
intr-o comună suceveana,

un extemporal cu subiect generos;

„CELE MAI FRUMOASE
ZILE ALE DACIADEI...41

Le-am propus un „extempo
ral” nescris pe tema DaciadeL 
Știu multe ți... la obiect 
acești școlari despre subiect. 
E și firesc, fiindcă, in 
viața lor sportivă, Daciada o- 
cupă locul cel mai important. 
De astfel, în comuna din păr
țile Sucevei, unde trăiesc șl 
învață, la Fundu Moldovei, ma
rea competiție este. Intr-ade
văr, una a tuturor „’A tuturor 
vîrstelor- — cum scria și ieri, 
pe o eșarfă Întinsă in arena 
noastră, la duminica sportivă— 
Dacă ați fi venit cu o zi mai 
devreme, ați fi avut ce vedea!". 
Ramona Stats, elevă in clasa a 
Vin-a, a deschis „pirtia argu
mentelor”. Nu doar pentru că 
este cea mai mare dintre toți, 
ci, poate, și pentru că de vreo 
trei ani încoace s-a obișnuit să 
fie mereu prima (pe județ) tn 
proba preferată, biatlonul Cei
lalți s-au ,Jansat“, pe.„ urmele 
ei, simplu și fără complexe.- 
Chiar și „Prislea” (după statu
ră), pe nume Florin Moroșan, 
din clasa a V-a, despre care 
secretara școlii, Glicheria Pe
trescu, afirmă că „are singe de 
sportiv în el“. Așa o fi, dacă 
e bun la citeva sporturi, la 
schi fond fiind chiar campion 
județean și în primii 10 la 
„Cupa Pionierul”.

„Ieri” — cum spun, pe rînd, 
cu toții — la școala lor, pe 
baza lor sportivă („cea mai 
bună din zonă”), a fost, ca și 
tn alte rînduri, o zi plină a

--------------------------------- 1 
In actualitate:

sporturile de iarnt 
............. . ............ J
Apropierea cu pași repezi a 

noului sezon hibernal și recen
ta Plenară a Federației de schl- 
biatlon și bob-sanie au readus 
tn atenție starea reală și per
spectivele sporturilor ghețil șl 
zăpezii din țara noastră. între 
acestea, firește, bobul, pentru 
cel puțin trei motive : 1. este 
unica disciplină „olimpică”, ce
lelalte avînd la noi statut in
ternațional, bucurtndu-se, deci, 
de drepturi și obligații sporite;
2. a adus prima medalie olim
pică, de bronz, la J.O. de Iar
nă (Grenoble, 1968), dar și alte 
trofee (aur la C.E. — 1967 și 
1971, argint la C.M. — 1969,

Simbătă, rugby șt ii noștri joacă in Țara Galilor

PARTIDA DE LA CARDIFF-0 ȘANSĂ DE CONFIRMARE
Nici nu s-au stins bine ecou

rile meciului de la 26 noiem
brie șl iată-1 pe rugbyștii tri
colori înaintea unui nou și 
foarte important test. Chiar u- 
nul cu semnificație sporită, 
pentru simplul motiv că, în 
timp ce jocul cu Franța a în
semnat momentul recîștigării 
încrederii în forțele proprii, 
partida de simbătă, din Țara 
Galilor, poate fi una a confir
mării Ideii care a apărut lim
pede tuturor celor prezențl pe 
Stadionul Giulești: naționala 
României este, din nou, compe
titivă la nivel înalt! Cu acest

Balonul a fost disputat de Dumitraș, Doja, Leonte, Man, Sugar, 
Clorășcu, Oroian (de la stingă la dreapta) și Neaga ii transmite 
„treisferturilor". Instantaneu de la jocul-școală de duminică al 
lotului de rugby Foto: Eduard Enea

Daciadei. Cu fel și fel» de între
ceri, individuale și pe echipe, 
la care, ca de obicei, între 
spectatori (sau ...suporteri) au 
luat loc și părinții elevilor. 
Intre participanți s-au numărat 
și cițiva invitați din Cîmpulung 
Moldovenesc, care au făcut de
monstrații cu rachete- și auto- 
modele. In totul, „o frumoasă 
duminică sportivă” șl după a- 
precierea cadrelor didactice, 
prezente la această ..lecție des
chisă” "U caracter aplicativ.

Dar dintre toate duminicile 
sportive locale, două sînt parcă 
„cele mai frumoase”. Una vara, 
alta iarna, ca două sărbători de 
peste an. Cea de vară s-a fixat, 
prin tradiție. In prima dumini
că din iunie. Atunci este pro
gramat un „Festival al sportu
rilor de vară”, cu participarea 
a sute și sute de copii — de Ia 
„șoimi” la liceeni — de pe trei 
văi, a Moldovei, a Moldovițel 
și a Bistriței. O reuniune poli
sportivă din seria întrecerilor 
„cu specific” organizate în zona 
Cîmpulungului. la care aduna
rea concurenților se face șl de 
la sat, și de la oraș, pe o rază 
ce atinge, între altele, punctele 
Vama și Vatra Dornei. în acest 
„cerc” de referință nu numai 
suceveană. conturat în scurt 
timp pe marea arie a Daciadei, 
școlarii din Fundu Moldovei

George ROTARU

(Continuare In oao J—I)

PILOȚII DE VALOARE POT ASIGURA 
REVITALIZAREA BOBULUI NOSTRU

bronz la C.M. — 1973), precum 
și două locuri 3 în Cupa Mon
dială, în 1984 ; 3. mal mereu, 
echipajele noastre s-au remar
cat prin piloțl de mare valoare 
(un Ion Panțuru excepțional, 
Dragoș Panaitescu, Dorin De- 
gan), demonstrlnd o anume în
clinație a românilor spre aceas
tă specialitate. Or, privind lu
crurile prin această prismă, în
trebarea firească a momentului 
este următoarea : Unde sînt 
piloții și— rezultatele de odi
nioară ?

Un răspuns deseori auzit tn 
chip de scuză — și nici unele 
luări de cuvînt de la recenta 

gînd pregătesc antrenorii și 
jucătorii noștri evoluția de pe 
Arms Park. O fac cu aceeași 
angajare vizibilă în disputa cu 
reprezentativa „cocoșului galic”, 
de astă-dată în antrenamente, 
efectuate tot pe terenurile 
Complexului Steaua, fără a ține 
seama de capriciile vremii, de 
faptul că frumosul gazon de 
pînă mal ieri s-a transformat 
intr-un spațiu în care menține
rea echilibrului nu e tocmai 
ultima problemă...

Antrenorii Theodor Rădulescu 
șl Gheorghe Nica au la dispo
ziție aceiași jucători, ceea ce
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înaintea manșei a doua din turul III al Cupei UI.f.A.

VICTORIA BUCUREȘTI - CONECTATĂ
«I

LA MIZA MECIULUI CU TURUN
TURKU, 5 (prin telefen, de 

U trimisul nostru special). A- 
junsă aici luni La prânz, in ve
derea returului cu Turun Pal- 
loseura, «lin turul al 3-lea al 
Cupei U.E.F.A., Victoria Bucu
rești a descoperit un oraș, im
portant port La Marea Baltică, 
îmbrăcat *n straie de iarnă au
tentică, copleșit de zăpadă. 
Ningea la ora sosirii, acum, în 
momentul convorbirii, cind se 
inserează (deși nu-i decit oca 
15), ninge și mai abundent, iar 
vântul suflă in rafale, dinspre 
Golful Botnic, inchegînd un 
peisaj despre care noi am zice 
că reprezintă un „pui de vis
col”. Cerul vinețiu parcă se 
sprijină pe acoperișurile clădi
rilor mal Înalte. Nu este foarte 
frig (minus 3 grade la aterizare, 
minus 7, acum), dar te Încearcă 
o senzație parcă palpabilă, du
reroasă, de ger. Poate e, nu-i 
așa?, și lipsa obișnuinței, dar

Plenară nu s-au abătut de la 
„regulă” — a fost acela că 
pentru antrenamente și con
cursuri există la Sinaia o pîrtle 
de nivel european înghețată na
tural, care permite doar un nu
măr limitat de coborîrl în plin 
sezon. Ptnă la un punct, scuza 
e reală. „Cît timp, în lume, 
n-au existat pîrtii artificiale și 
pîrtia de Ia Sinaia era— egală 
cu cele de la Cervinia ori Inn
sbruck, și echipajele noastre 
s-au aflat pe podiumuri — sub
linia Ștefan Sava, secretarul

Radu T1M0FTE

(Continuare în pag. 2—3)

nu elimină posibilitatea unei 
schimbări sau două în „XV“-le 
de începere pentru sîmbâtă, 
față de formația aliniată în 
meciul cu Franța. Se caută mai 
cu seamă variantele optime 
pentru linia de trelsferturi, cu- 
noseîndu-se bine capacitatea o- 
fensivă a galezilor la acest ni
vel, încă de la Cupa Mondia
lă de anul trecut, „unde au im
presionat prin dinamismul deo
sebit, prin marea frecvență in 
declanșarea contraatacurilor, 
datorită tn special uverturii 
Jonathan Davies” — cum subli
niază antrenorul federal Du
mitru Mihalacbe. E luat tn

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pag a 4-a)

VICTORII ALE îmĂTOÂRHOR 
ROMÂNE ÎN CEHOSLOVACIA

FRAGA, S (Agerpres). în ca
drul concursului de înot din 
orașul cehoslovac Gotwaldov, 
inotâtoarea română Marina Mi- 
clea a cîștigat proba de 200 m 
bras, cu timpul de 2:46,67, iar 
coechipiera sa Alexandrina 
Croitoru a terminat învingătoa
re Ia 200 m spate în 2:21,53.

în proba masculină de 200 m 
mixt pe primul loc s-a clasat 
sportivul sovletio Valdaev — 
2:10,41.

localnicii, familiarizați cu o ast
fel de vreme, par să nu fie de
ranjați de nimic și rareori ză
rești vreun trecător, cu capul 
acoperit sau cu mănuși!

Două ar fi evenimentele pe
trecute din clipa sosirii echipei 
noastre în Finlanda. Primul ar fi 
legat de o conferință de presă 
„pe picior”, la care a luat 
parte antrenorul iul Turun, 
Tommy Lindholm. Al doilea 
s-ar referi la antrenamentul 
către care fotbaliștii români 
se Îndreaptă acum. înainte dea 
insista asupra acestui antrena
ment. să spunem că. de regulă 
zgircit la vorbă. Tommy Lind
holm nu s-a arătat nici astăzi 
altfel. El ne-a confirmat c5

Aspect de la ultimul antrenament efectuat de jucătorii echipei 
Victoria înaintea plecării spre Turku Foto: Nicolae PROFIR

Laaksonen, operat la începutul 
săptămînii, nu va evolua 
miercuri, locul lui avind să fie 
ocupat, probabil, de Skants. 
Totodată, am aflat de la el că 
vineri Turun a susținut un 
„amical”, chiar pe stadionul 
Kuplttaa, învingînd cu 2—1 (go
lurile : Suominen și Rajamaki) 
pe H.J.K., campioana en-titre 
a Finlandei. Ne-am fi așteptat 
ca, „încălzit” de acest rezultat. 
Lindholm să fie mai volubil. 
Dar n-a fost. El n-a ieșit din- 
tr-o atitudine reținută, chiar 
■diplomatică. A elogiat pe Vic
toria, „o echipă cu un moral 
excelent”, șl a acceptat că 
„Turun nu slăpînește prea bine 
lecția ofensivei”, ceea ce ar fi 
părut să lase deznodămintul 
meciului de miercuri deschis 
oricărei variante. Pus, însă, să 
înoerce un pronostic, tehnicia
nul finlandez a zîmbit cu o 
mie de înțelesuri, declarînd că 
„ocazia calificării în etapa a 
4-a a Cupel U.E.F.A. este unică

NUMAI DIVIZIONARE A 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ 

ALE „CUPE! ROMÂNIEI" LA HANDBAL
Vineri, sîmbâtă și duminică 

s-a disputat etapa a II-a (prin
cipală) a „Cupei României” la 
handbal (masculin — ediția a 
X-a, feminin — a XII-a), de 
astă dată fiind prezente la 
start, alături ae cele patru di
vizionare B (calificate din etapa 
I, preliminară), și cele 12 echi
pe masculine șl tot atîtea femi
nine din primul eșalon valoric.

