congresul Uniunii 
Internaționale de pentatlon mo
dern. Cu acest prilej, în înche
ierea reuniunii, au fost alese 
noile organe de conducere ale 
U.I.P.M.

PE AGENDA C.I.O. -
LAUSANNE, (Agerpres). Pro

blema luptei antidoping va fi 
una dintre cele mai importante 
puncte de pe ordinea de zi la 
apropiata sesiune a Comitetului 
Internațional Olimpic, ale cărei 
lucrări se vor desfășura la 
Lausanne. Un raport consacrat 
acestei teme va fi prezentat de 
președintele Comisiei medicale

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cursa feminină 

de maraton de la Tokio a fost 
ciștigată de atleta, portugheză 
Aurora Cunha, cronometrată pe 
distanța de 42 195 m ta 2h 31:26. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Uta Pippig (R. d. Germană)
— 2h 32:20 și G. Lelut (Franța) — 
2 h 32:53.

baschet • în continuarea 
turneului pe care U întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
Iugoslaviei a evoluat tn compa
nia selecționatei Iowa. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 114—77 
în favoarea gazdelor.

HOCHEI în ultima zi a tur
neului preliminar contînd pentru 
„Cupa Campionilor Europeni", des
fășurat în orașul olandez Nijme
gen, echipa Steaua București a 
întrecut cu scorul de 6—5 (0—0. 
3—4. 3—1) formația norvegiană
IF Valerengens. Intr-un alt joc, e- 
chipa cehoslovacă VSZ Kosice a 
dispus cu 14—3 (7—1, 3—1, 4—1) 
de formația NHmegen. Clasament 
final : 1. VSZ Kosice — 6 p ; 2. 
Nijmegen — 4 p : 3. Steaua Bucu
rești — 2 p ; 4. IF valerengens
— Op.

POLO o Intr-un meci eonttnd 
pentru „Cupa Cupelor", formația 
iugoslavă Jadran Koteks Split a 
întrecut cu scorul de 8—7 (2—2, 
3—1, 1—2, 2—2) echipa Spartakus 
Budapesta A La Belgrad, în meci 
tur pentru semifinalele „Cupei 
Campionilor Europeni" Partizan a

terminat la egalitate, 7—7 (2—1, 
1—0, 2—2, 2—4) cu formația Span
dau din Berlinul Occidental,

RUGBY * La Hamburg, ta 
med contînd pentru grupa B a 
Campionatului European, selecțio
nata R.F. Germania a întrecut cu 
scorul de 29—6 (13—3) formația 
Iugoslaviei.

tenis • In turneul de la 
Detroit, contind pentru .Marele 
Premiu", americanul John McEn
roe l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe 
compatriotul său Jim Courier, 
iar neozeelandezul Kelly E- 
vernden a dispus cu 6—3, 7—5
de Dan Goldie (S.U.A.). Rezul
tate înregistrate tn turneul femi
nin de la Wels (Austria) : Ka- 
tarzlna Nowak (Polonia) — San
dra Dopper (Austria) 6—3. 3—6. 
7—5 ; Regina Rajkrotova (Ceho
slovacia) — Henrike Kadzidrog 
(R. F. Germania) 6—2, 6—2 ; Ema- 
nuela Zard (Elveția) — Petra 
Ritter (Austria) 2—6. 6—3, 6—0.

TENIS DE MASA • Proba in
dividuală masculină din cadrul 
Campionatelor internaționale ale 
Iugoslaviei, desfășurate la Zagreb, 
a fost ciștigată de jucătorul so
vietic Dmitri Mazunov, care l-a 
întrecut ta finală cu 3—1 (21—14. 
24—22. 19—21. 21—15) pe suede
zul Jan-Ove Waldner, tn finala 
probei feminine, Li Bun Hui 
(R.P.D. Coreeană) a dispus cu 
3—0 (21—19, 21—13. 21—18) de
Chen Zlhe (R.P. Chineză).

