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Promisiunea rugbyștilor noștri pentru partida de slmbătâ.

cu puternica reprezentativă a Franței

„NE VOM APĂRA ȘANSA 
PÎNA LA CAPĂT!“
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• „Jucătorii noștri vor lupta cu maximă dăruire pen
tru obținerea unui rezultat cit mai bun“ • Formațiile 
probabile • Partida de pe stadionul „Victoria" va 

incepe la ora 14

Azi, în meciul cu Turun Pailoseura din cadrul Cupei U.E.F.A.

MULT, MULT SUCCES VICTORIEI!

Victoria București și Turun 
Pailoseura Turku sînt gata 
pentru meciul lor tur. din eta
pa a 3-a a Cupei U.E.F A., 
programat azi. de la ora 14. 
pe stadionul formației noastre. 
In vederea acestei partide, ca
re reprezintă o frumoasă și 
onorantă premieră pentru echi
pa lui C. Solomon et comp.. 
pentru întîia oară calificată 
într-o fază atît de înaltă a 
unei competiții europene, ele
vii lui FI. Halagian si Gh. Ti
mar s-au pregătit, după obiș
nuință. cu asiduitate și devota
ment. N-a fost omis. ne-am 
edificat, nici un amănunt, 
acordîndu-se atenția cuvenită 

O fază (din meciul cu Dinamo Minsk) pe care o dorim azi cit 
mai des repetată : Victoria asaltînd poarta echipei adverse ! 

Foto : Nicolae PROFIR
și „studiului" adversarului, ur
mărit prin intermediul înre
gistrărilor video (o repriză din- 
tr-o întilnire de campionat a 
Turunului și rezumatul meciu
lui retur cu F.C. Vienna, din 
Finlanda. 1—0 pentru T. Ps.). 
Lămurindu-se astfel și com-

LOTUL REPREZENTATIV DE
Ieri, într-un decor veritabil de iarnă (organizatorii au făcut efor

turi deosebite pentru degajarea terenului de zăpădă), Lotul repre
zentativ de tineret șl-a „bifat" ultima acțiune Înscrisă pe agenda 
sezonului de toamnă — meciul de verificare disputat tn compania 
liderului seriei a 11-a a Diviziei B, Jiul, la Petroșani. Cel aproximativ 
4000 de spectatori au urmărit un joc viu disputat, fosta divizionară 
A dind o replică neașteptat de bună reprezentativei de tineret. 
Scorul a fost deschis de gazde, prin Petrache (min. 43), in urma 
unei lovituri de colț, iar tinerii tricolori au egalat in min. 50, prin 
Timofte, tot dintr-un corner.

Lotul de tineret a început partida cu următorul „la" : Prunca — D. 
Petrescu, T. Cristea, Bunaciu, Co can — Timofte, Lupescu, stanici, 
I. Dumitrescu — Răducioiu, Cigan. Au mai jucat după pauză : R. 
Lucescu, Bucur, Motroc n, Timiș, Hanganu. Negrău. A arbitrat N. 
Dlnescu (Rm. vîlcea), ajutat de L. Kelemen (Deva) șl I. Danclu 
(Petroșani). (S. Tr.).

DE LA „CUPA ANILOR I", 
LA PRIMII PAȘI ÎN PERFORMANTĂ 
• Institutul Politehnic din București se înscrie clar 

în acest context
Prezență marcantă în activi

tatea sportivă de masă din Cen
trul Universitar București, co
lectivul studenților Institutului 
Politehnic din primul oraș al 
țării continuă — și în acest an 
de învățămînt — o frumoasă 
tradiție. Dovadă — marele cros 
inițiat și organizat de catedra 
de educație fizică și sport, în 
colaborare cu consiliul asocia
ției studenților comuniști pe 
institut. Cîteva mii de studenți 
și studente au demonstrat — 
pe viu — frumusețea alergării, 
chiar dacă toamna a luat as
pect de început de Iarnă.

Pe panoul de onoare al aces
tei prime acțiuni de amploare 
a „politehnicienilor" bucureș- 
teni și-au înscris numele Anca 
Anghel, Liliana Burlan și Car
men Plăcintă, toate reprezen
tante ale Facultății de tehnolo
gie chimică, precum și Gabriel 

pletîndu-si informațiile ieri, la 
ultimul antrenament al fotba
liștilor din Turku (desfășurat 
la ora si Pe gazonul meciului). 
Florin Halagian a ..citit”, spe
răm. stilul oaspeților și va in
dica tactica cea mai adecvată, 
în asa fel încît Victoria să 
cîstige azi si. in măsura po
sibilităților. să ia o opțiune 
serioasă în perspectiva manșei 
din 7 decembrie. ..Deși e de 
așteptat, ne-a spus el. ca te
renul moale (nn în ciuda pro
tejării lui cu o prelată) să-i 
avantajeze pe oaspeți, o echipă 
robustă, cu o medie de înălți
me ridicată, familiarizată eu 
asemenea suprafețe de joc,

cred cu convingere în sansa 
noastră și nu mă îndoiesc că, 
puternic mobilizați, jucătorii 
noștri vor lupta cu maximă 
dăruire pentru obținerea unui 
rezultat cit mai bun". Nici noi 
nu ne îndoim, întemeiati în
tr-o asemenea afirmație pe

TINERET — JIUL 1-1 (0-1)

Popescu (T.C.M. II), Rareș Ga
lan (Mecanică I) și Nicolae 
Maxim (Tehnologie chimică I).

In paralel, au continuat între
cerile pentru „Cupa anilor I“, 
competiție la care, în fazele pe 
grupe de studii, s-au prezentat 
peste 2 000 de studenți și stu
dente. „A fost una dintre cele 
mai convingătoare participări 
din ultimii ani — ținea să 
remarce conf. univ. Ion Bulu- 
gioiu — care denotă că proas
peții noștri studenți doresc să 
continue activitatea sportivă de 
masă desfășurată anterior, în 
anii de liceu. în ce ne pri
vește, căutăm să Ie oferim 
toate condițiile. Sigur, răspun- 
zînd dorinței de mișcare a noi
lor studenți, dar urmărind să 
descoperim, eventual, și posi
bile valori pentru sportul de 
performanță".

Competiția a relevat, în pri-
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valoarea și virtuțile morale ale 
„azuriilor", pe unitatea si ata
șamentul lor de atitea ori pro
bate. fie și numai — ca să 
evocăm o confruntare recentă
— în partida decisivă cu Di
namo Minsk. Sigur că de data 
aceasta, prin absenta lui Mi- 
rea (cumul de cartonașe), va 
fi mai greu. Am mai scris-o 
insă : la cauze mari. echipe 
mari, iar Victoria posedă ca
litățile presupuse de perfor
mante de anvergură, ea vizlnd 
de-acum. cu îndreptățire. un 
renume continental. Pe care, 
iată, are azi ocazia să-1 con
firme, deschizind larg „fereastra 
către Europa". Ne facem deci 
ecoul întregului fotbal româ
nesc spre a-i ura Victoriei, din 
toată inima, mult, mult succes! 
Revenind la concret, să notăm 
că. după toate probabilitățile, 
„ll“-le bucureștean va fi Nițu
— Cojocaru, D. Daniel. Zare, 
Topolinschi — Ursu (Laiș), C. 
Solomon, Ursea. Coraș — Cul- 
cear (Țîră), Damaschin I. răs
punsul la cele două semne de 
întrebare. Ursu sau Laiș ?. Cul- 
cear sau Tîră ?. urmînd să fie 
furnizat chiar în această dimi
neață.

Oaspeții au sosit luni la 
prînz. Au efectuat, imediat du
pă venire, un scurt antrena
ment pe „Giulești", iar marți 
au luat un prim contact cu 
gazonul ..Victoriei11. Vremea și 
terenul li se potrivesc — nu-i
_________ Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, in sala „ Dacia" din Baia Mare

START ÎN „TROFEUL CARPAJI‘ IA HANDBAL MASCULIN
Pentru a treia oară, după e- 

dițîile din 1976 și 1977, caravana 
internațională pusă în mișcare 
de „Trofeul Carpați** la hand
bal masculin poposește din nou 
în Sala „Dacia" din Baia Mare.

„Trofeul Carpați", ajuns la 
ediția nr. 24, își consolidează 
pe zi ce trece bunul renume de 
competiție internațională de an
vergură, unde au apărut și s-au 
afirmat valori de primă mări
me ale handbalului mondial, eu
ropean în special.

In ediția din acest an, care 
începe astăzi, și-au anunțat par
ticiparea selecționate naționale 
din Bulgaria (cinci prezențe 
pînâ acum), R.D. Germană (11),

Secventă din întrecerea de cros 
tehnic din București
mul rînd, unele talente exis
tente în atletism în cadrul fa
cultăților de Electronică și 
T.C.M. (băieți și fete) și Meca
nică (băieți), aspect asupra că
ruia vom reveni. Sînt facultă
țile care au participat totodată 
cu numărul cel mai mare de

Trei zile pînâ la meciul cu 
Franța, meci așteptat cu inte
res nu numai la noi. ci pretu
tindeni în lumea rugbyului. 
prin tradiție (este al 39-lea în 
palmaresul direct !). prin în
semnătatea lui în întrecerea de 
sub egida F I.R.A. Este. tot
odată. un joc al marilor am
biții. așa cum a fost mereu, 
pentru echipa noastră. mult 
schimbată la fată, de vreme 
ce doar cinci din
tre titularii prece
dentei partide, de 
la Agen — Mura
riu. Lungu. Dumi- 
tras. Leonte. Toa- 
der — se află 
printre ..probabilii11 
de simbătâ. Și un 
alt amănunt grăi
tor in această pri
vință : 16 compo- 
nenti al lotului de 
27 nu au jucat ni
ciodată cu repre
zentativa „cocoșu
lui galic", șapte 
fiind chiar debu- 
tanti absoluti—

Florică Murariu 
Si Adrian Lungu 
sînt ultimii din 
echipele care au 
învins ,.XV“-Ie 
francez. Cel dinții 
a devenit chiar li
derul selecțiilor 
(63) între actualii 
..tricolori", urmat 
de... Lungu (52). 
Dacă întregul lot 
are. ne-am con
vins. un singur 
gind — de a reuși 
un meci mare —, 
Murariu pune 
punctul pe i : 
„Pentru mine, am
bițiile sînt sporite. Am fost
în teren și în *76, și în ’80, și 
în ’82. O victorie acum mi-ar
aduce deci o satisfacție cum
putini rugbyști din lume au
trăit — de patru ori printre 
învingătorii naționalei Franței, 
care e cel puțin la fel de pu
ternică cum era in urmă cu

R.F. Germania (3), Turcia (in 
premieră), România (cu, firește, 
24 de prezențe) și selecționata

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

Ora 15,30 — Festivitatea de 
deschidere : 16,00 — România 
— Selecționata Maramureșului ; 
17,30 — R.F. Germania — Tur
cia ; 19,00 — R.D. Germană — 
Bulgaria.

