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Azi, la Turku, in etapa a treia a Cupei U.E.F.A

TURUN PALLOSEURA — VICTORIA,
MECIUL SPERANȚELOR DE

confruntarea 
Victoria. „Turun 
de pildă, cel mai im-
ziar al provinciei cu 
la Turku, ii dedică un

CALIFICARE

• Prii eterii școlilor de specialitate, de la

întreceri la 
in etapa de 
de oameni

TURKU. 6 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Ninge, continuă să ningă la 
Turku ! Furibund, viscolit, nu 
doar de cînd a venit Victoria, 
de luni la prînz. ci de cîteva 
zile, drept pentru care o man
tie de zăpadă de 10—15 cm 
acoperă totul. Inclusiv, firește, 
gazonul de la Kupittaa. pe 
care se va iuca miercuri re
turul Turun — Victoria din 
Cupa U.E.F.A. șl pentru ..sal
varea" 
crează 
ca Si 
el se 
măcar 
azi. 6 
sărbătorește 
presa privește

dintre
Sa-

căruia organizatorii lu- 
cu asiduitate. Sperind, 

noi. că la ora meciului 
va înfățișa într-o stare 
acceptabilă. Aici. deși 
decembrie. Finlanda isi 

ziua națională, 
cu un interes

maior 
T.Ps. și 
nomat". 
portant 
capitala 
spațiu larg, dominat de o fo
tografie a lui Vrsu. surprinsă 
la antrenamentul de luni sea 
ra si găzduită pe cinci coloane. 
Echipa noastră este prezentată 
elogios și fa detaliu, dar unul 
dintre titluri sună_ mai 
bă prevenitor : 
să realizeze • 
ză !“ Localnicii 
motive speriate 
aeze. Pentru că, 
pătrunderea in 
finală ale Cupei U.E.F.A. ar 
însemna pentru ei un succes 
fără precedent, ca palmares și

degra- 
vrea 

surpri- 
aioâ

„Turun
mare
par să 
să se mobili- 
pe de o parte, 
sferturile de

Astăzi, etapa a 16-a în Divizia A la fotbal

deoarece 
fost dis- 

imaeine 
ca ti- 

antrenor 
seca

_ „ _ ___ _ __ :sâ.
sfîrșit. intrucit Kimmo Lippo- 
nen si Marco Rxjamaki vor 
disouta miine intilnirea lor de 
adio sub culorile cu TPs. am
bii urmînd să treacă la pro
fesionism. Lipponen. (ratele 
mai mic al reputatului M:ka. 
titular în națională si ia Twen
te Enschede, a si semnat pen
tru F.C. Vienna, iar Rajamaki 
se află _________
Estoril, din Portugalia.
acestea, 
menite 
nea unei formații 
avantajată acum si de cadrul 
meteorologic în oare se va 
desfășura intilnirea de miercuri.

Jucătorii noștri cunosc si ei. 
logic, aceste argumente. Dar 
nu se tem. Dimpotrivă. sint

ca ..rețetă". Apoi.
Tommy Lindholm a 
tins deunăzi — altă 
din ziarul amintit - 
țiul de ce! mai bun 
finlandez al anului, 
onorează, dar si ot

ce 
In

in tratative avansa'ecu 
Toate 

desigur. ■ cu elemente 
să întregească imagi- 

redutabile.

PARTIDE INTERESANTE,
ÎN PRIM-PLAN ÎNT1LNIREA DE PE LITORAL

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in paq. 2—3)

Mortul putri toți, la
După pasionante 

care au luat parte, 
masă, p&ite 15 000
ai muncii din întreaga țară , 
precum și elevi ai școlilor de 
cooperație, aproape 200 de 
sportivi s-au întrecut in fina
lele .Cupei Centrocoop" la te
nis de masă și șah. competiție 
înscrisă în calendarul Daciadei 
și găzduită de Municipiul Cluj- 
Napoca. _O gazdă receptivă la 
toate cerințele unei finale re
publicane — face remarca 
Grigore Cer an. reprezentantul 
Centrocoop, șeful comisiei de 
resort, pornind de la eeîe mai 
neînsemnate, in aparență. a- 

ănnnte. Pentru că s-a făcut 
totul pentru reușita întreceri
lor. asigurindu-se un cadru or
ganizatoric de excepție**.

Intr-adevăr, cadrul de orga
nizare a fost adecvat, jucătorii 
de tenis de masă întrecindu-se 
in Sala Sporturilor (in prezen
ța a peste 2 000 de spectatori, 
oeea ce relevă și o excelentă 
popularizare a competiției), iar 
șahiștii în sala de lingă hote
lul „Napoca". Si cu acest pri
lej UJ.C.O.O.P. Clui (pre
ședinte. Ion Vasile Neșu) — 
sprijinit prompt de factorii lo
cali — s-a dovedit a fi o gaz
dă la înălțințp. ceea ce si jus
tifică programarea în munici
piul de sub Feleac a acestor 
întreceri de amploare.

Ediția a X-a a competiției 
de tenis de masă a dat cistig 
de cauză bobinatoarei Elena 
Pleșca din Brașov, după o 
dispută strinsă cu economista

m

performanță
Adriana Bărbuță din Bihor. 
Pe locul 3, Antoancta Badi din 
Arad.

în întrecerea masculină, gaz
dele au avut satisfacția să a- 
plaude victoria reprezentantu
lui lor, maistrul Ion MacaveL 
mai abil in mînuirea paletei 
decit Gheorghe Modilcă, re- 
cepționer în Vîlcea. Cel de-al 
treilea loc pe podium a reve
nit lui Liviu Petrescu din ju
dețul Alba.

Acum, la a III-a ediție, între
cerea de șah a fost dominată 
de Angela Călinescu, analistă 
din județul Teleorman. în ur
ma ei s-au clasat Eva Nagy, 
și ea analistă — județul Cluj, 
și Gabriela Sandru, lucrător co
mercial in jud. Vrancea.

In disputa masculină, ing. Ion 
Pop (Maramureș) a cîștigat, 
avind drept principal adversar 
pe subinginerul Ștefan Zetin- 
ger din... același județ. Pe ce
lălalt loc pe podium a urcat a- 
nalistul Dorin Sonoe. din 
dețuî Hunedoara.

Este de subliniat faptul 
întrecerile din acest an 
Cupei Centrocoop se 
printre cele mal reușite de la 
inițierea lor și ca reprezen 
tare de masă (36 de județe, 
precum și Municipiul Bucu
rești), dar și ca valoare teh
nică. existînd premise ca o 
parte dintre finaliști — îndeo
sebi cei care fac parte din rîn- 
dul elevilor școlilor de coope
rație — să apară cit de curînd 
în aria performanței. De fapt, 
un obiectiv al Daciadei..;

ju-

că 
ale 

înscriu

CLASAMENTULA La Sibiu, două echipe cu 
stări de spirit total diferite 
după egalurile de duminică @ 
In Trivale, un nou examen di
ficil pentru piteșteni ® Cam
pioana revine pe gazonul său 
(fără zăpadă I) pentru o parti
dă care se anunță atractivă ® 
La Galați, Oțelul e stimulată 
de prețioasa victorie de 
Craiova, dar e mai greu 
joci acasă, pe spații mici v 
La Constanța, o apărare peste 1
așteptări (Farul, doar 15 go- j
luri primite), in fața unui atac 1 
ttlor* fire*" * 5’ 9°'UH’ ta B°Câa* mi5iUnea ««-
Snart H t .*1 'n,nnSe«. consecutive 11) e dificilă • La Oradea,
• La Br^o?^ *® ?±P®. “ *.C Bihor “ ,n revenire de ,ormâ
• La Brașov, fațâ tn fața locurile 17 și 18.

la 
să

1. DINAMO 15 14 1 0 59-13 29
2. Steaua 15 14 1 0 46-14 29
3. Victoria 15 9 2 4 39-27 20
4. F.C. Inter 15 8 2 5 21-23 18
5. Cor vinul 15 7 2 6 24-25 16
6. „U“ Cluj-N. 15 6 4 5 18-23 16
7. Flacăra 15 6 3 6 26-19 15
8. F.C. Olt 15 4 6 5 14-23 14
9. Univ. Cv. 15 5 3 7 25-29 13

10. Oțelul 15 5 3 7 18-28 13
11. F.C. Farul 15 5 2 8 14-15 12
12. F.C, Argeș 15 5 2 8 18-20 12
13. Sp. Stud. 15 5 2 8 25-33 12
14. Rapid 15 5 2 8 14-28 12
15. F.C. Bihor 15 4 3 8 14-18 11
1«. S.C. Bacău 15 5 1 9 25-31 11
17. F.CJW. Bv. 15 4 3 8 22-28 11
18. A.S.A. 15 2 2 11 9-34 6

Notații după prima parte a campionatului feminin de volei

TALENTUL TREBUIE SUSȚINUT 
DE O MUNCĂ TEMEINICĂ

Sibiu :
(M. Satomir

PROGRAMUL Șl ARBITRII
F.C.

Pitești
(V. Angheloiu — Buc. ; 
București ;

(D. Buciumau

, .. ,MTER - Rapid
Oluj-N. ; V. AnfrOhi — Iași și Ad. Moroiianu — PI.) 

(de la ora 12,30)
ARGEȘ - FLACARA
I. Tărcan — Tg. M. și B. Cațaros — Căi.) 

STEAUA - CORVINUL
Tim. ; I. Coț - PL șl M. Nicolau — Bacău)

F.C.

stadionul Steaua
OTELUL _ F.C. OLTGalați : ______ _

(V. Titorov — Dr. T. S.; T. Volnea — Buc. și Ad. Porumbolu — vsl.)

