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Competiții internaționale dotate cu „Trofeul Carp ați“

ECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASĂ $1 ÎN RUNDA SECUNDĂ

©e/f a învins pe Tarun doar cu T-O

VICTORIA TREBUIE SĂ PRIVEASCĂ

Ieri, 37-18 cu reprezentativa Turciei

►

■*

►

BAIA MARE, 24 (prin tele
fon). In ziua a doua a celei 
de a 24-a ediții a „Trofeului 
Carpați- la handbal masculin, 
competiție care se desfășoară 
in Sala „Dacia" din localitate, 
echipa reprezentativă a țării 
noastre a obținut o nouă vic
torie, de astă dată tn fața 
handbaliștilor turci, consolidîn- 
du-si, astfel, poziția tn clasa
mentul întrecerii.

ROMANIA — TURCIA 37—18 
(18—9). Victorie categorică a 
echipei noastre, cu toate că 
handbailștii turci au evoluat 
mai bine ca tn meciul din 
prima zi a competiției. Con
semnăm forma bună a porta
rilor Buligan și Simion, pre
cum și faptul că antrenorii 
Cornel Oțelea și Ghiță Lies 
au dat credit mult timp ju
cătorilor tineri din lot, Săftes- 
cu, Zaharia. Popescu, Neagu.

EXAMENE CONCLUDENTE PENTRU 

LOTURILE REPREZENTATIVE DE POPICE
tn ordinea lor cronologică, te

mele de actualitate ale loturi
lor reprezentative de seniori și 
juniori ni se par a fi: începerea 
testelor echipelor naționale tn 
vederea unei comportări supe
rioare la C.M. din 1990 și, res
pectiv, finalizarea pregătiri’or 
efectuate de tinerii popican 
pentru viitoarele „mondiale", de

Tinăra ii talentata jucătoare 
Adriana Antonesei a întrunit, 
din nou. sufragiile publicului 
si, deopotrivă, ale tehnicienilor 

Foto : Nicolae PROFIR 
la Celje (Iugoslavia), din pri
măvară.

Acțiunea de titularizare a 
sportivilor in echipele de se
niori s-a declanșat sîmbătă și 
duminică, cu prilejul „Trofeului 
Carpați", desfășurat pe arena 
Voința din Capitală La cea 
de-a 22-a ediție a prestigioasei 
competiții, sportivii selecționați 
în loturile remaniate — pe te
meiul comportări’ lor ia cam
pionatul divizionar — au avut ad
versari din Bulgaria. Cehoslo
vacia, R.D. Germană, roloni*  șl 
Ungaria, printre oaspeți af’in- 
du-se nume de primă mărime 
în arena internațională. Presta
țiile selecționabililor noștri — 
cu două excepții: Carmen Pilaf 
(418—407). Vasia Donos (942-913) 
care, marcind o scădere de 
randament de la o zi la alta 
au rămas in umbra coechipieri
lor — ar putea prim: un cali
ficativ sure nota 9 cu un o’uș 
pentru Doina Țăgean 484- 480, 
Iiie Hosu 984—1 000 smbii cu 
cea mai bună performantă a a- 
renei si Steilan Boariti 992—993. 
A’ături de experimeniatii loșif 
Tlsmănar 963. fuHu Bice 935— 
938 și Mari*  Sziszik 431—449.

Cicu, Licu șl Donosa — care 
au dat satisfacție, alături de 
consacrații Stingă, Berbece, 
Ghinteș ți Mocanu. Așteptăm 
însă deplina confirmare tn

REZULTATE TEHNICE
ROMÂNIA — TURCIA 31—18 (18— »
K. D. GERMANA — SEL MARAMUREȘ 24—24 (1»—13)
R. F. GERMANIA (tin.) — BULGARIA 22—23 ( 9—12)

PROGRAMUL DE AZI (de la ora 16)
BULGARIA — SEL. MARAMUREȘ
R. D. GERMANA — TURCIA
ROMANIA — R. F. GERMANIA (tin.)

partidele următoare. Au înscris: 
Zaharia 9, Berbece 7, Mocanu 
S, Stingă 4, Popescu 3, Săftes- 
cu 2, Neagu 2, Cicu 2, Lieu 1, 
Donosa 1, respectiv Pehlivan 
3, Eler 3, Bulent 3, Mustafa 2, 

care șl-au confirmat înalta cla
să tn lansarea bilei, s-au re
marcat talentații Adriana Ante- 
nesei 454—441, Elena Btrnaz 432, 
Rodie*  Baciu 433—434. de
butanta M'ihaela Dută 450— 
452, junioara Liliana Băjenaru 
452, Leontin Pop, 959—938, Sil
viu Belivacă — 944 și Ern® 
Gergely 920—959, aflați într-o 
evidentă creștere a capacității 
fizice și tehnice. Putem vorbi 
chiar de un apogeu al formei 
sportive, pe care selecționabilil 
speră să o prelungească pînă la 
finalele Campionatelor Republi
cane individuale (programate 
între 5 și 10 decembrie la Odor- 
hei șt Tg. Mureș), după care va 
urma o perioadă de acumulări 
fizice generale.

tn preziua „Trofeului Car- 
pați“, pe arena Voința, s-a con
sumat etapa finală (a 3-a) a ..Cu
pei Federației", un concludent 
test al juniorilor vizați să ne re
prezinte la C.M. din 1989. Com
portarea unor selecționabill nu 
a constituit motiv de satisfacție 
pentru specialiștii federației. 
Constanța Nuță. Filofteia Bon- 
ean. Luminița Zamfireseu, Ma
rius Ghețan, Vasile Breban. ca 
să dăm numai cîteva exemple, 
au Înregistrat surprinzătoare 
căderi. După părerea noastră, 
cauzele „crizelor de randament"

Troian 1OANITESCU

(Continuare In pag. a 4-a}

robabil, ftiți,, I.M.E.B.ln-

Fseamnă întreprinderea de
Mașini Electrice Bucu
rești. înseamnă un des

toinic colectiv de muncă, In 
timpul liber mare amator de 
sport. Unitatea economici se 
afli undeva, intre cartierele 
Drumul Taberei si Militari. O 
placă comemorativă amintește 
trecătorului că de aici, din Dea
lul Cotroceni. Aurel Vlaicu «-a 
îniltat cu aeroplanul pentru 
prima dată In văzduh. 
Ceva mai încolo, in in
cinta întreprinderii, se 
află hala unde temera
rul aviator își înnobila 
aparatul cu — ceea ce nu
mim azi — tehnologie de vîrf. 
La acest capitol, cei de la 
l.M.E.B. sint ași : asigură e- 
oonomlei naționale motoare 
electrice de tot felul, plus că 
exportă în 50 de țări !

— Cu ce ati venit Ia noi. Ia 
l.M.E.B. ? mă întreabă ing. 
Marius Stamate cînd ajung la 
sediul asociației sportive
- Cu un... echipament 

l.M E.B.

Ismail 2. Ecevit 2, Erdem L 
Esref L Koral 1.

K. D. GERMANA — SEL. 
MARAMUREȘ 24—24 (ÎS—13). 
Meci foarte disputat, tn care 
maramureșenii au trecut pe 
lingă victorie, iar aoeasta ar 
fi fost pe deplin justificată. 
După 6—6 tn min. 19 iniția

tiva a trecut de partea elevi
lor Iul Lascăr Pană șl Petre 
Avramescu, cele 3 goluri a- 
vans de la pauză spnnlnd to
tul despre prestația lor: joc 
tn viteză, cu multă mișcare și 
aruncări la poartă din poziții 
clare. După pauză jocul are 
aceeași desfășurare. în min. 
54 scorul era 22—20 pentru 
băimăreni, Sonnefeld din re
prezentativa R. D. Germane 
reduce un gol din handicap

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatul Național dc boi pc echipe pentru juniori

OGLINDA A MUNCII ANTRENORILOR
DIN DIFERITE CENTRE

La sfirșitul săptâmînii trecu
te, Sala Sporturilor din Foc
șani a găzduit turneul final al 
Campionatului Național de box 
pe echipe pentru juniori. Din 
cele 17 echipe Împărțite în pa
tru serii și-au cîștigat dreptul 
de a participa la ultimul act 
al competiției formațiile din 
Salonta, Ploiești, Craiova și 
București. Acum, cînd rezulta
tele sînt cunoscute, selecționa
ta Capitalei reușind să cîștige 
la limită (7—5) intilnirea cu 
reprezentanta Craiovei, se cu
vin o serie de aprecieri legate 
de valoarea finalistelor, de 
fapt și o oglindă a muncii an
trenorilor din localitățile nes 
perii ve.

Am amintit, tn cronica fina
lelor, meritele formației din 
Salonta — o mică localitate de 
lingă Oradea — care a reușit 
performanta de a se califica 
in rfnduî celor mai bune patru 
echipe din tară. Este cu atît 
mal lăudabilă reușita tinerilor

IA UA.E.B. - PASIUNE, DRAGOSTE 

PENTRU PRODUCȚIE Șl SPORT
Un om de pe stradă ar fi răs

puns simplu : „cu metroul". Re
porterul. Insă, n-a ezitat de
geaba înainte de a intra pe 
poarta acestei întreprinderi : a 
mai citit un pliant cu produse

le l.M.E.B.. s-a mat familiari
zat cu termenii tehnici — ing. 
Marius Stamate e președintele 
asociației sportive Electra, dar 
e si șeful serviciului proiectări 
scule și dispozitive!...

— Deci, continuă fostul volei
balist divizionar ..A" ati venit 
la l.M.E.B. cu unul din echi
pamentele noastre electrice. 
Cum vi se nar în general ?

— Puternice silențioase și, 
bănuiesc. economicoase. Mi 
refer la motoarele electrice care

ÎNAINTE cu
Două ar fi aspectele asupra 

cărora am dori să insistăm in 
această revenire pe marginea 
medului dintre Victori*  și 
Turun PaUoseura Turku, dis
putat In etapa a 3-a (tur) a 
Cupei UHFA și dștigat, după 
cum se știe, de fotbaliștii noș
tri ca 1—6.

Ne-am referi mai intii la 
JOC. tn condiții deosebit de 
dificile (frig, ninsoare. teren 
desfundat), acesta a plăcut a- 
sistenței, prin bărbăție, prin 
(flraenie, prin rapiditate. Spre 
lauda ei, Victoria a absolvit 
un examen greu, poate cel mai 
greu din cariera ei europeană 
de ptnă acum, acțicnînd ca o 
echipă unită și harnică, bătă
ioasă (ta înțelesul frumos al 
ewtntului) șl pe deplin anga
jată tn atingerea scopului. 
Drept urmare, ea a dominat 
categorie partida (16—1 la șu
turi), obligindu-i pe oaspeți la 
• apărare permanentă și su- 
prar. umeri că. Sigur că, tn con
textul unei exemplare mobili
zări, nu toți jucătorii azurii 
au dat randamentul maxim sau (Continua-» >n pao 2-3)

Victoria a trimis atac după atac spre poarta Turunului. dar 
virfurile ei (la balon. Damaschin I) n-au găsit drumul spre gol. 
Poate in partida retur... Foto: Eduard ENEA

pugiliști din Salonta, cu cit 
ei provin dintr-o singură sec
ție — Metalul — încadrată cu 
un singur antrenor, Emeric Go
goși. Iată că acolo unde există 
pasiune și pricepere din par
tea antrenorilor noștri există ș 
rezultate pe măsură! Aprecieri 
asemănătoare se cuvin șl teh
nicienilor din Ploiești.