Maramureșului, de fapt dubla 
cîștlgâtoare a „Cupei Federației 
Internaționale de Handbal", e

a studentelor Institutului Poli- 
Foto : Gabriel MIRON 

studenți și studente. Tot la 
sporturi individuale, competiția 
a impus atenției specialiștilor 
cîteva elemente cu reale pers-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3) 

12 ani. Totul e cum va rezista 
grămada. Garuct și compania 
te „toacă** formidabil pe înain
tare. se string năvalnie in 
aglomerări... Vor începe, mai 
mult ca sigur, tare. De asta, 
zic. trebuie să ne simtă de ia 
bun început deciși să nu dăm 
un pas inapoi, dimpotrivă I 
Aici e cheia... Plus dăruirea, 
siguranța tuturor". Alexandru 
Radulescu î] aprobă din pri

Un balon si— trei dintre posibilii protago
niști de pe Stadionul Giulești : Fulina, Ho- 
dorcă. Rațiu Foto : Aurel D. NEAGU

viri. e mai tăcut decît de obi
cei. Se gîndește. ne place să 
înțelegem asa. la repetarea 
reușitelor sale de vîrf. la 
spectaculosul eseu înscris Ia

Geo RAEȚCHI

(Continuare In Paa. a 4-a)

chipa H.C. Minaur Baia Mare, 
echipa de suflet a entuziastului 
public băimărean.

Aflată la puțină vreme înain
tea unul moment deosebit de 
important — tentativa recuce
ririi dreptului de a activa tn 
grupa de elită a handbalului 
mondial —, echipa reprezenta
tivă a țării noastre privește cu 
deosebită atenție participarea 
la actuala ediție a „Trofeului 
Carpați", motiv pentru care an
trenorii Cornel Oțelea șl Ghiță 
Licu au întocmit un plan minu
țios de pregătire. Lotul avut 
la dispoziție, din care vor se
lecționa formațiile ce vor fi tri
mise în teren tn cele cinci 
zile de întreceri, cuprinde pe 
Buligan, Simion și Cocuz —

Mihail VESA

(Continuare in Pag. a 4-a)

La concursul de patinaj artistic

din Cehoslovacia

COLINEL GHEORGHE 
PRINTRE PROTAGONIȘTI

Patinatorul român Cornel Gheor- 
ghe a avut o comportară remar
cabilă în concursul internațional 
de junior* de la Banska Bystrica 
(Cehoslovacia), în care s-a cla
sat pe locul al doilea (5 puncte), 
după sovieticul Serghel Minlaev 
(4,2 p) și înaintea sportivului din 
R.D. Germană, Thomas Dorner 
(6,2 p). De subliniat că reprezen
tantul nostru a avut o evoluție 
foarte bună la programul origi
nal. unde a obținut notele cele 
mal mari din concurs. La între
ceri au mal participat patinatori 
din Australia. Cehoslovacia. Fran
ța, R.D. Germană. Italia, Iugo
slavia, Ungaria, U.R.S.S-



DOUĂ ZILE CU MOMENTE DE VlRF MECIURI DIN

ÎN SPORTUL VlLCEAN
CAMPIONATELE

lntre pitorestiie-i coline, 
de la Capela in jos pînă în 
margine de lac durat in 
betoane de mina iscusiților 
constructori, Rimnicu-Vilcea 
ne-a intimpinat la sfîrșitul 
săptăminii trecute, mai pre- 

' cis, simbătă, in decorul unei 
zile superbe de toamnă. A- 
poi. duminică, orașul s-a 
trezit sub mantia albă a 
zăpezii...

„ Î71 două zile atît de dife
rite meteorologic, dragostea 

‘ pentru sport a oamenilor de 
aici a. rămas, cum
ne 
la 
înaltă 
aflat 
la un 
vieții

aveam să

leiul vîlcean, sporindu-și 
șansele să termine turul in 
frunte. Ar egala succesul 
handbalistelor de la Chi
mistul. care au terminat 
turul de campionat pe lo
cul întii, după o suită de 
10 victorii șt un meci egal.

La toate aceste frumoase 
izbînzi. duminică dimineața, 
pe frumosul stadion din Ză
voi, fotbaliștii isi înscriau in 
palmares o nouă victorie, 
de data aceasta in fata echi
pei Electroputere, 
pasul CU

DE BASCHET

LOCUL HOCHEISTULUI ESTE PE GH
BANCA DE PEDEAPSĂNU PE

convingem, 
cea mai 

coti. Am
orașul 

..moment 
sale sportive 

pasiunii, al priceperii, 
grijii cu care factorii 
conducere — organele locale 
de partid 
C.J.E.F.S..
si asociația 
mistui — ii 
sportivii lor.

Sîmbătă si duminică. Sa
la Sporturilor a fost gazdă 
ospitalieră pentru iubitorii 
de baschet, de handbal si 
volei. Baschetbalistele de la 
Chimistul C.S.Ș., printre 
fruntașele Diviziei A, 
înscris un nou succes, 
data aceasta în fața forma
ției Constructorul C.S.Ș. 
Arad. Duminică după amia
ză, deci, la distantă doar 
de cîteva ore, a venit rin- 
dul voleibalistelor să 
ge o nouă victorie 
orașul lor. Chimia a 
Penicilina Iași (3—0) ___
drept de apel, înregistrând 
a 10-a victorie consecutivă 
(din tot atitea posibile !) in 
turul campionatului primei 
noastre divizii, Felicia Po- 
pescu, Marilena Dubinciuc 
si colegele lor izbutind o 
performantă unicat in vo-

finind 
a 

Divi- 
Jiul, și 
să re- 
printre 
reveni-

lidera seriei 
doua a 
ziei B, 
făcind 
nască 

speranțele 
eșalon fotba- 
unde Chimia 

fost cu putini 
l-am văzut

si de stat, 
clubul Chimia 

sportivă Chi- 
inconjoară pe

au 
de

adau- 
pentru 
învins 

fără

suporteri 
rii în primul 
listic, acolo 
Rm. Vilcea a 
ani in urmă,
pe jucătorii acestei echipe, 
apărând cu dârzenie acest 
onorant loc doi pe care U 
ocupi azi si anuntind eu 
destulă modestie că isi vor 
apăra șansele pînă la capă
tul maratonului de 34 de 
etape.

Da. am găsit frumosul 
oraș Rimnicu-Vilcea in mo
mente de virf ale activi
tății sale sportive. A fost 
otita emulație si atita en
tuziasm — dublate de mun
că. seriozitate, luciditate și 
modestie — in sportul vîl
cean, evident înscris acum 
pe o linie ascendentă.

Si ca această atmosferă 
să fie întregită, simbătă si 
duminică, la Rm. Vilcea, 
echipele de handbal junioa
re ale României si R.D. 
Germane s-au bucurat de 
tot ce trebuia pentru a sus
ține dubla lor intilnire in 
condiții optime.

Constantin ALEXE

BRAȘOV, 22 (prin telefon). 
VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 68—56 (37—26). Două 
mii de spectatori au aplaudat a 
9-a victoije a echipei lor, în 
partida cu Olimpia, jucată în 
devans, pentru etapa a 10-a a 
Camp.onatulul Național de bas
chet feminin. în primele 
minute bucureștencele au 
inițiativa, conducind cu 11—5 (in 
min. 5) și 13—10 (min. 9), după 
care gazdele preiau inițiativa, 
pe care o mențin, uneori la 
scor 17: 37—13, nun. 27 : 32—
32). In finalul partidei, baschet
baliste^ de la Olimpia mai au 
o tresărire de orgoliu, și in 
min. 37 reușesc să se apropie 
la 7 puncte : 94—61. Era Insă 
prea tirziu, victoria revenind 
formației care a luptat mai 
mult și șl-a valorificat mai bine 
atuurile. Au marcat : Jerebie 28, 
Hinda 23, Grccu 9, Menyhardt 6, 
Cășvean X respectiv Cristea 19, 
Marinache 17, Sting* 7, Bidinici 
4, Stoiehiț* 4, Bir* 3, Gavriliue 
Z. Arbitri . R. Stinciulescu — D. 
Roșea. (Carol GRUIA, coresp.)

TG. MUREȘ. 22 (prin telefon). 
METALOTEHNICA T1RGU MU
REȘ — RAPID BUCUREȘTI 
99—95 (56—50). Joc aprig dispu
tat, ic care baschetbaliștii am
belor echipe au luptat pini ia 
epuizare pentru a tranșa victo
ria in favoarea lor. Gazdele au 
condus in prima repriză, 50—40 
(mln. 17). dar In cea de a doua 
rapidiștli revin și iau avantaj 
în nun. 32 cu 31—74. In conti
nuare insă, gazdele reușesc, cu 
un mare efort, să-și adjudece 
partida, ce-i drept, la o dife
rență minimă. Au marcat : AI. 
Takacs 29, Chirilă 27, C. Takacs 
17, Aldea 9, Lukacs 8, Szep 4, 
Albert 3, respectiv Marinache 24 
Popovici 24, Suciu 24, Mihai 9, 
Ghiță 8, M. Dumitru 6. Arbitri : 
FI. Alexandru — M. COldea. 
(Constantin ALBU, coresp.).

® A patra acțiune de verifi
care a loturilor naționale și de 
popularizare a baschetului are loc 
astăzi, in Sala Sporturilor din 
Arad. Participă selecționatele dc 
senioare și junioare ale țării, 
precum și echipa locală Con
structorul C.S.Ș.

zece 
avut

Hocheiul, un spart dinamic, 
bărbătesc, în care se folosesc 
patine tăioase, crose tari și 
pucuri grele, cărora li se 
imprimă viteze apreciabile, un 
sport în care est! permisă, în 
anumite limite, forța cor
porală în stoparea sau bloca
rea adversarului, presupune 
din partea jucătorilor o com
portare care să evite orice ac
cidente, rănirea. Ca măsură 
de autoprotecție și de prote
jare a adversarului, coleg de 
întrecere. Totul prevăzut 
strict, clar, într-un regula- 
mmt înglobînd o îndelungată 
experiență.

Sigur, viteza în care 
acționează, angajamentul

mo, Viitorul, Dunărea. Adu- 
nînd însă minutele petrecute 
de jucători pe banca de pe
depse aflăm că într-un sin
gur meci Steaua a acumulat 
34, Dinamo și Dunărea cîte 
28, Sport Club 23, frecvența 
acestora crescînd cînd echipa 
este în declin, cînd nu-i... 
merge jocul. Iar media de joc 
este de 15,2 la Steaua și Dina
mo, 11,5 la Sport Club, 11

Pe teme educative

TÎNĂRA ASOCIAȚIE „VAGONUL" CARACAL
ARE UN „TERASAMENT" SOLID

se 
 ______ în 

forță pot duce la unele aba
teri, sancționate cu așa-zise 
pedepse minore, care trimit 
pe cei în culpă pentru 2 mi
nute pe banca de pedeapsă. 
E;le vorba de abateri nein
tenționate. Dar regulamentul 
prevede și sancțiuni mai 
mari, de 2X2 mlmute, dî 5 
sau 10 minute, chiar pedepse 
de meci pentru rea conduită 
gravă, care exclud din echipă 
De jucătorul vinovat pentru 
4 5, 10 minute, sau chiar
pentru întregul meci, plus 
alte sancțiuni.