S-au calificat pentru sferturi
le de finală : STEAUA, A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ, 
H.C. MINAUR BAIA MARE, 
UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA, POLITEHNICA TI
MIȘOARA, TRACTORUL BRA
ȘOV, DINAMO BUCUREȘTI Și 
ȘTIINȚA BACĂU (masculin), 
precum și MUREȘUL TG. MU
REȘ, TEROM IAȘI, ȘTIINȚA 

pentru noi și ne vom strădui 
ca ea să nu ne scape!”. Apoi, 
parcă grăbit, Lindholm a men
ționat că „pe Victoria o așteap
tă o încercare extrem de difi
cilă”. Un avertisment, fără în
doială, cu cărțile pe față. Dar 
el nu are darul să ne surprin
dă, căci formația bucureșteană 
era și așa avertizată asupra 
misiunii dificile care o așteaptă. 
Judecind, insă, după valoarea ei 
in creștere și după anteceden
te. fără a fi optimiști de cir
cumstanță, considerăm că ea 
este mai justificată să spere 
in continuarea cursei europene.

Spuneam că, la ora acestei 
legături telefonice. fotbaliștii 
antrenați de Florin Halagianși

Gheorghe Timar se pregătesc 
de un prim antrenament aici. 
El este programat pe un teren 
secundar al stadionului Kupit- 
taa, arenă pe care se va dispu
ta tatîlnirea oficială de 
miercuri. Antrenamentul de 
marți, de la ora partidei (ora 
18) ar urma să aibă loc chiar 
pe gazonul de joc, care e însă, 
ni s-a comunicat, ascuns sub un 
strat de zăpadă. La întrebarea 
ce se intim plă cu instalația 
subterană de încălzire, despre 
care ni s-a vorbit atît la Bucu
rești, un reprezentant al clu
bului Turun ne-a răspuns mai 
degrabă evaziv, subliniind că, 
în condiții de frig, ea nu prea 
face față și funcționează defec
tuos ! Fără să anticipăm și fără 
să fim neapărat malițioși, se 
cuvine să recunoaștem că, iată, 
socoteala de la București nu

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

BACĂU, MECANICĂ FINĂ 
BUCUREȘTI, TEXTILA LA.S. 
ZALĂU, CHIMISTUL RM. VIL- 
CEA. RULMENTUL BRAȘOV 
și CONFECȚIA BUCUREȘTI 
(feminin).

Tragerea la sorți pentru sfer
turile dc finală va avea loc la 
sediul F.R. Handbal din Bucu
rești (str. V. Conta nr. 16). în 
ziua de 6 decembrie, ora 12.

Relatări de la desfășurarea 
competiției :

MASCULIN
Seria A (Km. Vilcea). Cea mai 

completă formație, oferind parti
de de bun nivel tehnic, a fost 
STEAUA BUCUREȘTI, situată pe

(Continuare in pag. 2-3) ■-



însemnări PRINTRE PRIETENII
TOT MAI NUMEROȘI AI ȘAHULUI...

In ultima etapă a turului Diviziei A de

TREI VICTORII IN DEPLASARE IN ÎNTRECEREA
Foaierul Sălii de concerte a 

Radioteleviziunii Române a fost, 
zilele trecute, locul de desfășu
rare a unui reușit concurs de 
șah, inițiat de iubitorii sportu
lui minții din această institu
ție bucureșteană, cu sprijinul 
federației de specialitate. Un 
concurs care a reunit peste 200 
de jucători din Capitală și din 
întreaga țară. Printre ei aflîn- 
du-se 32 de maeștri. 44 de can
didați de maeștri si 78 de spor
tivi de categoria I. O întrecere 
sportivă care a atestat calitățile 
de excelenți organizatori ale 
colegilor noștri de la RTV, în
tre care se află numeroși prac- 
ticanți ai șahului (Cornel Her- 
țea, Răzvan Balint, Doru Bo- 
bîrnac) sau susținători ai miș
cării sportive de masă și de 
performanță.

Concursul s-a bucurat de a- 
tenția deosebită a consiliului a- 
sociației sportive a RTV (pre
ședinte — Grigore Sănduleseu, 
Vicepreședinte — Alin Genes- 
eu), care a căutat să asigure 
pariicipanților condiții optime 
de întrecere și să răsplătească 
eu frumoase premii sî distinc
ții pe fruntași ori pe autorii 
celor mai atractive partide.

Va’oarea sensibil egală a 
multor concurent a determinat 
o dispută foarte strînsă. tacă 
din start, de-a lungul tuturor 
celor 11 runde. Dovadă: Jocul I 
a fost stabilit prin coeficient 
Bucholz. fiind ocunat de Mir
cea Sergiu Lnpu (Electromotor 
Timisoara) cu 9 puncte, cite a 
acumulat si Victor Țacu (Voin
ța Tîrgoviște). situat pe pozi
ția a doua. Tot prin „Bucholz” 
s-a făcut șl departajarea locu-

ȘTIRI DIN
• De astăzi și plnă la 14 de

cembrie, pe patinoarul din Tîrgu 
Mureș, se vor desfășura întrece
rile turneului al Hl-Iea (simplu) 
al Diviziei A — grupa a doua 
valorică. cu participarea for
mațiilor Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B.. I.M.A.S.A. Sf. Gheor-

ÎNTR-0 COMUNĂ SUCEVEANĂ „CUPA ROMÂNIEI** la handbal
(Urmare Un vao î)

s-au afirmat — o probează — 
și în... deplasare. Mai recent, la 
Frumosu unde, an de an, în 
octombrie, se aleargă, efectiv 
ca într-o competiție a tuturor 
vîrstelor, în cadrul „Crosului 
generațiilor'*. Marian Hreniuc 
și Iulian Mîndrilă, colegi „în- 
tr-a VI-a“, au venit pe primele 
două locuri la categoria lor, 
iar mezinul „echipei**. Mihai 
Fînaru („dintr-a II-a“ !) s-a 
clasat și el pe locul întîi. S-au 
întors de acolo cu trofee și di
plome. dar și cu alte amintiri. 
Despre ambianța sărbătorească 
a întrecerilor ; despre startul 
mai mult decit simbolic luat de 
trei foști elevi din Frumosu. 
azi atleți de performanță ; și 
nu în cele din urmă, despre 
grija deosebită a gazdelor, care
i-a...  cîștigat ne toți, de orice 
yîrstă,

în ziua „extemporalului", dat 
de față cu profesorul lor „de 
sport**, Viorel Totoescu, iarna 
abia își încerca fulgii. Mai ales 
copiii, dar nu numai ei, aștep
tau — vorba cuiva — „să dea 
iarna ca lumea". Se apropia 
timpul (după ...calendarul locu
lui) să-și facă pîrtia de con
curs, care — unde credeți că e 
localizată ? Pe o pantă ce stră
bate și mica livadă a unui gos
podar din sat Andron Andro- 
nicescu. Unii spun că acest 
traseu a devenit „obligatoriu" 
(eu tot cu ...jaloane — cîțiva 
meri !) de cînd cu trei ierni în

O imagine din timpul concunului Foto: Gabriel MIRON

rilor 3—7, ordinea fiind urmă
toarea: Laurențiu Chiș (Loco
motiva București), George Gri
gore (Politehnica București). 
Lucian Vasilescu (Universita
tea București). Nieolae Barbu 
(Metalul București) și Petre 
Dodu (Gloria Bistrița) — toți 
cu cite 8,5 p.

O mențiune specială pentru 
foarte tînărul concurent Andrei 
Istrătescu unul si acelari cu 
medaliatul cu brorz ta Campio
natele’ Mond:ale de copt: Si Ju
niori de la Timișoara, din acest 
an. situat pe locul 10 (8 p). Tn- 
tr-un al doilea turneu — fulger 
—, Istrătescu s-a clasat pe lo
cul 2. după Mircea Sergiu Lupu. 
la un singur punct (5 5 față de 
6.5) și Înaintea experimentatu

HOCHEI
ghe. Tîrnava Odorhei. Electro
mureș Tg. Mureș, Metalul Ră
dăuți. C.SJ4. Suceava. PetroKU 
Brașov.
• Echipa D?namo București 

particiDâ In aceste zile la tradi
ționalul turneu de la Sofia, do

urmă, asta ar fl a patra, din 
„ograda** acelui sătean s-a ri
dicat o cîștigătoare pe țară 
(Doina Andronicescu) în proba 
de biatlon a „Cupei Pionierul". 
Biatlonul, în fapt, e un fel de 
„specialitate a casei", în iarna 
cu . pricina, un alt localnic, 
Grigore Botezat, fiind și el cîș- 
tigător pe țară în aceeași pro
bă, dar la „Cupa U.T.C.". Per
formanțele celor doi — cu măr
turii alături de multe altele, 
inclusiv un steag al Dacladei 
brodat de un grup de eleve — 
au ajuns adevărate repere în 
„lansările spre viitor".

Cînd citesc aceste rinduri 
(foarte puține pentru cît de 
multe știu, practic, despre Da- 
ciadă). școlarii din Fundu Mol
dovei sînL cu zecile, pe schiuri 
Peste 50. cei mai buni dintre ei, 
fac parte din cercul sportiv de 
profil, cu obiectiv precis : re
zultate de nivel național Nu
mai așa — crede, și crede bine, 
profesorul V. Totoescu — pot 
apărea performerii... Gîndul tu
turor zboară încă de pe acum 
pe pîrtia- „celei mai frumoase 
duminici sportive de iarnă”, din 
februarie. în acea zi, după o și 
mai veche tradiție, la Botuș 
(sat al comunei) se va da star

tul în a 19-a ediție a unui fes
tival a] schiului, numit pe po
trivă : „Săgeata zăpezii". Am și 
primit o invitație pentru acea 
zi ta care toți cu mic, cu mare, 
schiază, demonstrind încă o da
tă că Daciada e, și la el o 
competiție a tuturor vîrstelor. 

lui țahist Bela Takacs de la 
Metalul București (4,5 p.).

în turneul feminin, două șa- 
histe. de asemenea, la egalitate : 
In li ana Olărașn (Autoturisme 
Timișoara) și Mariana Dumini
că (Mecanică Fină București), 
ambele cu cite 8.5 p. în urma 
lor s-au clasat Edit Kosma 
(CSM Eectrome'al Cluj-Na
poca). Cristina Stanca (Meta
lul București), Lina Gheorrhiu 
(Centrocooo) si Vietorita Căli- 
neseu (C E.F.I.N. București), toa
te cu cite 7.5 p.