Dinamovistele (în alb) au avut o prestație remarcabilă in partida 
cu rapidistele bucureștene, ciștlgînd clar Foto : Nicolae PROFIR

Constanța : ...... ........... ..... _
(Gr. Macavei — Deva ; i. Velea — Craiova șl V. Bariu — Ploiești) 

, SPORT CLUB UNIV. CRAIOVA
(<J. ț>treng — Oradea ; M. Axente — Arad șl Al. Renghel — vaslui) 
°r°de°: „ „ FC* BIHOR - SPORTUL STUD.
(Gh. Constantin — Rm. V.; Fl. Popescu — PI. șl v. Donțu — Gl.)
Brașov : F.C.M. _ A S.A.
(Cr. Teodorescu — Buzău ; J. Grama — Buc. și I. Molse — Buzău) 

Modurile, cu excepția celui de la Sibiu, vor începe la ora 13. 
Partida Victoria București - „V Cluj-Napoca se va disputa tn 

ziua de miercuri 14 decembrie.

F.C FARUL - DINAMO

- UNIV. CRAIOVA

Prima parte a campionatului 
feminin al Diviz'ei A de volei, 
încheiată o dată cu restanța 
Maratex Baia Mare — Dinam (5, 
a pus în evidentă unele mu
tații în raportul de forte re
flectate si de ierarhia sezonu
lui de toamnă. Desigur. cea 
mai spectaculoasă privește 
concurenta Ia titlu. Campioana 
ultimelor 3 ediții. Universitatea 
C.F.R. Craiova, nu si-a mai 
putut menține poziția domi-

nantă. în urma unor perturba- 
tii în
în pregătire. Și. iată, din plu
ton a urcat in frunte — mare 
surpriză ! — Chimia Rm. Vîl- 
cea. care-și pune o insolită 
candidatură la un loc Pe po
dium și poate chiar la primul, 
dacă și în retur șansa o

efectivul de iucătoare si

va aiuta ca în prima parte a 
campionatului. Un titlu la 
Vîlcea ar fi o premieră 
voleiul feminin la nivelul 
nioarelor. Lidera echipei 
reu tînăra Marilcna Dubinciuc, 
ar retrăi în primăvară marea 
bucurie de acum 19 ani. cînd 
îmbrăca la Iași pentru întiia 
oară tricoul de campioană, cu 
Penicilina (si. după un an. a 
doua oară...). Pentru colegele 
actuale — Camelia Iliescu Fe
licia Popescu, Aurelia Zabara, 
Mădălina Clorbaru și celelalte 
— ar fi ca si pentru echipă o 
Dremieră doar Lucretia Mirea 
mai numărindu-se printre cete 
care au gustat din cupa unui 
astfel de succes, la Craiova... 
Concurentele cele mai de te
mut le sînt vîlcencelor. însă, 
dinamovistele bucureștene. care 
au menținut un tempo con
stant de progres pe măsură ce 
Pleiada de tinere (Crîstina Pîrv, 
Afina Pralea. Maria Chitic, iar 
mai recent Corîna Holban, 
Claudia Murariu. Alida Cioro- 
ianu. _ Simona Ortan. Monica 
Schreiber și Adriana Colceriu) 
își îmbogățește experiența. Dar 
n-au Pierdut speranța nici

Rm. 
In

se
me-

Aurelian BREBEANU

(Continuare in naa l—3)

In actualitate AU ÎNGHEȚAT, OARE, Șl... INIȚIATIVELE
sporturile de iarnă

7

j ORGANIZATORILOR DIN PATINAJUL VITEZĂ ?
In ultimii ani s-au înregistrat 

unele progrese în patinajul vi
teză de la noi. Stau mărturie 
în acest sens medaliile de aur. 
argint și bronz obținute la edi
țiile din 1987 și 1988 ale „Cu
pei Prietenia", desfășurate în 
R.P.D. Coreeană și. respectiv. 
R.P. Mongolă, în compania u- 
nor puternici adversari din 
țări cu patinaj dezvoltat 
(U.R.S.S.. R.D. Germană Ce
hoslovacia ș.a.), precum și nu
meroasele recorduri republicane

de seniori și juniori doborîte 
în această perioadă.

Cu atît mai regretabile apar, 
în acest context, cele 
accidente de natură 
broască revirimentul 
trat, din cauza cărora 
patinatoare, care t________
mult, nu vor mai apărea în a- 
rena actualului sezon 
tițional: 
Cer as el a 
sancționate Iar Ileana Cleteș- 
teanu, din cîte cunoaștem, s-a 
retras din activitatea sportivă.

cîteva 
să um- 
înregis- 

tinere 
promiteau

compe-
Mihaela Dascălu și 

Hordobețiu eînt

Respectiva stare de fapt ee da
torează abaterilor de la nor
mele de disciplină în procesul 
de instruire, la care o impor
tantă contribuție au avut și 
antrenorii Adrian Ciobanu și 
Horla Timiș care, pe bună 
dreptate, au fost înlocuiți de 
la conducerea tehnică a loturi
lor republicane.

Traian IOANITESCU

(Continuare In paq. a 4-a)

LA ARAD, SPORTUL 
ESTE LA EL ACASĂ

Arădenii nu dau uitării 
anume vorbă care circula 
cum 20—25 de ani pe seama 
nașului lor : „Aradul este ora
șul echipei U.T.A. și al bici
cletelor". De ce „orașul echi
pei UTA“, acum 20-25 de ani știe 
mai toată lumea. De ce. însă, 
„și orașul bicicletelor?!" Pen
tru că, arătau statisticile de-a- 
tunci, fiecare al treilea locui
tor al orașului poseda o bici
cletă. Mai mult sau mai pu
țin întîmplător, această inso
lită definiție a Aradului este 
încă reală, UTA. după înde
lungi căutări, bate cu încrede
re și putere la po. ile Diviziei 
A. iar echipa de ciclism a A- 
sociatlei Sportive Voința este.

o 
a- 
o-

cu Ludovic Kovacs in forma
ție, una dintre cele mai puter
nice din tară. Dar. în fapt, de
finiția de mai sus vrea să ilus
treze dragostea pentru sport a 
arădenilor. O dragoste ale că
rei argumente sînt marii spor
tivi de ieri și de azi ai orașu
lui de pe Mureș. Sînt atît de 
mulți îneît îl vom aminti doar 
pe cei de dată recentă : Sorîn 
Babii, campionul olimpic la 

a plecat la 
îl consideră, 
fiu al orașu-

tir (chiar dacă 
Steaua, arădenii 
totuși, ca pe un

Victor NIȚĂ

(Continuare în naa. 2-3)



LA 0 „LUNGIME" DE FINALUL SEZONULUI
Campionatul de polo s-a a- 

flat, în ultimele două săptă- 
mîni, sub semnul a tot atitea 
surprize. Prima a fost consem
nată cu zeoe zile în urmă, 
cînd Steaua a făcut doar e- 
gal, 7—7. la Cluj-Napoca, in 

i fața unei echipe. Voința, care 
b începe să-și propună, în fine, 

mai mult decit ne obișnuise de 
■ o lungă perioadă. Sîmbătă. a 
venit a doua surpriză, cu un 
Rapid redivivus : 5—5 cu Di
namo. Și sînt aproape doi ani 
de cînd feroviarii nu au mai 
reușit să iasă neînvinși din 
bazin după meciuri în compa
nia campionilor... Au izbutit-o 
acum pe fondul siguranței u- 
nui portar, Bogdan Crețu, dă
tător de încredere prin para
dele sale, dar și al evoluției 
fără complexe a multor tineri 
jucători, precum Totolicî, A- 
brii ,sau Lupescu. Să sperăm 
că elevii lui C. Rusu și AL 
Szabo vor „tine ritmul".

în acest context, avansul 
luat cu destul timp înainte 
de Dinamo se 
patru puncte, 
văzut cum vor 
iștii antrenați- de Dinu 
pescu (al cătui secund. Li viu 
Răducanu. este, se știe. încă 
titular în formație) următorul

„val“, cei de la Oradea, din 
ultima etapă cu jocuri duble. 
A doua clasată, Steaua, va în- 
tîlni pe Rapid, în partide re
devenite, iată, grele, dar Vio
rel Rus are de transmis jucă
torilor pe care-i pregătește nu
mai gîndul victoriei, spre a 
putea intra în pauza de iarnă 
în calitate ’ _ ‘ "
(efectiv) în cursa pentru titlu. 
Reamintim
cele trei turnee ale ocupante
lor locurilor 1—6 se dispută în 
martie.

de echipă rămasă

că primul dintre

...35 DE

Cel mai eficace poloist al 
nostru, Vlad Hagiu, a atins 
duminică cifra de 100 de go
luri marcate în actuala edi
ție. Ba chiar a depășit-o, to
talizând acum 103 puncte, prin 
care dinamovistul conduce în 
întrecerea pentru Trofeul 
Sportul. El este urmat (fireș
te...) de orădeanul Cornel Gor
dan — 93 de goluri. în conti
nuare : Colceriu (Voința) 59, 
Costrăș (Crișul) 57, Geambașu 
(Steaua) 55, Fejer (Crișul) 48, 
L. Balanov (Steaua), 
niue (CSU-TMUCB) ’ 
gescu (Dinamo), 
(I.L.T.). Andrașoni 
Lupescu (Rapid) 41, 
cu (Dinamo) 38. Urs 
37, Jîanu (CSU-TMUCB) 32 etc.

SECUNDE !

Ciobă- 
45, Geor- 

Sterpu 
(Vagonul), 
Ș. Popes- 
(Vagonul)

context, 
timp 

menține la
Rămîne de 
trece polo- 

‘ _ Po-

Pe scurt, cam pe durata u- 
nui timp de atac : • AM NO
TAT din nou deciziile fiecărui 
arbitru de la meciurile cupla
jelor din Capitală. Reiese, ast
fel, că Badea Băjenaru a fost 
cel mai exigent, el dictând 17 
eliminări temporare și 3 lovi
turi de la 4 m, în timp ce co
legul său la jocurile Steaua — 
Crișul, Valentin Median, a Șu
ierat 15 asemenea sancțiuni, 
în celelalte întHniri, Dan Pa- 
raschivescu a dat 16 decizii 
majore, iar Andrei Gere — 13. 
• O CURIOZITATE : Ange- 
lescu (Steaua) a avut a treia 
„personală" în minutul 17-32 al

meciului de duminică, cînd a 
comis un fault egal cu... lovi
tură de la 4 m pentru Crișul, 
după cum a apreciat B. Băje
naru. Tot respectivul „cavaler 
al fluierului" îl eliminase an
terior pe tinărul și talentatul 
jucător în două rinduri. • ȘI 
IAR pe această temă, dar a- 
propo de foile de arbitraj, o- 
pinăm că ele sînt prea simple, 
prea ' puțin edificatoare, din 
moment ce nu poți afla, con- 
sultîndu-le. măcar care dintre 
noloiștii trecuți în vdeuna din 
echipe a iucat efectiv...