La jumătatea campionatului 
Diviziei A, grupa I valorică, 
dar și la alte eșaloane. ob
servăm că abaterile, inclusiv 
cele grave, s-au cam înmulțit, 
imnietind asupra frumuseții 
și calității partidelor subml- 
nind in ultimă analiză poten
țialul echipelor. Statistica ne 
arat* că au fost și meciuri 
fără nici un minut de pena
lizări (Sport Club-Progresul). 
sau cu penalizări nesemnifi
cative, de cîte 2 sau 4 minu
te. în același caz, sau in a- 

\ cel al echipelor Steaua, Dina-

minute la Dunărea, 10,3 la Vi
itorul și 8,7 la Progresul. A- 
șadar, din 60 de minute e- 
feetive de joc într-un meci, 
echipele respective nu au ac
ționat în formație 
atît de

Dar 
lor de 
pentru 
durități 
tențlonal este evident. Ca să 
nu mai vorbim de pedepsele 
de rea conduită de 10 mi
nute. în număr de 6, în care, 
cu mici excepții (Ion Ioni- 
ță — Steaua), întilnim nume 
de jucători recunoscuți pentru 
jocul dur, nervos, la intimida
re, ca Dănuț Popovici, 
Laszlo Solyom și Gheorghe 
Huțan (Dinamo), Paul Burada 
(Steaua) șl Ion Berdilă (Du
nărea).

Totul a culminat cu lovirea 
repetată a arbitrului central 
de către Irimia Gherghișan 
(Dunărea), sancționat cu 
pedeapsă de meci de rea con
duită gravă, care ii va atrage 
șl o suspendare pe timp în
delungat. Și e. rețineți, căpi
tanul echipei 1

completă 
multe minute ! 
majoritatea sancțluni- 
2 minute sînt dictate 
loviri cu cotul și 
in care elementul in-

Cauzele ‘ 
care o fa 
levllor lor 
re pentru 
mă", ab 
pedepse și, 
de cătri i 
jucătorilor, 
adversari, 
arbitrilor, 
buni cînd 
părtinitori 
mai recent 
Corduban, 
și ceva la 
celașl cart 
in campio 
cu cîteva 
cătorl 1

Dacă ați 
de odihnă 
lingă cele 
auzi ce ci 
de unii la 
sau a arbi

Trebuie 
punem dc 
buni și f 
purtători 
ternațional 
ria așa ci 
își dăruies 
nă parte d 
care ar | 
conducă 
formații...

Este de 
secțiilor, î 
roului f 
periodic s 
fiecărei o 
șurile e 
cum Corn! 
trebui să 
minai.

Este pri 
ca să fie 
plină și ț 
internațioi 
subminată 
derea

Daciada de iarnă.

UN MODEL DE ORGANIZARE

Deși Asociația sportivă Va
gonul din orașul Caracal este 
mică, ne-am gîndit că merită 
să-i facem astăzi cunoscută ac
tivitatea, potențialul său fiind 
în continuu progres.

înființată de numai cîțiva ani 
(sub patronajul întreprinderii de 
Vagoane Caracal), și doar cu 
două secții — box șl lupte — 
această asociație a reușit ca, în 
locul '„unde nu se întî'mpla ni
mic... deosebit", să apară mu
gurii primelor performanțe.

Boxul, căci la el vom face 
acum referiri, are destui prie
teni. Ne-o confirmă și tînărul 
antrenor al secției, Gheorghe 
Radu, care, încă de la început, 
și-a orientat activitatea spre 
instruirea juniorilor. Și rezul
tatele au început să apară. E 
adevărat, la început timid, prin 
G. Măceșanu, care, în 1984 s-a 
clasat pe locul 5 la finala pe 
țară. Alt junior, Ion Constan
tin, a reușit să aducă prima 
medalie „republicană" (bronz) 
în 1985^ și, ulterior, clasări me
ritorii îij diferite turnee din ța
ră (locul II — „Mănușa Lito-

ralului" ’86, prezent pînă în 
„sferturile" Centurii de Aur — 
ediția 1987 — etc.). Acum, se
nior fiind, l-am văzut antrenîn- 
du-se cu asiduitate pentru vi
itoarele întreceri. Desigur, lis
ta tinerilor boxeri afirmați aici 
poate să mai cuprindă ' '
nume, cum este cel al 
Ghiurcă, dar ea, în nici 
nu trebuie să-l omită 
mai talentat junior din

Gelu Bălășoiu,

si alte 
iui S.
un caz, 
pe cel 

acest 
care, laan, Gelu Bălășoiu, 

Galați, a devenit 
național la categoria 
ră, dar sub culorile 
C.F.R Craiova, unde 
între timp.

„Nu ne vom opri 
destăinuie antrenorul __
Radu. Sprijiniți constant 
conducerea întreprinderii (di
rector Constantin Popa), tom 
continua să lărgim baza noas
tră de selecție, „cheia" micilor 
succese de pînă acum. De altfel, 
secția numără 15 juniori și 11 
seniori, unii dintre ei cu fru
moase perspective".

Aveam să mai aflăm că a-

campionul 
semiușoa- 
asociației 
a trecut

aici, ne
Gheorghe 

de

ceasta „cheie - deschizătoare de 
noi orizonturi constă în iniția
tiva de a înființa mai multe 
centre de box pentru selecția 
Si instruirea copiilor din me
diul rural, unde foștii boxeri, 
acum instructori sportivi, le a- 
sigură primele îndrumări. Ast
fel de „ateliere" sînt deschise 
momentan în comunele limitro
fe Redea, Deveselu, iar în pers
pectivă și la Drăgănești-Olt. Un 
singur exemplu, edificator: ta
tăl campionului G. Bălășoiu, a 
amenajat în propria curte de 
la Deveselu, un ring de box, 
cu tot ceea ce este necesar unei 
mini-baze 
folosit de

Vagonul 
siguri —,
solid și ar putea deveni 
peste multă vreme un... vagon 
de „clasa I“.

sportive (ce poate fi 
toți copiii satului).

Caracal, — sîntem 
are un „terasament"

nu

Florin BRASLĂ coresp.

Clubul sportiv sătesc din Sec
torul Agricol Ilfov revine 
prompt în prim-plan. O do
vadă : suita de concursuri și 
competiții. Deocamdată la ni
vel de masă. Un colectiv de 
profesori și antrenori dăruiți 
muncii, în frunte cu prof. Con
stantin Lihu, organizează săp- 
tămînal acțiuni de depistare a 
unor posibile valori pentru per
formanță. Una din ultimele ac
țiuni a -cuprins întreceri de 
trîntă, atletism (cros) și șah. 
In toate cazurile, cu zeci și zeci 
de pasionați ai sportului din 
Chitila (sediul clubului) și Bră
nești, din Pantelimon și Cioro- 
gîrla, din Mogoșoaia și Măgu
rele, din Bragadiru și Dragomi- 
rești-vale. Sînt așezările din 
sector din care clubul își selec
ționează viitorii sportivi de 
performanță.

Să ne oprim, în primul rînd, 
la trîntă, practic la lupte libe
re. Peste 200 de tineri și-au 
măsurat voinicia în sala de 
sport a Liceului agro-industrial 
din Brănești, pusă la dispoziție

SĂTESC

O secvență de la concursul de trîntă orgi 
tiv sătesc din Sectorul Agricol Ilfov, a, 

evolua simbătă si duminică la R 
Fol

cu multă generozitate de diiec- 
torul acestei unități de invâță- 
mînt, prof. I. Lupu. ?p!auze 
pentru V. Cazacu, V. Dința și 
N. Decu din Brănești, pentru 
C. Marian și N. Frățilă din 
Ciorogîrla, pentru I. Dumitru 
din Pantelimon. Sînt cîștigăto- 
rii concursului, totodată cei 
care, peste cîteva zile, vor re
prezenta S.A.I. la Concursul 
Național de Trîntă de la Rm. 
Vilcea, inițiat și organizat de 
C.C. al U.T.C., finală pe țară 
în cadrul Daciadel. Un concurs 
reușit, care poartă amprenta pa-

r
*
i )u.

ANUNȚ O.J.T. Prahova — Sinaia or
ganizează în ziua de 25 no
iembrie a.c.. ora 9, la hotelul 

un examen de selecție în vederea 
de ghizi monitori schi La nre- 
avea întocmit dosarul cu următoa- 

certificatul de naștere și de studii.

„Montana" din Sinaia, 
obținerii atestatului 
zentare, candidatii vor 
rele acte : copii după 
recomandare — adeverință de la locul de muncă, cazier 
juridic, certificat medical și două fotografii 2x3 cm.

Informații suplimentare la telefonul 973/1.47.51 — int. 402.

A

A

ADMINISTRAȚIA DE SÎAI LOTO PRONOSPORT 1NF0DMEA1A
C1ȘTIGURILE 

PRONOSPORT 
BRIE : Cat. 
variante ____ _ ____  __ v.
62 25% a 6.035 lei ; cat. 2 (10 re
zultat!) : 37 100% a 2.305 lei și 
1.140 25% a 576 lei ; cat. 3 (9 re
zultate) : 296 100% a «3 lei și 
10.735 25% a 103 iei.

CONCURSULUI
DIN 20 NOIEM- 

. 1 (11 rezultate) : 5 
100% a 24.133 lei și

296 100% a «3 lei Și

® Dintre zecile de participant!, 
beneficiari de mari cîștiguri. care 
se prezintă săbtămlnal la sediul 
central al Administrației de Stat 
Loto-Pronosport pentru a-șl ri
dica autoturismele si televizoa
rele color (reamintim că sumele 
de bani, indiferent de mărime, 
se transmit la casieriile plătitoa
re sau prin mandat poștal), men
ționăm pe următorii cîștigătorl 
care au avut bucuria de a Intra 
în posesia eîte unui autoturism 
Dacia 1360 : stelian Ciobanu (Flo-

rești, jud. Iași), la PRONOEX- 
PRES. Nicola » Bumeiu. Florinei 
Mihai și Neluța Dălae (din comu
nele Brănești. Cojasca și Cobia. 
jud. Dîmbovița), Vlșan Surugiu 
(Slatina), Daniel Rabacu (Timi
șoara). Marioara Pătru (Cîmpu- 
lumg-Muscel), Achim Muntean 
(cam. Băuțar, Caraș-Severin), 
Constantin Ângheluță (Brașov). 
Ion Pletoianu și Neculae Boboc 
(din comunele Laza si. respec
tiv. Arsura, jud. Vaslui), toți la 
LOZ ÎN PLIC, precum și alții, 
pe care spațiul rubricii nu ne 
permite să-i trecem In revistă. 
Aceasta, fără a mai vorbi de nu
mărul impresionant de TELEVI
ZOARE COLOR atribuite în ulti
mele luni la emisiunile speciale 
limitate ocazionale, cum ar fi 
LOZUL VACANȚEI, LOZUL 
TOAMNEI ș.a.m.d.