O situație și mai grăitoare în 
acest sens s-a putut constata 
în cazul echipei reprezentative 
a Craiovei, care a reușit per
formanta de a se califica în 
finala competiției, unde elevii 
antrenorului Vasile Fintînă 
(ajutat de cîțiva instructori) au 
dat mari emoții echipei Capi
talei, pterzind in final pentru o 
singură victorie in plus obți
nută de tinerii pugiliști bucu- 
reșteni. Este necesar să amin
tim faptul că și selecționata

Mihai TRANCA

(Continuare In pag 8-2)

echipează trenurile subterane 
bucureștene. Dar. cu putină în
găduință. cînd spui l.M.E.B., 
spui și tramvai, troleibuz, va
por. locomotivă electrică, spui 
echipamente pentru minerit.

pentru siderurgie. pentru in
dustria nucleară. în general 
motoare electrice cu putere 
mijlocie si mare. Sper că n-am 
omis nimic din pliantul ne 
care-l am In fată...

— Sner să nu omiteti nimic 
nici din pliantul asociației 
noastre snortive ne care. de 
asemenea. îl aveți în față.

— Aici, ce fel de... echtpamen. 
te aveți T

— „Echipamente" pentru lupte 
libere. Divizia A antrenor Nae

Încredere
măcar cel scontat Unii s-au a- 
daptat mai bine suprafeței de 
joc șl marcajului strict al fin
landezilor (depășind adesea li
mitele regulamentului), remar- 
cările făcute în ziarul de ieri 
(Cojocarii, D. Daniel, Zare, Ur- 
su, Ursea) țlnlnd cont tocmai 
de această latură. Alții Insă, in 
frunte cu Coraș și C. Solomon, 
adică jucătorii recunoscuți ca 
fiind mai tehnici, au acuzat 
restrtngerea posibilităților de 
exprimare. Nu că ei n-au fost 
utili. Au fost, chiar cu un plus 
pentru C. Solomon, serios lo
vit la ficat (unde-și ținea ar
bitrul Sanchez cartonașele?!) șt 
obligat să evolueze, după mi
nutul 19, vizibil afectat. Nu
mai că încercările lor, ale lui 
Coraș cu precădere, de a ..așe
za" mingea, de a combina pe 
metru pătrat — pe un teren 
imposibil — nu ni s-au părut 
mereu cele mai indicate. La tei

Ovidiu IOANIȚOAIA

ARBITRI DIN TARA GALILOR 
IA MECIUL DE RUGBY 

ROMÂNIA - FRANJA
Jocul ROMANIA — FRANȚA, 

considerat unul din momentele 
importante ale sezonului inter
național de rugby, din cadrul 
Campionatului European, se 
anunță — ca de fiecare dată — 
interesant, așteptindu-se o 
partidă in care ambele echipe 
se vor strădui, în ciuda 
terenului greu, să realizeze un 
meci frumos.

întllnirea va fi arbitrată de 
o brigadă din Țara Galilor. 
La centru va oficia reputatul 
Clive Norling, ajutat la linii de 
Gareth Simmonds și Robert 
Yeman.

Reamintim că jocul va avea 
loc stmbătă, pe Stadionul Giu- 
leștl, cu începere de la ora 
14,30.

• Biletele pentru meciul de 
rugby România — Franța 
s-au pus In vînzare Ia 
casele Stadionului Giulești, 
Agenției Rapid din Gara de 
Nord și C.N.E.F.S.

Ion fo sală proprie. înzestrată 
cu tot ceea ce este necesar), 
pentru haltere, instructor sportiv 
Zică Pîrlitu (deci o altă sală. în 
care se vreaătesc tinerii . care 
participă la C.N. pe echipe). A- 
ooi volei. Divizia B tineret, an
trenor prof. Corne! Porumb (cea 
mai mare sală din Complexul 
sportiv ,Electra". aici se joacă 
sî handbal, tenis de cimp. bad
minton. etc), sah (antrenor-ju- 
cător Mariana Nichifor. maestră 

a sportului), tenis de ma
să. gimnastică aerobică — 
toate cu săli echipate în 
mod corespunzător. Tre
cem Ia sportul de masă 

sau rămînem in sfera marii 
performante ?

— Ce ati spus pînă acum a 
fost mare performantă T

— Nu. Ce urmează se va În
cadra tn aria performantei. 
Deci ultima ediție a Jocurilor 
Olimpice, cu un apreciat pro
iectant principal de la I.M.E.B

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag. 2-3)



VOLEIUL, LA ORA DERBYURiLOR
Primele două eșaloane voleiba

liști ce au ajuns in fata ultimei 
etape a turului. In ceea ce le 
privește pe divizionarele A, aces
tea susțin, sâmbătă si duminică, 
cele mal Importante partide pen
tru situația lor in clasamentele 
primei jumătăți a campionatelor. 
Desigur, In centrul interesului se 
vor afla derbyurlle. masculin si 
feminin, programate in Capitală 
șl opunînd pe campioanele »en 
titre» vicecampioanelor (aflate în 
situație de gazde).

Sîmbătă, la ora 17, se va des
fășura partida dintre tradiționa
lele aspirante la titlul național, 
echipele masculine ale cluburilor 
Dinamo și Steaua. Va fi. fără 
Îndoială, multă lume In sala Di
namo, derbyul turului suscitînJ 
(ca Întotdeauna cind stau față-n 
față aceste două fruntașe ale vo
leiului nostru) o atracție aparte. 
De data aceasta, cu atlt mai mult 
eu cit campioana. Steaua, des
cinde in -flef-ul concurentei sale 
cu un pasiv de două puncte (lă
sate surprinzător la Bala Mare 
șl Zalău). Ca urmare, meciul de 
miine capătă o prematură tentă 
decisivă si va purta, firește, am-

prenta unul angajament total din ! 
partea ambelor sextete, a luptei 
tensionate. Care poate genera șl ' 
un spectacol voleibaliști® de ri
dicat nivel. Oricum, este de aș
teptat ca jocul să depășească sub 
toate aspectele cota generală a 
campionatului...

Duminică, ln aceeași sală, va 
fi rlndul echipelor de fete să-și 
lămurească opțiunile la titlu. Di- 
namovlstele, vlcecamploane, cu 
numai o înfrângere, se află deo
camdată in postură ■ favorizanZ., 
în „plasa” revelației actualei edi
ții, Chimia Rm. Vîlcea. în vreme 
ce rivalele lor, voleibalistele de 
la Universitatea C.F.R. Craiova, 
deținătoarele titlului, au „acu
mulat” două eșecuri. Invlngătos- 
rea de duminică va deveni, deci, 
ln retur, concurenta principală a 
vilcencelor. învinsa Ișl va reduce 
simțitor șansele. Argumente se
rioase pentru o partidă de mare 
luptă și. prin prisma capacității 
actuale a celor două formații, de 
pronunțat echilibrii...

Cu cele două derbyuri, voleiul 
oferă 
sport

bucureștenilor amatori de 
un .week-end” Interesant.

CLASAMENTE
FEMININ MASCULIN

1. CHIMIA RM. V. 1« M 8 M: 8 N L DINAMO BUC. U 18 8 M: 8 28
2. Univ. CFR Cv. 10 11 K: 7 11 2. Elrond Zalăa 14 3 2 24: 3 133. Dinamo Buc. ■ • 1 25: 4 17 3. Calculator Buc. 11 7 4 24 ^7 1<«. Rapid Boc. K « 4 22 :U 14 4. steaua Bac. • 1 2 nai 14
1, FL Roșie Buc. 11 1 4 14:13 14 L Viitorul Bacău 14 5 5 13:13 15
C. Dacia Piteai lt 5 5 1707 U 4. Electro mureș n 4 7 13 £22 15
7. CSU Rapid GL 16 5 S 15 7. Unfv. CFR Cv. 9 1 4 17 d3 14
8. Penicilina Iași lt 4 4 14 a» 14 3. Explorări B. M. 10 4 4 17:23 14
9. Farul Constanța 11 3 3 14 £25 14 3. CSMU Suceava 10 4 4 14^4 14

IA Otelul Tgv. 11 î 1 11 M 12 M. Relonul Siv. 10 3 7 1102 13
ÎL Ottelt Craiova !• 2 3 7tf7 12 ÎL Tractorul Bv. 10 2 4 11:25 12
12. Maratex R Mare 5 2 7 7 21 11 12 IATSA Pitești 10 1 9 7:27 11

MECIURI REPROGRAMATE
La București și Bae±n s-au 

disputat fa aceasta sâptâmfaă 
trei partide din Divizia a de vo
lei (m). Pe scurt, relatări :

CALCULATORUL — A.S.A. E- 
LECTROMCRFȘ TG. MUREȘ 3-4 
(7, 13. 11). Cu trei jucători tn
bună formă : 
cial. Mîțu șl 
bucureșteană 
reia au mai 
lescu (Oprea) 
Iacob (Alexa? 
un joc care < 
cu pat in prezent în clasament : 
atacuri eficiente, blocaj bun. pre
luări oportune, corecte. De re
marcat că elevii lui Al. Iuhasz 
s-au Impus în fața unei forma-

Enescu — fa spe- 
Girleano, eetiipa 

— din rlndul eă- 
făcut parte Rădn- 

Calița (Dumitra), 
dra) — a prestat 
xpiică... locul 3 o-

arătat. adesea.ții tinere, care a 
roadele muncii antrenorului Nicu 
Pop. De la mureșeni ne-au plă
cut : Baidoe, Simpetrean. S to ian. 
An arbitrat : FI. Seorțaru — Z- 
Moldoveanu (Modesto FTRRV 
BIND.

VTTTOBUL DINAMO BACÂU — 
RELONUL SAVINEȘTI 3—1 f—L 
4, 3, 5). Victoria In aceastâ par
tidă restanță din etapa a X-a a 
revenit băcăuanilor care s-au în
călzit mal greu, pierzînd primul 
set, dar s-au Impus autoritar in 
celelalte. Remarcați : A. Ion, Io- 
niță, Bord ea (V), Vițelaru. Savu 
(R). Au arbitrat : N. Constantin 
— E. U du dec. (FL FIUOREANV, 
coresp.).