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

;tîi

C.S.Ș. MIERCUREA CIUC
CONFIRMĂ

După cel de al treilea tur
neu dublu al Campionatului 
Republican de juniori I. des
fășurat recent la București, 
CJS.Ș. Miercurea Ciuc 
primul loc în clasament, 
de puncte, urmat de 
Gheorgheni 24, C.S.Ș. 
etructorul Galați 19, 
Triumf București 0. 
juniorii die la Miercurea 
confirmă, în timp ce 
lor de la Galați au jucat sflab, 
datorită — ni s-a spus — și 
lipsei de pregătire pe timpul 
absenței antrenorului principal 
Stelian Rusu, cît a fost cu na
ționala de juniori la „Turneul 
Prietenia". Ni s-a spus și mo
tivul pentru care s-a supărat cel 
care trebuia să continue pre
gătirea, dar ne e jenă să-1 aș- 
temem pe hîrtie. îi știe, de
sigur. conducerea clubului 
respectiv. întrebarea e : de ce 
nu a luat măsuri 7 Era în joc 
prestigiul său, nu ?

ocupă 
cu 29 
C.S.Ș. 
Con- 

C.S.Ș. 
Așadar, 

Ciuc 
colegii

2

(Urmare din pag* 1)

Pi
șov)

decis 
1-eloT 
pună

3 3 0 0
3 2 0 1

3 10 2

balul 
fîreș 
să 
de

Hînd 
Mag 
258 
tul)

ința 
rina 
kabf 
briei 
Gab
Monl 
173

cări 
arun

3 10 2
3 10 2

Cons 
gul» 
socia

găzd 
neu 
parti 
mil

azi, duminică 
n.n.)t in Sala 
fi. fără doar 
mare". Dar, în

Decembrie, 
a omagiat 
ani de la 
începe, fi-

3 2 0 145-43 7 
36-43 7 
45-44 5 
32-28 5

clasament
de la C.S.Ș. 
In principal,

I

V. Băiceanu ,
D. Niculescu

„TROFEUL SPORTUL"

Campionatul de rugby-juniori la jumătatea dramului
rfl

O dată cu etapa a in-a (re
zultate tehnice : Mașini Grele — 
C.S.S. 2 Baia Mare 19—17 ; C.S.S. 
Steaua — C.S.S. Locomotiva I 
Cluj-Napoca 22—4, C.S.S. Loco
motiva București — C.S.S. Uni
rea Agronomia Iași 66—0 și
C. S.S. 2 (I) Constanța — C.S.S. 
Suceava 28—12) s-a Încheiat tu
rul Campionatului Național de 
rugby pentru juniori, în noua 
formulă preconizată de către fe
derație. O formulă care se dove
dește mai aproape de cerințele 
performanței

în ce ne privește, considerăm 
că sînt necesare cîteva scurte 
sublinieri vizînd structura clasa
mentelor în cele două grupe ale 
acestui campionat. Prima : ierar
hia după meciurile din toamnă 
este reală. în general pe primele 
locuri situîndu-se formațiile care 
și-au statornicit o veritabilă 
tradiție în activitatea ou cei mai 
tineri rugbyștl. Dispunînd de 
nuclee de copil și juniori puter
nice, antrenorii respectivi au 
avut de unde selecta .jucători și 
desfășura o pregătire pe verti
cală. Cazul A.S. Mașini Grele 
București (antrenor, Em. Suditu) 
și C.S.ș. Locomotiva I Cluj-Na
poca (prof. Octavian Chihaia), 
al C.S.ș. 2 (D Constanța (prof.
D. Bucur) și al C.S.Ș. Locomo
tiva București (prof. V. Constan
tin), unități sportive care — 
nota bene — s-au bucurat toto
dată de sprijinul conducerilor 
secțiilor de specialitate, precum 
si al organelor sportive, prin co- 
ntisiae de resort. Este de notat, 
fel același timp, receptivitatea 
față de rugbyul juvenil manifes
tată atit în Maramureș (în speță 
3a Baia Mare ; firesc, județul a- 
vind de acoperit, in perspectivă, 
nevoile unei formații-fanion, 
frunntașă în Divizia A, Știința 
CEMIN) cît și în Suceava (mu
nicipiul de reședință căutind să 
asigure și echipei C.S.M.I.M.U., 
activind de asemenea în prima 
divizie — seria a 2-a valorică —, 
un „schimb de mîine* puternic). 
A doua subliniere : se învede
rează un anumit recul la iași 
față de problema juniorilor (dacă 
nu chiar a rugbvitl’jl In gene
ral), ceea ce pare de neînțeles 
pentru acest centru sportiv din

Moldova. Și a treia : poziția ne 
satisfăcătoare în 
tinerilor jucători 
Stoauia. datorată, 
lipsei de omogenitate comparti- 
mentală ; altfel, o echipă cu in
dividualități valoroase. Absența 
unui nucleu permanent de jucă
tori poate fi șl ea o cauză. Ori
cum. returul trebuie să aducă 
această echipă bucureșteană pe 
un loc. mal aproape de poten
țialul ei real.

Tiberiu STAMA
CLASAMENTELE TURULUI 

Grupa de Vest :
1. Locom. I Cj.-N.
2. AS Maș. Grele B. 3 2 0 1
3. CSȘ 2 Bala M. --------
4. CSȘ Steaua 

Grupa de Est :
1. CSȘ 2 (I) C-ța
2. Locom. Buc.
3. CSȘ Suceava
4. CSȘ Un.Agr. Iș. 3 0 0 3

I

nam

LA ARAD, SPORTUL EST
lo ca 
tele 
zulta 
de p 
rile 
nere.

lui lor) și Veronica Cogeanu. 
dublă medaliată olimpică, cu 
argint și bronz, la canotaj, sau 
halterofilii' Adrian Mateaș, 
medaliat cu bronz la mondia
lele și europenele de juniori 
de la Atena, și Dan Morar, 
bronz la aceleași campionate 
europene. Un loc de cinste în 
„vitrina cu sportivi de frunte 
ai Aradului" ocupă și Silviu 
Bar și Ion Oprea, campioni 
balcanici la lupte, și, respectiv, 
aruncarea discului, sau Carol 
Hradschi, vicecampion balca
nic la aruncarea ciocanului. 
Și-ar mai fi, ca să nu înche
iem prea brusc această listă, 
foarte lungă de altfel, baschet
balistul Ladislau Laszlo, com
ponent al echipei naționale 
clasate pe locul I la Turneul 
Prietenia, sau Cristian ȘterțI, 
medaliat cu două „bronzuri" la 
campionatele balcanice de na- 
tație ale juniorilor. Este, deci, 
limpede, este clar, Aradul este 
un oraș al sportului, drept 
pentru care o trecere în re
vistă a principalelor manifes
tări sportive desfășurate de-a 
lungul săptămînii trecute, o
simplă transcriere a lor, ar
umajje un mare spațiu tipogra
fic. Dar pentru că mijlocul 
săptămînii trecute a fost mar
cat de ziua de 1 ~ 
cînd întreaga tară 
împlinirea a 70 de 
Marea Unire, vom . . .
rește, cu numeroasele întreceri 
de judo, lupte, handbal, po
pice. tir si fotbal dotate cu 
„Cupa Unirii". „A fost, ne-a 
declarat Marian Cornel, secre
tarul CJEFS, — o amplă des
fășurare de forte a sportului de 
masă. Competiția de minifotbal, 
de exemplu, a avut 18 echipe 
din mai toate marile întreprin
deri ale orașului. Au ajuns în 
finală echipele • două secții, 
de Ia UVA și Strungul. Finala 
se va desfășura
(4 decembrie — 
Sporturilor. Va 
și poate, o „finală 
această săptămină, ca și in alte'

EOE

UN CLASAMENT INEDIT
Un clasament inedit prezin

tă prima grupă valorică a Di
viziei A, datorită celor 4 me
ciuri duble pe care le mai au 
de jucat formațiile bucurește
ne, restanțe din primele eta
pe, cînd nu se deschisese încă 
patinoarul „23 August". Intre... 
noi fie vorba, soluția tehnică 
adoptată de specialiștii 
T E.A.B.S. pentru punerea în 
funcțiune a patinoarului in a- 
cest sezon putea fi găsită ceva 
mai devreme, pentru că, iată, 
programul și așa Încărcat al 
echipelor fruntașe face cu greu 
loc disputării restanțelor. Poa
te la anul...

Dar iată cum arată clasa
mentul. după 10 etape, înain
tea „turneului celor 4", care 
a trebuit amînat și el, pentru 
o dată care va fi comunicată 
din timp, nu 
cerea „la zi"

înainte de adu- 
a campionatului :

1. Sport Club 20 14 3 3 102: 51 31
2. Steaua 14 11 2 1 104 : 28 24
3. Dinamo 16 11 1 4 54: 44 23
4. Prog. M. C. 20 5 0 16 30:104 10
5. CSM Dun. 4 1 13 «1305 9
4. CSM Viot. 16 3 1 12 54 : 93 7

Și acum. firește, calcule !
Cine mai are CU cine Cite
puncte poate aduna ? Pe ce 
Joc ?...