PRIMII PAȘI IN PERFORMANȚA
(Urmare din pag. 1}

pective, peste... sportul pentru 
toți ; de pildă, Dana Vișinescu 
și Cristina Vlăccanu (Electro
nică) și Nicoleta Viștiala (Tehn. 
chimică), Dragoș Dobrescu (Me
canică), Florian Marinescu și 
Adrian Necula (ambii T.C.M.) 

• la tenis de cîmp, Cristina Sim- 
botin (Mecanică), Luminița 
Georgescu (Electrotehnică) și 
Adina Belaneanță (Automatică), 
Adrian Căplescu, Alexandru 
Mate și Tibor Mihalyi (Meca
nică) la tenis de masă. Tineri 
și tinere care au și intrat în

vizorul catedrei de specialitate 
și a clubului Politehnica, la fel 
ca si alții care manifestă 
afinități vizibile pentru șah : 
Liliana Matecscu — Mecanică, 
Anca Iohescu — Electronică, 
Diana Aslan — Tehn. chimică. 
Adrian Tanțău — Electrotehni
că, Bogdan Achim — Mecanică 
și Adrian Nica — Automatică. 
Secția de șah a Politehnicii, 
fruntașă pe țară, are toate mo
tivele să se bucure.

Să notăm, în fine, că și la 
„jocuri" această frumoasă și 
viu disputată întrecere a bobo
cilor a scos în evidență posibi-

le valori în plină formare, în 
special in rîndul echipelor fa
cultăților de T.C.M. — baschet, 
Mecanică — handbal fete, Au
tomatică — handbal băieți și 
Tehnologie chimică — fotbal.

Așadar, „Cupa anilor 1“ pro
mite să însemne mult mai mult 
deeît o simplă competiție de 
masă. Cum se dorește, ea poate 
fi un punct de plecare pentru 
sportul de performanță, virsta 
studenției fiind «virsta marilor 
împliniri șl în acest domeniu...

HI P IS M

DE LA I.D.M.S
I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor interesați 

că magazinele auto I.D.M.S. livrează numai pînă la data de 30 
noiembrie 1988 autoturisme DACIA berlină și break, cum
părătorilor care au banii depuși la CEC în cont pentru au
toturism anterior datei de 31 decembrie 1984.

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să pre
zinte. în mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de or
dine pe tară.

Vinzările se efectuează în funcție de stocul de autoturis
me si capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin 
(conform arondării teritoriale a județelor de domiciliu ale 
cumpărătorilor).

Informații suplimentare se pot obține de la toate maga
zinele auto I.D M.S. si la telefonul 11.39.50 — int. 121, 
176 și 179.

„Premlul Apprantiilor", cea mal 
importantă alergare rezervată 
viitorilor driveri, a revenit anul 
acesta lui Osman, cu talentatul 
F. Baicu în sulky, care și-a do
vedit din nou calitățile, conce- 
pînd o frumoasă cursă de do
zare a efortului, deși micuțul 
armăsar aborda un traseu 
foarte lung față de aptitudinile 
sale de miller. Apreciem că a- 
ceasta este cea mai bună per
formanță realizată pînă acum de 
Osman, merite avînd și N. Si- 
mion, noul său antrenor, pentru 
modul cum l-a pregătit. Din for
mația lui N. Simion a mai ter
minat învingător șl Riveran, care 
— cu C. Chiș în sulky — a reu
șit să acopere corect parcursul. 
Liderul clasamentului, M. Ștefă- 
nescu, a obținut și el în ultimele 
reuniuni două victorii, cu Rumi
lia și Samson, acesta din urmă 
realizînd cea mal bună perfor-
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SECUND PARTIDA DE PREGĂTIRE DINTRE
NU NUMAI SUPERIORITATE NUMERICA

F.E.P.A. ’74 Birlad - Petrolul Ploiești 0-1 (0—0)
De fiecare dată prezența unei 

echipe fruntașe, cu deosebire dacă 
ea este chiar lideră, amplifică 
cota de interes (așa a fost și 
duminică la Bîrlad, stadionul 
Municipal din localitate dovedin- 
du-se neîncăpător), dar și replica 
partenerei. Jucătorii de la 
F.E.P.A. ’74 au abordat partida 
cu mult elan, uneori cu o ardoa
re peste limita regulamentului, 
temperată însă la timp de arbi
tru (3 cartonașe galbene și unul 
roșu — 
pentru 
chipei 
primise 
tonaș galben și în contul plo- 
ieșbenilor). Evident, jocul a fost 
influențat și de starea terenului, 
devenit un covor alb, alunecos,

Dumitru, în min. 
bruscarea medicului 
Petrolul, după ce 

un avertisment ; un

din cauza ninsorii abundente,, fa
zele de poartă fiind extrem de 
rare. Pînă in momentul cînd 
s-a rupt echilibrul numeric, ra
portul situațiilor de gol a fost 
șl el egal (Spirea — șut in 
„transversală", min. 20, respectiv 
Moca nu — min. 9). In continua
re, Petrolul șl-a adăugat su
periorității numerice și una 
tehnico-tactică, fiind mult mai 
periculoasă în ofensivă (Manea 
— min. 27, Hîncu — min. 29, 
2. Grigore — min. 32), reușind 
în min. 51 să deschidă scorul, 
însă la o gafă a portarului 
Zlatan, prompt sancționată de 
MOCANU. Gazdele se aruncă 
în atac, Insă fără consistență, 
cu doar două ocazii (Anton — 
min. 55 șl lonașcu — min. 67).

o.

în timp ce ploi oștenii 
surprinzător pas înapoi, nemai- 
contînd practic în ofensivă.

* Finalmente ei au plecat cu două 
puncte mari. fără însă a... 
puncta și Ia impresia artistică — 
la nivelul unei pretendente ia 
Divizia A — intr-o partidă modes
tă la capitolul s-icctacular.

O mențiune pentru tînărul arbi
tru C. Sorescu (Pitești).

F.E.P.A. *74 : Zlatan —
cu, Damn ANTON. Cezar 

‘ Basalic, Bular 
(min.

loaaș- 
— Da

la 
85 Petcu),

mitru, SPIREA
— Căruntei
Marcu.

PETROLUL : 
PITULICE, STEFAN 
MOCANU. Hîncu. O. 
Manea (min. 34 Stan) 
Catînca.

Adrian VASILESCU

Jipa — Popa 
Panait — 

GRIGORE. 
— Greaca.

astăzi

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl ISRAELULUI
Andone, Belodedici. Ungureanu, 
E. Săndoi. Sabău, Mateut. Gh. 
Popescu, Rotariu. Klein. Vaiș- 
covici, Cămătaru. Hagi, care 
susține miercuri un important 
examen la A.S.E. Lăcătuș și 
Geolgău. accidentați în parti
dele de campionat de dumini
că. nu au putut efectua depla
sarea. De asemenea, cum bine 
șe știe. Nițu nu a putut răs
punde convocării, el fiind pre
zent In partida din 
U.E.F.A. a Victoriei, 
probabil s-ar profila

I ROLURI INVERSATE
Prahova C.S.U. Ploiești

Iarna n-a fost duminică la 
Ploiești un simplu decor pentru 
fotbal, zăpada căzută din abun
dență încă din zorii zilei făcînd 
din terenul de joc Prahova un 
evident handicap pentru ambel? 
echipe. A rezultat, din start, un 
meci de angajament, flecare jucă
tor încercînd, după puteri să sur- 
monteze problemele echilibrului 
și conducerii balonului. Și 
ceea ce a constituit o surpriză, 
a fost Inversarea de rol : mai 
bine s-a descurcat echipa gazdă, 
aflată, spre deosebire de cea 
oaspete, Gloria, la subsolul cla
samentului !

Prahovenii au pornit în trombă, 
dar Gălăț^anu și Rădulescu n-au 
putut fructifica două bune ocă
rii de gol. Scorul l-au deschis, 
totuși, destul de repede (min.

Gloria Buiău 2—1 (1—0)
12), GALAȚEANU expediind de 
această dată balonul — primit 
prin ricoșeu de Ia un adversar — 
in plasa porții apărată de La
zăr : 1—9. Dominarea acestora 
continuă pînă în min. 30, cînd 
..dispecerul* ploieștean FI. Ni
colae a fost eliminat din joc 
pentru lovire a adversarului cu 
palma, cînd meciul era întrerupt. 
Echilibrul liniei mediane prahe- 
venî s-a rupt. Gloria își revine, 
dar Craiu ratează două mari o- 
cazii (min. 35 și 35). La reluare, 
pe fundalul unui atac prelungit 
ăl Prahovei. buzoienii inițiază 
un contraatac și MARCU. egalează 
în min. 50. Deși în 10 oameni, 
jucători ploieșteni nu cedează 
și își văd încununate eforturile 
deosebite prin tînărul RADULES
CU care, în min. 61, a înscris din

col(ul careului mic : Z—1. Două 
minute mai tirziu, la un șut În
șelător al ploieșteanului Cismaru. 
de la aproximativ 25 m, balonul 
întîlnește transversala. 9coru! 
răminind neschimbat pină-n final. 
O victorie pe deplin meritată a 
echipei gazdă intr-un 
sebit de dificil.

Arbitrul M. Ștefănoiu 
mereu pe fază.

PRAHOVA C.S.U. : 
Roșu. Constantin.
Enactie 
)ae. r 
VLAD.
min. *5 Duma).

GLORIA : Lazăr —
TULPAN. Mircea. Roșu, 
(min 15 MARCO. CHIVU. 
hai (min. 66 Alexandrescu) 
sica V. ION. Crafu.

meci deo-

(Tg Jiu)

NEAGU — 
_____ _ dr.\gomir. 
GĂLATEANU. Ntoc- 

RADULESCU — CISMARU. 
Libia (min. W Zaftris.

IV ANA 
Ursa

Mi- 
—Ur-

S. P.

CARABAGEAC, CA
Chimia Rm. Vîlcea
Am văzut-o pe~ Chimia la Tg. 