Șahiști de la R dio'e’eviziu- 
re (46 de legitimați. 3 echipe 
in Campionatul Municipal) 
pregătesc alte concursuri, prin
tre care si un open în primul 
trimestru a! an"’-ji vr’tor

Tiberiu STAMA

tat eu „Cupa Oteee-stven Front", 
care se va Încheia la 11 decem
brie
• Lotul national de senîori va 

fl prezent, între 14 și 20 decem
brie. la „Turneul celor 4 na
țiuni" dan Olanda, alături de re
prezentativei? Danemarcei. Iugo
slaviei și țării gazdă.

(Urmare itz. oag 1)

primul loc ta clasament, urmată 
de A.S.A ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ (golaveraj +2), ambele 
formații ciștigindu-șl locul pen
tru etapa următoare a „Cupei 
României". Steaua a cîștigat eu 
27—21 cu A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș, cu 28—22 cu A.S.A. 
Buzău și cu 25—17 cu Universi
tatea Craiova. Echipa din Tg. 
Mureș a realizat 28—16 (14—:o>
cu A.S.A. Buzău. Pe locurile 1 
șl 4 : Universitatea Craiova (23— 
19 cu A. S.A. Electromureș). res
pectiv A.S-A. Buzău (22—20 CU 
Universitatea Craiova). (Drazomlr 
ROȘIANU — coresp.).

Seria B (Oradea). Handbalist*• 
de a Minaur — deținător! ..Cu
pei I.H.F - — au clstieat tre
meciuri dta tot atitea Jucate. 
S-au calificat, dec! pentru faza 
următoare : H.C. MINAUR BAIA 
MARE (31—23 cu Comert-'l Sta- 
nieolau Mane. ÎS—23 cu Strungul 
Arad șl 24—îl cu Universi-a-ea 
C.U.G. Cluj-Napoca) si UNIVER
SITATEA C.U.G. CLUJ-NAPO
CA rtS—n cu Strungul șl 24—20 
eu Comerțul). Pe locurile 3—4 : 
Strungul ras—22 eu Comerțul) ți 
Comerțul. <THe GHTSA — eo-
resp.)

Seria C Napoca). S-au
Înregistrat rezultate strinse. sin
gura formație rare a ohrinnt vic- 
toril pe Hnie fiind POLI 1 >.L(NI- 
CA TTMISOAR.A 2 29—M eu Trac
torul Brașov. 23—îi eu Autotu
risme Timisoara si 3S—î» eu Di
namo Brasov. Pe locul secund. 
TRACTORUL BRASOV rtl—Î9 CU 
Dinamo Brasov și 27—’4 cu Au
toturisme Timișoara). Crie două 
fc» .nații «-au calificat pentru e- 
taoa urmâtaare a ..Cupei Româ
niei”. Pe locurile 3 și 4 : Autotn- 
risme Timișoara, respectiv Di-

Ultima etapă a turului Diviziei 
A la popice a fost marcată de 
cîteva elemente notabile. în în
trecerea feminină s-au înregis
trat trei victorii în deplasare, 
iar la masculin — nici una. 
Multe din partidele disputate au 
fost extrem de echilibrate, spor
tivii (care aii făcut o mare ri
sipă d? energie), dovedind poftă 
de joc. A fost o reușită repetiție 
înaintea ,,naționalelor" la indivi
dual și perechi din această săp- 
tămînă. Dar de la Timișoara ni 
s-au semnalat alte abateri de la 
disciplină ale antrenorilor... Iată 
amănunte de la întîlnirile dispu
tate :

FEMININ
VOINȚA TIMIȘOARA — HI

DROMECANICA BRAȘOV 2365— 
2366 ! (3—3). Greșind tactic, prin 
introducerea Măriei Davițoiiu în 
locul Lilianei Buliga — aceasta 
din urmă mult mai în formă — 
antrenoarea Ildiko Grozăvescu 
are partea ei de vină, e adevărat, 
dar înfrângerea se datorează ne- 
așt ?ptatei căderi a Elisabeted 
Drașomir. care ne obișnuise cu 
rezultate competitive. Așa, cu 
modestul ei 361 (la al doilea „Izo
lat" a doborât doar 43 de popice), 
echipa a fost învinsă. înainte de 
a consemna numele jucătoarelor 
evidențiate să mai spunem că a- 
titudinea ireverențioasă a antreno
rului oas petelor Constantin Ma
rin. față de arbitrul întîlnirii și 
jucătoarele ga2dă, a umbrit 
spectacolul sportiv. Credem că 
abaterile antrenorului respectiv 
nu vor trec î neobservate de Co
misia de disciplină a federației. 
Remarcate: Nina Nedelcu — 442 
ș! Emilia Ebel — 410 de la timi- 
șorence, respectiv Mariana Con
stantin — 412. Florica Zaharia
— 419 șl Emilia Peter — 404. A 
arbitrat Gerhart Tittl din Reșița. 
(Constantin CREȚU, coresp.) • 
CARPATI SINAIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2271—2522 (1—5). Cu 
doar două rezultate peste 400, 
sinăiencele n-au putut emite 
pretenții, echipa aflîndu-se in
tr-un regres continuu. Bucureș- 
tencele au evoluat la valoarea 
lor ridicată, performera reuniu
nii find Elena Pană — 458. Pen
tru învingătoare au mal punctat 
decisiv Nfeieta Badea — 436 și 
Mariana Popescu — 429. A arbi
trat Alexandru Tampa din Bra
șov. FVasile FELDMAN, coresn.). 
• L4ROMET BUCUREȘTI — MU
CAVA MOLID VAMA 2589—2468 
(4—2). Meci de un ridicat nivel 

namo Brașov : 21—ÎI ta meciul 
direct. (Nușa DEMIA.N — eo- 
reap.).

Seria D (Focșani). S-au cali
ficat pentru etapa următoare DI
NAMO BUCUREȘTI (S3—19 CU 
Dacia Pitești. 36—19 cu Moldosin 
Vastul șl n—29 cu Știința Ba
cău) Si ȘTHNTA BACAU <39—30 
cu Moțdosta Vaslui, 30—27 cu 
Dacri Pite<t:>. Pe locurile 3 șl 
4 : Dacia Pitești (32—27 cu Mol- 
dosta Vaslui) și MoklosOn. (V. 
M-ANOLTU — coresp).

FEMININ

Seria A (Buzău). S-au calificat 
pentru etapa următoare a „Cu
pei României" MUREȘUL TG. 
XtUREȘ (ÎS—10 cu Dorobanțul 
Ploiești. S0—2» cri Textila Buhuș! 
și 20—20 cu TEROM Iași) și 
TXROX (33—!7 cu Dorobanțul și 
ÎS—27 cu Textila Buhușl). Pe lo
curile 3—i : Dorobanțul Ploiești 
șl Textila Buhuși : 27—22 în fa
voarea prime! echipe. (D. SOARE 
— coresp.).

Seria B (Craiova). Cele trei 
zile de întreceri au fost domi
nate de handbalistele de la Ști
ința Bacău. învingătoare ta toate 
partidele susținute. De s-au ca
lificat pentru etapa următoare

J

I i

ANU\Ț
ID.M S BUCUREȘTI aduce la cunoștința celor interesați cS 

pentru autoturism»le OLTCIT Club pot nota persoanele care 
au depus banii in cont pentru autoturism anterior datei de 30 
iunie 1987.

înscrierile nrin transfer »e pot face la Complexul auto
t.D.M S București, din str Valea Cascadelor nr. 24

Tnformatii suplimentare se pot obține de la toate 
le auto I.D.M.S. si la telefon 11.39 50 — 1........ L. 1.7

tehnic, media rezultatelor celor 
două formații fiind edificatoare 
în acest sens : Laromet 431,5 ; 
Vama 413. De la gazde, lideră a 
fost Florica Lucan — 456, iar de 
la oaspete Adriana Antonesei — 
449 (Nieolae TOKACEK, coresp.) 
• VOINȚA TG. MUREȘ — VO
INȚA SANATATEA ODORHEI 
2500—2409 (2—4). • VOINȚA GA
LAȚI — RAPID BUCUREȘTI 
2647—2371 (6—0). • CONSTRUC
TORUL GHERLA — U.T. ARAD 
2360—2266 (4—2). • C.S.M. RE
ȘIȚA — ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 2369—2556 (0—6) • VO
INȚA CRAIOVA — VOINȚA O- 
RADEA 2385—2308 (4,5—1.5) © PE
TROLUL BAICOI — DACIA PLO
IEȘTI nu s-a disputat datorită 
neprezentării la timp a oaspete
lor.

MASCULIN
GLORIA BUCUREȘTI — RUL

MENTUL BRAȘOV 5223—4879 
(5—1). Partidă fără un istoric 
deosebit, datorită replicii palide 
date de brașoveni. Bucureștenii, 
cu gîndul la „naționalele" indi
viduale de la Tg. Mureș, au ju
cat la valoarea lor, lansînd, în 
marea k>r majoritate, bile precise 
și rezolvînd spectaculos figuri 
de la „izolate". S-au detașat L. 
Popp și T. Vasile — ambii 911, 
Al. Cătineanu — 885 și L. Ghița 
— 873. Cît despre M. Andrei — 
834, acesta a reușit un 99 la al doi
lea ..izolat", dar în continuare a 
evoluat sub așteptări. De partea 
'Cealaltă, nu avem nimic de re
marcat. dacă ținem seama că 
cel mai bun rezultat al echipei, a 
fost al antrenorului ei. I. Tis- 
mănar — 840. Oaspeții s-au chi

nuit pur și 
cele 200 de 
că vacanța 
ale campio 
prin acumi 
pregătire fi 
rioare, prin 
poziția, acu 
ternă" a se 
lae Gruift 
PANA, cor 
LAJ ODOR1 
NAVENI & 
carii din < 
categoric ' 
comportare 
Omogenitate 
atuul în vin, 
component! I 
du-și advei 
zultatele iJ 
intrării pe I
— C. Bandî 
loș — I. 
Bir o — I.
Toth — A. 
Gergely — 
I. Szegedy 
A arbitrat 
Cluj-NapocJ
— coresp
C-LUNG 5 
LIMPIA I] 
(3-3) • 1
MUREȘ
TG. MURFl 
VOINȚA 1 
PĂȚI SlNA 
MINERUL 
CONSTAN! 
METALUL1 
STRITCTOra 
(6—0). (rI 
corespondai 
lescu, A. j 
povici, V. I 
fan, I. Ved

ÎN ACTUALITATE: SPORTURI
(Urmare din oao l)

federației. Apoi însă, alături de 
înghețarea artificială, în unele 
țări, s-a produs și o tehnici
zare masivă a aparatelor. In 
acel moment decalajul dintre 
boburile noastre și cele care 
rămineau în cursa pentru me
dalii (K.D. Germană, Elveția, 
L.R.S.S., Italia, R. F. Ger
mania) a crescut”. E fi- 

V 
ceasta rill 
cum s-a pl 
păși aceas] 
micșora dd

La vrem 
bună a păd 
uscat a în 
rea — firel 
te în clasa 
ale primi

federal D:

(34—22 cu Mecanică Fină Bucu
rești 33—22 cu Universitatea Far
mec Cluj-Napoca, șl 34—22 cu 
Constructorul Timișoara) împreu
nă CU MECANICA FINA BUCU
REȘTI (36—29 cu Universitatea șl 
25—21 cu Constructorul Timișoa
ra). Pe locurile 3 și 4 : Univer
sitatea Farmec Cluj-Napoca (28— 
27 cu Constructorul) șl construc
torul Timișoara. (V. popovici — 
coresp.).