MARATON --------------------------------------------------------------------
Această „legendă vie*  a sportului nu încetează să ofere subiecte 

de comentarii. curiozități, amănunte, unul mai semnificativ ca 
altul. Despre extinderea acestei cursa, cu ani in urmă o adevărată 
„spaimă", vorbește bunăoară faptul că amatori admiși să participe 
la o alergare pe ce! 42,195 de metri al unul maraton cu firmă se 
pot considera... fericiți 1 Să nu ne Îndepărtăm : la rec intui maraton 
de la New York, numai din Italia au solicitat înscrierea 939 de 
alergători, din oare 99 femei. Computerul care a decis „admi
terea" pe linia de start a recomandaț unui număr da 621 de italieni 
să rămînă acasă. De altfel din ced 65 000 de doritori din întreaga 
lume să alerge pe străzile metropolel-gazdă. doar 21 000 și-au vă
zut visul împlinit 1

_________________—-------------------------------CONTRIBUȚIE
în umbra marelui performer, cel care strălucește în luminile 

blitz-urlloT șl ocupă spații ample în coloanele ziarelor, muncesc o 
mulțime de alțl specialiști, din cele mal diferite discipline, cădi 
recordul e. parcă din ce în oe mai mult, rodul mal multor „ac
tori", fiecare participînd, cu specializarea proprie dusă pînă la limite 
greu de acoeptat, la reușita finală. Doar un exemplu : pentru a con
cepe și realiza încălțămintea Ideală a Iul Boris Beckar (ce-1 drept, 
e drept : campionul vest-german are una din tălpi mai lungă ou 
un centimetru) la Institutul de bioinginerie mecanică din Milano au 
fost necesare... două luni de studii asidue 1

FERMITATE ---------------------------------—------------------------------- -
Nu s-au stins încă ecourile Campionatului Mondial al pHoțllor 

de Formula 1, ediția 1938 șl din cele 16 circuite alcătuind inițial edi
ția viitoare au rămas doar IS I Federația internațională a sportului 
automobilist a făcut cunoscut că Marele Premiu al orașului Detroit 
a fost radiat din program din cauza nerespectănll tuturor criterii
lor de siguranță cerute pentru organizarea unei atari competiții. 
După 7 and. Statele Unite se văd fără Formula 1, ceea ce înseamnă, 
dată fiind ponderea pe care o dețin pe piața mondială a tuturor 
genurilor de automobile, un act de cutezanță din partea organis
mului international. Aviz și pe adresele altar circuite care periclitează 
la rtndui lor, viețile piloților care au ajuns acum să conducă cu 
viteze In jur de 400 de kilometri pe oră.

-------------------------------------------------- SCHIORI LA TROPICE I
in plină primăvară australă, la San Juan (in Porto Rico) a venit.„ 

iarna. Mal exact, în urma hotărârii luate acolo de Adunarea gene
rală a Organizației sportive panamericane, începînd din 1989, ama
torii de sporturi de iarnă din continentele americane vor avea posi
bilitatea să se întreacă în discipline specifice ghețll șl zăpezii. 
Prima gazdă a Jocurilor panamericane de iarnă : stațiunea argenti- 
nlană Mendoza, din Anzl. De fapt, iubitorii sportului din această 
regiune nu-s chiar strălnd de aceste sporturi. întrucît startul oficial 
al fiecărei Cupe Mondiale la schi alpin, competiție tipic europeană 
(ca inițiativă, organizare, gazde majoritare ale curselor, supra
structură), se dă în flecare an la Las Lenas în Argentina, în luna 
iulie I N-ar fi exclus ca, !n viitor, printre protagoniștii Cupd MW 
dtale. să se numere și schiori argentinieni ori brazilieni, după ce 
Jocurilt panamericane de iarnă vor fi avut un rol în dezvoltarea 
schiului în America de Sud.