Reamintim
STEAUA, cu 
jocuri) și Viitorul (4) ; 
NAMO, cu Dunărea (2). 
dabilă preocuparea celor 
formații bucureștene de a găsi

restanțele : 
Dinamo

Lău- 
două

DE LA I.D.M.S.
Magazinele auto IJ5.M.S. livrează pînă la 31 DECEMBRIE 

m autoturisme DACIA BERLINA și DACIA BREAK cumpă
rătorilor care au depus banii la C.E.C. în cont pentru autoturism 
pînă La da'.a de 31 DECEMBRIE 1984 în baza numărului de or
dine centralizat pe tară, indiferent de magazinul de înscriere, 
du Dă cum urmează :

Mag. BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul sta
bil în municipiul București, județele Giurgiu și Teleorman.

Mag. PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
județele Argeș, Dîmbovița, Olt. Prahova, Vîlcea.

Mag. BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil in 
județele Brașov, Covasna, Harghita. Mureș.

Mag. BACĂU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
j-udețele Bacău, Buzău. Neamț, Vrancea.

Mag CLUJ — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
județul CiuJ.

Mag. IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju
dețele Botoșani, Iași, Suceava. Va-ilui.

Mag. -TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul sta
bil în județele Arad, Bihor, Timiș.

Mag. REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliud stabil în 
județele Alba, Caras Severin. Hunedoara, Mehedinți. Sibiu.

Mag. BATA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul sta
bil în județele Bistrița Năsăud. Maramureș, Satu Mare, Sălaj.

Mag. CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliud stabil 
în județele Dolj și Gorj.

Mag. BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
județele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița. Tulcea.

Magazinele auto I.D.M.S. din toată țara livrează autoturisme 
noi, cu an de fabricație anterior anului 1987, cumpărătorilor 
care au banii depuși în cont pentru autoturism anterior datei 
de 31 MARTIE 1986.

La livrarea autoturismelor, cumpărătorii trebuie să prezinte, 
în mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de ordine pe 
tară.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și* 
capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru • persoanele care au 
banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 IUNIE 1987.
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 MAR

TIE 1987.
Pontru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S., în vederea 

cumpărării autoturismului DACIA, solicitanții cu plata inte
grală se vor prezenta, pentru luarea în evidență, la magazinul 
auto la care este arondiat județul de domiciliu, iar cei cu plata 
to rate se vor prezenta la magazinuil auto la care este aron
dai județul în care se află banca prin care urmează a se re
tine ratele.

„ferestrele" necesare lichidă
rii restanțelor, în înțelegere cu 
partenerele interesate și se 
pare că iubitorii hocheiului din 
Capitală vor avea un sfirșitde 
an bogat în meciuri.

Rubrică redactată de 
Mircea COSTEA

—— I 
pentr 
timp 
doar 
pai in 
Cons 
al A

CAMPIONATUL FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag 1)

craiovencele care. Intr-un Im
puls de orgoliu, ar putea să 
revină spectaculos, mai ales 
că în retur vor juca acasă cu 
principalele rivale si că vor 
reintra Mirela Bojescu si Eu
genia Cotescu. Dar ordinea 
„trio“-ului pe podium va mai 
depinde și de... cuvîhtul atît 
de oscilantelor echipe din jo
sul clasamentului.

Cît privește calitatea voleiu
lui practicat de divizionarele A 
în sezonul autumnal, o apre
ciere obiectivă n-ar putea să 
omită, ca si în cazul echipelor 
masculine, fondul atletic insu
ficient cu care s-au prezentat 
Ia start voleibalistele noastre. 
Multe meciuri și-au Pierdut 
farmecul din acest motiv. Dar, 
spre deosebire de jocul băieți
lor, sînt — credem — două 
distincții de făcut Prima de
curge din selecția mai bună a 
talentelor voleibalîstice făcută 
în ultima vreme în voleiul fe
minin (prin admirabilele stră
danii ale cîtorva profesori-an- 
trenori din cluburi sportive 
școlare). Aceste elemente ta
lentate (deși știm că talentul 
nedublat de suficientă muncă

nu poate ridica prea mult 
ștacheta valorii) au făcut par
că mai ușor suportabile defi
cientele pregătirii. A doua este 
consecința unei lăudabile aten
ții acordate de antrenori, în 
bugetul pregătirii, jocului de 
apărare în linia a doua. Echi
pele feminine se străduiesc 
(nu vi se Pare 7) mai mult să 
aplice concepția modernă de 
apărare prescrisă de corpul 
tehnic al federației. De aici, 
meciurile mai spectaculoase, cu 
menținerea mai îndelungată a 
mingii în joc si. ca urmare, 
un aflux mai mare de specta
tori la întîlnirile echipelor de 
fete. Dacă acestor două cîșți- 
guri li s-ar adăuga un volum 
de Jucru corespunzător, cu si
guranță am avea un volei fe
minin realmente competitiv. Nu , 
merită efortul 7 -
1. Chimia Rm.V.
2. Dinamo Buc.
3. Univ. CFR Cv. 

Rapid Buc. 
Dacia Pitești 
FI. Roșie Buc. 
Penicilina Iș. 
CSU Rapid GL 
Farul C-ța 
Oltcit Cv.

11. CSM O. Tgv.
12. Maratex B. M.

4.
5.«.
7.
8.
9.

10.

11
11
11
11
li 
li
11
11
11
11
11
11

16
16
14
14
13
13

SÎMBĂTĂ Șl DERBYURILE
STEAUA — DINAMO Șl

Etapa a X-a a Campionatelor 
Naționale de baschet nu a pro
dus modificări importante în cla
samente, astfel că ocupantele 
pozițiilor fruntașe vor fi cunos
cute la sfîrșitul acestei săptâmîni, 
după etapa a Xl-a (ultima a 
turului). Cu acest prilej vor avea 
loc mult așteptatele meciuri-der- 
by Steaua — Dinamo la băieți și 
Universitatea CIuj-Napoca — Vo
ința Brașov la fete, Învingătoa
rele urmînd să încheie prima 
parte a campionatului pe primul 
loc. Menționăm că întilnixea 
Steaua — Dinamo se va desfășu
ra sîmbătă, la ora 17, in sala 
Floreasca. si va fi precedată de 
Jocul feminin Voința C.S.Ș. » 
București — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul (ora 15) și un atrac
tiv meci demonstrativ de mini- 
baschet.

Revenind la etapa de săptămâ
na trecută, vom remarca victori
ile obținute în deplasare de for- ........................................................ 5

1 
Constanta) șl cea masculină Mf- 
talotehnica Tg. Mureș (101—98 cu 
Ramira Bala Mare), la capătul 
unor întreceri aprig disputate. De 
subliniat este și succesul forma
ției Academia Militară Mecanică

mația feminină Rapid C.S.Ș. 
(83—79 cu Conpref C.S.S.

99 «“-VOINJA BRAȘOV
Fină București asupra Farului 
C.S.Ș. 1 Constanta, echipă care 
luptă din greu pentru a reveni 
în plutonul fruntașelor.

Clasamentele la zi :

MASCULIN i 1. 
(Farul) 320 p, 2.
(Diriamo Buc.) 301 p, 3. M. Chl- 
rilă (Metalotehnica) 279 p, 4. A. 
Po-poviei (Rapid) 252 p, 5—6. FI. 
Ermuraehe (Steaua) și R. Reisen- 
buchler (I.C.E.D.) 235 p, 7. CI.
Munteanu (Balanța) 224 p, 8. V. 
Pogonaru (I.C.E.D.) 223 p, 9. Cr. 
Bota (Elba) 214 p, 10. C. Scarlat 
(Acad. MU.) 205 p. 11. Al. Takacs 
(Metalotehnica) 203 p, 12. V. Su- 
ciu (Rapid) 195 p; FEMININ: 1. 
Magdalena Jerebie (Voința Bra<

jări 
sport 
chiar 
de 
taj,
jarea 
oonst 
Cît 
labor
sport 
struc 
că și 
rase 
cela? 
vine

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

Steaua 
Dinamo Buc. 
LC.E.D. Buc. 
Balanța Sibiu 
Met. Tg. M. 
Din. Oradea 
„U“ Cj.-Nap. 
Farul C-ța 
Ramira B. M. 
Elba Tmș. 
Rapid Buc. 
Ae. Mii. Buc.

MASCULIN
10 10 0 1036: 

9 11111:
0 2 991: 
5 5 912:
5 5 948:1
5 5 907:
4 0 871:
3 7 859:
3 7 869: 
3 7 803:
3 7 963: 
2 8 795:

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

805 20
818 19
867 18
887 15

897 15
958 14
956 13
962 13
948 13
979 13
904 12

Voința Brașov 
„U“ Cj.-Napoca 
Voința Buc. 
Olimpia Buc. 
Com. Tg. M. 
Chim. Rm. V. 
Metalua Sa-lonta 
„Poli" Buc. 
Rapid Buc. 
Mobila S. M. 
Constr. Arad 
Conpref C-ța

FEMININ
10 9 1 884:667 19
10 9 1 826:635 19
10 8 2 732:599 18
10 7 3 717:602 17
10 5 5 770:869 15
10 5 5 824:783 15
10 5 5 690:701 15
10 4 6 657 :663 14
10 3 7 682:804 13
10 2 8 597:681 12
10 2 0 084:031 12
10 1 9 650:787 11