Seria C (Pitești). O plăcută 
surpriză a constituit-o TEXTILA 
I.A.S ZALAU, care a dispus de 
Chimistul Rm. Vilcea și a ocu
pat primul loc în clasament j 
29—26 cu Chimistul. 20—20 cu Ra
pid București și 28—20 cu C.S.M. 
Sf. Gheorghe. S-a mai calificat 
CHIMISTUL RM. VÎLCEA (41—29 
cu C.S.M. Sf. Gheorghe și 32—27 
cu Rapid). Pe locurile 3 și 4 : 
C.SJd. Sf. Gheorghe (26—25 cu 
Rapid București), respectiv Ra
pid București. (I. POPESCU — 
coresp.).

Seria D (Ploiești). RULMEN
TUL BRASOV a ocupat primul 
loc tn clasament : 19—17 cu Con
fecția București. 25—23 cu C.F.R. 
Craiova și- 13—15 cu Hidrotehnica 
Constanța. A doua calificată : 
CONFECȚIA BUCUREȘTI (34—28 
cu C.F.R. Craiova și 20—20 
cu Hidrotehnica). Pe locurile 3 
șl 4. H'drotehnlca. respectiv 
C.F.R. Craiova (16—22). (O. BAL- 
TEANU — corșsp.).

sector 8.
[V1 ___ _ ma«azine-

hit, 121 176 sau 173.
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ADMIMSTRAJIA DF STAI LOTO-PRO\O^PORT IMORMfAZA CURA BALNEARĂ PROFILACTIC^
0 CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 30 NOIEM
BRIE 1988. Cat. I : 2 variante 25% 
a 32.060 led ; cat. 2 : 5 variante 
25% a 8.914 isi ; cat. 3 : 1 varian
tă 100% a 8.104 lei șl 18 variante 
25% a 2.026 lei ; cat. 4 : 64 50 
variante a 691 lei : cat. 5 : 154,50 
variante a 288 lei ; cat. X : 132.75 
variante a 336 lei : cat Z : 
2.752,00 variante a 100 lei. Ctști- 
gurile de >a lat. 1 jucate pe o 
variantă de 25% au fost obținute 
de Isopescu Adrian din 
Bacău și Radu Nieolae din Mo
roni jud. Dîmbovița.

• Printre acțiunile cu caracter 
aparte, de mare Interes, s-au În
scris si TRAGERILE EXCEPȚIO
NALE PRONOEXPRES. cu suita 
lor de cîsfguri tn bani, autotu
risme șl excursii peste hotare.

ULTIMA tragere de acest fel a 
afliului care se apropie de sflrșit 
va avea loc duminică. 11 decem
brie. De remarcat si o altă im
portantă trăsătură a acestui gen 
de tragere, consttnd In atractiri- 
tatea formulei tehnice : 42 de 
numere extrase, in cadrul a 6 
extrageri (de cite 8 șl. respectiv 
6 numere), eu posibilitatea de a 
se cîștiga și cu NUMAI 3 NU
MERE din 8 extrase, ceea ce 
constituie un mare avantaj și 
tace ca orice TRAGERE EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES să fie 
o ocazie de neocolit. Biletele tn 
valoare de 25 de lei participă la 
toate extragerile, cu șanse de 
reușită la întreaga paletă de cîs- 
tiguri ultima zi de participare 
fiind sîmbătă. 10 decembrie.
• Desigur că trebuie avută tn 

vedere și tragerea obișnuită

PRONOEXPRES de mtine, 
mircurl. 7 decembrie, tragere la 
care NUMAI ASTAZI mai pot 
fi procurate bHete cu numerele 
favorite.

• Dună seria succeselor Înre
gistrate ta ultima oerioadă de 
timp la PRONOSPORT, este de 
prisos a mai Insista asupra a- 
vantajelor de excepție oferite 
partlc'oantllor. astfel că nu ne 
rămtne decit să anunțăm parti
dele înscrise tn concursul de 
duminică. 11 decembrie : 1. As- 
eoli — Cesena : 2. Atalanta — 
Pisa : 3. Bologna — Torino ; 4. 
Fiorentina — Pescara : 5. Verona 
— Napoli : 6. Juventus — Samp- 
doria » 7 Lecce — Lazio ; 8. Mi
lan — Inter : 9. Roma — Como; 
10 Ancona — Catanzaro : 11. Co- 
senza — Licata : 12. Taranto — 
Bari ; 13, Reggtaa — Parma.

VĂ INTERESEAZĂ ȘI
...din moment ce-șl propune să aducă sau să 

mențină, la parametri cit ma! buni capacitate 
funcțională a Întregului organism.

CURA BALNEARĂ PROFILACTICA ACTIVA 
SE ADRESEAZĂ

• Adultului activ • Persoanelor la începutul 
vîrstei a m-a • Sedentarilor * Celor care lu
crează tn condiții de stress șt de mediu poluat 
• Supraponderalilor. • Oamenilor care stau 
mult timp In spatii închise.

OPTATl PENTRU O CURA BALNEARA PRO
FILACTICA ACTIVA ee se poate efectua ta 
stațiunile Felix. Eforie Nord. Mangalia Hercu- 
lane. Călimănesti-Căciulata. Sovata Buziaș Va
tra Dornei. Tusnad Slănic Moldova. Covasna.

Vă veți bucura de Influențele benefice aie 
factorilor naturali de cură.

PE DUMNEAVC
CURA BALNEARA PROFII 

Înseamnă :
• Terapie prin mișcare « 

nasticâ medicală înot, pra 
sportive).
• Proceduri fizicale te 

(saună dușuri scoțiene aft 
alternante).
• Alimentație dljteticâ ct 

tare.
De la oficiile județene dj 

București puteți obține in 
tare, precum și biletele rl 
neară profilactică activă 
stațiunile enumerate si cui 
mestrele I, II și IV ale anul
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Poate că niciodată un derby 
Dinamo — Steaua nu a exer
citat o atracție mai mare asu
pra publicului. Dacă s-ar fi ju
cat pe vremea florilor de cireș, 
stadionul „23 August" ar fi a- 
vut spectatori și în vîrful re
flectoarelor.

Și așa însă, Stadionul Dina
mo a fost arhiplin, mult înainte 
ca norii să se desfacă și să-și 
prăvălească sacii cu fulgi pes
te stogurile vii. Ningea des, ca 
în globurile străvezii ale co
piilor, care își pornesc „ninso
rile" la oea mai mică mișcare. 
Ningea vertical. în șuvoaie sub
țiri, hașurînd chipurile estom
pate ale jucătorilor.

Dar derbyul s-a jucat. Pe un 
teren mai greu decît ne puteam 
închipui. însă nu despre acest 
meci am vrea să scriem acum,

după oe caseta ni l-a redat — 
imagine de neuitat — cu o teh
nică TV atingînd deseori arta, 
tablouri vii pe fundalele copa
cilor desfrunziți.

Sigur că s-ar mai putea scrie 
mult despre driblingurile ușoa
re ca un fulg ale lui Lupu, 
despre eleganța neștirbită a lui 
Belodedici, care juca de parcă 
gazonul ar fi fost imaculat, des
pre Înălțările de pe... trambu
lină ale lui Cămătaru în duel 
cu vechiul său prieten Iovan, 
despre Ilie Dumitrescu, care 
respingea — parcă — ideea că 
se află pe o plapumă de zăpa
dă, încercind să dribleze cu bi
necunoscuta lui „fentă Vanen- 
burg", despre detenta cu totul 
extraordinară a lui Rednic. a- 
mintindu-I pe marele Picchi... 
despre... despre... despre...

In mod sigur, derbyul a avut 
milioane de telespectatori... Do
vadă și faptul că pe un 6tadion 
din țară au fost... 50 de plăti
tori, că pe un altul au fost 200, 
300. 400. Dar, dincolo de aceste 
cifre, există una care sugerea
ză mai bine decit orice adevă
rata dragoste față de club: pe 
Giulești, in ziua marelui derby, 
in ziua in care barometrul 
eoborise spre furtună, iar nin
soarea curgea in valuri, au fost 
4 000 de spectatori, pe care nu 
i-a putut abate nimie. Și poa
te că suferințele celor pa
tru mii la gîndul că „Realul" 
i-a necăjit timp de 90 de mi
nute. dau o dimensiune în plus 
acestui formidabil record al 
dragostei față de o echipă care, 
acum 65 de ani. a ales violetul, 
pentru ca fumul gării să nu În
negrească albul visat.

loon CHIRILÂ

I TERENUL, ADVERSAR Șl ALIAT !

Așa cum începuse partida de 
la Craiova, cu atacuri furibun
de la poarta gălățeană ale ju
cătorilor pregătiți de S. Cîrțu 
și N. Zamfir, era de așteptat 
ca Universitatea să deschidă 
rapid scorul. Acest avînt ofen
siv, cu plecări negîndite la a- 
tac din partea lui Zamfir, Ad. 
Popescu și Săndoi, au lăsat des
coperită defensiva craioveană, 
prilej cum nu se poate mai bun 
pentru Otelul să plece pe con
traatac. Pe acest fond de ha
zard, de o uriașă naivitate a 
fundașilor craioveni, s-a născut 
primul gol al oaspeților, Ralea. 
complet nemarcat, fructificind 
centrarea lui O Popescu. Din 
această primă greșeală. însă, 
craiovenii n-au învățat nimic, 
ei continuînd să iasă nejustifi
cat din dispozitiv. E drept că 
nici șansa nu le-a surîs, ba
lonul întilnind in două rînduri 
bara porții lui Călugăru, la șu
turile expediate de Biță și Gh. 
Popescu. După care, în minu
tul 29, Ralea a plecat de la 
centrul terenului pe „bulevar
dul" craiovoan, și a înscris, ca 
la antrenament, al doilea gol 
al Oțelului. După ce Bîcu a 
reușit să reducă din handicap, 
se părea că studenții din „Bă
nie" vor restabili pînă la pau
ză echilibrul pe tabelă. A venit, 
însă, minutul 40 și Săndoi a

greșit pasa, O. Popescu a in
terceptat balonul, a pătruns și 
l-a învins pentru a treia oară 
pe Crișan.
aceea a 
pauză, 
Geolgău 
neze pe 
zele de „ 
le-a adus decît satisfacția mar
cării unui singur gol prin Gh. 
Pon'scu Cel puțin 6—7 ocazii 
clare au fost irosite în conti
nuare, nepermis de ușor, de că
tre craioveni, iar în cîteva si
tuații limită Călugăru s-a opus 
inspirat unor goluri ca și fă
cute. Oțelul are meritul de a 
fi abordat partida cu o mare 
ambiție, făcînd multă risipă de 
energie pe un teren extrem de 
greu, vrînd parcă să demon
streze că si fără antrenor (I. 
Sdrobiș, din motive necunoscu
te, nu și-a însoțit echipa la 
Craiova, pregătirea jocului fi
ind asigurată de jucătorul N. 
Burcea) este capabilă de sur
prize. Așa cum a fost și aceas
ta de la Craiova, care fără a 
minimaliza meritul jucătorilor 
echipei de la Dunăre, a fost 
facilitată de superficialitatea 
fundașilor craioveni și de ziua 
de excepție a portarului Că
lugării.