Mureș, cu Eleetromureș. Am 
revăzut-o duminică, la ea acasă, 
în meciul cu Electroputere, altă 
echipă bună de Divizia B. Chimia, 
pregătită de Al. Moldovan și M. 
Savu, a urcat in planul formei 
sportive și al jocului și ne-a 
convins că are argumente să can
dideze la revenirea în primul e- 
șalon. Duminică a jucat bine, în 
ciuda unul teren greu, cu zăpa
dă, condusă excelent de un Ca- 
rabageac care, la 35 de ani, a

IN TINEREȚE
Electroputere Craiova 2-0 (1-0)

zburdat ca in tinerețe. Acest 2—0 
cu care Chimia a învins e un 
scor minim. De ce ? Iată cifrele 
argument : șuturi la poartă, 14—0 ; 
pe poartă, 10—0 ; comere, 10—1. 
Ocazii de gol, destule : M. Ni- 
colae (min. 4), Mangalagiu (min. 
12 și 29), din nou M. Nicolae, 
foarte activ (min. 33, cînd Bol- 
dici a scos golul, și 42). Pînă la 
pauză, Chimia a marcat doar un 
gol ; în min. 21, la o foarte fru
moasă fază , pasă în adîncime 
a lui Carabageac, Tudorache a

DOUA REPRIZE DIFERITE
Chimica Tirnâveni Politehnica Timișoara 1—1 (0—0)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Prezența ex-divizionarei A 
litehntoa 
Tîirnăveni, ____ _ ______
mum pe jucătorii echipei gazdă, 
care încep dezinvolt, impunînd 
un ritm rapid partidei, acțiunile 
tor bine construite constituind 
un real pericol pentru poarta lui 
Moise. Cu o linie de mijloc foar
te mobilă, cu un conducător de 
joc — Cenan — în mare vervă 
șl cu două extreme — Oprișor și 
Mărginean, — rapide și percu
tante, gazdele își impun jocul 
și, timp de o repriză, dețin su
perioritatea în teren, obligîndu-șl 
partenera la o apărare atentă și 
supraaglomerată în careul pro
priu. In această situație apar și 
ocaziile de gol, dar, din păcate 
pentru gazde, nefructiflcate de 
Vig (min. 6). Oprișor (min. 19), 
Fodor (min. 32). Vereș (min. 39) 
șl Mărginean (min. 43).

După pauză, aspectul jocului 
se schimbă, „Poli* iese mai mult 
la atac și printr-un joc elaborat 
la mijlocul terenului reușește să 
echilibreze partida. Meciul place, 
se joacă bine. gazdele forțează 
golul și, după citeva ratări, în
scriu Tn min. 51, cînd Vereș, din 
afara careului, șutează în bara 
șl CENAN, pe fază, face inutilă 
intervenția Iui Moise. După gol 
timișorenii revin puternic în atac 
și reușesc egalarea prin CRĂCIUN 
(min. 69), care reia cu capul, în 
plasă, centrarea Iul Varga, din 
corner. Ambele echipe se preci
pită, dar, pînă în final, nu mai

Po-
Timișoara aici, la 
a conectat la maxl-

notăm decît două mari ocazii de 
gol, cîte una de fiecare parte, 
min. 82 — Drăgulescu șl min. 89 
— Oloșutean.

A arbitrat N. Bițin (Salonta) 
următoarele formații :

CHIMICA : VUMVULEA — Nis- 
tor, Vitan, FODOR, Pop — CE
NAN, Vig (mim 79 Drăgulescu), 
Vereș — OPRIȘOR, Ștef, MĂR
GINEAN.

POLITEHNICA : Moi se — Pascu, 
IONUT, CRĂCIUN. stoicov — 
V lai cu Varga, Oancea (min. 65 
Ilcu), OLOȘUTEAN — Trăis'aru 
(min 46 BA NU), BOZEȘAN C.

Florin SANDU

centrat de pe extremă și MAN
GALAGIU a înscris spectaculos, 
cu capul.

După pauză cam 20 de minute, 
joeufl a avut aceeași desfășurare 
și în min. 51 Chimia și-a mărit 
avantajul : M. NICOLAE l-a vă
zut ieșit la 6 metri de buturi pe 
portarul Preduț (intrat după pau
ză) și a trimis, cu boltă, sub 
transversală, de la peste 20 m. 
în min. 61 Pred-uț însă a scos un 
gol ca și făcut, la șutul lui Ca
rabageac. Din min. 65. Electro
putere a echilibrat jocul, dar a 
exagerat în combinații la margi
nea careului 
șutufl 
chipa 
de E. 
acuză 
tori, 
S. Cîrțu, la

Un meci 
condus de 
Pan tea.

CHIMIA : Preda (min. 62 Efti- 
mescu) — Niță, LAZAR, CRI STEA. 
Tu-dosă — GIURCA. CARABA
GEAC. Tudorache (min. 46 Gu- 
da) — MANGALAGIU. M. NICOr 
LAE, Sta nou.

ELECTROPUTERE : 
(min. 46 Predut) — 
Barbu, 
CRETU. SO ROHAN, ' ] 
Orbuleț — Calafeteanu. 
(min. 65 Mateescu).

Constantin ALEXE

Miercuri. începind de la ora 
14. la Sibiu, se va desfășura 
partida internațională amicală 
de pregătire dintre reprezen
tativele României și Israelului. 
Un meci care încheie o stagiu
ne comoetitională atît demult 
apreciată a „tricolorilor".

„încheiem un sezon competi
tions) in care echipa naționa
lă a oferit, cred eu, multe sa
tisfacții iubitorilor fotbalului 
de Ia noi si a si urcat o treap
tă importantă în ierarhia eu
ropeană — ne declara antre
norul principal al .tricolorilor". 
Emerich Jenei. Sperăm să fie 
o intilnire utilă. De notat că 
noi am inceput sezonul compe- 
tîtional 1988 tot printr-o par
tidă cu selecționata Israelului, 
dar în deplasare. Să sperăm 
că si această intilnire va servi 
la fortificarea relațiilor de joc 
din eadi-u 1 reprezentativei noas
tre. un mecanism mereu per
fectibil*.

Purtătorul banderolei de 
onoare. Silviu Lung, afirma : 
..Se-»m bucurat de o caldă pri
mire la Sibiu, unde vom evo
lua pe un excelent stadion, 
avind deci o fericită ambian
tă. pe care vrem să o răsplă
tim nrintr-un joc frumos, cu 
un adversar foarte ambițios, 
care isi verifică formula de 
echipă pentru preliminariile C.M.*.

Fotbaliștii noștri au sosit 
luni seara cu avionul, la Si
biu. iar în cursul dimineții de 
marți, asistați de adevăratii 
pasionați ai fotbalului din lo
calitate. multi la număr, 
efectuat un antrenament 
pe stadionul Munici nai. 
se prezintă in condiții 
bune, atît în privința 
suprafeței de joc. cit si 
stalatiilor ’ lui. Au făcut 
Plasarea următorii 
Lung. Stelea ; Iovan.

au 
intens 

care 
foarte 
stării 
a in- 

de-
iucători : 

Rednic,

cuba
---- ---------- astfel : 

Lung — Rednic (Iovan). Ando
ne. Belodcdici. Ungureanu — 
Sabău, Mateut. Gh. Ponescu, 
Rotariu — Vaișcovici. Cămă
taru.

Fotbaliștii din Israel au sosit 
tot in cursul zilei de luni, an- 
trenîndu-se și în seara sosirii. 
Si în dimineața zilei de marți 
ne stadioanele Municipal si. 
respectiv. Independența.

Antrenorul echipei Israelului. 
Isac Schueor. ne spunea : „Pen
tru formația noastră. întîlnirea 
cu echipa României este ex
trem de importantă, intrucit 
vom avea în fată una dintre 
cele mai valoroase formații de 
pe continent. Eu. unul, sînt 
sigur de calificarea ei ia C.M. 
Si aștept să aplaud evoluțiile 
ei in turneul final din Italia. 
Selecționata noastră, mult re
maniată. isi definitivează pre
gătirile pentru preliminariile 
C.M., în care vom evolua 
compania selecționatelor 
Zeelande si Australiei", 
mafia comunicată de conduce
rea tehnică a selecționatei Is
raelului : Asiag — Amar, 
IIous, Parcelani. Drapici — Co
hen. Davidi. Baruch. Sinay — 
Klinger. Driekes.

Întîlnirea va fi condusă de 
arbitrul olandez Van Swieten ; 
la linie : N. Dinescu și Cr. 
Teodorescu.

Eftimie IONESCU

MULT SUCCES VICTORIEI!
(Urmare din pag. 1)

în 
Noii 
For-

A

1111$“ A REVENII IUI OSMAN
ampionul 
care lip- 
îătate de 
is totuși 
i Trifan, 
e merită 
îltime re- 
i surpri- 
lația D. 
C. Cîrs- 
sulky a 
;noe, be- 
pe par- 
și Gu

iți ai te
ii dintre 
state pe 
iu se a- 
* în cla.- 
îlora, de 
ibii pro- 
?. Mari- 
iștii an- 

un loc 
i cu O- 
?J Iupca.

Prin măsurile luate de conduce
rea hipodromului, care au dat 
rezultate, formația lui V. pătraș- 
cu, cu G. Grigore la timonă, a 
reușit un spectaculos event, cu 
Ruibist, condus în frumoasă 
cursă de așteptare, șl Mânu, ei 
nedînd nici o speranță adversa
rilor. Dorind o evidențiere față 
de performanțele predecesorului 
său, V. Moise și-a mal adăugat 
două victorii, cu care conduce 
acum plutonul driverilor, victo
rii realizate de Valter și Dedlțel, 
acesta din urmă fiind unul din 
fruntașii turfului In alergările de 
fond.

In încheiere, menționăm ne
mulțumirea publicului asupra 
modului cum sint organizate ca
sele de joc șl a faptului că sînt 
prea multe jocuri de triplu cîști- 
gătorl față de evențurl.

A. MOSCU

în loc să prefere 
pe un teren alunecos, E- 
craioveană, pregătită acum 
Georgescu și D. Stanciu, 
încă plecarea a 5 jucă- 
inclusiv antrenorul-jucător 

Universitatea.
în general curat, 

bucureșteanul L.

OLARU.