Corespondentul nostru din Ti
mișoara, Constantin Crețu, ne-a 
relatat că acțiunea „Ziua basche
tului" a reunit în sala Olimpia din 
Timișoara un public numeros, ca
re a urmărit cu viu interes atît 
meciurile Ioturilor naționale, cît 
șl concursurile de aruncări libe
re. Seniorii au întrecut echipa lo
cală Electrobanat cu 110—85, iar 
juniorii au dispus de Olimpia 
c.S.ș. Arad cu 108—74. Au jucat: 
Dan Niculescu, Florentin Ermu- 
rache, Valentin Pogonaru, Sorin 
Ardelean, Mihai Sinevici, Gabriel 
Șarlă, Eugen Toader, Mihai Hăl- 
măgeanu, Constantin Popa, Mihai 
Corui; antrenori : Dan Beresanu 
și Liviu Căita (la seniori); Gheor- 
ghe Mureșan, Elmer Torday. Cor
nel Săftescu, ErnS Kiss, Cosmin 
Cioban, Alexandru Pomelnicu, 
Valentin Nidelea, Mihai Corui, 
Ștefan' Cerbu, Bruno Roșnavskî, 
Florin Șerbănescu; antrenori 1
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de gazon, misiunea pe care o 
au de îndeplinit nu-i ușoară, 
dar „azurii" se arată, fără ex
cepție, animați de hotărîrea 
fermă de a continua cursa, 
cuvîntul, lor de ordine fiind 
unul singur : calificarea. De 
asemenea, să notăm că rein
trarea lui Mirea, absent la 
București. întărește moralul 
echipei. îi conferă un plus de 
siguranță și de încredere. In 
privința „ll“-lui de începere, 
cu toate că Florin Halagian 
nu se va pronunța decît după 

. ultimul antrenament programat 
(ca și meciul) la ora 18, ni 
s-a dat să înțelegem că el va 
fi : Nitu — Cojocaru, Mirea, 
Zare, Topolinski — C. Solo
mon, D. Daniel. Ursu, Coras — 
Culcear. Damasch’in I. O sin
gură „mutare" ded. posibila 
renunțare Ia Ursea, căruia te
renurile desfundate nu-i con
vin, în favoarea „urcării" lui 
C. Solomon în linia de mijloc, 
la construcție. Precizînd și 
formația probabilă a finlande
zilor (Eckerman — Heikkinen, 
Hannikainen Sulonen. Johan
sson — Halonen, Jalo, Suo- 
minen, Lipponen — Skants, 
Raiamaki, este echipa cu care 
Turun a terminat meciul de 
la București), să nădăjduim că. 
judicios gîndită. soluția aleasă 
de antrenorii Halagian si Ti
mar se va dovedi eficientă, a- 
dueîndu-i Victoriei ceea ce-i 
dorim cu totii : instalarea in 
elita fotbalului european. Par
cursul de pînă acum, valoarea 
tot mai confirmată a forma
ției și, fără a epuiza lista, vir
tuților. implicarea ei lucidă si 
bărbătească ii permit, cre
dem, să privească Ia partida 
de miercuri si la cele care vor 
urmă cu speranță și încredere, 

încrezători în șansa echipei 
bucureștene. urîndu-i mult 
succes, să reamintim că parti
da — programată în nocturnă, 
ea fiind transmisă în direct 
la radio de Ia ora 18 — va fi 
condusă de o brigadă de ar
bitri din Olanda, cu A. Tho
mas la centru.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• UN „MOMENT DE VtRF“ al primei părți a campionatului, 
un „spectacol de gală" — cam aceasta era ceea ce se aștepta de 
la derbyul Dinamo — Steaua. Din păcate, vremea a fost total po
trivnică șl calitatea jocului de pe stadionul Dinamo a avut de su
ferit. Totuși, partida a satisfăcut exigențele publicului șl ale tele
spectatorilor prin lupta sportivă de o rară dîrzente. dusă pînă 
aproape de limita efortului, dar și prin destule execuții tehnice 
reușite (în ciuda terenului extrem de greu) sau prin soluțiile tac
tice adoptate. A fost, sîntem convinși că nu exagerăm, un meci 
de nivel continental, pe măsura evoluțiilor și succeselor realizate 
în acest sezon de cele două echipe fruntașe ale fotbalului nostru, 
care s-au dovedit și sîmbătă excelent pregătite pentru confrunta
rea lor directă. Felicitări, deci, jucătorilor și antrenorilor ambelor 
formații. A Pentru marele efort depus, toți jucătorii care au evo
luat în derbyuil de sîmbătă merită cuvinte de apreciere, chiar 
dacă între comportarea și randamentul unuia sau altuia dintre 
ei au mai existat anumite diferențe. Un elogiu în plus se cuvine, 
credem, lui Cămătaru, care a luptat admirabil în teren, deși a 
avut încă din prima parte a meciului arcada spartă șl sir.gera vi
zibil. După meci, la vestiar, în timp ce 1 se cosea rana deschisă, 
vîrful de atac dinamovist aprecia — cu sportlvitatea-1 cunoscută 
— că a fost vorba de un simplu accident de joc. la 6 săritură 
pentru balon, neimputînd ceva vreunuia dintre adversari. (C. F.)
• UN GAZON EXCELENT. La 

Hunedoara a plouat 24 de ore 
continuu, pînă la pauza meciu
lui. In asemenea condiții, tere
nul a fost totuși neașteptat de 
bun clubul hunedorean d emon - 
strînd în acest sens un 
cabil spirit gospodăresc 
partida de speranțe, pe 
ren desfundat însă, s-a 
cat un jucător, tinărul 
lentatul Hanganu, care a mar
cat toate cele trei goluri ale 
partidei (3—0), unul din pe
nalty. El n-a jucat la prima 
echipă din cauza cartonașelor, 
dar a fost suplinit cu brio de 
Nicșa, jucătorul bun pe orice 
post, autor a două goluri. • 
Bravo, Ion V. Ionescu; nu așa 
Ion V. Ionescu. Cind jucătorul 
său Bozga încerca să faulteze 
un adversar, l-am auzit pe an
trenorul hur.edorean intervenind

remar-
• In 
un te- 
remar- 
și ta-

prompt : „Joacă la minge, Boz
ga, Ia minge !“ In repriza se
cundă insă, cînd oaspeții domi
nau, L V. Ionescu nu-și găsea 
locul, a apărut în spatele por
ții Iul Ioniță. după care, In
vitat pe banca de rezerve, el a 
încercat să

bat. „Mai! A fost ca un mara
ton alergat în ...mlaștină." f 
La reluarea jocului, după pri
mele 45 de minute, în teren au 
apărut parcă alte două echipe. 
Se schimbaseră nu numai tri
courile, ci și ...culorile acesto
ra. • Radu II (ex-plteșteanul 
sau, altfel spus, sibianul) a ur
mărit meciul din tribună. Su-

ferea parcă pentru embele e- 
chipe. La un moment dat, au
zind la radio despre o inter
venție a lui Belodedici în der
byul din Capitală, a exclamat : 
„Ce jucător de rasă e Belo ! 
Nici nu știi ce să admiri mai 
întîi la el, precizia sau elegan
ța în joc..." (G. ROT.).

• JUCĂTORUL MATE (A.S.A. Tg. Mureș) a primit inutil un 
cartonaș galben, datorită necunoașterii regulamentului. Despre ce 
este vorba ? In min. 29, la mijlocul terenului, jucătorii Flacărei 
Morenl au recuperat balonul și au pornit la atac; Mate a oprit 
mingea cu mina și... cartonaș galben I A Terenul moale, alunecos 
a fost și un test al pregătirii fizice, atît pentru jucători, cît și 
pentru „centralul" Ilie Coț. Majoritatea jucătorilor au obținut note 
de trecere, dar șl arbitrul partidei. Ilie Coț â alergat mult, a fost 
tot timpul în apropierea fazelor și. de acoea. deciziile sale au 
oglindit realitatea. Așa că. In ciuda condițiilor improprii, arbitra
jului nu i se poate reproșa nimic. A Dominarea localnicilor în 
meciul cu A.S.A. Tg. Mureș, mal netă în prima parte, este Ilus
trată convingător de cîteva cifre I 14—1 șuturi la poartă, dintre 
care 8—0 pe spațiul porții. (P. V.).

• .NU ȘTIU care va fi re
zultatul final, dar timpul și te
renul ne avantajează într-o oa
recare măsură** — afirma îna
intea meciului C. Big an, secre
tarul clubului orădcan. Așa a 
fost, F.C. Bihor plecînd cu

punct d< 
Multe

din Giuleștl A 
din Iotul Rapi- 

in. 'Balaur, Vlad, 
ii sini indisponi- 

imul e plecat fără
enl nu știe pe un- 

de-1 poartă pașii, ce ginduri ii 
frămintă, în timp ce echipa se 
zbate în subsolul clasamentului

teren
a cons 
și l-a

Abia am
la toată 
complete 
jucat și eu puțin și am fost 
eliminat". Noi credem că arbi
trul s~a cam grăbit (.AL. C.)•

A Tușierul I. Tărcan s-a pre
zentat la meci foarte răcit. A- 
bia putea vorbi. Celălalt arb’tru 
de linie, M. Nicolau, s-a aflat 
într-o formă excelentă, semna- 
lizînd prompt tot ce trebuia 
semnalizat, îneît l-a făcut pe 
observatorul federal C. Manu- 
șarlde să afirme: „Ireproșabil" 
A Galeria Rapidului a fost din 
nou 1.-. post, încurajînd echipa. 
Nu-1 putem trece cu vederea, 
însă, c-i eîțiva bulgări de ză
padă aruncați în țeren A „Nk- 
ge ca-n cea mai frumoasă poves
te de iar nă“ — exclama la început 
Radu Călin Cristea, autorul pro
gramelor Rapidului. „Păcat că... 
povestea meciului n-a avut și 
un frumos final pentru noi" — 
concluziona el după minutul 90. 
(L.D.).

