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Astăzi după-amiază, pe stadionul Giulești,

ROMANIA
TRADIȚIONAL
Bucureștiul, cu o (prea) tim

purie mantie de nea. găzduieș
te oea de-a 39-a ( I) întîlnire 
de rugby România — Franța, 
un adevărat record în materie. 
Iată de ce partida de astăzi, 
de pe stadionul Giulești (ora 
14.30). este așteptată cu legi
tim interes, de o parte si alta. 
Si nu numai...

Meciul se dispută in cadrul 
Campionatului European si. ca 
mai de fiecare dată, ambele 
tabere aruncă în lupta sportivă 
numeroase „argumente" pentru 
a înclina balanța înspre propriile 
culori. Francezii — finaliști ai 
ultimei „Cupe Mondiale" și 
cîștigâtori ai „Turneului celor 
5 națiuni" —, o tehnică avan
sată si o tactică mereu înnoită 
de o vastă experiență inter
națională, o forță de joc re
cunoscută : sportivii noștri — 
o combativitate adesea exem
plară. o mare dăruire, o do
rință firească de autodepășire. 
de a-i egala si (de ce nu ?) de 
a-i depăși pe „favoriții hîr-
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Arbitri : Clive Norling — k> centru, G. Simmoots și R. Yemon 
(toți dm Țara Galilor)

ARMARY ON DARTS GARUET 
CONDOM DEVERG1E

RODRIGUEZ CECILLON CHAMP 
SANZ MESNEL

SELLA ANDRIEU
BLANCO

tiei“. cum au mai si reușit, de 
altfel. în alte partide.

Ne întoarcem cu șase ani în 
urmă pentru a afla ultimul

Meciurile România — Franța au dat loc adesea la dirze dispute 
sportive. Iată o fază, cu Fouroux (cu balonul) și Marin Ionescu 

(dreapta) in prim plan

BEROT

„Trofeul Carpați“ la handbal masculin

0 NOUĂ VICTORIE
A REPREZENTATIVEI NOASTRE

Ieri, 29-24 cu echipa R. F. Germania (tinerei)

25 (prin te-
Dacia din lo„

BAIA MARE, 
leton). în sala 
calitate au continuat, joi după- 
amiază, întrecerile celei de a 
24-a ediții a .Trofeului Car- 
pați“ la handbal masculin. 
Spectatorii, care au umplut, 
din nou, pînă la refuz, locurile 
din sală, au aplaudat frumoa
sele victorii ale echipelor noas
tre înscrise în competiție.

(2 din 7 m), Stingă 7 (3 din 
7 m), Dumitru 4, Mocanu 4, 
Ghimeș 2, Zaharia l, Neagu L 
Petre 1, respectiv Wiss 10, 
Winter 7, Krewinkel 4 (1 din 
7 m), Zerbe 2, Grube 1. Au 
condus foarte bine polonezii 
W. Mihalyk și P. Franzak.

FRANȚA
succes al „tricolorilor" în fața 
Franței : în 1982. un grup de 
tineri viguroși (V. Ion, Aldea. 
Holban. Lungu. Fuicu. Po- 
dărescu. Paraschiv. Murariu, 
Dumitru. Stoica. Daraban. Ca- 
ragea. Munteanu. Bucan) cîști- 
ga spectaculos, cu 13—9. recon
firmând astfel un de-a dreptul 
senzațional 15—0. reușit cu 
doi ani înainte, cînd ai noștri 
învingeau — fără drept de 
apel ! — „XV“-le celebrilor Ri
ves și Paparemborde. O tem- 
pora !...

Am amintit toate acestea bă
ieților noștri, tinerilor „trico-

Dimitrie CALLIMACHI
(Continuare în pag. 2—3)

ROMÂNIA — R. F. GERMA
NIA (tin.) 29—24 (11—8). Me
ciul a început într-o notă da 
echilibru, ambele echipe ne- 
riscind nimic, egalitățile țl- 
nîndu-se lanț: 1—1 în min. 2, 
2—2 in min. 5, 4—4 in min. 
10, 5—5 in min. 12, 6—6 tn 
min. 19 și 7—7 tn min. 23, după 
care reprezentativa României 
se desprinde, cu toate că, tn 
apărare, mecanismul nu func-
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BULGARIA — SEL. MARA
MUREȘ 21—25 (10—13). în
deschiderea reuniunii, elevii 
antrenorilor Lascăr Pană și 
Petre Avramescu au obținut o 
spectaculoasă - și meritată vic
torie în față reprezentativei 
Bulgariei. Doar de două ori, 
în minutele 6 și 8, am con
semnat egalitate : 2—2 și 3—3. 
în restul timpului, handbaliștii 
băimăreni au condus perma
nent. Mai mult, ei au prestat 
același joc în viteză, cu o ra
pidă circulație a mingii. în po-
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REZULTATE TEHNICE
ROMÂNIA 
BULGARIA
R.D. GERMANA

— R.F. GERMANIA (tin.)
— SEL. MARAMUREȘ
— TURCIA

PROGRAMUL
TURCIA
R.D. GERMANA
ROMÂNIA

PROGRAMUL

DE AZI (de la ora

29—24
21—25
29—20

(11— 8) 
(10—13) 
(12—’-)

16)

— SEL MARAMUREȘ
— R.F. GERMANIA (tin.)
— BULGARIA

DE MIINE (de la ora 9)
R.F. GERMANIA (tin.) — SEL. MARAMUREȘ 
BULGARIA — TURCIA
ROMÂNIA — R.D. GERMANA

(iiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiii '/////////////////////////A

ționează tocmai bine, dînd po
sibilitate pivotului Wiss să se 
remarce. După pauză, echipa 
noastră forțează, Dumitru Ber
bece, în zi bună, înscrie spec
taculos, . dar aceleași carențe 
în apărare fac ca diferența pe 
tabela de scor să nu se mă
rească. Au marcat : Berbece 9

fida tinereții componenților 
formației. O evoluție excelentă 
a avut portarul Neșovici, unul 
dintre principalii artizani ai

Mihail VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele de volei își încheie prima lor parte

ȘANSE EGALE IN PARTIDELE 

DINTRE FORMAȚIILE FRUNTAȘE
Campionatele Diviziei A de 

volei programează, astăzi și 
miine, jocurile ultimei etape a 
turului. O etapă dominată de 
două meciuri-derby, cu mari

Miine, etapa a 14-a în Divizia A de fotbal

JOCURI ATRACTIVE ÎN FINAL DE SEZON
t • In „Ghencea", prima șansă este, 

clujeni efectuează deplasarea la Galați, unde 
' ' : 1, X. 2 • La Ba-

cu partenera de întrecere • La Cimpina, 
proaspăta învingătoare a finlandezi
lor de la Turun primește replica Ra
pidului • Cine va ciștiga la Ora
dea ? Ofensiva (F. C. Bihor) sau con
traatacul (F. C. Argeș) ? 
clasamentului 
teres (dar și 
in. orașul de la poalele Timpei • In 
sfirșit, la Tg.
repete succesul repurtat la preceden
ta apariție pe propriul teren

• La Sibiu, un meci echilibrat, cum rezultă și din clasament 
firește, de partea formației campioane • Studenții ‘ '

Oțelul are nevoie de puncte • Pe Litoral, un meci al tuturor celor trei semne : 
cău, echipa locală intenționează să facă un schimb de locuri

:=! PROGRAMUL Șl ARBITRII-

- FLACĂRA MORENI 
Titorov — Drobeta T. Se-

Sibiu : F.C. INTER
(C. Gheorghe — Suceava : V. 
veriin șl Gh. Toth — Aiud)
București : STEAUA

(t. Igna — Timișoara ; M. Axente — Arad șl I. Silviu 
— Galați)

- F.C. OLT
Liderul 

este așteptat cu viu in- 
cu îndreptățite emoții)

— stadionul Steaua —
Galați : OȚELUL

(V. Curt — Constanța ; M. 
I. Toma — P. Neamț) 
Constanța : F.C. FARUL

(D. Buciumau — Timișoara ; 
A. Gheorghe — P. Neamț)
Bacău : SPORT CLUB -. SPORTUL STUDENȚESC

(I. Velea — Craiova ; O. Ștreng — Oradea șl I. Tăr- 
can — Tg. Mureș)
Cimpina : VICTORIA - RAPID
(I. Coț — Ploiești ; C. Teodorescu — Buzău șl B. 
ros — Călărași)
Oradea : F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ
(Gr. Macaveî — Deva ;'N. Dlnescu — Rm. Vilcea 
Demian — Zalău)
Brașov : F.C.M. - DINAMO
(FI. Popescu — Ploiești ; C. Corocan — Reșița șl 
culițov — Focșani)
Tg. Mureș : A.S.A.
(Gh. Constantin — Rm. Vilcea ; 
șl M. ștefănoiu — Tg. Jiu)

- „U" CLUJ-NAPOCA
Nlculescu — București

Mureș, A.S.A. ține să

sl

o.

- UNIV. CRAIOVA 
J. Grama — București

- CORVINUL
A. Mustățea

Partidele vor începe la ora 14, 
Bacău, care este programată de

și

Ca ța-

șl T.

I. Nl-

Piteștl

cu excepția celei de la 
la ora 13,30.

CLASAMENTUL

DINAMO 
Steaua 
Victoria 
F.C. Inter 
Flacăra

6. Univ. Craiova 
„U“ Cluj-Napoca 
Corvinul 
F.C. Olt 
F.C. Argeș 
F.C.M. Brașov 
Sp. Studențesc 
Rapid
F.C. Farul 
Oțelul
S.C. Bacău 
F.C. Bihor

18. A.S.A. Tg. Mureș

1. 
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16. 
17.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

0 
0
1
1

13
13

8
7
5 3
5 3
5
5
3
5
4
5
5
4
4 2
4 1
3 2
2 2

3 
2
6
1
3
1
1
2

0
0
4
5
5
5
5
6
4
7
6
7
7
7
7
8
8
9

56-12
43-13
36-25
20-23
24-18
23.25
14-20
18-22
12-20
18-18
19- 21
20- 26
12- 25
13- 14
13-24
18-25
11-17
8-30

26
26
17
15
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
9
8
6

implicații in lupta pentru ti
tluri.