Dinamovistul bucurețtean Rotar in acțiune de 
ciștigat de echipa sa cu Elcond Dinamo Zalău, 
coechipierii iți pun mari speranțe in el... Foto :

SPRE PORȚILE „A--ULUI
Concurentă mare In seriile di

viziei secunde pentru promova
re pe prima scenă. La fete, fos
tele divizionare A, Știința Bacău 
șl Calculatorul București, desfă- 

un strins duel In seria I, 
p ce in seria a n-a, C-S.M.

IERI, IN DIVIZIA A
STEAUA •- A.S.A. ELECTRO- 

MUREȘ TG. MUREȘ 3—2 (—13,
—io, 2, 1, 10). Campionii au 
tratat cu ușurință (și, firește, 
nu s-au angajat depăin) partida 
cu tirgmureșenli, permlțîmdu -le 
acestera să dezvăluiî frumoase 
calități Individuale șl colective 
tn primele două seturi pe care 
le-au șl clștigaț (In cel inițial 
n cm dus cu 14—3 !). Elevii 
Iul N. Pop au lăsat o impresie 
deosebită mal ales ta defensi
vă.

Steaua s-a ridicat la nivelul 
de joc obișnuit doar ln seturile 
tre! șl patru (ln cel declslv 
doar parțial), cind a eliminat o 
serie de greșeli supărătoare la 
serviciu, preluare și In faza <5e 
apărare. In form-iția învingătoa
re au evoluat : Ionescu, con
stantin, Pentel"S”u. Spinu. Das- 
călu, Șoica, Pițlgoi șl Czedula. 
La mureșeni ne-au plăcut : Sto- 
ian. Teleagă, sînpetrean șl 
Baidoe. Au arbitrat V. THeă și 
M Stoica. (A. B.).

i.

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
BASCHET - ETAPA A III-A

MASCULIN, seria I : 1
nica Sportul Studențesc 
reștl — C.S.U. Torentul 
104—85 (50—40), Politehnica 
Unirea Iași — Sodistul 
Rm. Vîlcea 121—90 (63—40). 
demla Militară Mecanică Fină E 
București — I.C.E.D. H A.C.M. « 
București 85—88 (34—42) ; restan
te : Sodistul Rm. Vîlcea — Elec
trica Fienl . 73—84 (35—42),
LC.E.D. II A.C.M. 8 — Poli-
tehnîca București 72—90(37—35), 
Politehnica Iași — Electrica Fienl 
106—71(47—32) : seria a n-a I A- 
utomatica București — Mecanica 
C-S.ș. Mediaș 84—71(50—34), Con*-  
troctorul T.A.G.C.M. Craiova — 
Gloria Pandurii C.s.ș. Tg. Jiu 
88—61 (42—42). I.C.I.M. C.S.Ș. 
Brașov — Olimpia C.S,ș. Arad 
86—06(47—39) : FEMININ, seria
I : C.S.U. Prahova Ploiești — 
Voința C.S.Ș. Unirea Iași 87—50 
(47—31), Confecția C.S.Ș. Tulcea 
— Electro C.S.Ș. Botoșani 80—69 
(42—31), Robotul I.P.E.P. Bacău — 
Confecția C.S.Ș. Focșani 85—« 
(29—22). ROMLUX Luceafărul

Politen-
Bucu- 

I Galați 
C.S.S. 
C.SJ3.
Aca-

Tlrgovlște — Comerțul C.S.Ș. Sf. 
Gheorghe 63—53(30—25) ; restan
tă .■ Voința lași — ROMLUX Tîr- 
goviște 88—55(64—28) ; seria a 
n-a : Politehnica C.S.Ș. Timi
șoara — Mobila D C.S.Ș. Satu 
Mane 81—39(50—11), Rapid C.S.Ș. 
1 Oradea — P.T.T. București 
92—61(45—32), Metalul I.M.P.S. 
Salonta Crlșul II — Viitorul 
C.S.M. Gheorghenl 85—79 (36—43); 
restanțe: Gaz Metan C.S.Ș. Me
diaș — Politehnica Timișoara 
92—81(44—36), P.T.T. București — 
Viitorul Gheorghenl 86—85 (49—43).

Corespondenți : M. Maeovei, I. 
Ghlșa, E. Teirău, L Diaeonu, A. 
Bălteanu, C. Crețu, L Tudor, 
C. Gruia, Șt. Gurgui, N. TOka- 
eek, N. Ștefan, N. Soare, O. Gu- 
țn, N. Costache.

VOLEI - ETAPA o X-A
FEMININ, seria I : Calculato

rul București — Hidrotehnica 
Focșani 3—0, I.T. București — 
Chlmpex Constanța 3—2, Voința 
București — Fintex Fălticeni 
1—3, Comerțul Constanța — Me-

'2*1

OGLINDA A MUNCII
(Lrma't din pag. 1)

Craiovei este alcătuită numai 
din sportivi din Bănie, mai 
precis din cele două secții — 
C.S.M. și C.F.R. Craiova —, 
ambele conduse de același pa
sionat și priceput antrenor, V*-  
sile Fîntînă. în plus, mai tre
buie precizat că echipa pregă
tită de tehnicianul respectiv nu 
este la prima reușită de acest 
gen; cu cîțiva ani în urmă ti
nerii pugiliști craioveni au cu
cerit chiar titlul de campioni. 
Mai mult chiar, în caz de ega
litate in partida finală cu se
lecționata Bucureștiulul, Craio
va ar fi devenit campioană și 
în acest an, echipa olteană fi
ind una dintre puținele parti
cipante la Campionatul Națio
nal cane a prezentat pe întreg 
parcursul competiției formație 
completă. De data aceasta, în
să, a cîștigat reprezentanta Ca
pitalei, dar nu trebuie ascuns 
fcstul că echipa respectivă 
este rod al muncii unul mare 
număr de secții și, firește, an
trenori. în aceste condiții, în- 
tîlnirea finală — deși destul 
de echilibrată — a fost ine- 
gală...

Apreciem că la viitoarea e- 
dițle a acestei întreceri, regula-

meniu] ar trebui să fie modi
ficat, in sensul alcătuirii mai 
multor echipe din București, 
pe grupuri de secții, astfel ca 
numeroșii antrenori din Capi
tală să fie stimulați (și... veri
ficați!) in munca de selecție și 
pregătire a Juniorilor, cei pu
țin la nive’ul celor din Cra
iova, Ploiești, Salonta etc.

!
I

I
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• 98 de alpiniști la startul finali 
nătoare unor concursuri de i

După disputarea, pe par
cursul acestui an. a șapte în
treceri nominalizate în calen
darul F R.T.A.. la care au fost 
prezenti 218 alpiniști. ln apro
pierea stațiunii Herculane, în 
zona Dom ogled, s-au desfășu
rat de curînd finalele Campio
natelor Naționale de cățărare 
pentru tineret și seniori (M și 
F). la care au participat 98 
concurenți din 21 de cluburi și 
asociații sportive. Pentru ame
najarea traseelor, Comisia cen
trală tehnică de alpinism (se
cretar. maestrul sportului Tu
dor Hurbean, 
al țării 
ceri. In 
maeștrii 
janu Si

atac, in meciul 
Miine, in derby, 

Aurel D. NEAGU

Libertatea Sibiu (retrogradată 
din A ln vara trecută) are la un 
pas tn spate pe Armătura Za
lău... La masculin, in seria I, 
cursă In trei : C.S.U. Hidroteh
nica Galați, Rapid București, 
PECO Ploiești, dar mai solitară 
In seria a Il-a. cu Electrotehnica 
Bistrița In prim-plan.

tal 33 București 3—2, CJ>. Bucu
rești — Braiconf Brăila 8—3, 
A.C.M.R.I.C. Piatra' Neamț — 
Știința Bacău 0—3 ; seria a n-a : 
A.S.S.U. Craiova — Metalotehnlca 
Tg. Mureș 1—3, C.S.M. Comerțul 
Lugoj — „U” Electronica Cluj- 
Napoca 1—3, Viitorul I.G.C.L. Pe
troșani — Politehnica Timișoara 
3—0, Electronica București — 
C.S.M. Libertatea Sibiu 0—3, 
G.I.G.C.L. Brașov — Armătura 
Zadău 0—3, Confecția București — 
Toplltana Toplița 3—2 ; MAS
CULIN, seria I : C.S.M. Delta
Tulcea — Rapid București 0—3, 
I.U.G. știința Constanța — PECO 
Ploiești 1—3. Nicolina Politehni
ca Iași — SARO Tîrgoviște 3—2. 
Prahova I.P.G. Ploiești — Electra 
București 0—3. M<*talud  Tîrgo
viște — I.M.G. București 8—1, 
C.S.U. Hidrotehnica Galați — 
A.S.A. Buzău 3—0 ; scria a ÎI-a : 
Electrotehnica Bistrița — Silvanla 
Șimleul Silvanlel 3—1, ,, “ E- 
lectronica Cluj-Nlapoca — A.S.A. 
Electromureș II Tg. Mureș 2—3, 
Metalul Rm. Vîlcea — Politehni
ca Timișoara 1—3, Voința Alba 
Iulla — Metalul Hunedoara 3—0, 
C.S.U. Sănătatea Oradea — 
CJSJ4. Caransebeș 3—4, Oțelul O- 
raș Dr. Petru Groza — Explo
rări Motorul n Bala Mare 8—0.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, N. Tokacek, 
A. Soare, N. Costache, N. Ște
fan, Ch. Goldenberg, M. Vlădo- 
laciti, G. Tutu, C. Gruia, T. Dia
eonu, S. Nace, Al. Nour, O. BăJ- 
teanu, I. Tudor, D. Antlmie. 
FL Toma. I. Pocol, D-. Roșlanu, 
L Anghelina, L Ghlșa, M. Do- 
mițiati.