• LA SCORNICEȘTI NU DOAR 
BINE greul examen împotriva rfe 
(te arbitri (A. Moroianu 
să judece, rapid, situații 
reușit... C .......... * -
D. Monteana (20 de ani) evoluează acum mijlocaș 
vărat „motor“ al iui F.C. Olt. Sîmbătă. el a Impi 
ecb-pa, fiind prezent și la numeroase finalizări, 
foarte buna lui notare. In acest joc (nota 8). în ori 
balist cârc aspiră, credem noi. Ia 
tineret, unde a și fost convocat de altfel. • Tot 
marcări*4 vîrful de atac constănțean a impresion 
vigoarea acțiunilor Iui. M. Popa (21 .de am) m< 
urmărit de cei în drept. • în opoziție cu aceste 
notăm (cu regret) intrarea în anonimat a unui 

care nu a figurat nici măcar pș 
Cel mai îndreptățit să răspundă. 
La talentul lui, numai munca 

Lre adevăratele speranțe ale xGto'

atacant. Craiu, 
a lui F.C. Olt. 
chiar cel citat, 
pot readuce în 
(Ef. L).

ci
punctajul obținut de „U“ Ciuj-

Fl. Popescu, A. Rolei) care a trebuit 
.___ _  _ de joc pe un teren desfundat. Și a

O Utilizat la început fundaș stingă, tinărul ex-reșițean 
- - • ’ — —•*’----- și este un ade-

i in permanență 
Așa se explică 

caz, un fot- 
‘ezentatsv de 

la capitolul ,.re" 
at din nou prin 
■rită și el să fie 
aspecte pozitive, 

foarte talentat 
lista de rezerve 
prin fapte, este 

și seriozitatea H 
ilulul românesc !

un

MECIULUI F.C. 
INTER, la obiș- 
(cu atit mai ne-

• ÎNAINTEA 
ARGEȘ — F.C. 
nulta încălzire __
cesară în condițiile de lapovi- 
ță), unii dintre jucătorii for
mației locale plonjau sau „pati
nau" deliberat, pentru a lua 
contact corporal direct cu su
prafața de-a drepțul lacustră a 
terenului, pc care, de altfel, un 
grup de oameni de ordine se

njstrăduia s-o mai elibereze de 
micile lacuri ... în formare. 
Mult mai greu a fost însă, 
pentru argeșeni, după aceea și 
mai ales la sfîrșitul partidei... 
• La cabine, șl arbitrul Ioan 
Igna ne 
sfert de 
„A fost 
meu de 
decît la

.▼XTXVXTXT^/r-AVATjLVATATATA'T

mărturisea, la circa un 
oră după fluierul final: 
cel mai greu meci al 
anul ăsta !“ Mai greu 
Euro? — l-am între-

C cinci DIN ȘASE, acesta este ,_____ __ ___ r____ „„ „„ __ „
Napoca in ultimele trei etape. Revirimentul s-a produs la 9 oc- 
tembrie (2—1 cu Corvlnul). a continuat la Tg. Mures (1—1), sin- 
gura iniringere pe acest traseu a echipei antrenate de C. Dinu — 
D. Anca produeindu-se, la București, în fața campioanei — Steaua 
(dar cine a rezistat în fața „roș-albaștrilor" ?). Jocul eu S.C. Ba
cău ie dă clujenilor mari speranțe pentru primăvară A La sfîr- 
șirul partidei de pe Municipal, acolo sub tribuna a II-a. Remus 

"intele lui „U“, își strângea mîinile cu omonimul 
„Felicitări, l-a spus băcăuanul. A 

*. „Uff, ce greu a fost, a răspuns — sportiv 
i.„ frumoasă. Tare mi-a fost frică că ne fa- 
uzie la o înfrângere administrată lui „U“ de 

— I. Munteanu, care a însemnat retrogra- 
• Biro și-a dat drumul la joc ; calitatea de 

coordonarea formației clujene și 
Ia startul campionatului a fost 
competiția în vervă, marile lui 
remarcate și de un spectator 
Covaci, nelipsit, 
de suflet : ,,U“.

enJ

Cimpeanu, pi 
său, prof. Cornelia Costinescu. 
fost un meci frumos", 
gazda. Aveți o echipă, 
ceți iar... figura". Alu 
echipa lui N. Vătafu 
darea „alb -negrilor". (_ 
căpitan de echipă se simte în 
la finalizare A Grigoraș, cel care 
anunțat ca debutant, iată termină 
disponibilități tehnico-tactice fiind 
avizat : reputatul antrenor ștefan 
pe zăpadă, de la meciurile echipei

de 
izar

pe oloaie și
(S. Tr.),

A CA UN VECHI ȘI FIDEL 
SUPORTER al Sportului Stu
dențesc, actorul Alexandru 
Arșinel a înfruntat frigul fiind, 
ea de obicei, prezent în ‘ 
la meciul cu Victoria, 
că el și-a asumat șl o 
de recrutare de noi 
zanți, din moment ce 
alături pe unul din cei

Profitînd de 
devans a me-

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
GREU, DAR MERITAT 

A.S.A. Explorări Cîmpulung
Autentică iarnă fct orașul de la 

poalele Rarăului. Cochetul sta
dion din Cîmpulung, plin pînă 
la refuz, a găzduit, duminică, o 
partidă deosebit de importantă 
pentru configurația clasamentu
lui, între echipa locală A.S.A. 
Explorări (—3 la adevăr) șl 
Gloria Buzău, una din preten
dentele la promovare. Terenul. 
greu (dar bun de joc, prin e- 
forturile deosebite făcute de or
ganizatori) a fo-st un adversar 
dificili pentru ambele echipe. 
Startul partidei aparține gazde
lor, dar contraatacurile, foarte 
tăioase, aile buzoienilor fac sim
țită torta lor de joc. Aceasta a-a 
șl văzut în min. 7 cînd ei con
duceau pe tabela de marcaj prin 
autogolul Iul MUCILEANU, care 
a deviat în plasă șutul, din cor
ner, al lui Ursică. Golul primit 
îl trezește pe jucătorii din Cîm- 
pnlung. care revin în atac, prin 
acțiuni bine construite la mijlo
cul terenului, acțiuni care pro- 
due panică în apărarea buzoie
nilor. Șl, după cîteva ratări — 
Rea (min. 13) și Muciieanu (min. 
1®) — gazdele reușesc egalarea 
prin BACIUȚ care fructifică ex
celenta centrare a lui Botez (min, 
25). Jocul curge în favoarea

- Gloria Buzău 2—1 (2—1) 
cSuiptilungenitor care păstrează 
pozițiile avansate șl reușesc des
prinderea in min. 31 s acțiune 
impetuoasă a iui Lazăr pe dreap
ta, centrare peste toată apăra
rea și același BACIUȚ, venit In 
viteză, înscrie cu capul. Repriza ‘ . .. 1 . ■ gse încheie cu o mare ratare 
tod P. Levente (min. 42).

După pauză jocul este deosebit 
de disputat, ambele eehipe crea- 
ză faze frumoase, cu un plus de 
insistență pentru oaspeți. Dar, 
din păcate, Bea (min. 87 șl TO — 
la ambele șuturi s-a opus bara), 
Pe>ul Levente (min. 68 șl 81), iar 
de partea cealaltă Trandafir 
(min. 51), Marcu (min. 68) șl 
Chlvu (min. 87) ratează ocazii 
foarte bune.

A arbitrat L. Sălăjan (Satu
Mare).

A.S.A. EXPLORĂRI : Țițeica — 
BOTEZ, RUSU, STAJCUȚ, Goia 
— P. Levente, Muciieanu (min. 
69 Neacșu), Alexandru — LAZAR 
(min. 87 Radcu), ILEA, BACIUȚ.

GLORIA : v. Lazăr — Ivana 
(min. 46 Stan), ROȘU, Mircea, 
Ursa — Tulpan, Chivu, TRAN
DAFIR (min. 68 Craiu), Marcu — 
URSICA, Ion.

SCOR ALB,
Aripile Victoria Bacău

Confruntarea dintre cele două 
echipe moldovene, desfășurată 
duminică în orașul de pe Bis
trița și încheiată cu un scor alb, 
de... sezon (0—0), a oferit o 
„luptă oarbă", fără menajamen
te, dusă pînă la sacrificiu. Fiind 
vecine de loc în clasament șl 

suferințe la „adevăr" (sub 
oaspeții 

încercau, 
situației,

Florin SANDU

de... SLEiutiinvc un „i 
cota zero, gazdele —2, 
—li) ambele formații 
evident, ameliorarea ...
Din păcate, băcăuanii, care ve
neau după egalul (1—1) de la 
Suceava din etapa trecută și nu
mărau în rândurile lor nu mal 
pruțto de șase ex-divlzlonari A, 
care au activat, nu de mult, la 
surata tor mai mare din primul 
eșalon, S.C. Bacău, au avut o 
prestație sub așteptări. Deși au 
dominat categoric, jucînd aproa
pe in permanență cu fundașii pe 
linia de centru, înaintarea gaz
delor a evoluat haotic, la întîm- 
plare, cu centrări „ploaie" în 
careul echipei oaspete. Acolo 

defensiva botoșeneană, In 
au excelat „vulpoiul" Tică, 
Zaharia și goal-keeper-ul Er- 
a făcut adevărate 

cursului jocului,

însă 
care 
apoi 
die.
Contrar

mi'nuni. 
cei care

GAZDELE,
Poiana Cîmpina - C.F.R. Pașcani 3-0 (2-0)

ciuda terenului acoperit cu

NET SUPERIOARE
LA

tribună, 
Se pare 
misiune 
simpati-
Î1 avea 

doi

feciori ai săi 0 
programarea in 
clului, fiind deci liber, Mircea 
Lucescu a venit în „Regie" să-1 
vadă pe Răzvan Lucescu 
lucru". Și n-a fost cîtuși 
puțin dezamăgit, tînărul portar 
al „Sportului" făcînd cîteva 
parade de mare efect, în spe
cial în repriza a doua. (I.C.).

,1a 
de

A/V'A/V’-.A/V

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

In ciuda terenului acoperit cu 
zăpadă, cele două formații, avi
de de puncte, au oferit o parti
dă antrenantă, spectaculoasă, cu 
multe faze de poartă, spre satis
facția celor aproximativ 4008 de 
spectatori. Bine așezați in teren, 
cu sarcini precise pentru fiecare 
jucător, elevii antrenorului V. 
Florea au dominat cu autoritate 
prima parte a întâlnirii, crein- 
du-și cîteva bune ocazii de a în
scrie, dar ratate de San (min. 
8) și Tabacu (min. 25). După ce 
oaspeții, la un contraatac rapid, 
sînt pe punctul de a deschide 
scorul (min. 50), dar lorcic sal
vează miraculos la șutul lui D. 
Rotaru, iată că, un minut mal 
tirziu, cimpinenii înscriu , prin 
STAN, care a reluat în plasă, de 
Ia 10 m, balonul centrat impeca
bil de Cojocaru. Pe fondul aces
tei dominări, Poiana mai înscrie, 
în min. 42, prin PADURARIU, 
iar oaspeții sînt pe punctul de 
a reduce scorul (min. 44), dar 
„transversala" se opune la șu
tul lui D. Rotaru.