Un deosebit interes stîmește 
prima confruntare, în acest se
zon, a celor mai puternice for
mații masculine din ultimii. 20 
de ani, bucureștenele Dinamo 
și Steaua. întîlnirea lor — as
tăzi, de la ora 17, in sala din 
Șoseaua Ștefan cel Mare — va 
aduoe în tribune, sîntem siguri, 
mai mulți amatori de sport ca 
oricind. Interesul de public pe 
care îl bănuim se justifică prin 
faptul că meciul fruntașelor 
poate fi decisiv — încă de pe 
acum — pentru soarta titlului 
(aceasta datorită situației din 
clasament a celor două echipe, 
Dinamo fiind neînvinsă), dar 
și pentru că se așteaptă un 
valoros spectacol voleibalistic, 
după cum ne-au declarat, de 
altfel, și tehnicienii formațiilor 
respective, reținuți însă în a 
face pronosticuri... Antrenorul 
federal S. Chiriță aprecia că 
„șansele sini egale, iar rezulta
tul poate fi stabilit de gradul 
de mobilizare in joc, de apor
tul apărării sau de... plusul de 
experiență al steliștilor". Desi
gur, de Ia derby nu vor lipsi 
Căta-Chițiga. Rotar, Pop. Ra
dulescu, Drăgușin, Dalacu. 
Mader, Crețu, Feru (la Dina
mo). Ionescu. Dascălu, Pente- 
iescu, Constantin, Spinu, Șoica, 
Pițigoi, Pădurețu, Czedula (la 
Steaua). Arbitrii întîlnirii: Al. 
Dragomir șl V. Vrăjescu.

Celelalte partide ale etapei: 
C.S.M.U. Suceava — Universi
tatea C.F.R. Craiova, Tractorul 
Brașov — Elcond Dinamo Za
lău. Reîonul Săvinești — 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești și Ex
plorări Motorul Baia Mare — 
Viitorul Bacău (Calculatorul 
București — A.S.A. Electromu- 
reș Tg. Mureș s-a jucat în de- 
vans: 3—0).

La feminin, derbyul Dinamo 
— Universitatea C.F.R. Craiova

în fata blocajului campionilor', 
alcătuit din Pentelescu si Pă- 
durețu. dinamovistul Rotar 
preferă o „minge plasată**. Fa
ză de la ultima confruntare in 
campionat a celor două fruntașe 

Foto : Aurel D. NEAGU
(miine, de la ora 10, in sala 
Dinamo) are și el o importanță 
deosebită in cursa celor două 
formații (alături de Chimia 
Rm. Vilcea) pentru titlu. „Ti
nerețea și dorința de afirmare 
a dinamovislelor, in fața matu
rității și omogenității campioa
nelor". definea meciul antreno
rul gălățean Tr. Vîlsan. Să ve
dem care atu va fi mai tarei 
Celelalte partide Ia fete: Olt- 
cit Craiova — Maratex Baia 
Mare, Dacia Pitești — C.S.M. 
Oțelul Tirgoviște, Penicilina 
Iași — Rapid București. C.S.U. 
Rapid Galați — Chimia Rm. 
Vilcea (și aceasta este impor
tantă pentru ierarhia de toam
nă). Partida Flacăra Roșie 
București — Farul Constanța 
(3—0) s-a Jucat anterior.

Aurelian BREBEANU
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ÎNTRECERI SPORTIVE OMAGIALE 8

SCORURI MARI ÎN iNTÎLNIRILE DE
Ieri, In etapa a 9-a a Diviziei 

A la hochei, prima grupă va
lorică, s-au înregistrat scoruri 
mari, îndeosebi în partida Steaua 
— Dunărea. Iată relatări de la 
cele trei meciuri.

IERI LA HOCHEI IN

I
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Slgur. primele concursuri (neoficiale) de săniuș au si avut 
loc, zăpada căzută de cîteva zile încoace înourajindu-i și 
pe schiori, care își probează de zor și de cu... zori tot echi
pamentul necesar în acest sport de sezon. La munte și chiar 
mai jos, la deal, deschizătorii de pîrtie și-au făcut datoria, 
boberli sint în așteptare, lama luînd pe zi ce trece tot mai 
mult locul anotimpului cu ..număratul bobocilo-r". Și totuși, 
celelalte sporturi, bune pentru orice anotimp, își găsesc, și 
în aceste condiții, amatorii puși pe întrecute. Mai ales că 
seria de competiții omagiale dedicate aniversării Marii Uniri 
continuă, fiind aproape momentul decernării trofeului simbo
lic cu care sînt dotate.

Lată, mîine în Capitală, în perimetrul binecunoscut al 
Parcului Tineretului din sectorul 4, se va desfășura „Crosul 
Unirii", contînd și ca etapă municipală a Campionatului 
școlar de cros. In alte sectoare bucureștene, astăzi și mîine, 
vor avea loc competiții sportive în cadrul „Cupei 1 Decem
brie". participant!! întreeîndu-se, pe... secțiuni, la șah, tenis 
de masă, popice, handbal, volei, baschet, rugby și fotbal. Sîmbătă 
și duminică, în sala Juventus, sînt programate finalele pe 
Capitală ale cupei menționate la tenis de masă, iar în sala 
F.R. Șah (str. Oțetari nr. 1) vor avea loc întreceri, tot sub 
semn aniversar ale celor mai buni șahiști juniori și seniori 
pînă La categoria I. La Brănești, în Sectorul Agricol Ilfov, 
astăzi. „Cupa 1 Decembrie* se constituie într-un adevărat 
program polisportiv, avînd ca „prolog44 trînta, iar ca „epilog* 
judoul.

Sfîrșitul de.săptămînă și-a 
tară, una 
de trîntă, 
duminică.
— sîntem 
cuvine.:.

înscris pe agendă șl o finală pe 
cu frumoasă tradiție, aceea a Campionatului sătesc 
dotat cu „Cupa U.T.C." și organizat, sîmbătă șl 
la Rm. Vîlcea. O sărbătoare a voinicilor.. pe care 
siguri — vîlcenii, ca gazde, o vor onora cum se

I
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I
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• PFSTL 250 DE TINERI și 
tinere au participat la între
cerile finale ale «Cupei re
coltei argeșene*. Pe primele 
locuri s-au clasat, la fotbal : 
1. Comuna Vedea. 2. Comu
na Mălureni, 3. Liceul agroin
dustrial Costești ; la handbal. 
1. Comuna Stîlpeni, 2. Comu
na Vedea. 3. Liceul agroin
dustrial Costești ' ' ’ 
1. Comuna Oarja, 2. 
Stîlpeni, 3. Comuna 
(băieți) • la oină • 1. 
Tițești, 2. Comuna 
3. Comuna Costești.
TEANU] • DESCHIDEREA 
ETAPEI DE IARNA a Dacia- 
dei, la Brașov, a programat 
și un concurs popular de înot 
rezervat elevilor din clasele 
II—V, printre cîștigători nu- 
mărîndu-se ' Izabela Peterfi 
(Șc. gen. nr. 27) și Constan
tin Oancea (Șc. gen. nr. 19) 
la 50 m liber, Maria Saulea 
(Șc. gen. nr. 11> șl Remus 
Dragomlr (Șc. gen. nr. 27) la 
50 m fluture. Iulian Bene la 
400 m liber. [C. GRUIA1 
ft ÎNTRE MASURILE LUATE 
pentru buna desfășurare a 
competițiilor Daciadei în e- 
tapa de iarnă la Onești, am 
reținut pe acelea privind a- 
menajarea unui patinoar na
tural, a unei pîrtil de sanie

și schi, precum si a unor ta
ble demonstrative de șah. 
(Gh. GRUNZU] • DUPĂ UN 
ADEVARAT maraton fotbalis
tic, la care au luat parte pes
te... 500 de echipe din ate
lierele, secțiile și serviciile de 
pe platforma industrială a 
constructorilor de mașini co-

ROMANIA

(fete) și
Comuna 
Mălureni
Comuna
Stîlpeni,
n. FE- Tai Vil

libași-Pitești, tn faza ultimă, 
42 din aceste echipe și-au dis
putat întlietatea pentru cîști- 
garea titlului de campioană a 
asociației sportive Dacia Pi
tești. Durata întregii compe
tiții : ,15 martie " 
brie. Iată și formațiile pre- 

autoturisme. Mașini-Unelte și 
Organe-Mișcare. [N. FEȚEA- 
NU] o EDIȚIA A XXX-a a 
„Cupei municipiului Tg. Mu
reș" la tir cu arcul a reunit 
concurent! din mal multe lo
calități din țară, care s-au 
întrecut în probele individua
le la simplu FITA, pe cate
gorii de vîrstă : seniori (mas
culin șl feminin), juniori I șl

21 octom-

pe podium : Sculări©

ț 
C.S.M. VIITORUL 

5—1 (1—1, 1—0,
a început într-un 
multe faze de gol 

' un 
calitate, 

dinamoviștii,

DINAMO — 
GHEORGHEN1 
3—o>. partida 
ritm alert, cu 
la ambele porți, promițînd 
spectacol hocheistic de 
Primii au marcat 
prin Csikl (pasă de la Androne) 
în mln. * ~ " ----- *
ocazie, 
Plsăru 
Caval, 
prin 
(Huțan 
pentru 
prin Gali, strecurat 
părătorii 122

In repriza a doua, Dinamo a 
luat iar conducerea, chiar din 
secunda a 4-a. Solyom fructifi- 
cînd prompt pasa lui Salamon. 
încep să se... populeze băncile 
de pedeapsă șl in afară de mi
nutele de penalizare (între care 
cele 5 ale lui I. Popovici ți 
2 4- 2 + 10 + pedeapsă de meci ale 
fratelui său D. Popovici) nu mal 
avem mare lucru de notat. în 
ultima repriză, Viitorul scade 
vizibil, în timp ce Dinamo atacă 
incisiv, comblnativ și rapid, reu
șind să înscrie prin Pisăru (So
lyom) in min. 43, Solyom 
săru) 47, în superioritate, 
Lukacs în min. 43, printr-o ac
țiune singulară, care pecetluiește 
acei 5—1 șl victoria meritată a

elevilor lui Doru Tureanu. A 
urmat o ploaie de eliminări, în- 
sumînd în total 60 de 
cît un meci Întreg
V — 24).

Au arbitral Fl. Gubcrnu — D.
Trandafir, Gh. IVI ic u.

minute, 
(D — 36,

Au arbitral I. Beczc — 
Săndulescu, Al. Molnar.

Minute ele penalizare : 4—2.
Mircea COSTEA

E.

9. El au mai avut o 
dar excelenta pasă a lui 
nu a fost interceptată de 

Au ratat apoi oaspeții, 
Rokaly, scăpat singur 

a respins incredibil), 
ca tn min. 13 să egaleze, 

printre a- 
dlnamoviști.