Radu TIMOFTE

Turneul Campioanelor — încă o probă la schimbul de generații
«— îs*

DACĂ N-A FOST GRAF, A FOST SABATINI...
A luat sfîrșit Turneul Cam

pioanelor la tenis, în mijlocul 
aceluiași uriaș Interes (16 000 
de spectatori în sala Madison 
Square Garden din New York) 
cu o uriașă surpriză. Nu pen
tru că a cîștigat Sabatini (7—5, 
6—2, 6—2, fără istoric, în fi
nală, cu Pamela Shriver), ci 
pentru că n-a cîștigat... Steffi 
Graf I Frumoasa argentiniancă

LUPTA ANTIDOPING
a CIO, Alexandre de Merode. 
S-a anunțat, de asemenea, că 
în aceleași zile la Viena va a- 
vea loc o ședință a Asociației 
Comitetelor olimpice naționale 
(A.C.N.O.), în cadrul căreia 
problema dopajului in sport va 
ocupa un loc central.

avea, ce-i drept, argumentul ti
nereții (18 ani), de la o vreme, 
cu „greutate" (și) în tenisul de 
vîrf. Nu l-ar fi fost suficient, 
însă, dacă în fața ei s-ar fi a- 
flat cîștigâtoarea Marelui Slem 
șl a medaliei olimpice de aur. 
Steffi Graf, în plenitudinea for
țelor sale. Sportiva vest-ger- 
mană a capotat însă, în semi
finale, în fața lui Pam Shriver, 
acuzînd, pe lingă o stare de 
oboseală acumulată după un se
zon extrem de încărcat, șl o 
gripă rebelă, care i-a diminuat 
forțele fizice și psihice. (A mi
rat, la vremea potrivită, decla
rația învingătoarei sale, în stil 
tipic american : „Mă lasă rece 
boala lui Steffi, mă interesea
ză numai faptul că am cîștigat: 
răceala e problema el nu a 
mea !“). Intr-adevăr, istoria te
nisului nu va păstra circum
stanțele înfrîngerii marii favo-

rite a Turneului Campioane
lor, dar va ține la loc de 
cinste faptul că înaintea aces
tui meci pierdut. Graf „înși
rase" 47 de victorii...

în orice caz, modul în care 
s-au desfășurat întrecerile 
Turneului Campioanelbr. e- 
dițla 1988, a venit — e opinia 
unanimă a comentatorilor — să 
parafeze o dată în plus schim
bul de generații produs pe sce
na marelui tenis feminin. Cu 
Martina Navratilova și Chris 
Evert (faptele rămîn valabile 
nu numai pentru acest turneu) 
ieșite devreme din cursă, ctf 
Sabatini învingătoare dacă nu 
a învins... Steffi Graf, cu Na
talia Zvereva și Larisa Savcen- 
ko în finală la dublu, nici una 
nedepășind incredibila (acum 
un deceniu) vîrstă de 21 de 
ani... (Rd. T.).

CAMPIONATE : Malmo FJ. - pentru a 15-a oara campioana 
• Real Madrid, Benfica, F.C. Porto, Bayern Munchen râmin 
neînvinse • Scoruri record in Cehoslovacia • Sredeț conduce 

detașat
FIN ALA campionatului Suediei, 

desfășurată la Malmo (manșa a 
doua) intre echipa locală F. F. 
șl Djurgarden, a prilejuit mar
carea a nu mai puțin de 10 go
luri. după ce în tur. Ir. t Unirea 
dintre cele două formații se în
cheiase cu un scor alb (0—0). 
Malmo F.P. a cîștigat de data a- 
ceasta cu 7—3 (S—1) delectlnd pe 
cel 8 000 de spectatori I Tinărul 
Martin Danlln a înscris 4 dintre 
golurile Învingătorilor, care cîș- 
tigă pentru a 15-a oară campio
natul Suediei.

REAL MADRID este singura e- 
chlpă neînvinsă după 11 etape in 
camnlonatul Spaniei. Realul a 
cîștigat In deplasare, cu Logro- 
nes (1—0). iar F. C. Barcelona 
a Învins cu 2—1. la Oviedo. Alte 
rezultate : Espanol — Elche 1—1, 
Malaga — Valencia 0—1. Cadiz — 
Osatuna 1—1, Atletico Madrid — 
Gljon 0—0, F. C. Sevilla — Real 
Sociedad 2—0. Athletic Bilbao — 
Betis Sevilla 1—1, Celta Vigo — 
Real Zaragoza 1—1. Murcia — 
Valladolid 2—1. Real Madrid 
conduce cu 19 p (golaveraj 
27—10). urmată de F. C. Barce
lona 17 p (20—6) șl F. C. Sevilla 
14 p (15—9).