VA AȘTEPTAM IA BĂILE HEBCULANE
• Stațiune balneoclimaterică In județul Caraș-Severin cunos

cută din antichitate pentru valorile terapeutice ale apelor sale 
termale ;
• Factori naturali de cură deosebit de favorabili vindecării 

sau ameliorării tn principal a afecțiunilor aparatului locomo
tor, sistemului nervos periferic șl aparatului respirator ;
• Cuina profilactică activă aplicată cu succes la Băile Hercu- 

lane ;
• Aerolonlzarea negativă ca la 9000 m altitudine :
• Hoteluri cu baze proprii de tratament tn care se aplică 

diferite proceduri medicale eficient*,  indiferent de variațiile de 
temperatură specifice perioadei toamnă-lamă :
• Numeroase posibilități de petrecere plăcută și Instructivă 

a timpului liber fehib. cinema, piscine, sală de gimnastică me
dicală. jocuri mecanice, bntard, mlnlbowhng, terenuri de sport);
• Drumeții montane șl excursii tn împrejurimi, pe Dunăre, 

etc
De reținut
— In această perioadă ae acordă reduceri de tarife
— plecări ln orice zi solicitată de turiști
— cazare pe perioade mal mari sau mai mici dectt seriile de 

18 zHe.
Biletele ee obțin de ta agențiile Oficiilor județene de turism, 

finalele I.T.H.R. București șl de la comitetele sindicatelor din 
Întreprinderi.
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nrimutl campion 
la acest gen d*e  între- 
1955) a delegat p-e 
sportuilui Nicolae Co- 
Kurt Schabel, precum 

$1 pe sportivii 
Bruno Adamec 
Tinînd cont de 
naționale s-au 
ția finaliștilor 
unele pasaje de gradul 7 «au 
chiar 8. lipsite aproape complet 
de prize, cu o verticalitate per
fectă, întreruptă însă în cîte- 
va locuri de surplombe. Au 
rezultat, deci, trasee avind va
loare ridicată. asemănătoare 
unor concursuri de mare an- < dividi 
vergură. precum cel de la 
Mta. care au pus nenumărate 
probleme competitorilor. cel

CUPA
CAMPIONILOR EUROPENI

Rezultatele celor trei meciuri 
susținute de campioana țării 
noastre. Steaua, ln grupa B, se
mifinală, de la Nijmegen (Olan
da) : 2—8 cu TJ VSZ Kosice (Ce
hoslovacia) — ciștigatoarea gru
pei, 2—3 cu SIJ Nijmegen șl 
3—5 cu IE ă’alerengens (Norve
gia). S*eaua  a ocupat locul al 
in-lea in grupa B, Iar campioa
na Cehoslovaciei s-a calificat 1 
grupa fjnală. alături dc clștigă- 
toarele celorlalte 3 grape.

de categoria I 
și Ioan Ilea, 
cerințele inter

pus la dispdzi- 
trasee avînd

(Conf 
dora 
3. Me

ÎNTRECEREA TINEI
In primul tur din Campionatul 

Republican al speranțelor, grupa 
I valorică, desfășurat pe pati
noarul de la Gheorghenl timp de 
3 zile, s-au Înregistrat următoa
rele rezultate:

C.S.Ș. 2 Galați: 14—0 șl 14-2 
cu C.S.M. Galați, 8—0 șl 5—3 cu 
C.S.Ș. Gheorghenl, 3—2 șl 4—11 
(!) cu C.S.Ș. Mjercurea-Cluc.

C.S.Ș. Mlercurea-Cluc: 1—2 și 
5—5 cu C.s.ș. Gheorghenl, 14—2

ATENȚIE RESTANȚELOR I
Din motivele cunoscute, echi

pele bucureștene Steaua și Di
namo au de jucat cîteva partide 
duble *
namo și Viitorul (și la Gheor- 
gheni). Djnamo cu Dunărea.

Restanțele trebuiesc lichidate 
pînă la turneul primelor patru 
clasate (9—15 decembrie), pentru 
ca să se poată întocmi clasamen- 

ETAPA A 9-A A DIVIZIEI A/l real ,naintea »«»l“ia-

restanțe: Steaua cu Dl-

Azi șl miine, pe patinoarele 
din București și Miercurea-Ciuc 
se vor disputa partidele duble 
din cadru! etapei a 9-a a Divi
ziei A, prima grupă valorică:

DINAMO — VIITORUL 
orele 14)

STEAUA 
orele 17)

PROGRESUL — SFORT 
(de la orele 16,30)

DONAREA

(de Ia

(de la

CLUB

CLASAMENTUL DÎVIZ’EI A/ll
Clasamentul oficial al Diviziei 

A/Il, în care Lotul de juniori 
(18 ani) joacă în afară de con
curs, este următorul:

129 1
12 9 1
12 9 3
12 7 3
12 4 3
12 3 3 
12 3 3 12 33:134 3

1. So. TMUCB
2. Tirnava Od.
3. IMASA St Gh
4. Elecfr. Tg.M.
3. CSM Suceava
3. Met. Rădăuți
7. Petrolul Bv,

2 82: 35 1»
2 68: 4*19
3 92: 41 13
3 74 : 3111
8 38 : 88 3
9 59 ; 71 «

"1 WBKME

șl
c.s.:

20—1 I
CLA 
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In competiția republicana de rugb

C.S.Ș. 10C0M0TIVAICLUJ-NAPOM Șl C.S.Ș. 2 (I) CONS
Cu victoriile obținute dumini

că. în etapa a n-a a Campiona
tului Național de rugby pentru 
juniori, formațiile C.S.Ș. : Loco
motiva I Cluj-Napuca (grupa 
Vest) șl C.S.Ș. 2(1) Constanța 
(Grupa Est), singurele neînvin
se, continuă să se mențină în 
fruntea clasamentului. Pe scurt, 
desnre meciurile acestei etape...

C.S.Ș. LOCOMOTIVA I CLUJ- 
NAPOCA — A.S. MAȘINI GRE
LE 20—10 (14—0). Victorie clară, 
concretizată prin 4 eseuri — 
Leas și Stupar — cite unul și 
Kovacs (2), ultimul avfad la ac
tiv și 2 transformări. Pentru oas
peți au punctat Petrov, Mitana 
(cîte un eseu) si Dtagomir (o 
transformare). Remarc abili m joc 
Bortiș, Kallo de la Locomotiva, 
și Dinu de la Mașini Gre^e. A 
condus M. Parascbivescu — Bucu
rești.

C.S.Ș. 2(1) CONSTANTA — 
C.S.Ș. UNIREA-AGRONOMIA
IAȘI 55—3 (22—0). b-au înscris
10 eseuri, cele mal multe fiind 
„semnate" de Oprea și Brici — 
cîte 3. Arbitru S. Mai la — 
București.

C.S.Ș. LOCOMOTIVA BUCU
REȘTI — C.S.Ș. SUCEAVA 44—6 
(24—3). Gazdele au dominat par
tida, concretizînd nu mai puțin 
de 11 eseuri! Cele mal multe a- 
parțln lui P. Teodor (3). A ar
bitrat C. Stanca — Constanța.

C.S.Ș. 2 baia mare - c.s.ș. 
STEAUA 17—4 (10—4). Mccl fru-

• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 25 noiembrie, care 
va avea loc In sala clubului din 
str. Doamnei ar. 2. tnceplnd de 
la ora 15,50, va fi urmată de un 
film artistic, la ___ ____
este liberă pentru toți cel Inte
resați. Aspecte de ta operațiuni
le de tragere vor fi transmise și 
la radio, pe programul X, la ora 
13.33.

care Intrarea

• Iată, deci, că Intre nume
roasele surprize oferite de con
cursurile PRONOSPORT din ulti
ma vreme se înscrie și aceea de

Fază din partida C.S.S. Locomotiva Buc 
acoperitdisputată pe un teren

mos, victorie meritată, 
tori: Pop și Tarcza, cte 
și Arjoc 3 J.p., respectiv Sferc- 
zak — eseu. A condus P. Barbu 
— București.

Marca- 
un eseu

• Programul de desfășurare 8 
etapei a ni-a (dâmlnJcă ulti
ma din tur): C.S.Ș. Steaua —

ADMINISTRAȚIA DE
a se cîștlga suine mari de bani, 
de categoria I, șl pe buletinele 
care au numai ti rezultate exac
te, așa cum s-a tntimptat la 
concursul de duminică, 23 no
iembrie. Este ds prisos, poate, 
să mai subliniem că aceasta se 
datorește șl gradului de atractl- 
vltate al respecti velor concursuri, 
dar șl afluenței tot mal mari de 
participant! la acest atft de În
drăgit sistem, o participare m>-

.s.ș.
rea (str 

șini G 
Mare i 
C.S.Ș. 
c.s.s.
(stadio 
C.S.Ș. 
stanța

STA
sivă s< 
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NAȚIONALELOR" DE CÂȚĂRARE Iî1

e asemâ 
irâ

: 1. G.I.G.C.L. (Teodora I
R.«wlî«*n.  "

re ei «olu- 
3S. Dacă la 
kureatii a- 
au previzi- 
chlar și or
oare, prlce- 

antrenoru- 
iu pus am- 

formației 
care, avînd 
! maestru 
Truță, și-a 
.tional. In 

candidate, 
Pentru re- 

ie-a lungul 
iu alta din- 
rlpante me- 

cîtiva an- 
andru Flo- 
șov), Va- 
■edo Zăr- 
și Dumitru 
»v), Cornel 
a Deva), 
nel Coman 
pregătirile 

osie Btlcu- 
>șiari. am- 
lupele*  no- 

psă la aped 
aeulane.
emlnin, tn- 
t Oncescu 
i). 2. Teo- 
.L. Brașov), 
(Torpedo) ;

echipe : 1. G.I.G.C.L. (Teodora I 
Trută. Rodica Ghițoc. Cristina ’ 
Fort. 2. Confecția (Elena On- . 
eescu. Georgeta Onceseu. Mi- I 
haela Crădun), 3. Sănătatea ■ 
Deva (Elena Vizitiu. Antoandla 
Amoșneagului. Mihaela Popes- I 
cu) ; tineret) individual: 1. I
Gabriel Tofan (C.S.U. Brașov).

Georgeta Onceseu. Mi- I 
răciun), 3. Sănătatea •

2. Claudiu Fancaș (Torpedo), 3. g 
Nicolae Munteanu (Armata Bra- I 
sov) ; echipe : L Armata Bra- ■

I
șov (Nicolae Munteanu, Lau
ren tiu Voiculas, Eusebiu Ar
senic), 2. Torpedo (Claudiu 
Farcaș. Iile Movilean,u. Marius 
Ceapă), 3 C.S.U. Brașov (Ga
briel Tofan, Viorel Tofan. Mir- 
oea Tudor) ; seniori, indivi
dual : 1. Constantin Nimăt 
(Dinamo Brașov). 2. Dionisie 
Daro (Armata Brașov), 3. Ioan 
Scînteie (Torpedo) : echipe : 1. 
Torpedo (Ioan Scînteie, Mihai 
Preda. Constantin Cojann), 
2. A.G.M.U.S. Iași (Contantte 
Cos tea. Mircea Rusii. 
Stefan). 3. Armata 
(Dionisie Daro.
Nagy, Victor Serban).