(Pi
și

Juniori n (băieți și fete). Pri
mii clasați : Eva Lancz (Vo
ința Satu Mare) la senioare, 
losif Szatmarl (Sănătatea Tg. 
Mureș) la seniori, Claudia Ce- 
sovan (Minerul Aninoasa) și 
Zoltan Poți (Voința Satu 
Mare) la Juniori I, Maria Jega 
(Minerul Aninoasa) șl Leven-

te Tamaș (Voința Tg. Mureș) 
la Juniori II. Cu acest prilej 
au fost înmînate un număr 
de cupe omagiale pionierilor 
tirului cu arcul din țara noas
tră, între cei distinși numă- 
rtadu-se Zoltan Szabo, Teo
dor Kaszonl, Alexandru Si
mon șl Marius Buna din Tg. 
Mureș, precum și Vasile Ti
mas din Aninoasa. [I. PAuSl 
• O TRADIȚIONALA ÎNTRE
CERE, „Cupa Buzăului" la 
Judo, ajunsă la ediția a V-a, 
a numărat 330 de sportivi, 
care au evoluat, ta concurs, 
în cadrul a 4 categorii de vîrs
tă, de la copii II la... senioa
re. Să-i consemnăm pe cîți- 
va dintre cîștigătorii acestei

FRANJA, UN MECI DE RUGBY TRADIȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

se 
ntf 
și

lori" de azi — după cum 
vede, dintre vechii titulari 
au rămas decît Murariu 
Lungu — pentru a le arăta 
că... se poate si asa I E foarte

important ea echipa noastră să 
intre în teren cu moralul unei 
ÎNVINGĂTOARE, fără com
plexe. cu capul sus, să îndrăz
nească să-si facă jocul, să do
vedească că a. învățat din tre
cutele eî meciuri din C.M. si 
C.E., și din cele în care a în-

vins. dar si din cele in care a 
pierdut.

Francezii 
tală — ca 
o formație 
toate vedetele lor (doar Duver-

deplasează in Capi- 
mereu de altfel — 
de primă mină, cu

acest meci 
legitimațiile 

C.N.E.F.S.

PRACTICAT! ZILNIC GIMNASTICA !
Progromul 

o ll-o de 
strungari, 
tîmplari)

numărul 
profesii : 

frezori,

3 (grupa 
lăcătuși, 

mecanici,

Exercițiul nr. 1 Din 
poziția stînd ; 1. Ducerea 
piciorului sting înainte 
pe vîrf sprijinit, cu du
cerea brațelor înapoi :
2. Revenire ; 3—4. Ace
eași mișcare cu piciorul 
drept (4x4 timpi).

Ex. 2. Stînd depărtat 
cu mîinile la ceafă : 1. 
Aplecarea trunchiului 
înainte : 2. Răsucirea
trunchiului spre stingă ;
3. Apoi, răsucire spre
dreapta : 4. Revenire ;
5—8. Aceeași mișcare, 
începînd cu răsucirea 
spre dreapta (2x8).

Ex. 3. Stînd : 1. In
do'rea genunchilor cu 
ridicarea brațelor late
ral ; 2. Revenire (8x2)

Ex. 4 Din stînd : 1.
Ghemuire, cu așezarea 
palmelor pe sol ; 2. Tre
cere în sprijin culcat ; 
3. Apoi, in sprijin ghe
muit ; f. Revenire (4x4).

Ex. 5. Stînd cu mîini
le pe șold : 1—8. Sărituri 
ca mingea (3x8).

Ex. 6. Din stind de
părtat : 1—2. Ridicare 
pe vîrfuri. cu înălțarea 
bratdor prin lateral sus 
si inspirație ; 3—4. Re
venire cu expirație (4x4),

La 
labile 
te de 
studenții și militarii 
termen au acces 
Bilete d<e intrare 
procura la casele 
nulul.

sînt va- 
elibera- 

Elevii, 
în 

gratuit, 
se pot 
s-tadio-

STEAUA 
DUNĂREA 
4—0, 8—0). 
poziție de 
nut din .. _ , _
secundă,' cu combinații inteligen
te in toate „liniile", Jucătorii 
antrenați de I. Gheorghiu șl A. 
Crișan au oferit aseară o de
monstrație de hochei dinamic, 
spectaculos, creator. Scorul la 
care au învins (15—1) ar lăsa 
să se creadă că s-a mers tot 
timpul spre o singură poartă, că 
gălățenii n-ar fi opus nici o re
zistență. Dar nu a fost așa, cei 
de la Dunărea au acționat și ei 
tot timpul în viteză, dar atacu
rile și ocaziile lor de a înscrie 
(exemple : Domnițan — min. 26 
și A. Nuțu — 28) s-au lovit de o 
apărare de netrecut, care ~ 
lansat fulgerător atacul 
poarta gălățeană. Iată de 
meeiul t. 
său, victoria revenind 
Steaua, incomparabil mai 
loroasâ și care nu a oprit mo
toarele cînd și-a asigurat un a- 
vantaj substanțial. Marcatori : 
Hălăucă 2. Chitită 2, Gliga 2. 
Zs. Antal 2. I. Zaharia, Dimache, 
Bu-ada, Herlea, M. 
Mohorea și Spiridon 
Steaua, respectiv Bujoreanu.

BUCUREȘTI — C.S.M 
GALAȚI 15—1 (3—1, 
lntr-o deosebită dis- 

joc, cu un ritm susți- 
prima pînă în ultima

și-a 
spre 

__,_____ ___ ce 
a plăcut în ansamblul 

' J echipei 
va-

Popescu,
- pentru

ediții: Cosmin Ioneci (I.E.F.S.), 
C. Nicolescu (C.S.Ș. I Bucu
rești), Gabriel Radu (Metalul 
Buzău), Gabriel Stolan (O- 
limpla Rm. Sărat), Manuela 
Arsene (C.S.O. Tirgovlște), 
Margareta Apostol, Tatiana 
Frățilă, Nicoleta Isfachi (ton
te de la Metalul Buzău). [V. 
DRAGOMIR] a ---------
LA VIRSTA DE 80 DE ANI. 
Beniamin Surd (din Brașov) 
șl Sigismund Botoș (din Bucu
rești) au rămas fideli unei 
vechi pasiuni comune : aler
gările pe distanțe lungi. Pe 
lîngă nenumărații kilometri 
parcurși zilnic, cel doi teme
rari sportivi sînt neUpsiți de 
la startul concursurilor rezer
vate veteranilor. [N. MAG
DA] • UNUL DIN CROSU
RILE VETERANILOR, a cărui 
a IlI-a ediție a avut loc de 
curînd, este cel organizat în 
Capitală de asociația sportivă 
„Felix" pe un circuit de pe 
platforma industrială Pipera. 
Recenta ediție s-a bucurat de 
o numeroasă participare, cîș- 
tigătorii întrecerilor pe cate
gorii de vîrstă fiind încă o 
dată aplaudați, ca și ceilalți 
alergători, pentru frumoasa 
lor pildă sportivă [V. DUMI
TRU)

CHIAR ȘI

PROGRESUL 
SPORT CLUB 
(0—4, 0—4, 0—3), 
formației Sport 
joc în care cel 
au evoluat slab 
timsntele. Ceva 
a fost ultima repriză, cînd în
vingătorii . au rulat toți Jucătorii 
înscriși pe foaia de concurs. Au 
marcat : r ----- - 
Bogus, B.
Antal.

Arbitri : 
nadi, Em. 
nalizare : 
coresp.).

Azi, la 
Viitorul 
Dunărea

M. CIUC —
M. CIUC 0—8 
victorie clară a 
Club, după un 
de la Progresul 

în toate comnar- 
mai echilibrată

Gercb 2, Bedo, Balasz, 
. Nagy, Bariez, Cs

1. Szabo — Gh. Tas-
Both. Minute de pe- 

4—2. (Vaier PAȘCANU,
București, Dinamo 
(ora 14) și Steaua 

(ora 17).

Can 
polo 
mea zi 
le di 
XH-a 
reasc; 
mene 
două 
chipe 
struct 
astăzi 
de 1: 
Voinț 
zi ta 
Steau 
atu-u 
o săp 
derulj 
cu Ini 
net f 
namo 
(19—5 
devar

In campionatele republic

DISPUTE TRADIȚIONALE:
SI DINAMO ORADEA

Echipele feminine Universita
tea Cluj-Napoca și voința Bucu
rești susțin, milne, în cadrul e- 
tapei a iX-a a Campionatului Na
țional de baschet, un meci de 
mare Importanță în lupta pentru 
cucerirea titlului de campioană a 
țării, la care aspiră amîndouă, 
Prin prisma rezultatelor din 
campionatele precedente și a va
lorii componentelor celor două 
formații se anticipează o între
cere viu disputată și, sperăm, de 
bun nivel tehnic, așa cum se 
cuvine din partea a două frun
tașe ale baschetului nostru fe
minin. La băieți, „capul de afiș" 
al etapei îl deține meciul Di
namo Oradea - 
rești. de cițiva 
candidate la ‘ 
mentul final

Programul 
Rapid C.S.S. 
mistui C.S.Ș.

I.C.E.D. Bucu- 
anl principale 

locul 3 în clasa- 
al Diviziei A. 
etapei — feminin : 
5 -București — Chi- 

Rm. Vîlcea (sala

Rapid 
rești 
Crișu 
UnivJ 
Cluj-] 
Bucu
— Pd 
Bucu 
Arad] 
stand
— vd 
namd 
c.s.șl 
șoard 
Metal 
versil 
poca, 
ram!

Pad 
Rap^j

desfa] 
sala'

FLGRETIȘTII Și SABI
ȘI-AU DESEMNĂ

gie e nou venit, dar. după cum 
scrie presa, el este o mare 
speranță pentru linia a doua). 
Am dori ca echipa noastră să 
le răspundă cum se cuvine. 
Grămada — prima — trebuie 
să fie la înălțime. Linia I (de 
ea depind multe !) va avea în 
fată trei pilieri (francezii re
nunță Ia taloner. spre a-$i spo
ri forța de împingere) șl nu 
trebuie să cedeze în momen
tele fixe. Important va fi si

aportul celor doi voinici (Du- 
mitras și Ciorăscu) din linia a 
doua, cîndva punctul nostru 
„forte" în tușă (mai ales) și 
jocul mai tînărului Doja. Flan- 
kerii (Murariu și
„știu carte". Să-i vedem Ia... 
lucru. Neaga se
să-l suplinească pe Paraschiv. 
în timp ce Ignat își va încer
ca (sperăm cu folos) șutul pu
ternic (indicat pe un teren 
greu) pentru a tine jocu] cît 
mai aproape de buturile fran
ceze. Cu Toader fundaș ofen
siv. cu Lungu si Fulina la 
ocntru. Răceau și Hodorcă pe 
aripi — iată un grup de ata
cant! cu certe calități ofensi
ve : i-am vrea foarte buni și 
În apărare. în fata 
sferturi de talia 
Blanco. Lagisquet.

Avem încredere 
„tricolori" și le dorim o 
fastă ; să realizeze un meci 
un rezultat care să-i onoreze 
pe ei. întreg sportul nastr», 
culorile tării. IIAI. ROMANIA I 

Tn clasament : 1. U.R.S.S. 16 
P (din 6 meciuri). 2. România 
II p (din 5 meciuri). 3. Franța 
10 p (din 4 meciuri) etc.