Jocul la o poartă, 
lui Călugăru, de după 
cînd experiența lui 
a reușit să-i mai ordo- 
jucătorii craioveni, fa- 
gol înmulțindu-se, nu

ce din marginea careului, cele 
atît de indicate într-o zi de 
iarnă veritabilă. N-a făcut-o 
nici Damaschin II, nici Ciolpo- 
nea. nici Goanță. nici fundașii 
urcați în atac, uneori chiar 
pînă în suprafața de pedeapsă 
adversă. Așa se face că Blid 
n-a avut emoții decît la cele 
cornere ale gazdelor!

Pierzînd un punct. Rapid 
făcut „rocadă" cu F.C. Bihor 
„clasamentul adevărului" (—4 
echipa bucureșteană, —3 cea 
orădeană). Dar drumul pînă în 
final e încă foarte, foarte lung, 
iar._ înghesuiala din clasamen
tul general, de la locul 6 în 
jos, e foarte, foarte mare—

Cînd comentăm surprizele din
1 nostru, de regulă 

' subliniem cauzele care au fă- 
. cut ca echipa gazdă să nu cîș- 

tige meciul. Desigur, atunci cînd 
I e vorba de partide echilibrate, 

între partenere aflate în aceeași 
I zonă a clasamentului, pentru că, 

în astfel de situații, terenul 
propriu cîntărește mult în ba
lanța confruntării. Așa cum a 
fost și disputa de pe stadionul 
Giulești, dintre Rapid și F.C. 

, Bihor, încheiată la egalitate : 
1—1. Nu vom începe, deci, cu 

I motivele care i-au împiedicat pe 
feroviari să cîștige, ci cu 

I meritele formației care a reu- 
I șit să obțină un punct foarte 

prețios pe stadionul de lîngă 
I Podul Grant.

F.C. Bihor (s-a văzut clar 
încă din primele minute) a a- 

Ibordat meciul cu o vigoare ie
șită din comun, a luptat exem
plar pînă la fluierul final și, 

. ceea ce a decis pînă la urmă, 
a aplicat o tactică adecvată pe 

I terenul care numai... teren de 
fotbal n-a fost : s-a strîns ca 
un ,.arici" în preajma porții lui 
Blid, zonă redusă din care a

ICînd come 
campionatul 
Gill'll iniom /->•

I
V.

I
I
I
I
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d spe- 
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le de... 
seu).
tele o-
ocupat, 
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ă. Se- 
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ei. Pri- 
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rajevo, 
și, res- 
inerele 
ocupat 
urma ?

PARTIDA VICTORIA — 
CLUJ-NAPOCA, din ca- 
etapei a 16-a a Diviziei A, 

disputa în ziua de

„U“
drul
se va . _ ______
miercuri 14 decembrie, deoare
ce echipa bucureșteană susține, 
mîine, la Turku manșa a doua, 
cu Palloseura. din Cupa U.E.F.A.

DIVIZIA C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Au
rora Tg. Frumos 2—1 (1—1), C.S.M. 
Bucecea — Zimbrul Șiret 7—2 
(4—0), Constructorul Iași — Stea
ua Minerul Vatra Dome! — nu 
s-a disputat, Metalul Botoșani — 
Metalul Roman 3—1 (2—0), La
minorul Roman — Metalul Ră
dăuți 1—3 (0—0), Foresta Fălti
ceni — FORTUS Iași 2—0 (2—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Avîntul 
Frasin 2—0 (1—0), I.T.A. Celuloza 
P. Neamț — Carpați Gălănești 
2—2 (2—2) — s-a jucat la Ro
man.
• Meciul Aurora Tg. Frumos — 

Metalul Roman din etapa a 
Xl-a (pe teren 1—0) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echi
pei Metalul.

Pe primele locuri In clasament 
după etapa a XV-a, terminarea 
turului: 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 24 p (27—6), 2. Foresta 
Fălticeni 21 p (28—10), 3. Cetatea 
Tg. Neamț 19 p (27—13)... pe ulti
mele locuri : 15. Avîntul 
8 p (27—32), 16. Celuloza 
Neamț S p (11—30).

SERIA A Il-a
Unirea Negrești — Gloria _____

Galați 0—0, Steaua Mecanica Huși
— Viitorul Vaslui 1—2 (1—1),
MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej
— Mecano Sport Galați 1—0 (1—0), 
Textila Buhuși — Partizanul Ba
cău 3—1 (3—1), Mecanica Vaslui
— Minerul Comănești 2—0 (1—0). 
Șantierul Naval Galați — Pe
trolul Moinești 4—0 (1—0), Știin
ța NAVROM Galați — Victoria 
C.F.R. Tecuci 4—0 (3—0), Prole
tarul Bacău — C.S.M. Borzești 
1—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 23 p (38—8), 
Viitorul Vaslui 23 p (42—19), 
MECON Mun. Gh. Gh.-Dej 18 p 
(23—19).., pe ultimele locuri : 14. 
Ș.N. Galați 10 p (15—20), 15. Vic
toria Tecuci 10 p (23—37)... 16.
Mecano Sport Galați 9 p (21—32).

SERIA A ni-a
Petrolul Berea — Olimpia Rm. 

Sărat 0—1 (0—0), Hidrotehnica
Buzău — Autobuzul Voința Odo- 
bești 5—1 (3—1), Foresta Gugești
— C.S. Progresul Brăila 1—0 
(0—0), Petrolul Ianca Brăila — 
Victoria Tăndărei nu s-a disputat. 
A.S.A. Buzău — Granitul Baba-

Frasin 
Piatra

C.F.R.

2.
3.

respins minge după minge, cit 
mai repede posibil și cit mai 
departe cu putință. în afara... 

, ariciului, F.C. Bihor a lăsat 
doar doi jucători : unul foarte 
rapid — Georgescu, altul foarte 
tehnic — Mujnai, ambii pen
tru... continuări pe cont pro- 

. priu. Cel de al doilea a și reu
șit golul care a apropiat echi
pa oaspete de remiza atît de 
mult visată. F.C. Bihor, ajutată 
și de terenul acoperit cu un 
strat de zăpadă moale, a jucat 
exact așa cum o impuneau con
dițiile. Ceea ce n-a făcut Ra
pidul, puține fiind — de exem
plu — șuturile foarte puterni-

Gheorghe NERTEA
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SUCCESUL CERE Șl ALTCEVA

DECÎT SIMPLA ANGAJARE ÎN JOC

Laurențiu DUMITRESCU

Numai fotbal nu s-a putut juca pe un teren așa cum este cel din 
imaginea alăturată, faza fiind din meciul Rapid — F.C. Bihor, 

1—1. 1 Foto: Eduard ENEA

Cu certitudine, starea timpu
lui și a terenului au influențat 
negativ, ca mai peste tot, jo
cul celor două echipe care s-au 
întilnit. sîmbătă. la Pitești. Ex
celentul (in condiții normale) 
gazon de pe stadionul din Tri- 
vale a luat o cantitate de apă 
pe metru pătrat cu mult * peste 
cota posibilităților ’ " *■
ție In asemenea 
disputa nu putea 
n-a fost altfel — 
mare angajament, 
cu un adversar la puterea a 
treia. Sigur, mult mai dificil a 
fost să construiești, echipa obli
gată în primul rînd la această 
atitudine ofensivă fiind cea lo
cală, țintind victoria și numai 
victoria. Argeșenii au și încer
cat un start în forță. O rapidă 
deschidere a scorului ar fi 
creat, firește, premise pentru 
o altă abordare a jocului, evi- 
tînd previzibila „închidere" pe 
care sibienii au consolidat-o 
o dată cu trecerea timpului. Dar, 
mai întîi, imprecizia și 
au lăsat imobilă tabela 
caj în dreptul cifrelor 
O imobilitate rămasă

de absorb- 
cir cum stanțe, 
fi — și nici 
decit una de 
dacă vreți,

pripeala 
de mar- 
de scor, 
pînă *n

final, cum știți, cu toate varian
tele înoercate pentru a comba
te tactica „șahului etern" adop
tat de oaspeți, care au men
ținut, totuși, din primele minu
te, un „pion" avansat (C. Zam
fir) pentru o eventuală... trans
formare, gata. în vreo trei rîn
duri, să reușească (!). Dacă F.C. 
Argeș n-a schimbat rezultatul. . ... - Pe

as-
_____ _ _____ _____ ex

cepție (parțială) — Bănuță. E- 
duard s-a complicat nu o dată, 
„cărînd" baloanele, iar C. Pa
nă s-a arătat preocupat mai 
mult de faulturi decît de nece
sara contribuție la construcție. 
In față, doar Vlădoiu s-a „bă
tut" pînă în ultimul minut. în 
timp ce toti ceilalți s-au ..prins" 
prea repede în plasa apărării 
sibiene. Cum nici „ochiurile 
rupte" n-au fost prompt străbă
tute, oaspeții au rezistat p’nă 
la urmă într-un meci început 
pe un „teren la limita practica
bilului" și încheiat parcă la 
timp, cînd Jocul se ducea din
colo de... limitele fotbalului.

faptul trebuie pus însă și 
seama randamentului sub 
teptări al liniei mediane:

George ROTARU

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A
dag 2—1 (0—0), Progresul 
Isaccea — Laminorul Brăila 2—0 
(1—0), Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea - Ar- 
rubium Măcin 2—0 (2—0), Celu
loza Adjud — Chimia Buzău 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 26 p (32—4), 2. C.S. 
Progresul Brăila 20 p (31—16), 3. 
Autobuzul Odobeștl 18 p (17—25)... 
pe ultimele locuri: 15. Granitul 
Babadag 10 p (14—29). 16. Lami
norul Brăila 8 p (16—33).

SERIA A IV-a
CONPREF Constanța — Unirea 

Slobozia 0—2 (0—1), Petrolul 
Băicoi — Voința I.C.S. Medgidia 
3—1 (3—0). ISCIP ulmeni — vic
toria Lehllu 1—1 (0—1), Montana 
Sinaia — ș.N. Oltenița 4—1 (3—0), 
Olimpia Slobozia — Portul Con
stanța 2—0 (1—0). Victoria Flo- 
rești — Unirea Cîmpina 0—0. Pro
gresul C.S.Ș. Medgidia — Unirea 
Urziceni 3—0 — neprezentare, Vi
itorul Chirnogi — Victoria Mun
tenii Buzău 3—0, Victoria fiind 
suspendată.
• Meciul Victoria Muntenii Bu

zău — Olimpia Slobozia, din eta
pa a Xll-a. a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei Olimpia.

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 25 p (37—7), 2. Pro
gresul Medgidia 23 p (37—15), 3. 
Montana Sinaia 22 p (41—14)... pe 
ultimele locuri: 15. Viitorul Chir
nogi 9 p (17—48), 16. Victoria 
Muntenii Buzău 2 p (9—54).