I
I
I

de la Sibiu

După meciul

ECHIPA REPREZENTATIVA LA FINALUL
• Victorii dare, dar și spectacole fotbalistice • Re-

zolvare rapidă și fructuoasă a formulei de echipă

• Argumente pentru primăvara '89

^Tricolorii" au disputat 
miercuri, in compania echipei 
israelului (3—0), ultima parti
dă a sezonului. Ei au realizat, 
cu precădere în prima repriză, 
o frumoasă demonstrație de 
fotbal modern. Excelență cu
noscători ai jocului, aprinși iu
bitori ai sportului cu balonul

A fost și cazul întâlnirii de la 
Sibiu, oraș care a primit cu o 
mare căldură pe oaspeții săi, 
care a asigurat — prin organe
le de partid și de stat, prin 
C.J.E.FJS. Sibiu, prin F.C. In
ter — condiții dintre cele mai 
bune de organizare a partidei. 
De altfel. Sibiul pentru

STAGIUNII 1988

VICTORIA
(Urmare din pag. 1)

lărea Galați.
20—2 și 

rea Galați. 
I.S.Ș. 2 Ga- 
ercurea-Ciuc 
aenl S, 4.
,^he Lupu,
1 Trandafir, 
nitru Geor-

Adrian
Brașov

Alexandru

loan NOVAC

CAMPIONATUL
CAPITALEI LA ȘAH

Matei ntrul imagi crie ultimul gol din meciul de
la Sibiu, ultimul ri din frumoasa stagiune competitionaid 1988 
a „tricolorilor" Foto : Aurel D. NEAGU

Mondial de 
:putat anul 

primul loc 
Dane- 

i Wa Bule- 
Forului în
că a folo- 

rept de joc, 
retrogradată, 
Ițind decla

rare promo-

Au luat sfirșit întrecerile 
Campionatului Capitalei la șah, 
masculm și feminin. Primul 
loc și titlul de campion, în tur
neul masculin, au revenit ma
estrului F.I.D.E. Emil Pessi. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Lucian Vasileseu (Universi
tatea) și Rada lonescu (Arbus 
Regionala C.F.R.). La feminin, 
campioană a devenit maestra 
internațională Viorica lonescu 
(I.T.B.), iar locurile 2—3 au 
fost Împărțite între Nicoleta 
Mustățea (Sănătatea) și Roxa. 
na Veniamin (Vulcan). 180 de 
jucători și 38 de jucătoare s-au 
aflat în întrecere. Primii trei 
clasați la masculin și 
două la feminin au 
drept de participare la
„B" 
nai,

I
I
I

ale Campionatului i 
la ediția sa viitoare.
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N. ARICIU — coresp.
I

rotund, sib.enii — care au um
plut stadionul Municipal — au 
aplaudat cu deosebită căldură 
nu doar fazele celor trei goluri, 
toate de o deosebită spectacu
lozitate, ci și celelalte nume
roase momente cînd echipa na
țională a etalat ridicata ei cla
să de joc. Să spunem, cu satis
facție, că actuala reprezentati
vă realizează nu doar victorii 
clare, ci și veritabile demon
strații fotbalistice, satisfacția 
pasionalilor sportului cu balo
nul rotund fiind, astfel, dublă.

a doua oară gazda upei întîl. 
niri inter-țări, tot acolo dispu- 
tîndu-se și jocul amical Româ
nia — Polonia, (0—0), la 27 
martie 1935. Acum, cînd echi
pa-fan ion a orașului a ajuns 
pe prima soenă, evenimentele 
fotbalistice au căpătat o rezo
nanță ți mai mare. Da, Sibiul 
reprezintă astăzi o inimă mare 
și caldă a fotbalului nostru și 
această intrare a lui In circui
tul orașelor de prima divizie 
se arată benefică pentru socce- 
rtfl nostru.

O POARTĂ DESCHISĂ SPRE PERFORMANȚE

ealizatâ
COSTEA

de

■Ww:;

Suceava,
MIRON

CIuJ-nUio- 
a 10>. vsa- 
.8. 2 Baia 
ora 11.30), 
icureșli — 
nia iași, 
il, ora 10), 
2 (I) Con- 
ora 11,30).

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 2 CONSTANȚA
anul acesta, a stabilit șapte re
corduri naționale de seniori, 
niori I șl juniori 
m, ea intrînd in 
rației Române de 
tru Campionatele 
1989 șl Olimpiada

Toate aceste exemple la care 
se adaugă pentru viitor șl plu
tonul micilor atlete junioare III 
(Alina Mocanu, Mariana Bîrlă- 
deanu, Monica Sîmlonescu. Ve
ronica Prundeanu) demonstrează 
că C.S.S. 2 Constanța este In
tr-adevăr o veritabilă pepinieră 
a atletismului nostru ’a nivel de 
lot reprezentativ. Performanțele 
obținute cer In mod expres din 
partea forurilor de resort mă
suri ferme tn eeea ce privește 
îmbunătățirea dotării cu material 
sportiv (în special pantofi cu 
cuie), soorirea calității platei de 
pe Stadionul „1 Mal*  din Con
stanța etc.

O contribuție majoră ia ob
ținerea unor perfo nuanțe de bun 
nivel a constituit-o și spijinul 
direct și permanent din partea

Sigur, sezonul competițional 
atît de reușit, atit de promițător, 
ca ți perspectivele pentru -cel 
care urmează, comportă și alte 
comentarii pe care săptămînile 
dintre stagiunile 1988 ți 1989 le 
vor găzdui în coloanele noas
tre. Acum, ne vom opri asupra 
unui aspect edificator, credem 
noi, pentru resursele lotului, 
aspect oferit de partidă de în
cheiere a anului 1988. Cum se 
știe, patru dintre component!; 
lotului nu au putut fi prezent! 
la Sibiu, din motivele comuni
cate la vreme: Nițu, reținut de 
întâlnirea oficială a Victoriei; 
Hagi, aflat intr-o sesiune de 
examene la A.S.E.. importantă 
pentru el; Lăcătuș și Geolgău, 

-accidentați In aceeași partidă, 
Universitatea Craiova — Stea
ua, ciad au și părăsit terenul 
de Joc Antrenorii Em. Jenei și 
C. Drtgușin trebuiau să rezol
ve, deci, rapid și cu forțele oe 
le aveau la dispoziție problema 
prezentării imul .11“ echilibra: 
și care aă nu comporte prea 
numeroase mutări in formația 
de bază. Și operația s-a efec
tuat foarte bine, cu rezultate 
fructuoase șl pe planul jocului, 
și al tabelei de marcaj. Rotariu 
a trecut pe un post care ii este 
familiar, in linia de mijloc, pe 
flancul sting, Ungureanu a rea
părut in postura in care ani 
de zile a jucat in națională, 
de fundaș stingă, Vaișcovici a 
evoluat lingă colegul lui de 
club, Cămătaru, in pozițiile a- 
vansate ale atacului. Am înre
gistrat și un debut; pentru pri
ma oară convocat la lotul na
țional Stelea a jucat 20 de mi
nute între buturi. Apoi. Rod
nic, Klein și E. Săndoi au a- 
părut și ei in joc. întregul 
grup a dovedit că se află la 

. o cotă de exprimare apropiată.
ceea oe reprezintă o facilitate 
demnă de menționat în opera
ția de selecție. Iar pe de alta, 
ușurința cu care majoritatea 
se’ecționabililor se acomodează 
pe mai multe posturi, se con
stituie și ea într-un argument 
privind valoarea actualului lot 
reprezentativ.

Sînt, repetăm, ctteva puncte 
de reper In partida de final de 
an fotbalistic pentru echipa 
noastră națională. Despre cele
lalte, cum menționam, în săp
tămânile care vin.a

Eftimie I ONES CU

de adevărat e. însă că, spre 
deosebire de oamenii din față, 
„vînați" de defensiva aglome
rată a Turunului, cei remarcați 
au avut la dispoziție spații de 
manevră mai largi și, ca să 
zicem așa, o mai mare liber
tate de acțiune. De care au și 
profitat. Cele 3 vîrfuri, Damas- 
chin I tot meciul, Culcear și 
Țâră cite o repriză, s-au zbă
tut mult, dar n-au realizat cine 
știe ce, socotind că golul a fost 
înscris de un component (Ursu) 
al liniei de mijloc. în privința 
angajamentului, n-am putea să 
le imputăm nimic. Le-am re
proșa însă faptul că, îndeobște 
Damaschin I și Culcear, au 
ratat cu o seninătate nepermi- 
să, măcar ocazia din minutul 
35 (cînd Culcear a driblat și 
portarul) fiind una monumen
tală. La acest capitol, ai fina
lizării, antrenorii Halagtan și 
Timar mai au de lucrat.

Al doilea aspect ar fi cel al 
REZULTATULUI. Nu încape 
nici o îndoială, că, superioară 
la toate capitolele și tăcând 
„legea" partidei. Victoria a în
vins pe merit Problema e doar 
că suooesul ei n-a fost, cum 
s-ar fi cuvenit, mai consistent, 
asigurător în perspectiva retu
rului de la Turku, din 7 de
cembrie. De aid. logic, un sen
timent de nelmplinire, eu atit 
mai justificat cu cit confir
mând anticipările, formația fin
landeză e robustă șl închega
tă filarmonica" ei, 8—9 jucători 
in apărare, *—5 in atac, chiar 
dacă sporadic și neprimejdios), 
ea urmind să joace, peste două 
săptămâni, acasă, cu mai multă 
îndrăzneală. Asta ar fi o față 
a monedei. Cea care trebuie 
s-o pună în gardă pe Victoria. 
Cealaltă insă, judecind realist, 
cu luciditate, e mai puțin sum
bră. Va reintra Mirea, ceea ce 
va înlesni, pe lingă fortifica
rea defensivei, transformarea 
lui D. Daniel. într-un mijlocaș de 
legătură, capabil, după partitu
ra familiară echipei (interpre
tată la Minsk, bunăoară), să 
împingă atacul și, în consecin
ță, să preseze poarta adversă. 
Terenul de la „Kupittaa". da
torită sistemului . propriu de 
încălzire, va avantaja, sperăm, 
formația mai tehnică, iar •- 
ceasta e Victoria. Totodată, si
lită să recupereze handicapul 
de la București, T. Ps. va tre
bui să forțeze și. implicit, aă 
se descopere. Dacă va marea 
fie și un singur gol, cala Minsk, 
probabil că echipa noastră se va 
califica. Iată de ce, .înainte de 
a reveni asupra subiectului, ne 
păstrăm optimismul, care nu 
este unul de circumstanță, ci 
unul întemeiat pe fapte con
crete. obiective.

înființat relativ recent, în anul 
1979, C.S.ș. 2 s-a impus in are
na atletismului de performantă 
prin rezultate notabi’e. rezultate 
care așa cum ne a«igură directo
rul adjunct al clubului, prof. 
Mircea Popa, au avut c traiec
torie ascendentă, ștacheta per
formanței atingind in anul 1938 
cel mal ridicat nivel de la înfi
ințarea clubului. Astfel, la Cam
pionatele Mondiale de Juniori, 
desfășurate anul acesta, la Sud
bury — Canada, atletele române 
Aura Crăcea și Anișoara 
Gbebuță, reprezentantele clubu
lui constăntean, s-au numărat 
printre finaliste, obținlnl locul 
V la 400 m garduri și, respectiv, 
locul VI la lungime. Balcaniada 
de juniori a îmbogîțlt colecția 
acestui club eu alte trei medalii: 
două de argint ooținute de A. 
Crăcea la 400 m garduri și șta
fetă 4X400 m și una de bronz, la 
lungime fete ciștigată de A. 
Ghebuță. O mențiune deosebită 
trebuie acordată și atletei Caria 
Popa (născută tn 197?>, care.