Rădulescu)
va strădui

unor trei- 
lui Sella

în cei 15 
zi 
și

SATU MARE, 25 (prin tele
fon). tn sala de scrimă din 
localitate au început întrece
rile etape' a doua a Campiona
telor Naționale de juniori 1. 
atit în probele individuale. c$l 
Si în cele pe echipe, la patru 
arme (floretă masculin si fe
minin, sabie si spadă). în ur
ma cărora sînt decernate tit
lurile de campioni pe anul 
1988.

Primii au intrat în concurs 
floretistii. adică cci 24 de spor
tivi calificați în urma etapei 
Precedente, aceștia hxptînd pen
tru calificarea (pe baza adițiu- 
nii de puncte în cele două eta
pe) printre primii 8. cei care 
aveau să desemneze. într-o fa
ză finală, eliminatorie, ierarhia 
probei, lată rezultatele înregis
trate în finala de 8 a probei 
individuale de floretă : A. Să- 
veanu (Flacăra S. Mane) — T. 
Gered (Progresul Buc.) 10—-4. 
S. Bente (C.S.Ș. C-ta) — 8.
Ionaș (C.S. S. Mare) 10—4, A. 
Balint (Flacăra S. Mare) — 
Z. Czira (C.T A.S.) 10—5, A. 
Anghel (C.T.A.S.) — D. Sandu 
(C.S.Ș. Ploiești) 10—3 ; Săveanu
— Bente 10—5. Balint — An
ghel 10—6 ; pentru locurile 
3—4 : Rente — Anghel 12—11 ; 
pentru locurile 1—2 ; Săveanu
— Balint 10—8.

Așadar, un asalt final între 
doi sătmăreni, colegi de club 
Si lot. decis în favoarea lui

Andij 
merii 
aceai 
faptd 
altfel 
prezd 
pred 
tenid

Au 
sabrd 
du-sd 
Prăsi 
SlobJ 
vremi 
ol imn 
urmai

(C.T. 
(Prod 
(C.T.l 
(C.T. 
reani] 
Z. ( 
Frăsi 
— A 
Iași) ] 
re 1(1 
10—5 
Grigd 
penlr 
Varza 

întl 
bele 
miniri

ADMINISTRAȚIA DT STAI LOTO PPOSOSPOÎH INTORMEAZA
K4 flW/MAf LA B,

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA 
NOIEMBRIE 
I: 22 20 56 
extragerea a 
67 87 30 12.
tiguri: 796.854 Iei,
171.807 lei, report la categoria 1.

LOTO
1988.

44 50 
Il-a: 
Fond

BIN 25
Extragerea

39 14 5 47;
9 26 54 55 88 
total de cîș- 

din care

concurs PRONOSPORT de inli
ne, ’ duminică, 27 noiembrie. 
Rezultatele acestui concurs 
fi transmise la radio, pe 
gramul I. în aceeași zi, la 
22,30, precum și luni, la 
8,55, tot pe programul I.

vor 
pro- 
ora 
ora

0

• Cum se știe, acțiunea „forte" 
a acestei săptămîni o constituie 
TRAGEREA LOTO 2 de mîine, 
duminica. 27 noiembrie, tragere 
la care există marele avantaj de 
a se atribui cîștiguri șl pentru 
puma! 2 numere ieșite cîștigătoa- 
re. Tragerea LOTO 2 va avea 
loc în București. în sala clubu- 
hrf din str. Doamnei nr. 2, ln- 
cepînd de la ora 16,30. Aspecte 
de la tragere vor fi transmise 
la radio, pe programul I. la 
ora 17,30. numerele extrase ur- 
mînd a fi retransmise, pe ace
lași program, 
cunoscut.

conform orarului

• Nu uitați 
ULTIMA ZT 
rea

că ASTAZI este 
șl pentru depune- 

buletin ?lor la interesantul

• Marile succese înregistrate 
la emisiunea specială limitată 
LOZUL TOAMNEI stat atestate 
și de zecile de participanțl care 
S3 prezintă zilnic la sediul cen
tral al A.S. Loto-Pronosoort. 
pentru a-șl ridica TELEVIZOA
RELE COLOR, conform unei 
programări stricte, anunțate in 
prealabil. Tot pe baza unei a- 
semenea programări se tace șl 
distribuirea autoturismelor „Da
cia 1300". Ca atare, facem din 
nou ape> la numeroșii partici
pant! beneficiari de astfel de 
cîștiguri. să respecte programă
rile, prezentîndurse la datele șl 
orele fixate. In ceea ce privește 
câștigurile în bani, atunci cind 
acestea nu sînt achitate pe loc 
(cum este cazul lozurilor pînă 
la 2<W0 lei), ele se expediază 
prin mandat poștal, la adresa 
indicata de participant.

Cura balneară... o agreabilă vacant! 
Izvoarele de ape minerale — efic! 
Sezon balnear non-stop. 
Posibilități de excursii șl agrement. 
In stațiunea Băile Tusnad se trata 

afecțiuni ale sistemului nervos centrai
lare ■ afecțiuni cronice ale tubului dil 
anexe ■ boli endocrine.

Important de știut : în aceasj^ periol 
de tarife, nlecări tn orice zi svScitate 
perioade mai mari sau mai mfc! decît

Biletele se pot procura de la aeentii 
turism Si al» I.T.H.R. București. precJ 
de sindicat din tntreorinderi si institutul

CURĂ DE SĂ
O cură de sănătate la Băile Felix] 

condiționată de sezon pentru slmp] 
că alei sint create toate condițiile u 
agreabil indiferent de starea tlmd 
construcția hotelurilor sint încorpol 
tăți de alimentație publică, săli de ] 
și, bineînțeles, bazele de tratament.

B ĂILE FELIX înseamnă :
<9 ape termominerale
® nftmo’ sapropelic
« climat sedați v
C factori naturali de cură importam



DE POLO I REPREZENTATIVA țarii și mult APRECIATELE El
A de 
progra- 

meciuri- 
_  ____ a 
Bazinul Flo- 
singură ase- 
Intilnlre In 

ea dintre e-
C.S.U. Con- 

șl Rapid — 
17, duminică 
CIuJ-Napoca, 

e primește vl- 
k bucureștene, 
ntre altele, cu 

repurtate cu 
Ră, ta fața U- 
lă, la Oradea, 
(mișoara, fiind 
ele dintre Di- 
Ivagonul Arad 
u disputat in

raziei 
brlcă) 
lîlne, 
Iul etapei VICTORII DIN

Acum, la încheierea progra
mului competitional din 1988 
al reprezentativei naționale, 
citeva priviri înapoi, o primă 
(scurtă) recapitulare a drumu
lui ..tricolorilor" se impun. Re-
3
6

23
30

1
20
19

2
23

februarie 
februarie 
martie 
martie 
iunie : 
septembrie (Constanta) 
octombrie (Sofia) : 
noiembrie (București) 
noiembrie (S'ibiu) :

(Haifa) : 
(Haifa) : 
(Dublin) : 
(Halle) : 
(Amsterdam)

schct

IA (0
Km)
olimpia Bucu- 
K.P.S. Salonta 
pa, ora 9,30), 
l.ș. viitorul 
Bnța C.Ș.Ș. 2 
I Tg. Mureș 
tul Studențesc 
CtoruiI C.S.Ș. 
[C.S.Ș. 1 Con
te. satu Mare 
masculin s Dl- 
lea — I.C.E.D.

ELBA Tlmi- 
fc.S.U. Sibiu, 
kureș — Uni- 
Roșu Clul-Na- 
I Constanța —

București — 
tacurești șl 
Militară Me- 
Jțti se vor 
la ora 16, in

învlngător 
roaspăt în 
pe remarcat 
asați sânt, de 

lotului re
port. aflat în 
turneul Prie-

snșe juniorii 
llor închein 
lui Cătălin 
(venit de la 
t in • Mima

Centrului 
iov. Deși în 
taPe pe pri- 
L Gri gore el 
M£ă reziste

8. unde 
RSte colegul 
I Iată rezul- 
p. Grigors 

— C. Dina 
D. Vărzaru

C. A’bu 
p B. Ho
ta Iași) — 
I) 19—8. C. 
L Sk>t>ozia) 
[S.Ș. Unirea 
u — Grigo- 
I— Horeanu 
rurile 3—4 : 
nu id—6 : 
I: Frăsin —
să cu pro- 
fl oretă (fe-
ANESCU

nState.

b uita te 1 
lovascu- 
îandeior

reduce^ 
pi reale.
tene de 
mltetele

toamna
orezentativa României a sus
ținut nouă meciuri : șapte ami
cale si două oficiale. în cadrul 
preliminariilor C.M. 1990. 
tabloul acestor întilniri :

Ia'.â

— România
— Polonia
— România

Israel
România
Irlanda
R.D. Germană — România 

: Olanda
România
Bulgaria
România
România

Căutări fructuoase. Primele 
patru meciuri din tabloul de 
mai sus alcătuiesc o suită sare 
s-a dovedit de mare importantă ' —
lei 
la 
de 
să 
Dusă de antrenorii Em. ___
Si C. Drăgușin. Aceștia au ur
mărit. în meciurile cu forma
țiile Israelului. Poloniei, 
landei și R.D. Germane, 

aspiranți la un loc in 
chiar în echipă, varl- 

în aceste succesive 
cu adversari valoroși, 
perioadă, multi dintre

pentru cristalizarea formu- 
de echipă, pentru ajungerea 

un lot echilibrat, cu jucători 
aproDiată valoare. în stare 
realizeze ideea tactică pro-

Jenei

tt-
iln

grup de 
lot sau 
fieîndu-i 
meciuri
In acea ____ ______
selecționabili erau angrenați In 
meciurile formației campioane 
din competiția laureatelor eu
ropene. O dată cu întîlnirea de 
la Amsterdam. în compania 
viitoarei campioane a Europei 
apoi in întîlnirea de la Con
stanta. lotul s-a întregit si a 
efectuat ace e ultime „repetiții 
generale" înaintea startului în 
preliminariile C.M. Verificări
le. sondajele, experimentările 
pe care antrenorii echipei na-

— România
— Albania
— România
— Grecia
— Israel

(C.M.)
(C.M.)

la În
de stagiune competi-

tionale le-au declanșat 
oeputul
tională au avut, din fericire, 
efecte pozitive. Ele au furnizat 
trei titulari valoroși reprezen
tativei. trei jucători care au 
fost orezenți. apoi. Ia fiecare 
meci al ..tricolorilor". Este

vorba de Sabău. Rotariu si Gh. 
Popescu. Să recunoaștem că a 
titulariza. ..dintr-un foc", trei 
oameni noi presupune nu doar 
capacitatea de a sti să alegi 
din multi candidați pe cei mai 
îndreptățiți, dar și curaj, fără 
de care, de altfel, nu se noate 
aspira la o ascensiune valori
că. „Implantat" in mecanismul 
echipei in care apăreau inter
naționali experimentali. cu 
..state de serviciu" recunoscu
te. acest ..trio" și-a făcut oe 
deplin datoria. repr îzentind 
efectiv un cîștig pentru re- 
orezentativa națională.