SERIA A V-a
Dunăreană GINAU Giurgiu — 

Autobuzul București 1—0 (0—0),
Metalul București — Petrolul 
Roata de Jos 2—0 (1—0), ROVA 
Roșiori — F.C.M. Victoria Giur
giu 1—0 (1—0), MECON Bucu
rești — Danubiana București 0—2 
(0—1), Automatica București — 
Petrolul Poieni 9—1 (5—1), Unirea 
Alexandria — Viscofil București 
4—1 (2—0), A.S.I.C. București —
C.F.R.-B.T.A. București 3—0 (0—0), 
I.M.G. București — Chimia Tr. 
Măgurele 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 22 p (33—12), 2. 
Autobuzul București 20 p (29—19), 
3. F.C.M. Giurgiu 20 p (23—7)... 
pe ultimele locuri: 15. Petrolul 
Roata de Jos 9 p (21—31), 16. Pe
trolul Poieni 1 p (5—72).

„ACTULUI ÎNTÎI
SERIA A Vl-a

Tehnometal București — 
nica Fină București 0—1 
Progresul Energia București — 
IUPS Chitila 2—1 (1—0), Metalul 
Filipești — Avicola Crevedia 
3—2 (2—1), Electrica Titu — E-
lectrica Fieni 1—0 (0—0), Minerul 
șotînga — Forestierul Băbeni 2—0 
(1—0), A.S.A. Chimia Brazi Plo
iești — Unirea Pitești 4—1 (2—1), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Muscelul Cîmpulung 3—0 (0—0).
Cimentul Fieni — Minerul Fili
pești 4—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 25 p 
(25—7), 2. Chimia Brazi 19 p 
(25—12), 3. Progresul București 
16 p (26—16) — penalizată cu 3 p, 
4. Metalul Filipești 16 p (27—19)... 
pe ultimele locuri: 15. Electrica 
Fieni 10 p (15—25). 16. Forestierul 
Băbeni 10 p (17—33).

SERIA A Vil-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Petrolul Stoina 4—0 (0—0), Dacia 
Cozia Călimănești — Minerul 
Mătăsarl 4—1 (3—0). Dierna Or
șova — Viitorul C.S.Ș. Drăgă- 
șani 0—0, Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Sev. — Progresul Co
rabia 0—2 (0—1), Mecanizatorul 
Simian — Constructorul Șoimii 
Craiova 1—0 (0—0), Petrolul Ti- 
cleni — Sportul Muncitoresc Dră- 
gănești Olt 6—2 (2—0), Progresul 
Băilești — I.O.B. Balș 
Metalurgistul Sadu 
Stoicănesti 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 
STRUCTORUL T.C.I.
20 p (32—9). 2. Dacia Călimănești 
19 p (25—17). 3. Progresul Cora
bia 17 p (23—15). 4. Viitorul Dră- 
găsani 17 n (20—14)... pe ultimele 
locuri : 14. Termoconstructorul
Drobeta Tr. Sev. 12 p (20—32), 
15; Recolta Stoicănești 12 p (19— 
34). 16. Minerul Mătăsarl 11 p
(16—33).

SERIA A VIII-a
Vagonul Arad — A.S. Sînmarti- 

nul Sîrbesc 6—2 (4—0). Petrolul 
Arad — Minerul Anina 3—1 (0—0), 
U.M. Timișoara — Automecanica 
Reșița 1—0 (0—0), C.S.M. Lugoj
— C.F.R. Victoria Caransebeș 4—0 
(0—0), Strungul Chișineu Criș — 
Motorul I.M.Â. Arad 3—1 (2—0),
C.S.M. Caransebeș — Minerul 
Oravița 4—1 (3—0), Unirea Sîn-

Meca- 
(0-0),

1-1 (0-1),
— Recolta

1. CON- 
CRAIOVA

nicolau — Energia Auto Timi
șoara 2—0 (1—0), Unirea Tomna
tic — Minerul Moldova Nouă 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 26 p (53—23), 2.
C.S.M. Lugoj 20 p (37—15), 3. Mi
nerul Moldova Nouă 16 p (30—16), 
4. Minerul Anina 16 p (27—23)... 
pe ultimele locuri: 15. C.F.R.
Caransebeș 10 p (12—47). 16 Mi
nerul Ora vița 8 p (19—36).

SERIA A IX-a
Carpați Mîrșa — Mureșul Ex

plorări Deva 0—1 (0—0). Metalur
gistul Cuglr — Minerul Lupeni 
2—0 (2—0). Aurul Brad — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 6—0 (3—0), C.F.R. 
Simeria — Șoimii Lipova 1—0 
(0—0). Minerul Știința Vulcan — 
Energia Săsciori 3—0 (3—0), Tex
tila Cisnădie — Retezatul Hațeg 
8—3 (4—1), I.P.A. Sibiu — Car
pați Agnita 3—0 (1—0). Automeca- 
nica Mediaș — Metalul Aiud 0—3, 
Automecanica fiind suspendată.

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 25 p (31—6), 2. Me
talurgistul Cugir 23 p (25—11), 3. 
Aurul Brad 18 p (39—16)... pe ul
timele locuri: 14. Retezatul Hațeg 
11 p (20—29), 15. Automecanica
Mediaș 11 p (18—32), 16. Carpați 
Agnita 11 p (22—37).

SERIA A X-a
Carpați Covasna — IMASA Sf. 

Gheorghe 1—3 (0—1), Viitorul
Gheorgheni — Precizia Săcele 
2—2 (2—2i. Electro Sf. Gheorghe 
— Carnati Brașov 2—0 (1—0). Mi
nerul Bălan — Metalul Tg. Se
cuiesc 0—0. Cimentul Hoghi? — 
Rapid Miercurea Ciuc 0—0 Nitra- 
monia Făgăraș — Progresul O- 
dorhel 2—3 n—2). Metalul Sighi
șoara — Minerul Baraolt 3—1 
(1—0). Unirea Cri^tur — Relonul 
Săvin-^sti 2—0 (1—0).

Pe nrlmele locuri: 
SF. GHEORGHE 24 p 
Electro Sf. Gheorghe 20 
3. Viitorul Gheorgheni
15)... r»e ultimele locuri: 15. Car- 
pati Covasna 10 p (12—35). 16. 
Cimentul Hoghiz 7 p (14—48).

SERIA A XI-a
C.U.G. Cluj-Napoca — Minerul 

Sărmășag 2—1 (0—1), Metaloteh-
nica Tg. Mureș — Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii 1—0 (1—0), 
Mureșul Luduș — Oțelul Reghin

• Laureatele turului — in 
cele 12 serii : Minerul 
Gura Humorului, Gloria 
C.F.R. Galați, Olimpia Rm, 
Sârat, Unirea Slobozia, 
C.S.M. Unirea Alexandria, 
Mecanica Fină București, 
Constructorul T.C.I. Craio
va, Vagonul Arad, Mure
șul Explorări Deva, IMASA 
Sf. Gheorghe, Minerul 
Sărmășag și Someșul Satu 

Mare
(2—8), Laminorul Victoria 

— IZOMAT șimleul Sli

1. IMASA 
(31-»), 2. 
o (18—11), 
18 o (32—

4— 0
Zalău 
vaniei 2—1 (1—0). Olimpia Gherla — ........................ _ - . _
(1—0). ___ .
mia Năsăud 1—0 (9—0) 
Ursu Sovata 
clean ?—o (0—0). Metalul Reghin
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
2—2 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL SÂRMASAG 19 p (22—9), 2. 
Mureșul Luduș 19 p (20—10). 3. 
C.F.R. Cluj-Napoca 18 p (29—15)... 
pe ultimele locuri: 15. Metalul 
Reghin 12 p (18—24). 16. Lamino
rul Bedean 10 p (15—30).

SERIA A Xll-a
Someșul Satu Mare — Oțelul 

Oraș dr. Petru Groza 3—0 (1—0), 
Minerul Baia Sprie — Minerul 
Bor^a 1—0 (9—0). Oașul Negrești
— Minerul Suncuiuș 5—0 (1—0), 
Minerul Băita — Bradul Viseu
5— 3 (?—. Victoria Cărei — Vo
ința Oradea 3—1 (1—0). înfrăți
rea Oradea — Gloria Beius 4—2 
(1—0). Minerul Turț — Chimia 
Tăsnad 3—0 (1—0), CUPROM
Baia Mare — C.I.L. Sighet 3—0 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. SOMESUL 
SATU MARE 22 p (37—12), 2. Oa
șul Negrești 17 p (34—28), 3. Mi
nerul Baia Sprip 16 p (29—19). 4. 
înfrățirea Oradea 16 p (22—21)... 
pe ultimele locuri: 14. Voința O- 
radea 12 p (19—20). 15. Minerul 
Suncuiuș 12 p (19—29), 16. Chimia 
Tăsnad 12 p (13—26).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

Sticla Arieșul Turda 1—0 
Mecanica Bistrița — Chi- 
------- Lacul

Laminorul Be-



La Arad, la Intilnirea da haltere-junior!

ROMÂNIA - POLONIA 7-3
ARAD, 5 (prin telefon). în 

Sala Sporturilor clin localitate, 
în fața unui numeros public și 
într-o ambianță dintre cele mai 
plăcute, a avut loc cea de-a 
15-a întîlnire internațională de 
haltere a reprezentativelor de 
juniori ale României și Polo
niei. La capătul unor întreceri 
viu disputate au ciștigat tinerii 
noștri sport vi. la un scor con
fortabil. 7—3.

Punctul de atracție al între
cerii l-a constituit pentru spec
tatori prezența tn echipa Româ
niei a patru sportivi din Arad, 
Adrian Mateaș și Dan Morar, 
de la Vagonul (antrenor Gheor- 
ghe Biriș) Florin Spetcu și 
Gheorghe Viragos de la Strun
gul (antrenor Ion Gavasliuc). 
Cu mult interes a fost aștepta
tă și evoluția polonezului Da
riusz Osucb campionul euro
pean și mondial al juniorilor 
din acest an de la Atena, la 
categoria 100 kg. Dar tn prim- 
planul întrecetii avea să fie. în 
cele din urmă blstrițeanul Ti- 
beriu Karatfa, care a stabilit 
tn cadrul categoriei 825 kg trei 
noi recorduri naționale, la ju
niori mici : 150 kg la _smuls*. 
190 kg la „aruncat” si 340 kg 
la „total”. Dacă avem tn vedere 
că acest foarte tînăr sportiv, 
născut In 1970. a stabilit in ca
drul ultimelor cinci concursuri 
la care a participat tot atitea 
noi recorduri naționale, putem 
conchide că ne aflăm, fără doar 
și poate tn fata unul autentic 
performer despre a cărui teh
nică, Mihai Constantinescu. an
trenorul lotului de juniori, a 
tfirmat că p.vat.* fi trăit isnbo- 
aătâtiti. ceea ce va urca, fi
rește. și mai rr.ult recordurile 
pe care le deține. O excelentă 
evoluție a avut si Adriaa Ma

PARTIDA DE
IVroart «t oaa ■* 

in privința timpului probaMi 
și. la întrebarea lai Danie* 
Neaga — austru! eseului de la 
25 noiembrie — „cam e vremea 
la Cardiffputem răspunde 
că. din cile am aflat ieri dm 
capitala britani-*. cerul e În
chis. plouă ta risussp. iar tem
peratura n» a cobortt sub zero 
grade. Jsdifrrrat insă care var 
fi (latele conc-ete ale Jocului — 
spune Flori ă Murariu. căpita
nul echipe. — importantă ră- 
mtae menținerea forței grăme
zii. demonstrată in compania 
lui Rodriguez și coechipierilor 
săi. Iar cu un plus de atenție 
in toate momentele Jocului pu
tem, rint convins, să facem o 
figură cel puțin ia fel de fru
moasă ca acum nouă ani, pe 
același Arms Park".