-------------- iu
ti la 100 ți too 
vederile Fede- 
Atletism pen- 
Europene din 
- ’92.

Inspectoratului Șcmar Județean 
(profesor metodist, Tralau Buca 
vată), a conducerii liceului In
dustrial nr. 9, și, firește, al direc
torului C.S.S. 2, prof. Nicolae 
Rotaru, reușlndu-<e centralizarea 
tuturor sportivilor de perspecti
vă In cadrul sus-amlntitulul li
ceu, măsură ce a dtlermlnat În
tărirea conlucrării intre scoală 
și stadion, baza formării șl mo
delării personalități; viitorilor 
performeri.

Beneficiind de un colectiv de 
antrenori bine Închegat (subli
niem activitatea depusă de an
trenorii Cecilia Gevat. G. Boroianu, 
Andrei Semorja.ll, Nlcullna Chi- 
rlcuță, Marla Da.scălu, Georgeta 
Vtrnă), de sportivi talentați și 
de condiții propice performantei, 
sperăm intr-un st il", bun tn vi
itorul sezon atletic pentru spor
tivii C.S.S. II Constanta.

Sint speranțe 'ndieptățite pen
tru bilanțul pozitiv al anului 
1988.
Cristina OLANESCU—coresp.

„CIIM SKMIIHIB": 5-10 IANUARIE
lfi-21 IANUARIE (tirieele finale)

înainte de a oferi din nou da
tele desfășurării ediției 1989 a 
CUPEI SPERANȚELOR, să re
amintim, pentru a tace puntea 
de legătură, „podiumul” Întrece
rii din ianuarie trecut. La gru
pa mică de virstă <11—12 ani) 
ordinea primelor trei locuri a 
fost următoarea : 1. C.S.Ș. Sla
tina : 2. Politehnica lași : 1. Glo
ria Bistrița. La grupa mare (tur
neul final, organizat Ireproșabil, 
a fost găzduit de Sala Sporturilor 
din Buhusl). medaliile au fost 
obținute de : 1. C.S.ș. Universi
tatea Craiova : 2. Politehnica Ti
mișoara ; 3. C.S.ș. Bacău. Care 
va fi ordinea după turneele fi
nale programate tn perioada 
16—21 ianuarie 1989 7 Rămtne de

văzut.
Să reamintim că faza zonală a 

Întrecerii se va desfășura Intre 
5 șl 10 Ianuarie. Iar înscrierile e- 
chipelor se va face la F.R.F., 
pînă la 10 decembrie. Cum tn 
privința vlrstei jucătorilor nu 
s-au făcut modificări regulamen
tului. VOR PUTEA PARTICIPA 
COPIII LEGITIMAT! (carnete tip 
F.R.F. sau eliberate de Consilii
le județene pentru educație fi
zică si sport) NĂSCUT! DUP A 
1 AUGUST 1975 ȘI DUPĂ 1 AU
GUST 1970. Să mal spunem că 
repartizarea echipelor pentru 
grupele zonale se va face pînă 
la 25 decembrie, cîștigătoarele a- 
cestora callficîndu-se pentru tur
neele finale. -

IA I. M. E. B. — PASIUNE, SPORT
DE LA I. D. M. S-

I.D.M.S. BUCUREȘTI aduce la cunoștință celor Interesa ti 
că magazinele auto I.D.M.S. livrează numai pînă ia data de 30 
noiembrie 1988 autoturisme DACIA berlină și break, cum
părătorilor care au banii depuși la CEC in 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.

Vînzăriîe 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 not obține de la toate maga
zinele auto I.DM.S. si la telefonul 11.39.50 — int. 121. 
176 si 179.

(Urmare din pag 1)
la startul celor 12 probe de 
caiac-canoe.

— Reprezentanții noștri au 
fost prezenti doar la 6 probe.

— Tehnicianul nostru a fost 
prezent la toate cele 12 probe 
Otte Tocniuc fiind... starter șef 
și la această Olimpiadă. Ori
cum. fostul campion național 
la caiac n-a evoluat deloc rău.

— Dar n-a mai stabilit nici 
o performantă.

— Nu. performanta o stabl 
lise înainte : realizase primele 
matrițe In ..pași" ! Trecem la 
sportul de masă, sau răminem 
in ambianta îneîntătoare a 
Jocurilor Olimpice ?

— Cu cine să riminem T
— Cu o fostă elevă a liceu

lui nostru, cu Alina Astafei. 
Știți, l-am fost profesor la .Jn 
dustrial” nr. 2. predam tehno
logia...

— Iar ne întoarcem la „echi
pamente*  ? Aici cine predă f

RONOSPORT IMORMEAZA
pentru 

.. 27 no- 
rogramate 
1. Farul 
Bacău — 
Binor — 

■ Pisa: 5.
Bologna 

— Samp- 
o; 9. Na-

— Tori

no; 11. Avelllno — Empoll; 19. 
Reggina — Catanzaro; 13. Udj- 
nese — Barl. Avînd In vedere eă 
printre elementele care condițio
nează succesul la orice concurs 
determinantă este participarea, 
nu uitați că mai aveți la dis
poziție doar două zile pentru 
depunerea biletelor cu pronos
ticurile favorite.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 18.XI.1988 : cat. 1 » 1
variantă 100% ' «= DACIA 1300 
(70.000 lei) și 2 variante a 25% a 
17.500 lei, cat. 2 : 1 variantă 100% 
a 12.832 lei și 16 variante 25% a 
2.152 lei. cat. 3 1 17,50 a 3.609 lei. 
cat. 4 : 49,00 a 1^89 lei. cat. S t 
159.75 a 385 lei. cat. 6 : 313,50 a 
201 lei. oat. X : 2090,25 a 100 Iei. 
Report cat. 1 — W1.J07 lei

La categoria 1 100% Hera Aris- 
totel din Timișoara câștigă 
un autoturism DACIA 1300 (70.000 
lei).

VÂ INVITĂM LA BĂILE TUȘNAD
• Cura balneară... o agreabilă vacanță.
• Izvoarele de ape minerale — eficient» surse de sănătate.
• Sezon balnear non-stop.
A Posibilități de excursii și agrement.
• în stațiunea Băile Tușnad se tratează cu bune rezultate : 

afecțiuni ale sistemului nervos central ; afecțiuni cardiovascu
lare ; afecțiuni cronice ale tubului digestiv si ale glandelor 
anexe : boli endocrine.

Important de știut : in această perioadă se acordă reduceri 
de tarife, plecări în orice zi solicitate de turiști : cazarea pe 
perioade mal mari sau mal mici dedt seriile de 1# zile.

Biletele se pot procura de la agențiile oficiilor județene de 
turism șl ale I.T.H.R. București, precum șl de la comitetele 
de sindicat din întreprinderi șl instituții.

— Aici predă echipamente 
tovarășul Traian Drăgoi. secre
tarul asociației noastre sporti
ve : cite 60 de treninguri în 
fiecare săntămînă. Sigur, în ca
drul întrecerilor organizate sub 
genericul Daciadei — .Cupa 
Strungarului". ..Cupa Lăcătu
șului" „Cupa Matriterului". 16 
acțiuni de acest fel în fiecare 
an. Plus în fiecare zi...

— tn fiecare zi ce aveți I
— Gimnastica la locul de 

muncă. Dar nu așa. toată lu
mea iese în curtea întreprin
derii și... pierdem timp. Nu. 
Gimnastică la locul de muncă 
in secții Si ateliere cu instruc
tori. cu decizie anumo din par
tea conducerii I.M.E.B.

Da. la I.MEB.. ..Electra" 
se întrupează din pasiune. 
Iar dacă se toacă non-stop. 
succesul e asigurat de spriii- 
n«l unor iubitori ai sportului 
ca: ing. Aurel Militarii direc
torul general gdiunet «1 
I.M.E.B.. Constantin Giurgiu. 
inginerul tef. Gheorghe Nica. 
secretarul Comitetului de Par
tid, Ion Cârciu. președintele 
Comitetului de sindicat, de alp 
amatori ai exercițiului fiziă, 
ai sportului din această mare 
unitate economică.



SEMNIFICAȚIA UNOR LOCURI
PE PODIUMUL DE ONOARE

Esto incontestabil faptul că. 
In ultimii ani. patinajul artisUo 
românesc s-a Înscris pe o linie 
ascendentă, doi dintre reprezen- 
tanțll săi. ambii juniori, reu
șind să se Întreacă de la egal ou 
cei apartinînd unor vechi „școli* * 
europene sau mondiale. Stau 
mărturie rezultatele : două me
dalii de bronz la concursurile 
„Prietenia*  (ta 1986 și ta 1988). 
plus cele peste 19 locuri l. 2 sau 
3 obținute in ultimele două se
zoane la diferite concursuri In
ternationale. performante fără 
precedent ta Istoria acestei dis
cipline la noi. o disciplină ta 
care ani la rtnd s-a bătut pa
sul t>e loc. consldertndu-se. tara 
o bazfi reală că progresul nu 
este posibil...

(22—21), dar Covaciu (pini a- 
tunci foarte bun) primește 
cartonaș roșu de la arbitrul 
Romeo Iamandi (atitudine ire
verențioasă), ceea ce permite 
adversarilor să egaleze. 22—22 
tn min. 57, tot ei preluind con
ducerea cu 23—24 prin golul 
înscris de Hahn. Cu 3 secunde 
înainte de final maramureșe
nii incriu și scorul pe tabela 
electronică devine egal: 24—24. 
Meciul te putea insă încheia 
ca o victorie de prestigiu a 
handballștilor băimăreni Intr-o 
competiție internațională ofi
cială. Au tnscris • Sonnefeld 6, 
Hanske 4, Wiibelman 3. Pleitz 
2 (din aruncări de la 7 m) Fuh- 
ring 2, Hahn 2, Tam 2, Qucrcn- 
gasser 1, Fiedler 1, Metzke 1, 
Langhoff 1, respectiv Covaciu
• (2). Pavel 4 (3), Porumb 4, 
Andronic 3, Bontaș 2, Popovici 
2, Marta 1, Kapornay 
țS 1. Au arbitrat R 
si Tr. Ene.