DUPA 13 etape In Portugalia, 
Benfica și F. C. Porto rămîn 
neînvinse. Rezultate : Braga — 
Benfica 0—0 Beira Mar — F. C. 
Porto 0—0, sporting Lisabona — 
Portimonense 1—0. Setubal — Ma

ritimo 1—0, Penafiel — Espinho 
2—0, Chaves — Belenenses 0—0, 
Amadcra — Viseu 2—1, Fafe — 
Lelxoes 0—0. Pe primele locuri 5 
Benfica 20 p. Sporting și F. C. 
Porto cu cite 19 p.

SCOSURI puțin obișnuite în e- 
tapa a 13-a ta Cehoslovacia : 
Sparta Praga a dispus cu 9—1 
de Dukla Banska Bystrica, Vit- 
kovice de Bohemians Praga cu 
7—1 I Alte rezultate : Cheb — 
Dunajska Streda 9—0, Olomouc — 
Skoda Plsen 1—0 Plastika Nltra
— Slovan Bratislava 3—0, Spar
tak Hradeo Kralove — Dukla 
Praga 1—3. Inter Bratislava — 
Spartak Tmava 3—0. In clasa
ment conduce detașat Sparta 
Praga, cu 22 p, urmată de Banik 
Ostrava șl Slavia Praga cu cite 
17 p, care au însă un joc mai 
puțin. Cîteva partide au fost a- 
mtaate din cauza timpului nefa
vorabil.

DERBYUL din salonic, dintre 
Aris și P.A.O.K. (din etapa a 9-a 
a campionatului Greciei), s-a în
cheiat nedecls • 0—0. Nici cam
pioana Larissa (pe teren pro
priu) n-a putut trece de Voios : 
1—1 Olympiakos (ta revenire) a 
dispus in deplasare, cu 3—0. de 
Ethnikos. Alte rezultate : A.E.K.
— Diagoras 2—1, Haraklis — Le- 
vadia 2—o Panathtnaikos — Pa- 
nlonioș 3—2, O.F.I. — Kalamaria 
4—0, Apollon — Doxa Drama 
0—1. In fruntea clasamentului se
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menține P.A.O.K. cu 13 p. urma
tă de A.E.K. și Haraklis cu cite
12 p.

IN BULGARIA, Sredeț continuă 
seria victoriilor. In etapa a 13-a. 
Sredeț a dispus cu 4—2 de Lo
komotiv Sofia, în timp ce Trakla 
Plovdiv a pierdut un punct în 
deplasare (2—2, cu Spartak). Alte 
rezultate : Etăr — Cernomore 
3—0, Minior — Beroe 3—0, Slavia
— Oreahovita 0—0, Dunav— Sll- 
ven 2—0, Vrața — Pirin 2—1, Lo
komotiv Plovdiv — Vltoșa 2—2. 
Pe primele locuri : Sredeț 22 p, 
Etăr șl Trakla cu cite 17 p.

BAYERN munchen a rămas 
neînvinsă și după etapa a 15-a 
în campionatul vest-german. Ea 
a cîștigat in deplasare cu Uer- 
dlngen (3—1), ta timp ce V.f.B. 
Stuttgart a terminat la egalitate 
(acasă) cu Leverkusen : 0—0. Al
te rezultate : St. Pauli Hamburg
— Manheim 2—1, Kdln — Kickers 
Stuttgart 5—1. Karlsruhe — Mon- 
chengladbach 3—1, Frankurt — 
Bremen 0—0. Bochum — Dort
mund 2—2. Ndrnberg — Hanno- 
vra 1—0, Kaiserslautern — Ham
burger S. V. 0—0. Pe primele 
locuri : Bayern Mflnchen 23 p, 
V.f.B. Stuttgart 19 p, Bremen, 
Kota. Hamburger S. V. și Karls
ruhe cu cite 1» p (Bremen are 
un joc mai puțin).
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