Doar el, Murariu, dintre com- 
ponenții lotului de acum, a fă
cut parte din formația de a- 
tunci. Alături de acest longeviv 
rugbyst (de 64 de ori în repre
zentativă), astăzi în vtrstă de 
33 de ani, selecționabilii actuali 

PE GHEAȚĂ $1 PE ZĂPADĂ

teaș. care a doborît cel mai 
vechi record al juniorilor, la 
„smuls”, unde a ridicat o bară 
în greutate de 167,5 kg (v.r. 
165 kg care i aparținea din 
1981 lui Mihai Liviu). Același 
sportiv reușește, la „aruncat”, 
să egaleze recordul de 202,5 kg 
(după ce a ratat cele două în
cercări. la 190 și 197,5 kg !>. 
ceea ce înseamnă că, la totalul 
celor două stiluri, a stabilit un 
nou record national la juniori 
mari. De remarcat că Mateaș 
a realizat aceste două noi re
corduri în cadrul categoriei 110 
kg. o categorie superioară celei 
in care evoluează in mod obiș
nuit în ceea ce-1 privește pe 
polonezul Dariusz Osuch. ad
versarul lui Mateaș. acesta a 
ciștigat concursul la „aruncat*, 
cu 205 kg si la total (370 kg' 
a încerca, un nou record al 
Poloniei la 211 kg. dar a ratat.

Iată rezultatele pe categorii: 
52 kg Bria ffir* (R) 195 kg
Tadeusz Bibrn (P) 180 kg ;
56 kg Aud Sirbn <Rl 2325 kg. 
Rafael Ce- k (P) 205 kg ; 69 kg: 
Fiorin Spet.» 245 kg. Ma
rek Gorxelniar ’P) 705 kg ; 
575 kg Daa Morar (R) 2X25 
kg. Jerzv Ba-acz (Pi 2923 kg : 
75 kg Daniel Bozangia (K) 
declarat învt- câtor liră adver
sar ; 825 kg : TI beri a Karafta 
(R) 3*0 k* Marek Levx-jki 0* 
130 la sn uH* — abandoe . 9C 
kg : Ia*ei Mica <R) XS kg. Da
rina SBw* (P) 319 kg J 19* kg: 
Aleksaadr Oteriaski (P) 339 kg 
Ștefan Via" (R) 305 kg : 119 kg- 
Daria» Osucb (P) 379 kg. A- 
drian Mateaș (R) 357 $ kg; A109 
kg : Miroslaw Kryik (?) 319 kg. 
Gh. Viragos <R) — după 139 kg 
la „smuls 1 aba-do-st.

LA CARDIFF
slat din iierile Uu
au. ■wș* -a. «zid espe- 
rșrațâ : ASrxaaăr* tHv‘> ira — 
39 ani 4 29 de jocuri -A”. 
Adria Lac* — 29 ai șt $3

am B 19 A Majoritatea o for
mează iraă mas Unerii j*c*- 

. tort. t-re-pi-: c* cei Ar 25 de 
am — Gria igsaL Ghearghe 
Leale. Mareei T vedre. NScvLee 
titra tas. te Ma*. coev-ubd 
ca „grupa! 23 — Daniel Nen
ea. Traian Oroiaa. George De
mit rest u. Nicolae Fulina. apoi 
cu Sandu Ciorăscu, loan Doja, 
George Sava, Daniel Boldor, 
Ștefan Cbirilă, loan Rațiu, Ma
rian Moțoc, tn vlrstă de 22, 21 
sau chiar 20 de ani. „Meciul de 
la Cardiff e o șansă mare pen
tru noi, pentru o generație în
treagă”. susține Dumitrescu, iar 
primul care îl aprobă e chiar 
colegul lui, din inima grămezii. 
Leonte. Toți ceilalți cred, la 
rîndu-Ie, în această șansă. Și 
cum promit să se tată pentru 
ea, putem aștepta cu încre
dere... De pe acum, lotului 
care se deplasează rr.iine spre 
Cardiff — mult, mult succes’

In „Cupa Europei* 1 2 3*, la Sarajevo

lelalte meciuri dan campionatul 
Spaniei : Osasuna — Elche 1—1, 
Gljon — Espanol 2—1, Real So- 
ciedad — Malaga 2—2, Betis — 
Cadiz 1—1, Zaragoza — F.C. Se
villa 0—9, Valladolid — Bilbao
1— 0. F.C. Barcelona — Logrones
2— 1. Murcia — Vigo 1—2, Valen
cia — Oviedo 0—1 (ta et. 13-a 
Barcelona a ciștigat la vlgo cu
3— 01, lar Real Madrid a terminat 
la egalitate, 1—1 cu F.C. Sevilla, 
ta deplasare). în clasament, pe 
primele loouri sint F.C, Barce
lona șl Beai Madrid cu cite 33 
p. urmate de F.C. Sevilla (unde 
joacă Dasaev) cu 18 p.

ÎN ETAPA a 15-a din Anglia « 
Arsenal — Liverpool 1—1, Aston 
Villa — Norwich 3—1. Everton
— Tottenham I—0, Luton — New
castle 0—0. Manchester United — 
Charlton 3—0. Millwal — West Ham 
0—I. Nottingham — Middlesbrough 
3—3. Q. P. Rangers — Coventry 
3—I, Sheffield United — Derby
1— U Wimbledon — Southampton
2— I. Conduce Norwich cu 29 p 
(IS j). Arsenal 27 p (14 j), 
Liverpool 24 p (15 j).

REZULTATE Înregistrate ta e- 
tapa a 15-a a campionatului Bul
gariei : Spartak — Sredeț Sofia 
8—2. Etăr Tîrnovo — Sliven
3— t. Dunav Ruse — Trakia Plov
div 1—B. Vitoșa Sofia — Cemo 
More Varna 1—1., Lokomotiv 
Plovd-.v — Beroe Stara Zagora 
1—4 ; Mtaior Pernik — Pirtn 
Blagoevgrad 1—2, Botev Vrața
— Lokomotiv Goma Oreahovita 
®—fl. Slavia Sofia — Lokomotiv 
Sofia 3—1. în clasament continăă 
să conduc» Sredeț — 36 p, urma
tă de Etir Tîrnovo șl Trakia 
Plovdiv cu cite 19 p.

MECIURILE ta etapa a ll^a a 
campionatului Greciei : Levadla- 
kos — PA.O.K. 2—1. Larissa — 
A.E.K. 9—1, Heraklis — Olym- 
ptakos Voios 2—0, O.F.I. Creta
— Panathlnalkos 2—1, Olympla- 
kos Plrflu — Doxa 1—1. Apollon
— Diagoras 1—2, Aris Salonic — 
Kalamaria 3—0, Ethnlkos — Pa- 
nionlos 1—1. Clasament : I. Hera- 
klis — 16 p. 2. A.E.K. — 16 p,
3. P.A.O.K. 15 p.

30BERI! ROMÂNI. PE
Pe pîrtia olimpică de la Sa

rajevo s-a desfășurat un impor
tant concurs internațional de 
bob, contind pentru „Cupa Eu
ropei-. care a constat din două 
manșe pentru echipaje de 2 
persoa-e. Pe primul loc s-a 
clasat echipajul Elveția II (S. 
Marty — tV. Striskler), cu 
1:46.68 iar echipajele țării 

] noastre au ocupat locurile 5 
; (M. Ene — I.. HodoS 1:48.96) șl 

8 (Cr. Nițu — D. Scurtu 
1:49.361. Au luat startul 13 e- 
c: paje din Anglia. Elveția, Ita

lia, Iugoslavia și România ; cele 
I două echipaje care au repre- 
I rentat Anglia s-au răsturnat șl 

au abandonat.
In legătură cu acest concurs, 

antrenorul Ion Duminice! ne-a 
relatat următoarele : „A fost o

• FINAL IN „CUPA CUPELOR" DIN AFRICA • CAMPIONATE: - 
Mi-pco - in/in.gotoare in deplasare: s-a încheiat prima jumătate
□ -: ererj in R.D. Germană; F.C. Barcelona și Real Madrid in
: _-:e sase scoruri egale în R.F.G. ; Arsenal n-a putut trece de

L .e.-pool; Sredeț conduce, in continuare, autoritar

FOTBAL
II meridiane

CtșnGATOAREA „Cupei Cu- 
peOr” ea Africa este ta acest 
î- —--Ța tunisiană C. A. Bi- 
zerta care, in returul finalei cu 
fprmz'.ta nigerian» Rangers Bes. 
a cișt ga» cu 1—8 (ta tur scorul 
fusese egal : 8—8).

ETAPA a E-a din campionatul 
FraBțd : Paris St. Germain — 
Canea 1—9. msa — Strasbourg 
I—41 Soenaux — Marsilia 8—0 
Auxerre — Leas 1—4. Caen — 
Metz 8—8. UCe — Monaoo 2—4, 
St. Bienne — Racing Matra Pa
ris a—Z. Toulouse — Laval 9—9. 
Montpelier — Bordeaux 2—2. 
Totaioo — Nantes 1—a. în clasa
ment conduce Parts St. Germain 
■ p. armat» de Auxerre cu 
0 3 SI Marsilia M p.

a dMpu» M Berlin, de UnCon co 
S—are »r-ura J4 5 $1 esse ur
mat» 4e L»k«»atii ■ LHpaic.

n.TTM-% *--apâ a tarulu! cam-
^oaatulLii K-D. Germane a coe-

303 forma bună a is
Dreada. care

eoâd-aee *3 ctammeat. Ea

INAINTEA MAXiȘEI A DOUA

prea se potrivește cu xa de La 
Turku...

Fotbaliști: români sint con- 
știenți. e cert, că pe lingă re
plica unui adversar redutabil 
vor avea de înfruntat aid $1 
ai te obstacole, intre care starea 
suprafeței de joc. Prevenițl, in
să. e: sint deciși să lupte din 
răsputeri, ambițioși și uniți, 
pentru a ie surmonta pe toate 
și a realiza un scor care să le 
aducă mult dorita calificare. 
Opinăm că nu va fi ușor. Dar

sat olandeza Yvonne van Genntp 
— 3 3 3 83.

LOCURILE 5 Șl 8
competiție foarte utilă în per
spectiva participării la Campio
natele Mondiale de juniori, de 
anul viitor. Pîrtia a fost difi
cilă. dovadă fiind faptul că mai 
multe echipaje s-au răsturnat 
la antrenamente sau în timpul 
concursului. Sportivii români au 
beneficiat de șase coborîri de 
antrenament, in două zile. 
Printre participanți s-a aflat 
(ca pilot) și M. Sciorpaes, fiul 
celebrului S. Sciorpaes (fost e- 
chipier al multiplului campion 
mondial E. Monti), acum repu
tat constructor de boburi. Echi
pajul M. Sciorpaes — E. Pollas- 
tro a ocupa' locul 6 în 1:49,01. 
Mai menționez că echipajele 
noastre au obținut cei mai buni 
timpi la start". (D. St.).