După pauză se ,oacă in același 
ritm alert, gazdele controlează cu 
autoritate mijlocul terenului șl, 
ca un corolar al eforturilor de-

puse, TABACU (min. 65) înscrie 
spectaculos, la vinelu, cu un șut 
de Ia 20 m, al treilea gol al e- 
chlpei sale. In ultima parte a în- 
tîlniril fazele se succed cu repe
ziciune la ambele porți, dind 
posibilitate celor doi portari să 
se remarce. Așa s-a întîmplat, la 
poarta pășcănenilor, cînd Mihăilă 
a salvat majorarea scorului, la 
șuturile lui Aehim (min. 10), Pă- 
durariu (min. 78) și Cojocaru 
(min. 85), iar de cartea cealaltă, 
lorcic s-a opus înscrierii golului 
la „capul" lui Andrei (min. 10) 
și la șutul puternic al lui Mari
no! (min. 84). Victorie meritată 
a gazdelor pe fondul celui mai 
bun joc făcut pe teren propriu.

A arbitrat 
POIANA :

che, Pancu, 
COJOCARU, 
(min. 23 TABACU) — 
DURARIU, Tismănaru.

C.F.R. : MIHAILA -
Oprea, URSU, Antoche — 
nof, Pilat, I. Rotaru — 
(min. 46 ANDREI), Irimia 
46 State), D. Rotaru.

Em. Oțelea (Brașov). 
TORCIC — Postola- 

Tănase, DUMITRU — 
Aohim, Dumitrache 

Stan, PA-

Mareș, 
Mari- 
Toma 
(min.

Pavel PEANA

DE... SEZON
— C.S. Botoșani 0—0
au avwt cete mai mari ocazii de 
a înscrie au fost oaspeții (min. 
55 — Epure și min. 60 — Amo- 
rite&Di), care au șutat în „trans
versală". Băcăuanii au avut șl ei, 
la rîndul tor, <touă uriașe ocazii 
în min. 15 (cînd s-a șutat de 4 
ori, rind pe rînd, la poarta bo- 
toșesieană, dar de flecare dată 
s-a găsit „un picior salvator" 
sau, în ultimă Instanță, Tică a 
salvai de pe linia porții) *n 
min. 23, cînd „vîrful" Bîșcă a 
șutat fa riadul său zguduind 
„transversala" ! O mențiune spe
cială se cuvine organizatorilor 
oare au reușit să asigure condi
ții propice desfășurării partidei.

Arbitrul Florin Brinzoi (Bucu
rești) a condus echipele :

ARIPILE VICTORIA: Mangrac — 
POENARU, C&rpuci, Munteanu. 
EUse! — PITICA. Ghioane, Băr- 
bieru (min. 46 Grosu) — Popa, 
Bîșcă. Manase (min. 70 Flrld).

C.S. BOTOȘANI : ERDIC — A- 
bălașei, TICA, ZAHARIA. Sandu 
— Luca, Șofran, STATE, * 
rărițel (min. 83 Rusu) — 
Șurubaru (min. 85 Bota).

Amo-
Epure,

Aurel PĂPĂDIE

SCHIMBARE DE LIDERMEDIAȘ,
Gaz Metan — Jiul Petroșani 2—0 (1—0)

frumosul succes al îete- 
la Gaz Metan Mediaș ia 
(locul I în Divizia B), 
și fotbaliștii le-au oferit

" ' unei

Duipă 
lor de 
baschet 
lată că , _ . .
suporterilor lor satisfacția 
victorii. Cei care au atacat pri
mii au fost oaspeții (pînă dumi
nică Hderi), * _
vînd Cojocar în min. 4 (șut peste 
poartă în careu) șl min. 12 (lo
vitură liberă periculoasă de la 
25 m; șl Negrilă în min, 15 
(șut cu efect de pe dreapta). Dar 
cînd unii ratează, ceilalți mar
chează ; în min. 24 Potor trage 
de la 25 m in bară și FÂȚAN, 
atent, reia In plasă. Finalul re
prizei aparține tot Jiului, care 
mai irosește cîteva ocazii de gol, 
culminînd ou cea din min. 40 
cînd Moș scoate de pe linia por
ții balonuil reluat cu capul de 
același Cojocar. Ocaziile petroșe- 
neniilor — e drept mai puține — 
continuă și în repriza secundă 
(min. 50 Cojocar la luftul lui 
Moș, min. 50 Tudorache șut din 
întoarcere) dar tot medieșenii 
vor fi cei care vor înscrie : după 
un corner executat de Rotar, 
mingea se lovește, ca la biliard, 
de doi petroșeneni și ajunge la 
PREDATO care o împinge în 
plasă. Tot Gaz Metanul are o

ocazii mal clare a-

imensă ocazie. în min. 90, ratată 
de Drăghiță, rămas singur cu 
Boitor. Victoria gazdelor a fost 
meritată — ele jucînd cu ambiție 
și fortînd cînd a trebuit — șl 
s-a materializat într-o interesan
tă partidă, disputată In limitele 
sportivității, la acest lucru con
tribuind ‘ 
condusă

GAZ
ROTAR,-----------------
— Marin, POTOR (min. 85 Dră- 
ghiță). Dulău — DOBAY, Pre- 
datu (min. 89 Biro). FAȚAN.

JIUL : Bojtor — NEGRILA,_Se- 
decaru. Bălan, L. Petre ~ 
tea, BALTARU, --------
Tudorache (min.

și brigada de arbitri 
de M. Dragu (Galați). 
METAN : SZEBIN — 

Moș. SOLOMON, Aloman

Cris-
TIMOFTE — 

_________  ,____ 79 Ceacusta), 
COJOCAR (min. 74 Petrache), Fi
lip.

Răzvan TOMA

A IN divizia B are loc 
astăzi, la Brașov (stadionul 
Metrom, ora 13). meciul din
tre Metalul Mija și Electro- 
mureș Tg. Mureș contînd pen
tru etapa a 14-a a seriei a 
n-a. Partida va începe la ora 
13 șl va fi condusă de D. Pe
trescu (București).

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 DECEM
BRIE 1988. Cat. 1 (13 rezultate) : 
2 variante 25% — autoturisme 
„Dacia 1.300" (70.000 lei) ; cat. 2 
(12 rezultate) : 
Iei și 99 25% I 
(11 - - 
lei 
la 
toturismele „Dacia 
lei) de ia categoria 1 au rev». 
nit participanților Buturcă Vâ
slite tlln Cluj-Napoca și Neacșu 
Ionel din loc. Titu-Gară. La ca
tegoria 2, cele patru eîștiguri 8 
cîte 35.018 lei au fost obținute, 
pe o variantă repetată, de part!- 
eipantul Chiper Dorcl din Timi
șoara.

A Ora de începere a tragerii 
obișnuite PRONOEXPRES de as
tăzi, miercuri, 7 decembrie, este 
15.50. Tragerea va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2 ; aspecte ra
diodifuzate de la operațiunile de 
tragere vor fi transmise pe pro
gramul I, la ora 16,15, urmînd 
ca numerele extrase să fie re
luate la radio, pe același pro
gram, conform orarului deja cu
noscut.

A Frecventînd agențiile Loto- 
Pronosport, nu uitați că dumi
nică, 11 decembrie, va avea loc 
ULTIMA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES a anului 
curent, eu avantajul — între 
multe altele — de a se atribui 
eîștiguri și pentru numai 3 nu
mere cîștigăto„re din 8 extrase. 
Pentru a cunoaște mai multe de
talii solicitați prospectele trage
rii, care se distribuie în mod 
gratuit !

A „Luna cadourilor" este de 
natură să reserve surprize plăcu
te și participanților la sistemele 
noastre, fapt ce rezultă și dintr-o 
sumară trecere în revistă a listei 
de cîștigătorl care s-au prezentat 
în ultimele zile la sediul central 
al A. S. LOTO-PRONOSPORT 
pentru a-șl ridica autoturismele 
„Dacia 1300". iati numai cîteva 
nume: Florin Soare (Călan, Hu
nedoara) , Gheorghe Manole 
(București), Marin Gînga (Boto
șani), toți la PRONOSPORT, Ca
rol Sambach (Miercurea Ciuc, 
Harghita), la Pronoexpres, Flo
rentin Mateescu (Războieni. Ar
geș) șl loan Bogdan (Sibiu), la 
LOTO, precum și mulțl alții. Cu 
această ocazie, facem din nou 
apel la participanții cîștigătorl de 
autoturisme și televizoare color să 
respecte planificarea ’comunicată 
de organele de resort din ceft- 
trala administrației, prezentîn- 
du-se la termenele fixate, prin 
aceasta facilitîndu-se, implicit, 
perfectarea în bune condițiuni 
a documentelor necesare. în ve
derea eliberării cîștigurilor res
pective.

----- ,------ . i 1W)(yo a 35018
_ /o a 8.754 lei : cat. 3 

rezultate) : 66 100% a 2.407
și 1.920 25% a 602 tei. Report 
categoria 1 : 500.000 lei. Au- 

1.300‘* (70.000



In sălile „Dinamn" Și „Tineretului din Capitală

FRUMOASE SUCCESE INFERNAȚIUNALE 
ALE TINERILOR GIMNAȘTI ROMANI

Două săli <Je sport ale Capi
talei au găzduit, la fiaeie *ip- 
lăminU trecute. atractive *1 
interesante coocunaun uMer- 
națion*ie de gimnastică ta 
care au fost prezer.ie K’Tțl» 
natele de junioare ale Româ
niei. Uniunii Sovietice * ELD. 
Germane fi. respect, v ecixpeie 
masculine de juniori a*e Bamfe 
niei și Uniunii Sovietice.