Cămătaru. puternicul vîrf de atac al „tricolorilor", reia balonul, 
cu capul, spre pqarta echipei Greciei

A
Un

Campionatul speranțelor

FOST ETAPA PARTIDELOR DERBY
lider distanțat și... opt echipe care candidează 

pentru celelaitr locuri ale podiumului !

IA fost în campionatul garnitu
rilor secunde ale divizionarelor A 
o etapă a partidelor derby, în- 
țelegînd aceasta prin prisma locu- 

Irilor ocupate în clasament, a re
zultatelor obținute pînă acum în 
această întrecere. Este vorba mai 
întîi de meciul Dinamo — A.S.A., 

Icîștigat foarte greu de lider — 
cum afirma, cu franchețe, antre
norul Constantin Frățilă. Dinamo 
a învins, in extremis, cu 3—2, 

Idar această victorie cîntărește e- 
norm în balanța întrecerii, deoa
rece înseamnă practic o detașare 
la cine* puncte, si asta pentru 

Ică echipa clasată pe locul se
cund, F. c. Bihor, a pierdut la 
Sibiu. Al doilea derby s-a dispu
tat la Craiova. între Universita- 

Itea și Steaua. După 90 de mi
nute, scorul a fost egal : 2—2. 
S-au executat apoi loviturile de 
la li metri și au cîștigat tinerii

I jucători din „Bănie- cu 5—3. Tn 
sfîrșit. a treia partidă importan
tă a etapei, F. C. Argeș — Vic
toria, a dat cîștig de cauză ar- 

Igeșenilor, care, în acest fel. s-au 
plasat foarte aproape de podiu
mul clasamentului.

I Etapa a 13-a a adus, așadar, o 
importantă clarificare; detașarea 
formației dinamoviste, pe care

cu foarte mare greutate o mal 
poate ajunge cineva pînă la în
cheierea primei părți a întrece
rii. a adus Insă și o.., mare a- 
glomerare de echipe pentru ce
lelalte locuri fruntașe, pentru 
care își dispută șansele nu mai 
puțin de opt formații, de la F. C. 
Bihor (locul 2) pînă la campioa
na ediției trecute, Victoria (lo
cul 9).

Toate aceste considerații rămîn 
însă simple... constatări pe baza 
unui clasament și fără nici o va
loare ca atare dacă această fh- 
trecere nu-și va atinge scopul pe 
care și l-a propus. De fapt, un 
dublu scop : de a reda circui
tului — prin reintrarea lor in 
forma sportivă corespunzătoare 
— jucătorii accidentați, titulari ai 
primelor formații, și de a des
coperi și aduce la rampa Divi
ziei a talentele necesare fotba
lului nostru de performanță. 
Dar asupra acestui ultim aspect 
vom reveni cu date exacte la 
sfîrșitul turului. în perioada de 
întrerupere, la 
analize. (L. D.)

1. DINAMO
2. F.C. Bihor
3. Univ. Craiova

vremea amplelor

13 11 1 1 30-13 23
13 8 3 2 25-19 18
13 7 3 3 42-25 18
13 8 0 5 30-28 18

LA BĂILE FELIX
area sau ameliorarea afecțiunilor reumatis- 
|e, neurologice și ortopedice, bolilor meta- 
ice șl de nutriție

posibilități de excursii și agrement.
a portant de știut. în această perioadă se 
raă reduceri de tarife < plecări în orice zi 
citată de turiști ; cazare pe perioade mai 
H sau mal mici decît seriile de 18 zile, 
letele se obțin de la agențiile oficiilor ju
pe de turism și ale I.T.H.R. București, pre- 

șl de la comitetele sindicatelor din în- 
rinderi și instituții.

4. A.S.A.
5. Oțelul 13 7 1 5 23-19 15
6. F.C. Ar«eș 13 8 3 4 23-20 15
7. Steaua 13 7 4 2 28-11 14
8. F.C.M. Brașov 13 5 5 3 25-19 13
9. Victoria 13 6 1 8 22-23 13

10. F.C. Olt 13 4 3 6 19-18 U
11. F.C. Inter 13 5 2 6 18-25 10
12. ,.U“ Cj.^Nap. 13 4 3 6 18-28 10
13. F.C. Farul 13 4 2 7 21-22 9
14. Corvi nul 13 4 2 7 19-26 9
15. S.C. Bacău 13 3 2 8 11-25 7
16. Flacăra 13 3 1 9 15-30 6
17. Rapid 13 2 4 7 14-27 5
18. Sportul Stud. 13 2 0 11 15-29 4

Citeva statistici. Naționala a 
încheiat prin 5 victorii, două 
egalități și două infringes 
(golaveraj 19—11) sezonul com 
petițional 1988. Tlnind .-ont că 
așa cum precizam primele par
tide au avut un caracter ex
perimental. de verificare, fără 
prezenta tuturor titulari.or 
acest bilanț poate fi socotit ca 
bun pe ansamblul său. Fără să 
mal vorbim că finalul sezonu
lui a pus in evidență o re
prezentativă a Români»1 pie- 
cînd cu mare decizie din star
tul calificărilor pentru „Coppa 
del Mondo". o ritmicitate dem
nă de remarcat fiind ’nregia- 
trată pe tabelele de marcaj ale 
toamnei : 3 goluri de flecare 
intîlnire. 12 în total și doar 
unul singur primit.

Fiind vorba de o succintă 
retrospectivă sâ-i amintim și 
pe jucătorii prezenți in orie 
noua formații ale anului 1988:

PORTARI: Lung, Moraru,
Stelea.

FUNDAȘI : lovan. Andone, 
Belodedici, Rednic, Bumbescu, 
Rotariu. Ungureanu. E. Sâadvl, 
Ciucă, M. Popa. Stănescu.

MIJLOCAȘI : Sabău. Malcuț, 
Gh. Popescu, Hagi. Boloni, Lu- 
pescu. Klein. Goantă.

ATACANȚI : Lăcătuș, Cămă
tarii. Vaiscovici, Geolgău. Co
ras, Las eoni. Tîrlea.

DEBUTANȚI: Sabău, Gh.
Popescu. Rotariu Stelea, Lu- 
pescu, M. Popa, Lasconi, 
Goantă.

Pornind de la aceste date 
obiective ale stagiunii 1988, 
una dintre cele mai reușite din 
istoria echipei naționale. co
mentariile privind frumosul 
traseu al _ll“-lui reprezentativ 
vor sublinia, desigur, compor
tarea „tricolorilor", care a si 
cules multe si meritate elogii 
in opinia fotbalistică europea
nă. Si nu numai în aceea • 
continentului nostru. Credem că 
tocmai reușitele naționalei con
stituie primul și marele argu
ment al lansării în „campania 
de primăvară", care poate re
zolva. chiar pînă Ia încheierea 
ei. problema prezentei în com
petiția din Italia, din 1990.

Eftimie IONESCU

Din dosarele Comisiei
• La Băbeni, In meciul dintre 

echipa locală, Forestierul, și E- 
lectrica Fienl, arbitrii au fost în
jurați șl loviți nu numai de spec
tatori, ci și de unii jucători ai 
echipei gazdă, plus — culmea 
ironiei ! — de cîțiva dintre oa
menii de... ordine. în urma ce
lor petrecute la Băbeni, echipei 
Forestierul i s-a ridicat dreptul 
de organizare pe teren propriu 
pe o etapă, iar trei dintre ju
cătorii el au fost sancționați, 
după cum urmează : Eftimie și 
Bălteanu au fost suspendați pe 
cite trei etape, iar Diaconescu 
pe cinci etape. Sancțiuni care nu 
sint pe măsura faptelor șl care 
ar putea, deci, să provoace ne
dumeriri, dacă...

...Dacă nu s-ar fi stabilit, cu 
precizie, că nici arbitrii (la cen
tru : Virgil, Popa) n-au fost cu
rați ea lacrima, ci, dimpotrivă, 
ei au pretins echipei Forestierul 
avantaje materiale In afara ba
remului regulamentar. La sanc-

Milne, etapa a 14-a a Diviziei A
...........  ■■■■ I II

A VENIT IARNA, DAR CAMPIONATUL 
IȘI VEDE DE DRUM

De la etapa a 13-a Ia a 14-a 
in Divizia A la fotbal sau tre
cerea prin... anotimpuri. In 
simbăla ultimelor jocuri (19 
noiembrie), in majoritatea ora
șelor. a fost o frumoasă zi de 
toamnă. Acum, cam peste tot. 
mai ales în Capitală, este iar
nă ta toată regula. Si continuă 
să ningă...

Dar campiontul îsi vede de 
drum. Si mai sînt 4 etape !

Duminică vom asista le 
jocurile „rundei" a 14-a. Cu 
toate scăderile competiției, me
ciurile — pentru că sint pri
vite mai peste tot. dacă nu In 
totalitate, prin prisma clasa
mentului — sint interesante, 
chiar si acolo unde există fa
vorite certe. Iubitorii fotbalu
lui urmăresc cu atenție, de pil
dă. „dialogul" ; Dinamo — 
Steaua, oele două echipe care 
Își continuă șeria de victorii, 
indiferent pe ce teren joacă. 
Dar cum iubitorii fotbalului, 
Îndeosebi cei din provincie, au 
simpatii si pentru alte echipe, 
partidele acestora le atrag 
atenția si ii aduc In tribune 
chiar in miez de Iarnă.