18 p șl Dynamo Berlin (campi
oana din acest an) — 15 p 1 Alte 
rezultate : Cottbus — Kart Marx 
Stadt 3—1, Jena — Lokomotive 
Leipzig 0—1 Hansa Rostock — 
Dynamo Berlin 1—0, Aue — 
Brandenburg 2—3. Erfurt — Mag
deburg 1—1. Meciul Halle — 
Zwickau a tost amtnat.

FOARTE MULTE scoruri egale 
ta etapa a 17-a în R.F. Germa
nia (au mal puțin de I!) : Kai
serslautern — Leverkusen 8—0. 
Karlsruhe — Dortmund 8—0. Bo
chum — Bayern Milnchen 8—0, 
Uerdtagen — st. Pauli »-«, v.f.B. 
Stuttgart — Bremen 3—3. Nilrn- 
berg — Kickers Stuttgart 3—3. 
Alte rezultate : K3ta — Man
nheim 1—0, Frankfurt — Hannover 
!—8. Hamburger S.V. — M6n- 
chengtadbach — amtnat. în cla
sament : Bayern Mdnchea N p. 
BroBea 33 p. KSt* 33 p. VJ.B. 
Stuttgart 3! p.

DUPA drrtjyul Rea! Madrid — 
AUettco Madrid (3—1). desfășurat 
stmbălă. la etapa a 14-a. du- 
mtnlrd »-a* n-sttsurat ce- 

va 5 pe «iephn posibil, sent:, 
men; mtăr.t de faptul că toți 
oet 19 jucători deplasați aid. 
In treed lot. se arată botărit să 
apere avantajul de un goi luat 
dm mee. „ tur. fimd conectați 
Intru totul, piaâ La ultima fibră, 
la „p za” și la miza tnfilnirii. 
O tatilnlce care, nu spunem 
nici o noutate, poate Însemna 
pentru Victoria București trans
formarea unui nume tntr-un 
renume de anvergură conti
nentală.

In cursul zilei de mîtae (n.r. 
azi) urmează să sosească la 
Turku brigada de arbitri din 
Olanda și delegatul U.E.F.A. 
vest-germanul Johannes Ba'ka. 
Atît pentru azi, vom reveni.

„Turneul Campionilor"

LENOL - BfCKER, h fIMLÂ
NEW YORK, 5 (Agerpres). — 

Finala „Turneului Campionilor" 
la tenis se va desfășura, la „Ma
dison Square Garden” din New 
York Intre jucătorul cehoslovac 
Ivan Lendl și vest-germanul Bo
ris Becker, tn semifinale, Lendl
l-a  întrecut cu 6—3, 7—6 pe sue
dezul ștefan Edberg, tar Becker 
a dispus cu 7—6, 7—6 de elveția
nul Jakob Htasek.

★
„Turneul Campionilor” la te

nis masculin, pentru proba de 
dublu, se va disputa tn perioada 
7—11 decembrie. în „Albert 
Halt” din Londra. Cele opt pe
rechi calificate pentru această 
competiție au fost repartizate tn 
două grupe după cum urmează: 
Grupa I : Ken Flach — Robert 
Seguso. Sergio Casat — Emilio 
Sanchez Vicario. Jorge Lozano — 
Todd Wltsken și Kelly Everden
— Johan Krlek ; Grupa a Il-a : 
John Fitzgerald — Anders Jar- 
ryd. Rick Leach — Jim Pugh, 
Piet Aldrich — Danie Visser Ș1 
Marty Davis — Brad Drewett.

★
La Melbourne au început între

cerile competiției feminine dotate 
cu „Cupa Federației” Iată re
zultatele înregistrate tn prima 
zi : U.R.S.S. — iugoslavia 3—o, 
Luxemburg — Taiwan 2—1 : Bul- 
ria — Filipice 3—0, R.P. Chineză
— Malta 2—1.

SCHI
t’roba masculină de 10 km din 

cadrul concursului internațional 
de schi fond de la Tauplitz 
(Austria) a revenit lui' Uwe Bel- 
imann (R.D. Germană), cronome
trat in 28 32.62.

Concursul international de să
rituri cu schlurlle de la Thunder 
Bay (Canada), prima probă a 
„Cupei Mondiale" tn această dis
ciplină. a fost ciștigat de spor
tivul vest-german Dieter Thoma, 
cu 221.6 puncte (sărituri de 
88.5 m șl 90 m). Pe locurile ur
mătoare s-au situat finlandezi! 
Risto Laakonen — 218 puncte șl 
Matti Nykaenen — 216.8 puncte.

ATLETISM • Maratonul de la 
Fukuoka (Japonia) a fost ctș- 
ttgat de atletul nipon Toshihiro 
SWbutani, cronometrat pe 42,105 
km cu timpul de 2h îi.-M. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Belan yenii Benslmo (Etiopia) — 
2h 11S» și sovieticul Ravil Ka- 
Șaoov — 2h 11:19.

baschet • Turneul final al 
Campionatului European mascu
lin din anul 1989 se va desfășura 
la Zagreb, tn perioada 20—25 iu
nie, a hotărît comitetul director 
al Federației Internationale de 
baschet amator (FIBA). Aeela.și 
organism a precizat că tragerea 
la sorți a grupelor acestei com
petiții va avea loc la 28 decem
brie la Zagreb.

BOX • tntr-un med disputat 
■ Liverpool, selecționata Angliei

PATINAJ
La Campionatele Mondiale de 

patinaj artistic pentru juniori, 
de la Zagreb, proba feminină a 
fost ciștlgată de sportiva ameri
cană Jessica Mills, urmată de 
Yunko Yaginuma (Japonia), Su
rya Bonaly (Franța), Tanya 
Krienke (R. D. Germană). Pa
tricia Wirth (R.F. Germania). 
Jennifer Lang (S.U.A.) etc.

Cursa de SOO m din cadru! 
concurs’!Iu! feminin de pattnaj 
viteză de la GrSnlngen (Olanda), 
conttad pentru „Cupa Mondială*, 
a revenit sportivei Christa La
ding din R-D. Germană, tn 42,10. 
La i SOO m pe primul loc s-a c'_a-

PE SCURT • PE SCURT
a dispus eu 18—C de reprezen
tativa R. ?. Germania.

CICLISM • Cursa de șase zlie 
de la Zurich s-a încheiat cu vic
toria cuplului elvețian Daniei 
Gislger Joerg Muller, urmat la 
două tururi de italienii Adriano 
Baffl. Pierangelo Biancoletto și. 
la trei tururi, de Urs Freuler 
(Elveția) — Roman Hermann 
(Liechtenstein).

haltere e întrecerile cate
goriei 56 kg din cadrul celei de-a 
doua ediții a Campionatelor 
Mondiale feminine, competiție ce 
se desfășoară la Jakarta, au fost 
etstlgate de sportiva chineză Ma 
Na, cu un total de 180 kg (79 
kg + 105 kg — nou record mon- 
dtaD.

HOCHEI
tn continuarea turneului pe 

care U întreprinde in Elveția, 
selecționata U.R.S.S. a tatîlnlt. la 
Geneva, reprezentativa țării gaz
dă. pe care a intrecut-o cu sco
rul de 7—9 n-«. 3—0, 3—0). In 
primul mecL victoria revenise, 
de aserr.er.ea hocheiștilor sovie
tici, eu scorul de 4—1.

In localitatea vesi-germană 
Geretsried s-a disputat primul 
meci Internațional feminin de 
hochei pe gheață tijtre selecțio
natele R.F Germania șl Suediei. 
Victoria a revenit cu scorul de 
4—5 (1—2, 1—1. 4—3) sportivelor 
ruedeze.

handbal • Turneul mascu
lin de la Tbilisi s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S., 
care tn meciul decisiv a Întrecut 
cu 22—21 (12—9) selecționata R.F. 
Germania. • Rezultate înregis
trate tn ziua a doua a turneu
lui masculin de la Basel t Elve
ția — Norvegia 24—20. Danemar
ca — Franța 22—13.

POLO • tn med tur al fina
lei „Cupei Cupelor”, la Bu
dapesta. formația locală Sparta- 
kus a terminat la egalitate : 9—9 
(0—L 4—3. 3—3. 2—2) cu echipa 
italiană Arezano.

RUGBY o Localitatea italiană 
Aquila a găzduit meciul amical 
dintre selecționatele secunde ale 
Railed și Scoției. Victoria a re
venit rugbyșttlor scoțieni cu 
»6—3 (15—0).

O EXPLICAȚIE
Noul sezon fotbalistic a început — șl a continuat — ta Por- 

tcgaBa, ca de ob’.cel, sub semnul „invaziei” jucătorilor străini, 
îndeobște brazilieni. A mal atras insă atenția șl un alt eveni
ment : „renașterea” unor Idoli de altădată, reveniți pe cit de 
surprinzător, pe atît de ferm ta prim-planul întrecerii, unul 
dintre aceștia se numește — ați ghicit T — Fernando Chalana. 
Multă vreme dispărut din aria performanței, neadaptat tn 
Franța (la Bordeaux) și adesea aeddentat, Chalana. s-a reîn
tors la Benfica (sub culorile căreia l-am văzut ta meciul de 
la București cu Steaua, dar numai ctteva minute) pentru a-șl 
face, eu răbdare, o reintrare triumfală și ta echipa națională, 
după 4 ani 1 în „amicalul” Suedia — Portugalia de la Stoc
kholm. 0—0 tn octombrie, el a fost socotit cel mal bun jucă
tor lusitan I

AI doilea „come-back", parcă șl mal spectaculos. 1 se da
torează lui Rut Jordan, pe care toată lumea îl credea. Ia 38 
de ani (Chalana n-are dectt 30). definitiv retras de pe gazon, 
într-adevăr. fostul golgeter al Benflcăi și Sporttagulul a dis
părut timp de 20 de luni, specialiștii, nu neapărat cel sceptici, 
astepttad meciul său de adio, Sporttagul fiind chiar criticat 
că n-a avut o asemenea idee agreat» de publicul larg 1 Clnd 
colo, stupoare, Jordao a semnat pentru Setubal (antrenată de 
fostul său coechipier, Manuel Fernandez), tastaltadu-se ime
diat ta fruntea clasamentului golgeterilor campionatului șt 
tot la Stockholm, a apărut ta centrul liniei de atac a repre
zentativei Portugaliei ! La 36 de ani și după o absență înde
lungată, nu doar din „națională”, el șl din fotbal...

Intervievat de „A Boia Magazine”. Jordao a comentat cu lu
ciditate și fără nici o urmă de egoism rechemarea Iul ta se
lecționata țării : „E un semn foarte bun pentru mine, dar 
unul rău pentru fotbalul lusitan. Clnd ești obligat să fad apel 
la un vîrf de 36 de ani, e clar că lucrurile nu msrg cum ar 
trebui”. Pentru a continua tacă mai semnificativ : „Dacă mă 
mențin, totul se datorează pregătirii șl seriozității. Niciodată 
nu m-am antrenat cu atîta sîrg. nici măcar atunci clnd. după 
CE. din 1984. s-a pus problema să fiu transferat la Porto”.

Tot munca rămlne, deci, explicata „tinereții fără bătrînețe”.

Ovidiu IOANIȚOAIA