Boldlcf 
Bărbuceanu, 
Ștefănică — 

Firănescu.
Dogaru

așa ? — ca o mănușă. Dar 
„presiunea" meciului îi apasă 
si pe ei. drent pentru ’ care, 
sore surprinderea noastră, ieri 
dimineață, antrenorul Tommy 
Lindholm, fost internațional 
(46 de selecții în echipa A 
între 1964—1974). a refuzat. în 
holul hotelului — 
(unde e

-landeză). 
nîndu-ne 
nresă de 
însă nici __
Cu ajutorul ziariștilor 
sotesc ne T. Ps.. am 
să ..ghicim" garnitura_ ____
Lindholm va începe partida, ea 
conturîndu-se _ astfel : Ecker- 
man — Heikkinen, Hannikainen, 
Johansson. Laaksonen — Sulo
nen Halonen. Japo. Lipponen 
— Skants (Vuorio), Rajamaki. 
Cinci dintre aceștia. Hannikai-

„București" 
cazată delegația fin- 
orice dialog, amî- 
pînă la conferință de 
la ora 13 I 
măcar.. n-a

nen, Laaksonen, Sulonen, Jalo 
și Lipponen, au evoluat în „na- 
tionala“ Finlandei.- Lipponen 
chiar în întîlnirea cu Tara Ga
lilor de la Swansea. 2—2 la 
19 octombrie în prelimi tăriile 
C.M. Lindholm a fost desem
nat, deunăzi, antrenorul nr. 1 
al ..tării celor 1 000 de lacuri', 
întîlnirile din Cupa U.E.F.A.

el la 
semnat

La care 
apărut ! 
care in- 
încercat 
cu care

întîlnirile din Cupa 
fiind ultimele pentru 
Turku. întrucît a si 
pentru Brage (Suedia).

Meciul Victoria — T.
va disputa de la ora 14 și va 
fi arbitrat de o brigadă din 
Spania, cu Sanchez Arminiola 
centru. Jos6 Gonzalez și Brito 
Arceo la linie încă o dată, 
mult succes Victoriei !

UNIREA SLOBOZIA — RAPID 
1—0 (1—0). Meciul a avut loc pe 
Stadionul .,1 Mai“ din Slobozia, go
lul fiind înscris de Vintilă, în 
min. 35.

ăi

GIMNASTICĂ. a devenit deja o prac- 
tică obișnuită ca unele competiții, ce re
unesc un număr mai mare de antrenori și 
tehnicieni, să fie folosite de federația de 
specialitate pentru utile și necesare schim
buri de experiență, pentru o informare o- 
perativă, „la obiect", asupra unor noutăți 
din gimnastica mondială, o Așa s-a în- 
tîmplat. de exemplu, și la Bacău, cu pri
lejul finalei Campionatului Republican de 
junioare. In coordonarea antrenoarei fe
derale Atanasia Albu, a fost organizată, 
pe parcursul a două zile, prezentarea nou
lui ciclu de exerciții impuse, care vor in
tra în vigoare în toate competițiile oficiale 
începind de anul viitor. Experiența de ani 
și ani a arătat că buna și corecta interpre
tare a programului impus asigură de fie
care dată o mai bună clasare în marile 
întreceri ale F.I.G. Primul pas a fost, deci, 
făcut : s-au arătat tehnica de execuție a 
principalelor elemente din exerciții, meto
dica de învățare a elementelor care pre
zintă, de regulă, anumite „capcane", au 
fost efectuate vizionări video și exempli
ficări practice. Este acum rîndul tehnicie
nilor de la cluburi și asociații sportive să 
acționeze cu operativitate, pentru ca re
comandările făcute să fie cit mai curînd 
însușite de sportivele fruntașe ale 
Pînă la :
n-a mai rămas chiar atît de mult timp, 
ret. m.).

JUDO.
sfîrșitul săptămînii trecute au fost reunite, 
reamintim. 14 formații care, firește, au sus
ținut un impresionant număr de meciuri : 
34. Aceasta, pe echipe, fiindcă numărul par
tidelor individuale a ajuns de ordinul su
telor, mai exact 238. Cum în acest sport 
două-trei secunde sînt suficiente pentru a 
fi pecetluită soarta unei întîlniri. arbitrii au 
fost solicitați la maximum. Intr-un aseme-

_ ______  ____________ țării.
viitoarele starturi competiționale

TN ETAPA DIVIZIONARA de la

nea context, greșelile — omenești, le-am spu
ne — puteau să influențeze, neîndoios, multe 
rezultate finale. Arbitrii noștri insă, spre 
meritul lor. s-au străduit, și .au reușit, să 
se afle ..pe fază- de fiecare dată, mulțu
mind. prin deciziile lor, pe toată lumea. 
Acesta este și motivul care ne-a determinat 
să-i remarcăm pe cîțiva dintre ei : Ilie Pa
pa, Ionel Stoicuț, Constantin Isac și Claus 
Andronic (București), Dumitru Ieremla și 
Constantin Savu (Ploiești), Viorel Burlan 
(Focșani). Octavian Crețu (Sibiu), Ion Mă- 
lăescu (Craiova) ș.a. (C. Ch.).

POLO. A FOST frumos (și) „duelul* 
galeriilor la derbyurile de sîmbătă și du
minică. Insă numai pînă la un punct, din 
moment ce cițiva spectatori mal înfierbîn- 
tați ii tot amenințau, prin vorbe sau ges
turi, pe arbitrul B. Băjenaru, despre care 
nu se poate spune în nici un fel că el a 
stabilit rezultatul... • APROPO DE arbi
traj, să consemnăm că Radu Timoc a dic
tat 17 decizii majore, iar Badea Băjenaru 
19. Un „scor* aproape egal 
celor două întîlniri. Șl mal 
prezintă lucrurile în cazul 
Steaua de 18 ori, Dinamo tot 
SOBRU ca orictad a apărut,

pe ansamblul 
elocvent se 
penalizatelor : 
de 18. a MAI 

______ ___ _________________ , pe banca Ste
lei, tînărul antrenor Viorel Rus. Ceea ce-i 
face cinste fostului centru de valoare in
ternațională, singurul tehnician care a 
reușit în acest sezon să-și conducă elevii 
spre o victorie în fața multiplei campioane, 
o EGALITATE și la șuturile în... bare — 
cite patru (Dinamo a avut unul sîmbătă. 
trei duminică. Steaua două și două). Dar 
dacă ar fi să numărăm șuturile defectuoase 
sau erorile în transmiterea paselor, am 
reneta concluzia cronicilor : cine a greșit 
mai puțin intr-un meci sau în celălalt a 
avut cîstig de cauză, a ClND stelistul Che- 
țan a fost nevoit să-și schimbe casca albă 
cu numărul 10, nu s-a găsit pe moment

„soluția*. In cele din urmă, un spectator a 
căutat cu folos in geanta de echipament pe 
care o avea asupra sa și meciul de dumi
nică a putut continua tn bune condiții. Un 
gest frumos, făcut — din cite am aflat 
de la Gh. Nistor, membru al secretariatu
lui — de tatăl juniorului Fierășteanu, de 
la CSS Triumf-Steaua. care joacă tot cu 
numărul 10. • ORI DE CITE ORI „noua- 
rului* Stelei îl reușea ceva (șl au fost 
destule asemenea momente sîmbătă), cel 
mai bucuros se arăta un antrenor ‘ 
Rapid. Era, totuși, firesc : Valeriu 
este tehnicianul care l-a format, 
alții, pe Dinei Stemate. '
POPICE. DUPĂ ce 
zile, recordurile arenei
tală — gazdă ospitalieră ______
Internaționale de prestigiu — sîmbătă și 
duminică, în cadrul „Trofeului Carpați", 
ele au fost modificate de patru ori. Mai 
întîl, Doina Țăgean (Eleetromureș Tg. Mu
reș) a doborît din 100 bile mixte 480 de 
popice (v.r. 463), fără nici o lovitură în... 
gol. Apoi, Stelian Boariu (Aurul Baia Mare) 
a corectat cea mai bună performanță mas
culină a arenei (976), realizînd 992, pentru 
ea 'a doua zi liderul echipei naționale să 
obțină 993 p.d. Dar, acest record n-a re
zistat decît un... minut : alături de Boariu 
a evoluat duminică nîe Hcsu (Electromu- 
reș Tg, Mureș) care, avînd de tras încă 
trei bile după partenerul său de joc, a 
fost notat la capătul celor 200 de aruncări 
cu 1000 de popice doborîte. Cine va depăși 
acest record de excepție ? • DESFĂȘURA
TE ȘNUR, finala „Cupe! federației* (rezer
vată Juniorilor) șl „Trofeul Carpați* (la 
senlon) au supus la un adevărat examen 
de organizare clubul Voința București șl, 
mai ales, pe noul șef de bază Mihal Piș- 
talu, care nu este altul decît cunoscutul po
picar din echipa divizionară Voința Bucu
rești. El a dat dovadă de mult spirit gos
podăresc în toate. începind cu întreținerea 
pistelor. O mențiune se cuvine șl pentru 
electronistul Florian Dobre, care a făcut 
ca automatele arenei să nu se mal opreas
că cînd era lumea mal dragă sportivilor și 
susținătorilor lor. (Tr. I.).

de la... 
Tăranu 
printre

s

(G. R.). 
au dăinuit _
Voința din Capi- 
a atîtor competiții

ani de
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SPDRTUL IIM LUME
OLIMPIADA

ATENA, 22 (Agerpres). Re
zultate înregistrate în runda a 
8-a a Olimpiadei de șah, ce.se 
desfășoară la Salonic : feminin: 
România — Scoția 3—O ; Polo
nia — U.R.S.S. 1,5—1.5: Olanda
— India 1.5—1,5 ; R.F. Germania
— R.P. Chineză 1-1 (1) : Un
garia — Cehoslovacia 3—0 ; 
Suedia — S.U.A. 1—1 (1) ; Cuba
— Anglia 2—0 (1) ; Grecia — 
Israel 3—0 ; Danemarca — Bra
zilia 2—1 : Bulgaria — Iugo
slavia 1,5—1.5 ; Masculin : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 2,5—1,5; 
Cuba — Suedia 2—2 ; România
— R.P. Chineză 1,5-—1,5 (1) ;
S.U.A. Norvegia 3,5—0,5 ; 
R.D. Germană — R.F. Germa
nia 2—1 (1) ; Filiplne — India
2.5— 1,5 ; Bulgaria — Islanda
1.5— 1,5 (1) ; Anglia — Elveția
3.5— 0,5; Spania — Cehoslova
cia 2—2 ; Danemarca — Scoția 
4—0 ; Columbia — Indonezia

PRIMUL
în lumea tenisului mondial 

se vorbește tot mai des, in ul
timul timp, despre o eventua
lă renunțare la cel de-al doi
lea serviciu. Desigur, posibila 
modificare de regulament a 
dat naștere la comentarii in 
toate cercurile (de jucători, 
antrenori, tehnicieni. gazetari 
etc.). Si, poate că ideea nu ar 
fi stîrnit un interes atit de 
mare dacă nu ar fi susținută 
cu tărie de însuși președintele 
federației internaționale de te
nis, francezul Philippe Cha- 
trier. Acesta motivează că mo
dificarea are ca suport dorința 
sa de a reinstaura frumusețea 
si arta intr-un sport care 
„s-a născut pentru aceste atri
bute. sacrificate. în timp, 
în dauna forței11 (Tennis World), 
după care adaugă: ..Cind, la 
începutul secolului, a apărut 
Maurice McLoughlin, supranu
mit «cometa californiană» da
torită serviciului său «ca din 
tun», a fost o adevărată sen
zație. în ziua de azi. faptul 
a devenit unul normal, iar 
tenisul, a pierdut din specta
culozitate".