Așadar. In ordinea programu
lui. primul popas la Sibiu, 
unde Interul, urcat pe locul 4 
(frumos, nu 71. joacă din nou 
acasă, cu șanse să mai adauge 
puncte, deși Flacăra se află 
pe poziția a 5-a. Meci echili
brat Steaua, campioana care 
a învins cu 5—1 la Craiova, 
evoluează acum pe gazonul ei 
Si șansele Oltului rămîn doar 
teoretice. La Galați, partidă 
atractivă, cu Otelul în prim- 
plan; dar și cu o echipă uni
versitară cane, se pare, a de

pășit momentul critic si ocupă 
ta prezent o poziție invidiată 
de... gălățeni. Farul — Univ, 
Craiova, iată un meci de 1.x,2. 
cum ar spune oronosportiștii. 
La Bacău merge Sportul Stu
dențesc. în returul trecut stu
denții au obținut in acest oraș 
marele punct al salvării de la 
retrogradare. Ce va ti acum, 
cînd gazdele stat pe locul 16 7 
Victoria, după frumoasele „dru
muri europene", și după poziția 
din clasament, e altă favorită 
certă, in confruntarea -u Ra
pid. oare a mai încetinit mo
toarele și caută prea mult go
lul. Partidă Interesantă si la 
Oradea, mai ales datorită si
tuației în care a ajuns echipa 
gazdă, plecată atît de bine în 
acest campionat, dar care a 
clacat neașteptat. iar un nou 
eșec, sau chiar un egal, i-ar 
crea o situație si mal dificilă. 
Prin prisma ..dialogului" Di
namo — Steaua. întîlnirea de 
la Brașov e așteptată cu in
teres. echipa lui Costică Ste- 
făneșcu avînd o misiune din
tre cele mai dificile in țața 
fruntașilor topului mediilor din 
„Suplimentul" nostru, adică a 
lui Sabău. Matcuț, Vaișcovici, 
dar si a talentatului Răducioiu. 
în sfirșit, la Tg. Mureș, A.S.A., 
stimulată de ultimul rezultat 
de acasă (3—0 cu F.C. Olt), 
încearcă să mai obțină două 
puncte, de astă-dată în fata 
unei formații atît de capricioa
se cum e CorvinuL

Cum iarna e atît de darnică 
ta... zăpadă, credem că s-ău 
luat toate măsurile ca terenu
rile să se prezinte în mod co
respunzător. (AL. C.).

de disciplină /fl OFSAID, ARBITRII !
țlunlle pronunțate împotriva ce
lor de la Băbeni urmează, așa
dar, să se adauge sancțiunea pe 
care o va lua Colegiul central 
al arbitrilor împotriva respecti
vilor... „cavaleri al • fluierului", 
sancțiune care n-ar putea fl alta 
decît excluderea lor din corpul 
de arbitri.

• Vă aduceți aminte, căci nu 
sînt decît două săptâmînl de 
atunci, că pentru isprăvile el, 
la meciul cu Metalul Botoșani, 
echipei Celuloza Piatra Neamț 1 
B-a ridicat dreptul de organiza
re pe teren propriu pe două •- 
tape? Singurii care au... uitat a- 
oest lucru au fost conducătorii 
echipei din Piatra Neamț, căci, 
jucînd la Boman, cu Foresta Făl
ticeni, el nu s-au Îngrijit de 
buna organizare a meciului, ast
fel că unii dintre suporterii res
pectivei echipe i-au lovit pe ar
bitri. Departe de a avea, măcar 
el, o atitudine corespunzătoare,

antrenorul echipei. Radu Mihai, 
și conducătorul el, Vasile Faraon, 
au adresat cuvinte jignitoare ar
bitrilor. „Nu le-am adus injurii 
— a declarat cu seninătate Va
sile Faraon —, ci le-am spus 
doar că ne-au furat meciul" 
(n.n. 717). Vasile Faraon a fost 
suspendat pe trei etape, iar an
trenorul Radu Mihai — cu toate 
relațiile pe care pretinde că le 
are la FJt.F. — pe patru etape. 
O amendă de 5.000 Iei, ce 
urmează să fie plătită de către 
echipa Celuloza, completează de
cizia Comisiei de disciplină.

• Doi jucători din Divizia A 
au figurat șl el pe lista celor 
suspendați In cadrul ultimei șe
dințe a Comisiei de disciplină. 
Este vorba de Cigan (F.C.M. Bra
șov) șl de Bruckental (F. C. Bi
hor), suspendați pe cite o etapă 
pentru joc brutal.

lock BERARIU

Șl in Divizia b MULTE MECIURI DE REAL INTERES
Nici „maratonul- Diviziei B nu 

este ocolit de interes, etapă de eta
pă eșalonul secund ținînd „în pri
ză- atenția iubitorilor fotbalului. 
Evident, privirile sînt îndreptate 
spre părțile superioare ale clasa
mentelor, acolo unde lupta pen
tru promovare înregistrează cote 
dintre cele mai înalte de atrac
ție. Bineînțeles că șl „subsolul* 
se află în vizor. Ce ne oferă 
programul etapei cu nr. 15, acum 
cînd caravana divizionarelor B 
se apropie de linia de sosire a 
turului ?

Prima serie are un derby pen
tru podium la Iași, unde Politeh
nica primește vizita echipei 
F.C.M. Progresul Brăila. Este po
sibilă o „rocadă-, studenții do
rind să nu Diardă contactul cu 
primele două clasate, Petrolul 
Ploiești si Gloria Buzău, care — 
avînd avantaluil propriului teren 
— își vor trece probabil în cont 
alte două puncte. La fel, se pa
re. vor sta lucrurile și cu C.S.M. 
Suceava. altă pretendentă la 
promovare.

Fruntașele seriei a doua. Jiul 
Petroșani șl Chimia Km. Vîlcea, 
vor avea în«ă suficiente probleme, 
ambele urmând că evolueze în de
plasare, Ia Drobeta Tr. Severin 
și. resneetlv. Pitești. Jucînd pe 
teren pmnriu- ..bronzit* seriei, 
echina E'°c*romures Tg. M'»reș, 
nu va scăna — credem — prile
jul să cîsH<?e si să se mențină 
în rrfasa do”ă candidate la
poziția de de toamnă. A-
ceastă ș^rie are si un derbv lo
cal. la Bnesov. fată în față fiind 
Tractorul si î.C.I.M., mai moti
vată fiind prima echipă.

Ca de obicei, seria a treia, mult 
mal populată cu ex-dlvizionare 
A, prezintă și duminică unele 
partide de atractivitate, mai cu 
seamă că primele două clasate, 
U.T.A. șl Olimpia Satu Mare, au 
de susținut examene extrem de 
dificile la Bocșa și, respectiv, 
Arad, cu Strungul. Timl-

șoara stă in continuare „la pln- 
dă", vlzînd ceja două puncte ta 
partida de acasă cu Avintul Re
ghin, dar —mal ales — elacajul a- 
rădenilor șl sătmărenilor, cu care 
se află la egalitate la „adevăr", 
toate trei cu +7, cel mal mare 
punctaj din întreaga divizie se- 
curndă.

PROGRAMUL
SERIA I î Petrolul Ploiești — 

Poiana Cîmplna : A. CoroJanu 
(CluJ-Napoca), C.F.R. Pașcani — 
F.E.P.A. *74 Btrlad î Gh. Ofițeru 
(București), F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea — Unirea Focșani : V. 
Ciocan (Bistrița). Steaua Mlzll
— Metalul Plopenl : M. Ivănces- 
eu (Brașov), Ceahlăul P. Neamț
— Prahova C.S.U. Ploiești ! D.
Ologeanu (Arad). Gloria Buzâu — 
Șiretul Pașcani S P. Iliescu (Bu
curești), C.S. Botoșani — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc : A. Stretea (Oraș Dr. Pe
tru Groza), C.S.M. Suceava — 
Aripile Bacău: D. Dumitrațcu
(Constanța) Politehnica lași — 
F.C.M. Progresul Brăila : S. Pa
trick (Craiova).

SERIA A H-a : Electroputere 
Craiova — Metalul Mangalia î V. 
Maxim (Iași) Dacia Pitești — 
Chimia Rm. Vîlcea : I. P< pa (Ti
mișoara). Metalurgistul Slatina — 
D-mărea Călărași : S. Hampu 
(București), Pandurii Tg. Jiu — 
F.C M. Caracal : T. Ionescu (Bu
curești), A.S. Drobeta Tr. Se
verin •— Jiul Petroșani : G. Vi-

JOCURILOR
șencscu (București) C.S. Tîrgo- 
vlște — Gaz Metan Mediaș : A. 
Renghel (Vaslui), Sportul „30 
Decembrie" — Metalul Mija : 
C. Nistor (Vaslui), Electromureș 
Tg. Mureș — Minerul Motru ? A. 
Cuzmano viei (Reșița), Tracto
rul Brașov — î.C.I.M. Brașov : 
Gh. SUlon (Iași).

SERIA A IlI-a : Metalul Bocșa 
— U.T. Arad : A. Huzu (Sibiu), 
C.SM. Reșița — C.F.R. Timișoa
ra : B. Nlcoară (Tulcea), Gloria 
Bistrița — Chimica Tîrnăvenl t 
M. Dărăban (Cisnădie), Politeh
nica Timișoara — Avintul Re
ghin : N. Georgeseu (Buzău), 
Strungul Arad — Olimpia Satu 
Mare : N. Tenea (Drobeta Tr. 
Severin), A.S. Paroșend Vulcan — 
Gloria Reșița : I. Tănase (Tlrgo- 
vlște). Armătura Zalău — A.S.A. 
Progresul Timișoara : M. Doncea 
(București). F.C. Maramureș 
Baia Mare — Minerul Cavnîc î 
V. Iile (București). Dacia Meca
nica Orăștle — Unirea Alba ta
lia t M. Lăzărescu (București).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.



Turneul de selecție pentru loturile reprezentative de box OLIMPIADA

DISPUTE FRUMOASE, ECHILIBRATE
DE ȘAH

Si 0 MARE
BRĂILA, 25 (prin telefon). 

Lăudabilă Inițiativa federației 
de sot ialitate de a organiza 
concursul de selecție pentru 
alcătuirea loturilor naționale de 
juniori si seniori acum. la 
sfîrșitul untj ciclu olimpic, 
înaintea unui an în care pe 
Dugiliștii noștri fruntași îl aș
teaptă noi confruntări Interna
tionale : campionate europene 
și mondiale de seniori. ..mon
diale® de juniori, campionate 
balcanice. Turneul Prietenia 
pentru juniori.

A fost bine ales si locul do 
desfășurare a acestei acțiuni, la 
care au 
aproape 
selecția 
vechiul 
păstrînd 
sportul cu mănuși, galele 
box fiind urmărite aici de un 
numeros public. Numai că. de 
data aceasta, spre surprinderea 
noastră, competiția la care stat 
prezenti multi campioni națio
nali. de seniori si de juniori, 
nu s-a organizat ta Sala Poli
valentă. nici la vechea sală 
situată în centrul orașului, ti 
ta cea da., antrenament a 
fostului Box-Club. Este drept, 
sala respectivă e foarte încă
pătoare si bine utilată pentru 
pregătire, dar nu poate fi fo
losită ca sală de spectacole 
sportive, pentru gale de box 
de acest nivel, așa cum s-a 
întîmplat în primele două zile 
de concurs (începînd abia de 
vineri ringul a fost mutat în 
sala alăturată, corespunzătoare 
organizării galelor).