R. F GERMANIA 
BULGARIA 22—23 (9—12). E- 
chllibru pînă tn min. 14 (6—6), 
apoi 8—8 în min. 22, după 
«are handbaliștii bulgari, foar-

Docul 2 obținut de Cornel 
Gheorghe la recent încheiatul 
concurs international de la 
Banska Blstrica (Cehoslovacie) 
vine să întărească cele afirmate 
mal tnainte. ca ti tn alta ocazii, 
reprezentantul nostru a evoluat 
din nou foarte bine la „compo
ziții- el sltutndu-se. de altfel, 
primul ia programul original șl 
al doilea la programul liber ales. 
Doar la figurile obligatorii a-a 
situat pe locut 8 fla întrecere au 
participat 19 patinatori din 10 
țări), cum se poate lesne obser
va. programele de compoziție 
l-au impus, totuși, tn ciuda po
ziției intermediare mediocre de 
la.„ impuse, o dovada ta plus 
a conținutului valoros al sxercl- 
țlUor ttnărulut nostru patinator 
jl, na mai puțin, a posibilităților

ECHIPA ROMÂNIEI VICTORIOASĂ
(Urmart din pap. U 

Popovici 
1, Ionu- 
lamandi

(tin.)

sale de execuție si de exprima
re. Ceea se este perfect valabil 
șl pentru celălalt sportiv. Z. Ke- 
rekes. autor, șl el. al unor re
zultate bune (șl. tn egală mă
sură. promițătoarei în acest se
zon : locul 3 în întrecerea se
niorilor de la Praga (12 spor
tivi din io țări), apoi locul 8 (21 
de patinatori din 17 țări) la Karl 
Marx Stadt. tn R. D. Germană, 
după o evoluție mal mult decit 
modestă la „obligatorii- (locul 
18 f). dar apreciată in continua
re (dovadă — locul 4 de la „11- 
bere**>.

Aceste figuri impuse reprezin
tă. așadar tn continuare, o di- 
flcilă piatrâ de încercare pentru 
concurentli români chiar dacă 
Gheorghe stăptnește mai bine 
tehnica executării lor. Fără doar 
St poate, rezultatele obținute au 
forte necesara de a convinge oe 
oricine că „artisticii*  noștri sint 
pe drumul cel bun. Dar. tn ace
lași timp, ele demonstrează că 
notele ridicate devin... neputin
cioase tn fata evoluției slabe de 
la Impuse, recompensată tn con
secință unde un loc intermediar 
«de lanternă*  are darul de a li
mita plafonul notelor ulterioare. 
Dec! plnă la adevărata șl de
plina consacrare, mal este de lu
cru. Cornel Gheorghe are șansa 
s-o reușească, deocamdată, ta 
Campionatele Mondiale ale junio
rilor. ce vor avea loo Ia Sara
jevo. ta Iugoslavia. între 29 no
iembrie șt 4 decembrie.

Doino STANESCU

te buni in apărare, preiau ini
țiativa și se desprind. La re
luare Jocul are același aspect, 
se încinge uneori, dar arbitrii 
3. Mateescu șl V. Dâncescu. 
foarte buni și atenți. nu-1 lasă 
să degenereze. Fazele se suc
ced cu repeziciune de la o 
poartă la alta, medul place nu-

EXAMENE PENTRU LO TURILE DE POPICE
(Urmart din pag. 1)

stat t o insuficientă putere de 
concentrare in momentele difi- 
d'e și imprecizie la .izolate**.  
Aceste deficiențe trebuie *ă  
oblige la exerciții suplimentare 
pe sportivii care vor să obțină 
cu adevărat titularizarea.

înainte de a pune punct, cite- 
va cuvinte despre antrenori. 
Revenirea la loturile de se
niori a cunoscuților tehnicieni 
Crista Szocs și Roger Cernat, 
care au primit „mandat**  numai 
pentru „Trofeul Carpați". a 
fost de bun augur. Cu pregăti
rea Juniorilor au fost Însărci
nați Elena Trandafir. Apostol

OLIMPIADA DE ȘAH PE SCURT • Pt SCURT
ATENA. 24 (Agerpres). In 

runda a 10-a a Olimpiadei de șah 
de la Salonic au fost tnregis- 
trate următoarele rezultate : 
masculin: Iugoslavia — Suedia 
3—1, România — Norvegia 2—2, 
R.P. Chineză — Cuba 3—1. Da
nemarca — Bulgaria 2—2, 
U.R.S.S. — Ungaria 2—2: In-

MARATONUL
DE LA HAVANA
HAVANA, 24 (Agerpres). 

Concursul internațional de ma
raton de la Havana a revenit 
atletului cubanez Radames Gon
zalez, înregistrat pe distanța 
de 42,195 km cu timpul de 
2h20:39.

La feminin, cel mai bun timp 
— 2h51:14 — l-a realizat concu
renta cubaneză Maribel Du- 
rruty.

meroșilor spectatori șt se în
cheie cu o victorie meritată a 
handballștilor bulgari. Au în
scris: Hekman 5, Heibergcr 4. 
Grupe 3, Winter 3, Hartz 2(1), 
Kelle 2, Zerbe 1. Schulti 1, 
Krewinkel 1, respectiv Kalai- 
lukov 8 (7), Atanasov 6, Ba- 
rowski 4, Mateev 1, Botev t. 
Bodurov 1. Marinov t, Davîd- 
kov I.

Anastase (la fete). Roger Cer
nat și losif Tismănar (la bă
ieți). Nu vrem (să fim bine în
țeleși!) să punem in cumpănă 
o competentă sau alta, dar asta 
nu ne-a Împiedicat să observăm 
că de la dubla intilnire de veri
ficare cu selecționatele de ju
niori ale Poloniei au apărut 
unele disensiuni in legătură cu 
atribuțiile in cadrul conducerii 
tehnice. Practica a dovedit că 
stabilirea unor responsabilități 
precise este cea mai indicată 
măsură pentru crearea unul 
climat propice de ordine șl 
disciplină în pregătirile menite 
să producă „explozia" reușitei 
echipelor noastre de juniori in 
arena mondială. 

donezia — Cehoslovacia 2,5— 
1,5. In clasament conduce 
U.R.S.S. 29 puncte ; feminin: 
România — Olanda 1,5—1,5 ; 
U.R.S.S. - India 3—0 ; Ungaria
— Bulgaria 1,5—0,5 (1) ; Cuba
— R.F. Germania 1,5—1,5 ; Po
lonia — Iugoslavia 1,5—1,5 ; 
R.P. Chineză — Grecia 2—1 : 
Mexic — Irlanda 2—1. Pe pri
mul loc al clasamentului se a- 
flă U.R.S.S. cu 25 puncte.

PE GHEAȚĂ

Șl PE ZĂPADĂ
PARIS, 24 (Agerpres). — 

Lipsa de zăpadă a determinat 
organizatorii „Cupei Mondiale" 
la schi alpin să amine startul 
actualei ediții a competiției, 
care trebuia să debuteze cu o 
probă de slalom uriaș feminin 
la Les Menuires (Franța). Ast
fel, primele concursuri ale se
zonului oficial se vor desfășura 
in localitatea Schladming, unde 
sint programate două slalomur. 
superuriașe.

In ediția actuală a „Cupei 
Mondiale", sint prevăzute, la 
masculin, 8 probe de coborîre. 
8 slalomuri speciale, 6 probe de 
slalom uriaș și 4 de superuriaș, 
3 combinate alpine și un sla
lom paraleii, iar la feminin — 
8 probe de coborîre. 6 slalo
muri speciale, 7 uriașe, 4 su- 
peruriașe, două combinate și 
un slalom paralel.

MOSCOVA, 24 (Agerpres). — 
In campionatul unional de ho
chei pe gheață, lidera clasa
mentului, echipa ȚSKA Mosco
va, a învins cu categoricul scor 
de 15—2 (10—0. 3—1, 2—1) for
mația Dinamo Harkov. Alte 
rezultate: Aripile Sovietelor
Moscova — Avtomobilist Sverd
lovsk 0—4 (0—3, 0—0, 0—1);
Traktor Celiablnsk — Torpe
do Gorki 3—2 (0—2, 2—0, 1—0). 
Hlmlk Voskresensk — Sokol 
Kiev 5—5 (2—2, 3—1, 0—2).

LAUSANNE, 24 (Agerpres). — 
După cum se anunță de la se
cretariatul Comitetului Interna
țional Olimpic, orașul spaniol 
Zaragoza și-a depus candida
tura pentru organizarea Jocu 
rilor Olimpice de iarnă din 
anul 1998.

RUGBY • tn continuarea tur
neului pe care U întreprinde în 
Marea Brltanle. echipa Australiei 
a jucat la Aidershot cu o selec
ționată locală, pe care a invins-
5- o CU scorul de 48—7. Cel mat 
bun jucător de pe teren a fost 
australianul Knox. autorul a 23 
de puncte (2 eseuri șl 6 trans
formări).

SCRIMA • „Cupa Mondială" la 
floretă pentru juniori a progra
mat la Palermo un concurs, in 
cate victoria a revenit scrlme- 
rului francez Laurent Conderc. 
In finală. Court“rc a dispus cu 
10—3 de vest-germanul Wleslnger. 
Pe tocul trei s-a clasat itallan.il 
Casella.

TENIS • tn ultimul clasament 
din acest an al circuitului femi
nin. primul loc este ocupat de 
Steffl Graf, urmată de Martin» 
Navratilova, Chris Evert. Gabrie
la Sabatini, Pam Shriver. Manuela 
Maleeva Natalia Zvereva. Hele
na Sukova, Zina Garrison, Bar
bara Potter etc. • Turneul Cam
pionilor se va disputa tn peri
oada 3o noiembrie — 5 decem
brie, la arena new-yorkeză „Ma- 
dlsson Square Garden-. Cea mal 
importantă partidă a primului 
tur se va disputa intre vest-ger
manul Boris Becker șl suedezul 
Mats Wilander • In turneul in
ternațional de la Bruxelles, con- 
tind pentru „Marele Premiu", 
australianul John Flzgerald l-a 
Întrecut cu 0—3. 6—1 pe cehoslo
vacul Llbor Plmek, olandezul 
Tom Nljssen a dispus cu 6—3.
6— 3 de Iranianul Mansout Rah- 
raml, iar Russell Barlow (Aus
tralia) l-a eliminat cu 7—6. 6—3 
pe Magnus Gustafsson (Suedia)

TENIS DE MASA • La Bel
grad, în med conttnd pentru 
„Cupa ligii europene" selecțio
nata Iugoslaviei a întrecut cu 6—1 
formația Franței. Din echipa în
vingătoare s-a evidențiat Zoran 
Primorac. care a dispus cu 2—6 
(81—11. 21—11) de Patrick Chila 
șt a cîștlgat cu 2—0 (23—21. 21—16) 
la Jean Philllpe Gathien.

PENTRU DEZVOLTAREA TENISULUI

BEIJING, 24 (Agerpres). — 
Fostul campion suedez la terns, 
Bjorn Borg, se află în prezent 
în R.P. Chineză, unde va sus
ține o serie de meciuri demon
strative și va conduce antrena
mente, in cadrul unui program 
vizind popularizarea „sportu.ul 
alb" in această țară. In meciu
rile demonstrative, Borg va 
primi replica australianului 
John Alexander.