Dintr-un punct de vedere... 
franțuzesc, ca să-i spunem așa, 
sigur că oricine poate simpati
za cu ideea serviciului unic. 
Pentru că. timp de peste 60 
de ani, nici o altă tară din 
lume nu a demonstrat mai 
bine frumusețile acestei disci
pline. De la jucătorii de ieri 
Cochet. Lacoste, Borotra, pină 
la cei din zilele noastre — 
Noah si Leconte — flerul fran
țuzesc a... funcționat din plin.

Dacă adăugăm acestora si

K

PROMISIUNEA RUGBYȘTILOR NOȘTRI PENTRU
(UrniaM lin oao

Toulouse ’84 sau poate la 
nota mare primită după victo
ria de la Milano, din primă
vară.

Rugbyștii români știu totul 
despre partenerii lor. nimeni 
alții decît vicecampionii lumii. 
Știu bine altfel spus, cît de 
greu va fi meciul de sîmbătă. 
fără a înceta însă să creadă în 
șansa lor. L-am provocat, spre 
pildă, pe tînărul Nicolae Ră
ceam care a iucat în reprezen
tativă doar în cele două me
ciuri ale toamnei, cu U.R.S.S. : 
cîte puncte vor marca oaspe
ții ? „Greu de spus, dar noi 
vom reuși, e credința mea, 
mai multe. Ne vom apăra șan
sa pină la capăt !“. Cam la fel 
vor răspunde si cei trei... tizi 
(Gheorghe) din prima linie. 
Leonte, Ion, Dumitrescu, și 
Sandu Ciorăscu sau Traian 
Oroian, și Daniel Neaga sau 
Gelu Ignat (i-am zărit alături 
nu doar în teren. asigurînd 
„cureaua de transmisie", dar 
Si dincolo de el). si binecunos
cutul Adrian Lungu sau de
butantul Nicolae Fulina. si 
Liviu Hodorcă sau Daniel Bol- 
dor. totl ceilalți. Haralambie 
Dumitras. tip de luptător, mo
del de tenacitate, spune răspi
cat : „Indiferent unde voi fi 
folosit, în linia a doua sau în 
a treia, știu una si bună, că 
nu mai pot rata a treia oca
zie de a ieși cu fruntea sus 
din teren !“. Pentru Marcel 
Toader e limpede. francezii 
vor trimite numeroase baloane 
spre fundul terenului, speră să 
fie mereu la post. Alexandru 
Domocoș completează : „Viza-

DE ȘAH
3—1 ; Argentina — Italia 2—1 
(1).

★
SALONIC, 22 ...gepres) Cu prl- 

lejul unui sim^^zion șahist, des
fășurat la Salonic, președintele 
F.I.D.E., Florencio Campomanes, a 
evocat personalitatea celebrului 
șahist cubanez Jose Râul Capa- 
blanca, de la a cărui naștere s-au 
Împlinit în această lună 100 de 
ani. Capablanca a cucerit titlul 
mondial î-n 1921, la Havana, unde 
l-a întrecut pe Basker și l-a pier- 
dut în 1927, la Buenos Aires, în 
fața lui Alehin.

BOXUL VA RĂMÎNE ÎN PROGRAMUL J.0.
- declară președintele C. I. O.

SAN JUAN. 22 (Agerpres).
— Aflat într-o vizită la San 
Juan (Porto Rico). Juan An-

(și singurul) SERVICIU
numele Santana. Oranies, Pa- 
natta si. nu in ultimul rind. pe 
cel al supercampionului român 
Ilie Năstase, care au ilustrat 
cu brio tenisul-spectacol, ba
lanța se va înclina mult de 
partea celor pro schimbare. In 
celălalt taler insă se situează 
tocmai „asii" serviciului din 
tenisul actual, dintre care îi 
amintim pe Becker. Lendl și 
Cash. Aceștia consideră că ar 
fi penalizați în fapt, pentru 
simplul „motiv" de a-si fi 
perfecționat serviciul ca o 
parte necesară a arsenalului 
lor de lovituri (obținerea punc
tului !). Cu siguranță, fără al 
doilea serviciu, jocul, lor ar 
avea de pierdut.

Dacă se va renunța la cel 
de-al doilea serviciu, decizia 
va fi primită, firesc, cu osti
litate de tradiționaliști, dar 
încurajată (la fel de firesc) 
de doritorii de schimbări, mai 
ales că ultima (majoră) a 
avut loc în 1971 (cind a fost 
introdusă regula tie-break-ului), 
iar înaintea acesteia. în... 1881 
(cind s-a hotărît micșorarea 
înălțimii file ului). Concret, 
serviciul unic ar implica re
considerarea metodicii de an
trenament in abordarea tactică 
a meciului (inclusiv returul, 
mult perfecționat în urma mă
ririi forței serviciului), în spe
cial pentrti momentele cheie. 
Ginditi-vă numai la cit în
seamnă sansa celui de-al doi- 

. lea serviciu, chiar dacă, teore
tic. există posibilitatea dublei 
greșeli, iar în situația nouă, 
doar a uneia... simple.

Doina STANESCU

viul, celebrul Bianco, e suve
ran pe postul său. deci trebuie 
presat continuu".

„Statul maior" al echipei 
cîntărește îndelung fiecare va
riantă. Antrenorul federal Du
mitru Mihalache mai vine cu 
o posibilă soluție. doctorul 
Anghelescu e mulțumit de ac-

• Biletele pentru meciul de 
riigby România — Franța se 
pun în vinzare de miine, la 
casele Stadionului Giuleștl, 
Agenției Rapid din Gara de 
Nord și C.N.E.F.S.

tuala stare de sănătate (a ju
cătorilor. pentru că în ce îl 
privește timpuria iarnă i-a fă
cut o festă...), profesorul Flo
rentin Marinescu. preparator 
fizic, si masorul Marius Jinga 
pun. la rîndu-le. umărul pen
tru ca totul să fie în regulă. 
Iar cei doi foști internaționali 
ce formează conducerea tehni
că cad de acord : tactica e 
extrem de importantă, factorul 
volitiv poate fi determinant. 
„Cum francezii minuiesc balo
nul ireproșabil în plină viteză

„TROFEUL CARPAJI" LA HANDBAL MASCULIN
' (Urmare din pag. 1)

portari. Stingă, Dumitru, Ber
bece, Ghimeș, Petre, Cicu. 
Popescu, Săftescu. Durău, Mo- 
canu, Licu, Zaharia, Chirilă, 
Neagu sl Donosa, lot care re
unește valori confirmate sau

OBIECTIVUL PRIORITAR
AL ATLEȚILOR

DIN R.D. GERMANĂ
BERLIN, 22 (Agerpres) In 

programul atleților și atletelor 
din R.D. Germană figurează în 
1989 participarea la 21 compe
tiții de cel mai înalt nivel, 
obiectivul principal constituin- 
du-1 concursul pentru „Cupa 
Mondială", ce va avea loc în 
luna septembrie, la Barcelona.

tonio Samaranch, președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic (C.I.O). a declarat că. în 
ciuda unor opinii contrare din 
partea a numeroși membri ai 
forului olimpic mondial, boxul 
va răminc in continuare în 
programul Jocurilor Olimpice, 
precizînd că în prezent sînt 
efectuate o serie de cercetări 
medicale, menite să găsească 
soluții în vederea reducerii 
gradului de periculozitate al 
acestei discipline.

Pe de altă parte. J.A. Sa
maranch a anuntat că a pri
mit asigurări de la conducerea 
Asociației Internaționale de 
Box Amator (A.I.B A.) că la 
viitoarea Olimpiadă vor fi de
semnați numai arbitri care îsi 
vor dovedi competenta.

• AZI, ÎN CUPA U.E.F.A., PRIMA MANȘĂ A „OPTI
MILOR" • CAMPIONATE : Dynamo Dresda conduce 
detașat Fenerbahce se află în frunte ; luptă strînsă 
în Elveția ; F. C. Malines, la prima infringere ; Gornik 
Zabrze (Polonia) ți F.C, Tirol (Austria) se mențin în 

plutonul fruntaș
ASTAZI sînt programate me

ciurile din prima manșă a opti
milor de . finală ale Cupei 
U.E.F.A. In afară de partida din
tre Victoria București și T. Ps. 
Turku figurează întîlnirlle : Dy
namo Dresda — A.S. Roma ; Bor
deaux — Napoli ; Real Sociedad 
San Sebastian — F.C. Koln ; Mid
lothian — Velez Mostar ; Bayern 
Milnchen — Internazionale ; Gro
ningen — V.f.B. Stuttgart ; F. C. 
Lifcge — Juventus.

MECIUL CU FRANȚA>
si purtătorul lui e întotdeauna 
viguros sprijinit, afirmă Theo
dor Rădulescu, trebuie să re
plicăm cu aceeași monedă, gru
pat în ambele momente. Apor
tul „capului de grămadă", asi
gurarea mingilor în margini 
vor fi hotăritoare si le-am tot 
repetat aceasta băieților". S-au 
exersat, de bună seamă, sche
me diferite și pentru linia de 
treisferturi. Gheorghe Nica 
fiind, se știe, expert în mate
rie (de 55 de ori atacant în 
națională), antrenorul secund 
de azi sustinînd cu convingere 
imperativul unei precizii de
pline în ioc. laolaltă cu acela 
al mobilizării fără rezerve, 
„asa cum a reușit si generația 
noastră, in ’76 de pildă. pe 
același stadion din Giulești".

...Un cuvînt revine mereu — 
dăruire. îl repetă actualii „tri
colori". l-am auzit sl la cel 
dinainte. spre exemplu. la 
Gheorghe Daraban („Cînd se 
intona Imnul tării mele, sim
țeam că-mi cresc aripi !“), la 
Mircea Paraschiv. Gheorghe 
Dumitru sau Mircea Munteanu. 
Dăruire sub culorile tării, spre 
faima sportului românesc, așa 
cum așteptăm și sîmbătă...

în pragul afirmării. Cupluri de 
arbitri internaționali vor asi
gura buna desfășurare a com
petiției : Wojcjech Mîhalyk — 
Pawel Franzak (Polonia), Ma
rin Marin — Ștefan Șerban, 
Romeo Iamandi — Traian Ene 
si Jean Mateescu — Valter 
Dăncescu, toți din tara noastră.