Disputele au fost frumoase, 
cu multe meciuri echilibrate, in

răspuns ..prezent® 
150 de pretendenti la 
în loturile naționale, 

nostru port dunărean 
o frumoasă tradiție in 

de

SURPRIZA
rindul concurentilor (ta spe
cial la juniori) aflindu-se multi 
tineri talentat!. Cu acest Dri- 
lei. Centrul de pregătire olim
pică recent înființat la Galati, 
sl-a putut verifica primii se
lecționați. operînd modificările 
necesare în componenta lotului, 
în rindul celor care i-au im
presionat pe selecționeri (au 
fost prezent! aici toti antreno
rii loturilor) îi amintim pe_ju- 
niorii 
zesti).
I.ichi 
bana 
vid (C.S. Pitești).
(C.S. Buzău). De la seniori au 
plăcut evoluțiile sportivilor N. 
Tănase și M. Obreja (Rm. Vil- 
cea). V. Barbu (Metalul Bucu
rești), M. Sirbu (Mangalia), R. 
Petric (Satu Mare). I. Mișlca 
(Huși). V. Nistor si V. Adu- 
mitroaie (Fălticeni). Ultimul, 
medaliat cu bronz la „europe
nele® de juniori din acest an. 
a furnizat, la prima sa partici
pare importantă alături de se
niori. o mare surpriză, învta- 
gîndu-1 la puncte pe actualul 
campion national de seniori ia 
categoria grea, brașoveanul Ion 
Simina. Elevul antrenorului 
Constantin Chiriac de la PAI» 
Fălticeni a făcut, ta ultima 
vreme, un remarcabil salt ca
litativ. anuntindu-se ca o spe
ranță la această categorie. Adu- 
mltroaie va trebui să urmeze 
un program special de pregăti
re. de natură să-i asigure pro
gresul valoric la care îf dau 
dreptul să aspire frumoasele 
sale calități. întreceri'a 
deci, selecția continuă...

Mihai TRANCÂ

V. Bucrioacă (C.S.M. Bor- 
M. Ciocioiu (Rapid), E. 

(C.S.M. Bistri(a). I. Cio- 
(C.S.M. Craiova). A. Da- 

I. Florin

ATENA, 25 (Agcrprcs) După 
10 runde, la Olimn ada de sah 
de la Salonic a fost zi de re
paus. Iată cum arată clasa
mentele înaintea ultimelor 4 
runde : masculin : 1. UJt.S.S. 
29 puncte ; 2. Anglia 25,5 punc
te (1) ; 3. Iugoslavia -25,5 punc
te ; 4. S.U.A. 25 puncte (1) etc. 
Echipa României se află pe lo
cul 22 cu 23 puncte ; feminin : 
1. U.R.S.S. 25 puncte ; 2. UnȘa- 
ria 23 puncte (1) ; 3. Iugoslavia 
20,5 puncte : 4. R.P. Chineză 19,5 
puncte ; 5. Polonia 18,5 puncte ; 
6. S.U.A. 17,5 puncte (1) ■ etc. 
Selecționata României ocupă lo
cul 9 cu 17 puncte.

★*
ATENA, 25 (Agerpres). Fede

rația Internațională de • Șah 
(F.I.D.E.) a anunțat modul de 
calificare pentru Campionatul 
Mondial pe echipe, competiție 
programată anul viitor la Lucer
na (Elveția). Astfel. formația 
U.R.S.S., deținătoarea titlului, 
este calificată din oficiu, ca și 
cea a Elveției, tn calitate de ța- 
ră-gazdă. Trei echipe vor repre
zenta Africa, Asia și America, 
in timp ce celelalte 5 locuri vor 
fl atribuite tn funcție de clasa
mentul final al Olimpiadei ce se 
desfășoară în aceste zile la Sa
lonic.

24 DE ȚARI LA 
UNIVERSIADA DE IARNA

SOFIA, 25 (Agerpres). La Jocu
rile Mondiale Universitare 
Iarnă, de anul viitor, și-au 
nunțat participarea sportivi 
sportive din 24 de țări, au
darat organizatorii competiției, 
întrecerile Universiadei albe — 
1989 se vor desfășura la Sofia, 
între 2 și 12 martie.

de
a- 
și 

de-

„TROFEUL CARPAȚI“
(Urmare din vaci. 1)

victoriei de prestigiu repurtate 
de handbaliștii din Baia . Mare. 
Au înscris : Davîdkov 5, Ba- 
rowschi 4, Atanasov 3, Kolai- 
likov 3, Budurov 2, Marinov 2, 
Zabrianov 1, Nlcolov 1, res
pectiv Bontaș 5, Porumb 4, Ka- 
pornay 3, Pavel 3, Akacsos 2, 
Coman 2, Popovici 2, îoniță X, 
Andronic 1, Covaciu 1, Marta 
1. Au arbitrat foarte bine M. 
Marin și Șt. Șerban (România).

- TUR- 
Meciul a 
superiorî-

R. D. GERMANA
CIA 29—20 (12—10). 
început în nota de 
tate a echipei R. D. Germane, 
care conducea cu 8—3 în min- 
16. Treptat, însă, handbaliștii 
turci, ambițioși și rapizi, au 
echilibrat jocul și, profitînd de

DINAMOVIADA
DE VOLEI

ta Moscova s-a desfășurat 
zilele trecute competiția inter
națională de volei rezervată e- 
chipelor de tineret, Diivuno- 
viada. Formațiile clubului Di
namo București au ocupat locu
rile 4 la masculin și 5 la fe
minin. După cum ne mărturi
sea la întoarcere arbitrul in
ternațional N. Găleșeanu. echi
pele bucureștene au avut com 
portări bune, în fața unor ad
versare care nu s-au încadrat 
strict în... limitele de vîrstâ.

RECORD
Lumea vrea mereu performanțe noi, realizări insolite, intrări pe 

terenuri pe care n-a mal călcat nimeni. Ray „Sugar- Leonard a in
trat și el, acum o săptămtnă, in posesia unei astfel de performanțe, 
pe care n-a mal realizat-o, pînă la el, nici un alt boxer al lumii I 
Invingîndu-1, la Las Vegas, pe canadianul Danny Lalonde, el a cu-, 
cerit cel de al cincilea titlu mondial, la tot atîtea categorii (ușoară, 
semiușoară, semimijiocie, mijlocie și semigrea) I Rămîne, totuși, a 
problemă : cît de „autentice" sînt diamantele acestor centuri. de 
vreme ce aproape flecare contează pentru o altă organizație mon
dială din cele 4 existente la această oră în boxul profesionist. Cum 
nu există si nu va exista niciodată o unitate de măsurare exactă 
a performanțelor supreme din box, să ne mărginim, oare, la a-1 
numi, pe Leonard, în consens cu majoritatea comentatorilor de spe
cialitate, drept „cel mal mare performer al careului magic" 7 
----------------------------------------------------------------- ANTI-DOPING

Arsenalul mijloacelor de luptă antl-doplng se îmbogățește pe zl 
ce trece pentru că scandaloasa „afacere Ben Johnson" a fost o 
palmă grea pe obrazul mării performanțe sportive ; e firesc, deci, 
să fie luate absolut toate măsurile pentru ea acest „cancer al spor
tului" — dopajul — să fie limitat și apoi eradicat din viața stadioa- 
ntlor lumii. Două initiative din ultima vreme rețin atenția : a 37-a 
Conferință a reprezentanților federațiilor naționale din țările socia
liste a fost de acord cu instituirea de urgență a unul control ex
tins pe scară internațională asupra uzului de ‘ substanțe dopan- 
te și propunerea britanică de adoptare a unei legi prin care cul
pabilii să fie, nici mal mult, nici mat puțin, privați de libertate pe 
o durată de la 2 la 5 ani...
START GREȘIT ----------------------------------------------------------------

Stațiunile franceze Les Menuires și Val Thorens au ratat startul 
„Cupd Mondiale" la schi alpin, ediția 1988/89, pentru simplul mo
tiv că iarna n-a sosit (încă) pe meleagurile care vor găzdui, în 1992, 
Jocurile Olimpice hibernale. Grav este însă cu totul altceva : că 
deși cele 110 (!) „tunuri" de fabricat zăpadă au intrat în activitate 
cu mal bine de zece zile înaintea starturilor oficiale, zăpadă... bot 
n-a fost îndeajuns. Așa că s-a luat în studiu — Jean Claude Killy, 
ca director al Comitetului de organizare, a fost cel mal interesat 
— și problema sporirii numărului da asemenea instalații pentru vii
toarele sezoane. Dacă plnă acum nici o stațiune nu primea dreptul 
de a organiza un concurs de „Cupa Mondială" dacă nu poseda mij
loacele de fabricare artificială a zăpezii, n-ar fi exclus ea, tn vii
torul apropiat, să fie obligatoriu un șl mal mare număr de ase
menea „tunuri", iar costul practicării schiului alpin să crească șl 
mal mult..

LA HANDBAL MASCULIN

Azi și miine, in sala Floreasca, o dublă Intllnire de handbal

căci 
turneul 
2—0 cu 
lui la

si.

••••••••• • • •

scăderea ritmului handbaiiștilor 
germani, s-au apropiat la nu
mai două goluri diferență la 
sfîrșitul primei părți a meciu
lui. Imediat după pauză, în in
ferioritate numerică, handbaliș
tii turci au înscris și au redus 
astfel scorul la limită : 11—12. 
în continuare, însă, în echipa 
R. D. Germane au fost intro
duși, pe rînd, titularii, șl jo
cul a căpătat, firește, alt as
pect. Un «meci frumos, specta
culos, arbitrat foarte bine de

J. Mateescu și V. Dăncescu 
(România). Au înscris: Hand- 
schke 7, Querengasser 5, VVinel- 
mann 5, Tam 3, Stranch 3, 
Metzke 2, Langhoff 1, Pleitz 1, 
Sonnefeld 1, Lakee 1, respec
tiv Eșref 7, Pehlivan 6, Ece- 
vit 3, Mustafa 2, Eler 2.

CLASAMENT: 1. România
6 p, 2. R. D. Germană 5 p, 1 
Sel. Maramureș 3. p. 4. R. F. 
Germania 2 p, 5. Bulgaria 2 p, 
6. Turcia 0 p.

ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ (ECHIPE DE JUNIORI)
După oe. la începutul aces

tei luni, reprezentativa noas
tră de juniori (pregătită de 
antrenorii Otto Heel. Florin 
Voiculescu si Ion Negovan) 
și-a verificat potențialul cu 
formația similară a Poloniei. în 
două partide susținute in Ca-

• DISPUTAT la Niș, 
dintre Radnickl șl 
Sofia, contînd pentru 
canlcă", s-a încheiat __ ______
gazdelor: 2—1 (0—1). Pentru în
vingători au marcat Vișnici 
(min. 52) șl Antici (min. 87), go
lul echipei bulgare fiind Înscri3 
de Metkov (min. 23). • LA 
RIAD s-a efectuat tragerea la

meciul 
Lokomotiv 

„Cupa Bal- 
cu victoria

Rd. T.••••••••••••••••••••••••••
BHMH 0 PROBLEMĂ DERIZORIE ?

pitală 
iată că 
pregătirilor.
R.D. Germane, 
rilor din sala 
de la ora 16. 
ora 11.