După prima manșă a optimilor de finală ale Cupei U.E.F.A.

DE LA O ȘTIRE LA ALTA

ECHIPELE ITALIENE-IN
• Se conturează de pe acum unele promovări in 
„sferturi" • Inter a ciștigat derbyul de la Mîînchen
• Va rezista Dynamo Dresda la Roma ? * Meciurile

retur la 7 decembrie
Intr-un decor de iarnă, puțin 

obișnuit ta noiembrie, pe tere
nuri cu zăpadă sso desfundate, 
s-a consumat prim» manșă a 
optimilor de Paalâ ale Cupei 
U.E.F.A. tn general rezultatele 
n-au fost cele «contat*.  dacă 
avem tn vedere numeroasele vic
tori! obținute ta declasare de 
unele formații, care vizează, ta 
conse-intă. de oe acum eu în
dreptățire. calificare» tn sfertu
rile de finală! !■ loi» de onoare 
se situează echipele Italiene: trei 
dintre acestea se pot socoti In 
mar*  măsură promovate tn eta
pa următoare: Internazionale,
Juventus și Naooll. Dar șl Ro
ma — deșt tnv*asâ  — are sanse 
să recupereze o*  teren propriu.

Derbvu! mult așteptat s-a des
fășurat la Mdncnen Intre două 
fruntașe ale campionatelor vest 
german ti Italia*  respectiv Ba
yern si Internazîonale. Cel 73 060 
de spectatori au plecat dezamă
giți de prestația formației lor 
favorite. „Dar ea numai trei o- 
cazll — cum spone» antrenorul 
bavarezilor. lunp H-yncltes — 
nn se poate elstig» an meci 
(Wohlfarth. Wevmann st o bară 
a lut Reuteri. ’» timn ce Inter 
» încât -rt-rtlt-. exc-tind toH fu
ri*  tor11. Inclusiv vest-vorwianfl 
Brehme ti Mst'hao (fost «Rnt- 
tan at lut Baverm". tn prima re
priză (Încheiată -u 6—6. italie
nii aa ratat orin Blench!. Mb- 
tteofi ti Serena, 'ar dună oau-9. 
pe cîtevs contraatacuri splendi

de, au speculat greșelile adver
sarilor, punctlnd de două ori 
prin Serena (min. foi șl Berii 
(min. 71). ultimul profittad de 
o fcroare a Iul A jgentnaier. lată 
șl formațiile tiiatats In acest 
med. BAYERN- Aumsnn — 
Augenthaler, Nachtwelh, Gra- 
hammer, Pfiagler - Reuter 
(min. 70 EkstrOm). DBrfner. Thon, 
Răgi — Wohlhfarth. Weemann. 
INTER: Zenga - Ber corni. Ba
rest. Ferri, Brehme - Matttiăos. 
Blanch), VerdeliL Matteoli, Bert! 
— Serena. Arbitrul Alexis Pon- 
net (Belgia) a acordat două 
cartonase galbene vest-germanl- 
lor Pflflgler șl Thoo. O altă vic
torie a reatizac-o NapoB, la 
Bordeaux: 1—0 (l-Oi prin go- 
ltd lui Andrea Carnevale (min. 
S). Francezii au ata-n» continuu, 
dar apărarea nspnlitanllor n-a 
cedat. Prin eontraa'.ecurf pericu
loase lansate de Maradona (care 
tn mtn. 18 a tras tn bară) oaspe
ții au provocat multe emoții 
francezilor, te repriza secundă 
ambele echipe au ricst mult 
timp tn „10*.  după excludere» de 
pe teren al 1u> Ro-be și De Na
poli. Juventus Toilna -a reabi
litat la Ll*ee.  prin victoria eu 
1—0 tn fata „ fotmatiei 'ocale. 
Punctul de aur i fos*  marcat de 
acest maestru al vni’»»*inr  ha.-i- 
nul vulpoi*  AltobetM «trio. 17'. 
Antrenorul Dnc Fon erede In 
calificarea tn .sferturi- -tnd va 
putea evolua și «avarev. Un sin
gur eșec al echipelor italiene-

PRIM-PLAN
Roma, învinsă ia Dre,da. de Dy
namo cu 0—2, după un joc în 
care gazdele (ta mare formă), 
au ciștigat fără drept de apel, 
prin golurile iul Gutscnow (pe
nalty, Oddi I-a faul'at pe Kirs
ten tn min. !S; șl Minge (min 
81), care a reluat cu capul cen
trarea lut Kirstea. La Roma nu 
va fi ușor, speranțe există de 
ambele părți... Să vedem cum 
vor evolua tnsă dynamoviștil de 
pe Elba. F.C. K61n a trebuit să 
se tneUbe ta (ața lu; Real So- 
cledad, la San Sebastian- 0—1 
(0—9). scorul putea fi șl mal 
mare, dacă portarul vest-german 
nigner n-ar fi fost cel mai bun 
de pe teren. Soiul victoriei l-a 
marcat Loinaz -mio. idolul
localnicilor, tn vtrstă de numai 
19 ani. care a fost Introdus *n  
formație ta mia. 91. In fine, 
două victorii clare V.f.B. Stutt
gart a ciștigat ’n deplasare cu 
olandezii de Ia Groningen (8—1), 
tn timp ce la Edinburgh. Heart 
Midlothian a ciștigat cu 3—0 me
dul cu Velez Mostar prin go
lurile semnate de Bannon (min. 
14). Calloway <mtn S5) și Col- 
quhoun (min. 89-.

Deci, «e conturează unele par
ticipante tn sferturile de finală. 
Intre care, sperăm șl Victoria 
București. Semn» de întrebare 
rămtn totuși pentru Dynamo 
Dresda (sau Roma) Real Soefe- 
dad (sau F.C. K^ln' vom vedea 
ce va fi la 7 decembrie.

ALTE REZtTTATE...
care au 'Ipstt ta numărul nos
tru de Ieri ■

Real Soeiedad - F.C. KMn t—0 
Heart Midlothian — Vclrz Mos

tar 3—0
Bordeaux — Napoli 0—1

• ETAPA a 6-a din campio
natul italiei a furnizat surprize 
de proporții. pFima: numărul 
neobișnuit de mare de goluri (30, 
o medie de peste 3 de med 1), o 
raritate ta fotbalul peninsular. A 
doua: 4 echipe au fost învinse 
pe teren propriu, printre care 
Juventus șl, ta special, Milan. 
Napoli a excelat cu „Juve*  (5—3) 
prin golurile Iul Careca (3), Car
nevale șl Romano, respectiv F. 
Galli, Zavarov și De Agostini. 
Milan a pierdut acasă tn fața 
mal modestei Atalanta. aflată pe 
la mijlocul clasamentului. Mila
nezii pot avea scuza că au evo
luat fără mal mulți titulari (prin
tre care Donadoni. Ancelotti, 
Gullit), dar ne Întrebăm ce au 
făcut alte „stele*  ea F. Barest 
Van Basten. Vlrdls. Maldlnl t A- 
eum singurele fără tnfrtngere sint 
tntemazlonale *1  Lazio • NOUL 
director tehnic al repre
zentative! Franței. Michel Platini 
a călcat eu sttngul : 2—3. la Bel
grad. tn preliminariile C.M.. cu 
Iugoslavia. Dar Platlnl nu pare 
supărat e „N-am pierdut tncă 
șansa calificării. Am alcătuit o 
formație mult Întinerită, care ta
că nu are destulă maturitate, dar 
» va avea. Drumul calificărilor 
este hmg attt pentru noi, ctt șt 
pentru scoțieni șl lugosIavL Să 
vedem eare vor fi primele două 
clasate. Noi sperăm să fim prin
tre acestea.» Să nu uităm că 
atlt Norvegia, ctt și Cipru pot în
curca multe socoteli*.  • SANC
ȚIUNI ASPRE dictate de U.E.F.A.. 
mal ales după meciul retur din 
prima etapă a Cupei Cupelor 
dintre Borac Banja Luka ș! Me
tallist Harkov (2—0. 0—4). ta 
partida retur, de la Harkov, oas
peți! au avut o comportare ne
sportivă, tnsulttnd și amenlnțtnd 
pe arbitri. Tată hotărtrea Comi
siei de disciplină a U.E.F.A.: ju
cătorul Takovlevlc! a fost sus

pendat pe 8 etape din cupele 
europene; antrenorul secund, Oa- 
vrilovicl, nu va avea dreptul să 
stea pe banca tehnică plnă la 18 
mal 1993 (1). iar unul dintre con
ducătorii secției de fotbal nu se 
va bucura de același drept plnă 
tn 1991. în fine, clubul din Banja 
Duka a fost amendat cu suma 
de 35 090 de franci elvețieni, pen
tru lipsa de sportivitate de care 
se fac vinovați atit conducă terii 
clubului, ctt și unii jucători • LA 
UN simpozion al arbitrilor, care 
a avut loc la Praga. s-a propus 
ca jucătorii care simulează acci
dentări, pentru a „trage de timp*  
sau pentru a beneficia de o lo
vitură liberă sau penalty, să fie 
eliminați de pe teren! Pare o 
măsură justă, dar plnă clnd -In
ternational Board*  va ratifica 
propunerea (care tn problemele 
de schimbări de regulament se 
lasă toarte greu de convins) va 
mat trece multă vreme. N-avem 
decit de așteptat...

•DUMINICA. Comisia de acel 
a H.E.F.A. va pun» ta discuție 
rejucarea medului dintre Gale- 
tasaray — Neuchâtel (5—6). Dună 
cum se știe, Cemitis de discipli
na • U.E.F.A. a decis cs par
tida sB se rejoace intr-o tară 
neutră, plnă la 31 decembrie, 
din cauză că spectatorii din Is
tanbul an aruncat cu obiecte, lo
vind un arbitru de tușă șl un 
jucător elvețian, centralul fi'nd 
nevoit sâ oprească de mal multe 
ori }ocut.„ b O DATA încheiat 
campionatul U.R 4.S. lotul so
vietic șl-a început prima peri
oadă de pregătire tn tărite cal
de. Reprezentativa sovietică a 
Jucat în deplasare In Kuweit, 
unde a ciștigat eu 1—9. prin go
lul Iul Mlhaillcanko.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFHD

Redaoți*  fi administrației aod I9T28 Baourestl «tr ». Conta ■« ot p t r R • oe. oentrajș it.n.w și ii 50 J»: soresc i«.M.N: Interurban 431; telex 19 390 comsp. Telefax: (tin Nr. il.oo.33 
Pentru rtrăloătate abonamente prtB Rompreafllatella. sevtoru’. export import oresă P.O.B 12-261 teie» ion« prefir București. Calea Grivlței or. 94-00 10 369. Tiparul l.P. «Informați»'

itallan.il