începe „Cupa Mondială" la schi alpin, ediția 1988/89

CINE VA TIIECÎ PRIMUl LINIA DE SOSIRE, 
IA PRIMĂVARĂ: ZURBRIGGEN SAU TOMBA?
Cum în Alpll francezi zăpada 

n-a ținut cu organizatorii Cupei 
Mondiale la schi alpin, care pro
gramaseră la Val Torrena și Les 
Menuires deschiderea ediției 1988/ 
89, „circul alb" va lua startul în 
Elveția, probabil la Schladmlng, 
la sfîrșitul acestei săptămîni. Ia
tă citeva amănunte privind „sce
nariile" scrise la această oră, fără 
ca ele să rămînă însă... fixe 
de-a lungul celor 4 luni de con
cursuri care urmează, eventuale
le surprize alcătuind, ca pentru 
orice competiție, „sarea și pi
perul" cerut de marele public.

La masculin se așteaptă reedi
tarea aprigului duel între Pirmin 
Zurbriggen (de trei ori învingă
tor anul trecut în Cupa Mondia
lă, medalie olimpică de aur) și 
tînărul Alberto Tomba (două Cu
pe și două titluri olimpice, în 
ciuda celor doar 21 de ani și a 
faptului că a „explodat" în ma
rea performanță alpină abia la 
începutul sezonului trecut). A- 
nul trecut, elvețianul s-a impus 
în clasamentul final pe ultimii 
metri. Să vedem însă dacă șl în 
noul sezon, multilateralitatea sa 
(a concurat cu succes la toate 
probele, adunînd puncte !) îl va 
mal ajuta să reediteze superper- 
formanțeie trecute. Italianul din 
orașul de cîmpie Bologna (!) are 
de partea sa supraspecializarea 
în probele scurte, anul trecut 
ciștlgînd 7 din cele 9 curse de 
slalom ale programului. între
bările pe care și le pun specia
liștii : a devenit, cumva, și Tom
ba, în ultima vară-toamnă, un 
atacant pe toate fronturile ? Sau 
a rămas cel mai fidel urmaș al 
vestitului Ingemar Stenmark, uni
lateral în probele tehnice, dar 
nu mai puțin galonat în oel 15 
ani de competiție, în care a a- 
dunat 85 de concursuri de Cupă 
Mondială cîștigate (45 la slalom 
uriaș, 40 la slalom special) ? A- 
propo de campionul suedez, care 
a declarat de curînd : „Am vrut

Meciurile retur sînt programate 
la 7 decembrie, cînd vom cu
noaște echipele calificate pentru 
sferturile de finală, programate în 
primăvara anului viitor.

DYNAMO DRESDA... în serie. 
In etapa a 12-a a campionatului 
R. D. Germane, Dynamo Dresda 
a învins cu 2—0 pe Wlsmut Aue, 
în timp ce Dynamo Berlin nu a 
reușit decît un scor egal (pe te
ren propriu) cu F.C. Carl Zeiss 
Jena : 1—1. Berllnezii au ratat 
un penalty, prin Ernst, cînd con
duceau cu 1—0, după care Jena 
a egalat ! Alte rezultate : Loko
motive Leipzig — Cottbus 2—0, 
Brandenburg — Halle 3—1, Mag
deburg — Union Berlin 3—1, F.C. 
Karl Marx Stadt — Erfurt 1—0, 
Sachsenring Zwickau — Hansa 
Rostock 3—0. în clasament con
duce detașat Dynamo Dresda — 
22 p, urmată de Dynamo Berlin — 
15 p, Lokomotive Leipzig — 14 p.

ÎN ETAPA a 14-a din Turcia : 
Fenerbahce — Bolu 4—2, Altay — 
Beșiktas i—3, Karaman — Ankara- 
gilcu 0—2, Adana — Galatasaray 
0—0, Samsun — Trabzon 0—0, Sa- 
riyer — Karsiyaka 2—1, Konya — 
Sakarya 1—0, Bursa — Malatya 
3—2. Rize — Eskișehir 0—0. Con
duce Fenerbahce cu 31 p, urma
tă de Beșiktas cu 28 p (cu două 
jocuri mai puțin) șl Ankara- 
gucu 28 p (din 14 j). Galatasaray,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Italianul Alesslo 

Faustini a terminat Învingător 
în maratonul de la Roma, fiind 
cronometrat pe 42,195 km cu tim
pul de 2h 12:02.

BASCHET • Aflată în turneu 
în S.U.A., echipa masculină Stea
ua Roșie Belgrad a susținut un 
meci de verificare în compania 
selecționatei statului Utah. Gaz
dele au obținut victoria cu 84—82 
(44—40).

CICLISM * Cursa de șase zile 
de la Grand (Belgia) a revenit 
cuplului Urs Freuler (Elveția) — 
Roman Hermann (Liechtenstein), 
cu 330 puncte.

GIMNASTICA • Concursul fe
minin desfășurat în orașul po
lonez Zabrze, a fost cîștlgat de 
Alena Drevlana (Cehoslovacia) cu 
37,75 p, la individual compus, 
urmată de Johana Urgacz (Polo
nia) — 37,50 p și Pavla Kinzlova 
(Cehoslovacia) — 37,45 p.

HANDBAL a» în ultima zl a 
turneului masculin de la Haar
lem (Olanda) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Cuba — 
Austria 19—14 (9—5) ; Bulgaria — 
Olanda -24—22 (11—9) ; Franța —
Polonia 26—26 (16—11). In clasa- 

anul trecut să mă retrag după 
Olimpiada de la Calgary. Dar, 
pentru că l-am învins în manșa 
a doua pe viitorul campion olim
pic, fenomenalul Alberto Tomba, 
cu 36 de sutimi, am decis : con-

„CUPA MONDIALA" 1987/88
Clasamente generale, mascu
lin : 1. Pirmin Zurbriggen
(Elveția) 310 p ; 2. Alberto 
Tomba (Italia) 281 p ; 3. Hu
bert Stroltz (Austria) 190 p ; 
feminin : i. Michela Flginl
(Elveția) 244 p ; 2. Brigitte
Oertli (Elveția) 226 p ; 3. A- 
nlta Wachter (Austria) 211 p : 
învingători pe probe, coborl- 
re : p. Zurbriggen și Michela 
Flgiinl ; slalom super-urlaș ; 
P. Zurbriggen și Michela Flgi- 
ni ; slalom uriaș : A. Tomba 
și Roswitha Stehner (Aus
tria) ; slalom : A. Tomba și 
Mateja Svet (Iugoslavia).

ținui La 33 de ani, adăugăm 
noi, ceea ce este, oricum, un ar
gument foarte nimerit pentru 
longevitate la înalt nivel, bazată 
pe seriozitate în pregătire, dra
goste de schi șl o viață sportivă 
exemplară.

La feminin, problemele sînt mai 
multe dar și... mai puțin intere
sante. Dacă Michela Figini este 
o personalitate conturată a schiu
lui alpin mondial, nici una din
tre colegele sale de performanță 
elvețiene ori austriece nu pare 
a fi prea aproape de ea : cam 
7—8 performere se află în „block- 
starturi", pentru a-i zmulge su
premația, iugoslava Mateja Svet 
între ele, dar pină acolo mai 
sînt... multe porți de străbătut!

Radu T1MOFTE

campioana „en titre", are doar 24 
p din 12 jocuri.

NICI o victorie în deplasare 
în etapa a 19-a din Elveția : 
Xamax Neuchâtel — Lugano 5—1, 
Wettingen — Servette 2—2, St. 
Gallen — Aarau 2—2, Grassho
ppers — Sion 1—0, Lucerna — 
Lausanne 0—0. Bellinzona — 
Young Boys 3—0. Pe primele 
locuri : Grasshoppers și Lucerna 
cu cite 24 p. urmate de Bellin
zona șl Sion cu cîte 22 p.

SURPRIZA în etapa a 15-a a 
campionatului Belgiei. F.C Ma
lines, ciștigătoarea Cupei Cupe
lor din acest an, a suferit prima 
infringere (categorică I) In de
plasare cu Waregem : 0—3 ! Der- 
byul de la Bruges, între formații
le locale Cercle șl F.C., a revenit 
surprinzător primei formații eu 
3—1. Anderlecht a obținut un 
prețios punct la Liege, cu Stan
dard : 2—2. Alte rezultate : Ra
cing Genk — Lokeren 2—1, Ra
cing Malines — Courtral 0—0, 
Beerschot — Charleroi 0—2, Mo- 
lembeek — F.C. Liăge 1—3, Lier- 
se — Anvers 0—1, Beveren — st. 
Trond 2—1. Pe primele locuri : 
F.C. Malines 25 p, Anderlecht și
F. C. Lifege cîte 23 p.

ClTEVA rezultate din etapa a 
15-a în Polonia : LJC.S. Lodz — 
Wlsla Cracovia 2—1, Legla Var
șovia — Lech Poznan 3—0, Ja- 
gelonla Bialystok — Jaztrebie 0—0,
G. K.S. Katowice — Mlelec 3—0, 
Bytom — Szceczin 3—2, Slask 
Wroclaw — Widzew Lodz 0—2, 
Olimpia Poznan — Gornik Zabrze 
0—3. In fruntea clasamentului : 
Gornik Zabrze 27 p, G.K.S. Ka
towice 25 p, Ruch Chorzow 24 p.

REZULTATE în etapa a 20-a a 
campionatului austriac : Admira 
Wacker — F.C. Tirol Innsbruck 
3—4, F.C. Klagenfurt — Austria 
Vlena 0—3, Rapid Viena — Sturm 
Graz 1—0. Vienna — St. Polten 
0—2, Linz — Wiener Sportclub 
1—4, Graz — Vorwărts Steyr 3—1. 
Primul loe în clasament : F.C. 
Tirol — 29 p, urmată de Austria 
Vlena — 27 p șl Admira — 27 p.

mentul final, pe primul loc s-a 
situat selecționata Poloniei — 9 
p, urmată de Cuba — 8 p și 
Franța — 7 p.

lupte • „Cupa Mondială" la 
lupte greco-romane, desfășurată 
la Atena, a fost cîștlgată de e- 
chlpa U.R.S.S., urmată de Cuba, 
S.U.A. șl Grecia. Rezultate în
registrate în ultima zl : U.R.S.S. 
— Cuba 8—1 ; S.U.A. — Grecia 
7—3.

RUGBY • Rezultate din prima 
ligă a campionatului italian : 
Trevisio — Brescia 50—12 ; Ro- 
vlgo — Milano 29—16 ; Scavollnl 
Aquila — Petrarca Padova 22—10; 
Noceto — Piacenza 18—12 ; CUS 
Roma — Fracasso Sandona 15—21; 
Calvlsano — Casale 29—11. In cla
sament conduce Rovlgo, cu 14 p.

TENIS • In finala turneului 
de/ la Strasbourg, iugoslavul Mar
ko Ostoja l-a învins cu 6—2, 6—2 
pe suedezul Thomas Nydhal. • 
Turneul desfășurat In orașul o- 
landez Valkenswaard s-a înche
iat cu succesul jucătorului aus
tralian Wally Masur, învingător 
cu 6—7, 6—3, 7—5 în finala dis
putată în compania vest-germa- 
nulul Udo Riglewski.
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