(scor 27—26 și 20—-16), 
ea își continuă seria 

întîlnind echipa
Programul jocu- 
Floreasca : azi.

si miine. de la

Părerile slnt, ca de obicei, 
împărțite, dar mult mai nu
meroși, zdrobitor mal nume
roși, sînt cel care salută in
stalarea lui Michel Platini, o 
fostă celebritate a gazonului 
(triplu laureat al „Balonului 
de Aur"), într-o funcție care 
sună exact „director tehnic 
al echipelor reprezentative 
franceze". Greu de întrevăzut 
cum va acționa el în plan 
tactic, avînd de ales între 
jocul ofensiv, care l-a adus 
(la „națională") glorie, și cel 
„ermetic", care l-a adu3 (la 
Juventus, unde și-a încheiat 
cariera de jucător) bogăție. 
Vom trăi și vom vedea, dar 
problema care ne interesează 
acum e alta. Merită Henri 
Michel, tehnicianul Înlocuit 
de Platini, o „mazilire" atît 
de bruscă și, la urma urmei, 
atît de crudă?

Am îndrăzni să zicem că 
nu, strădulndu-ne să argu
mentăm cu un bilanț care 
numai slab nu e. Ca fotbalist. 
Henri Michel a avut o cari
eră strălucită, 567 de meciuri 
în „Division 1", 3 titluri na
ționale (cu Nantes), 58 de se
lecții etc., după care. îmb ă- 
țișînd meseria de antrenor, a 
fost luat sub „aripa" lui Mi
chel Hidalgo șl pregătit ca 
succesor al acestuia la -Ar
ma reprezentativei A. Urent- 
cia șl-a făcut-o la echipa o- 
limpică, iar ea a fost, indis
cutabil, una lucrativă, 
Franța a cîștigat 
J.O. din 1984, după 
Brazilia. „Decontul"

formația respectivă: 15 parti
de, 9 victorii, 6 egalități, nici 
o înfrîngere! După retragerea 
lui Hidalgo, logică șl discretă, 
Michel a preluat, din mers, 
o selecționată a „cocoșului 
galic" care tocmai doblndise 
(cu în3ușl Platini căpitan) ti
tlul european, tn intervalul 
1984—1988, echipa reprezenta
tivă a susținut, sub conduce
rea Iul Henri Michel, 35 de 
întîlnlri, fără ca bilanțul ei 
să fie, după c,.m veți con
stata, negativ: 18 succese, 12 
„remize", 5 eșecuri, golaveraj 
50—21. A fost în’ă suficient 
acel l—l din Cipru, în preli
minariile C.M., pentru ca 
încă tînârul selecționer (41 de 
ani) să fie demis, silit chiar 
să afle vestea de la radio!

Altul, în situația lui. ar fi 
reacționat vehement. Intr-un 
moment în care „l’cquipe de 
France" aduce toi mai mult 
cu o întreprindere rentabilă 
(datorită fabuloaselor con
tracte publicitare), „manevra
tă" extrasportiv, Micr.c' a 
rămas drept șt elegant. „Nu 
simt nevoia, a declarat el, 
să fiu rău. Ii doresc Iul Pla
tini să poată spune, ca Și 
mine, la plecare: am conști
ința curată". Un fol de Don 
Quijote nu?, r'ita vr.me cît. 
în fotbalul profesionist, pro
blema conștiinței e 
mult 
tivul 
le și 
dese

3 xot niai 
una derizorie. E șt mo- 
psntru :a-c. r.ră -crunu- 
explicatii cei care gîn- 
așa. sfîr>'-r=c așa-■.

Ovidiu IOANITOAIA•••••••••••
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sorți a Campionatului Mondial 
pentru juniori I, competiție pro
gramată între 16 februarie și 3 
martie 1983 In Arabia Saudltă. 
Componenta grupelor este urmă
toarea: grupa I: Arabia Saudită, 
Nigeria, Cehoslovacia, Portuga
lia; grupa a Iî-a: Norvegia, Irak, 
Argentina, Spania;- grupa a 
IH-a: Brazilia, R.D. GermanăR.D.

PE SCURT • PE SCURT PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM * „Cupa Americii" 

la marș s-a încheiat, la Mar del 
Plata (Argentina), cu proba 
masculină de 50 km. tn care vic
toria a revenit atletului mexican 
Martin Bermudez, 
4h 03:20. Pe locul 
situat coechipierul 
Bravo — 4h 06:55.

cu timpul de 
secund s-a 
său Arturo

AUTOMOBILISM 
Marii Britanii* s-a 
Harrogate, cu victoria ______
finlandez Markku Alen („Lancia 
Mattini*), urmat de compatriotul 
său Timo Salonen („Mazda“) — 
la 4:06 și suedezul Bjorn Wal- 
degaard („ Toyota Ceiica“) — la 
6:49. în clasamentul general al 
Campionatului Mou_iial de ra
liuri. pe primul loc s-a situat 
italianul Massimo Biasion — 115 
p, urmat de Markku Alen — 
86 p și Alessandro Fiorio (Italia) 
— 76 p.

• „Raliul 
încheiat, la 

pilotului

CICLISM • Federația Interna
țională pentru profesioniști 
(F.I.C.P.) a stabilit cele 10 pro
be care vor conta pentru „Cupa 
Mondială" de anul viitor, între- 
oere ce va debuta la 18 martie, 
o dată cu disputarea cursei Mila
no — San Remo, șl se va în
cheia, de asemenea, in Italia, cu 
Turul Lombardiei, programat la 
14 octombrie. Vor fi desemnați, 
printr-un sistem de punctaj. în
vingători attt la Individual, cit 
șl pe echipe.

HANDBAL • în partida inau
gurală a competiției masculine 
ce se desfășoară in orașul nor
vegian Toensberg, selecționata 
Norvegiei a întrecut cu 24—9 
(11—5) formația Italiei. La tur
neu mai participă echipele Sue
diei ș! Franței.

TENIS * Turneul de la Itapa-

rlca (Brazilia), contind pentru 
„Marele premiu", a programat 
primele partide din optimile de 
finală, încheiate cu următoare
le rezultate: Andrei Cesnokov
(U.R.S.S.) — Jim Courier (S.U.A.) 
1—6, 6—0, 6—1; Alberto Mancini 
(Argentina) — Casslo Motta 
(Brazilia) 3—6, 6—1, 7—6; Jaime 
Yzaga (Peru) — Marcelo Fllippi- 
nl (Uruguay) 1—6, 7—5, 6—0: Ja
vier Sanchez (Spania) 
Krickstein (S.U.A.) " 
tn turul secund al 
la Bruxelles, Wally 
tralia) l-a eliminat
6— 4 pe Michael Westphal (R. F. 
Germania), Eric Winogradsky 
(Franța) a dispus cu 6—4, 3—6
7— 6 de Milan Sjcrber (Cehoslova
cia), in timp ce Eric Jelen 
(R.F.G.) a cîștigat cu 4—6, 6—4, 
7—5 în fața lui Ronald Agenor 
(Haiti).

Aaron 
6—1, 7—6. • 
turneului de 
Masur (Aus- 
cu 6—2, 5—7,

Mall, S.U.A.; grupa a IV-a: 
ta Rica, U.R.S.S., Columbia 
cîștlgătoarea preliminariilor 
nel Asia — Oceania. • DISPU
TAT la Tanger, meciul amical 
dintre selecționata Marocului șl 
echipa sovietică Dnepr Dnepro
petrovsk s-a încheiat la egalita
te: 0—0. • LA PORT OF SPAIN, 
tn preliminariile Campionatului 
Mondial pentru juniori II (că
deți) — zona Americii Centrale 
și Caraibilor, selecționata Cana
dei a învins cu î—1 (1—0) forma
ția S.U.A., iar reprezentativa 
Cubei a întrecut cu 1—0 
chipa Trinidad Tobago. 
MECI restanță contind 
campionatul englez, 
Manchester United și 
Wednesday au terminat 
li ta te: 1—1. Cu același 
încheiat și a doua restanță, cea 
dintre Tottenham Hotspur și Co
ventry City. In meci (rejucat) 
pentru turul HI al „Cupei Ligii 
Angliei", F.C. Liverpool a în
vins cu 2—1 pe Arsenal. • PRE
ȘEDINTELE confederației afri
cane de fotbal (CAF), Issa Ha- 
yatou, a anunțat că organismul 
pe care H conduce va cere Fe
derației Internationale de Fotbal 
(F.I.F.A.) ca Africa să fie re
prezentată, în viitor, de trei e- 
chipe la turneul final al C.M., 
în loc de două, ca pînă în pre
zent. * INTR-O PARTIDA AMI
CALA, F.C. Sevilla a întrecut cu 
2—1 (1—1) pe Spartak Moscova, 
prin golurile înscrise de Polster

(*-«) e- 
• IN 

pentru 
ecnipel^ 

Sheffield 
la ega- 

scor s-a

(min. 40) și Ramon (min. 7J).' 
Pentru oaspeți a marcat Rodio
nov (min. 41). Intilnirea s-a dis
putat cu prilejul transferării 
portarului sovietic Rinat Dasaev 
la echipa spaniolă. • MUNICI
PALITATEA capitalei Franței a 
prezentat proiectul de construire 
a unui stadion de aproximativ 
100 000 locuri, în perspectiva 
candidaturii Franței la organiza
rea turneului final al Campiona
tului Mondial din anul 1998. •
IN FINALA „Cupei federației 
U.R.S.S.«, Kairat Alma Ata a în
trecut cu 4—1 (1—0) pe Neftci 
Baku. Toate cele patru goluri 
ale învingătorilor au fost mar
cate de Karaciun. • ÎNTR-UN 
joc amical, la Berlin, formația 
locală Dynamo a întrecut cu 1—0 
(1—0) echipa vest-germană Bayer 
Uerdlngen. • TRADIȚIONALA. 
ANCHETA a revistei de speciali
tate din Londra „World Soccer® 
l-a desemnat pe olandezul Marco 
Van Basten drept cel mal bun 
fotbalist din lum» în anul 1988. 
Atacantul echipei A.C. Milan șl 
al reprezentativei olandeze a 
obținut 43 la sută din sufragiile 
exprimate, fiind urmat de Ruud 
G-ullit (A.C. Milan — Olanda) 
Frank Rijkaard (A.C. Milan — 
Olanda). Ronald Koeman (PSV 
Eindhoven — Olanda). Aleksei 
Mihailicenko (Dinamo Kiev — 
U.R.S.S.), Diego Maradona (Na- 

etc. Palmare- 
antrenori are 
un olandez,’ 
a condus se

cam p ioană

poli — Argentina) 
sul celor mal buni 
în frunte tot 
Rlnus Michels, care
leeționatsa țării sale, 
europeană.
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