Triunghiularul feminin, râ*- 
duit de sala de gimnastică de 
la Stadionul TineretuteL a 
fost dominat atit pe eet-oe rS 
și la individual de 
gimnaste române. Să mențio
năm. de exemplu, că la aB- 
vidual trei dintre raorttwie 
noastre s-au situa-, pe pmeă» 
poziții : Florentina 
reanu. locul I (la egalitate pa 
sovietica Irina Via’iniaa). Ma
ria Neeulită si lafiaaa FIKp 
Iată, de altfel, fruntașele la 
individual compus : Fto.'rn- 
tina Ctmpureanu si Irina Vta- 
tinina 38.80 p Maria Neraî’tf 
■T3.65 O Iuliana Filip 3*J(0 p. 
Diana Schroder (R D G) 38.49 
p. Mirela Pa=ca fRwrl-.li)
38.70 n La fel de conrmeâ- 
toare au fcxl rezu'taiete rm- 
nastelor române și pe apara
te : sărituri: Sveta Ko^bbb 
(TR.SS ) 9JO Flore atic* CSaa- 
pnreaaa n Irina Viatintea
9.70 : paralele : Pa«a »te

sărituri :

lets

de

01

t'J ÎNGHEȚAT Șl... INIȚlATIVnE ORGANIZATORI®
/U*ara** Its osc

Partidpind la recenta pleca
ră a federației de resort, am 
nouț că principalele obiectiv» 
ale sezonul ri 1968—1980 Mat 
C.M. de la Kiev și .Cupa Prie
tenia* de la Karî-Marx-Stadt, 
ambele teste uimind a fi susți
nute de un iot format din numai 
5 juniori (Emese Antal. Marina 
Vaida. Niealae Die*. Gabriela 
Vagași și Zsolt Billo) aCatt 
in pregătire sub conducerea 
antrenorului brașovean Brraut 
Llricta-Petrie. De ce at: de 
puțini selec' -mabtb? Oare trece 
patinajul v.'eză printr-o cr.ză 
de talente ? Explicația ariei 
restrinse de selecție trebuie 
căutată in .producția*, de 
la un an la altul mai 
redusă, a multora dintre ca
drele noastre tehnice, aflate 
sub semnul înșelător al auto- 
mulțumirii. Nimic nu ne în
dreptățește să tragem altă con
cluzie. atîta vreme cit toți an
trenorii prezenți la recenta 
plenară, menită să prefigureze 
preocupările pentru revitali- 
zarea acestui soort olimpic. sa 
tăcut. cu excepția celor doi 
foști selecționeri, care n-au fă
cut altceva dectt să-si justific» 
greșelile.

Care ar fi situația patinaju
lui viteză posibilitățile tui de 
dezvoltare și de afirmare, 
știut fiind că se află Încă la 
discreția vremii 7 în afara pa
siunii șl a entuziasmului, care, 
tn general, trebuie să-i anime 
pe practicanții acestui sport. 
m1’ sini clteva condiții absolut

a

aspecte i
că pre

râ.
aap-rani Ia rezol "a te pe .-.-pe
re tși poate procura un mini
mum de echipament iar aso- 
ciațiîle sau duhurile care ad
ministrează patinoarele ar
tificiale isi pot dota arenele cu 
aparatura de proiecție din re- 
niturile dobândite prin utiliza
rea pistelor reduse. De aseme
nea. o serie de profesori de e- 
ducatie fizică cu specializarea 
patinaj sau fost: vitezăști frun
tași. acum instructori vot— 
tari, vor accepta că lucreee la 
orele tor libere ro ace* eoofl 
a căror prezenți se face tot 
mai puternic simțită pe diver
sele patinoare. Toate «eeste t»- 
rruri ar fl trebuit insă re 18 
rate pini acum ! Din păcate, 
starea dominantă rămtne a- 
ceea de delăsare deoarece 
mulți antrenori se rwirri 
doar la centrele de inițiere. 
Iar conducerile unor secții de 
performanță și comisii orășe
nești sau județene de specia
litate continuă să se mențină

sau

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • Cu prilejul reuniunii 

Asociației iflxrnațlonale de box 
amator (A.I.B.A.). ti cută la 
Frankfurt pe Main, s-a stabilit 
Intre altele ca la vlltoru. turneu 
olimpic de box să nu fie admiși 
declt sporii zl ou o bogată expe
riență eompetlțională, avtnd tn 
palmares cel puțin 15 victorii in 
turnee internaționale. Pe de altă 
parte s-a propus o nouă clarifi
care a arbitrilor de box. selecția 
mai exigentă , acestora in vede
rea campionate;-»- ejrcnene mon
diale și la Jocurile Olimpice.

HALTERE • Campionatele Mon
diale feminine au continuat la
Jakarta cu Întrecerile de la cate
goria 82,500 Sg. în eare victoria 
a revenit sportivei chineze Li
Yanxia, ou un total de 215 kg. 
La stilul smuls LI Yanxia 8 sta
bilit un nou record mondial — 

• 97,500 kg.
HANDBAL • Turneul interna

țional masculin de la Basel s-a 
încheiat eu victoria selecționatei 
Danemarcei — 4 puncte, urmată 
de echipele Franței — 4 puncte 
(golaveraj Interior), Elveției și 
Norvegiei — eu cite 1 puncte. 
Rezultate înregistrate tn ultima 
zl a competiției: Danemarca — 
Elveția 22—21 (12—10) ; Franța — 
Norvegia 20—19 (11—7).

PATINAJ PE ROTILE « Spor
tiva columbiană Diana Patino a 
stabilit două noi recorduri mon

diale. acoperind 3 008 m in 4:47.71 
și 5 M» m tn 7:39.49. Compatrio
tul DiaoeL Guillermo Botero a 
realizat la rindul -iu un nou 
record mondial pe distanta de 
l OM m cu timpul de 1:0.49.

Bt'GBY • tn ultimul med al 
turneului pe eare l-a Întreprins 
tn Europa seieericnata Australi
ei a tntflaft ne stadionul Fia ml nlo 
din Roma reore’eo-adva Italiei. 
Rugbyștli australieni. net supe
riori in toate compartimentele au 
obtinut o victorie categorică cu 
scorul de 55—4 (W—•).

SCRIMA • Concursul femir.in 
de floretă de Ia Bochum (R. F. 
Germania) contind pentru -Cuca 
Mondială* la junioare, a fost 
rtstlzst de serimera Italiană 
Dlans Bianchedl. urmată tn da- 
samentul final de Sabine Bau 
(R.F. Germania) si Giovanna Tri- 
lini (Italia).

TENIS DE MASA a Proba de 
simolu masculin din cadrul Cam
pionatelor Internaționale ale 
Franței desfășurate la Nantes, a 
fost ctștieată de Jsn-Owe Wald
ner (Suedia), care a dispus tn fi
nală eu 3—o ra—is n—15 u—17' 
de Li Gun Sang (R.P.D. Coreeană), 
tn finala probei de dublu, pe
rechea iugoslavă Primorac — 
Lupuleseu a întrecut cu 2—1 
(21—18. 15—21, 21—13) cuplul sue
dez Waldner — Appelgren.

ACTUALITATEA ÎN TENIS REZULTATE DIN C.C.E.
Becker in

La Maiscn Square Garden, 
ir Xe* York. s-a încheiat 
Turneul camteooâor ta ten», 
la finala căruia t-au intilnit 
Baris Beeker h Ivaa LendL 
DxM ua mea extrem de d s- 
Putat M pesocaaL care a du
ra: « are si <3 de minute L 
victoria a revenit lui Baris 
Becker ea scorul de 3—7. 7—8. 
3—< •—X T—« I

Ttnlrul toeăfor vest-aerman 
dkBMB peMtrw onsaa oară Tur- 
aeai earaotoa£or. dusă oe a 
Mut de dea* ori ta finală, tot 
cw Lfcff in IM5 n 1S»O 
A -rsr» dta mi a cucerit pi- 
Ziâ acaM de 5 ori acest mare 
rsrearv Srerul renera: »] in- 
tEsprilnr imtre cei dri tems-

tavearra hc LeadL

h airs, cnespen^d :r«r- 
^îttsesr femrrrw de tenia 
.rișpa federațer*. ce se des- 
atsoucâ j* Mfiii'-me. selec- 
•asaca l’rtu-mw a întrecut 
ea 3—I ren, ja Ar ^iex. ta par- 
tafa derăs-Tă. Banara Basxki 
a <u*um ea •—X. 7—d de Sara

OM PATIIAJU. VITEZA ?
Mrr o adeudeaca— crai de iad- 

n: ur^ tKrs* a 
sânt drrr-ne. lacnrQe 

da șanf arar cgaare do pată- 
«s isr

CJtft feu s»>-
1 a

irva ple n» pMta
de 989 aoeeri aoMcaJatâ pe 
■arai Oaca» <Lz cunosoca m*- 
ttzne exwrta-d Tu-vnad-Băd. 
Decz. ca ri ta «s* secați, a- 
»era cbeată (ffcă aZe fc» »esrd- 
ta derit mttae eforturi de 9a-

tuurai. Cine va tea inittaâvB

premieră !

Gomer. Alte rezultate : R.F. 
Germania — Mexic 3—0 ; Spa
nia — Olanda 3—0 ; Franța — 
Japonia 3—0 ; Austria — Bel
gia 2—1 ; Italia — Polonia 
2—1.

★
în calendarul marilor compe

tiții ale anului în curs mai fi
gurează citeva întreceri de an
vergură. După Turneul cam
pionilor. de Ia Madison Squa
re Garden din New-York. în 
aceeași sală se va disputa Tur
neul similar rezervat perechi
lor. Competiția se va încheia 
la 11 decembrie, dată la care 
se va termina și la Melbourne 
_Cm>a Federației” rezervată 

feminine.

LA VOLEI
PARIS. 6 (Agerpres). — Re

zultate înregistrate tn prima 
manșă din turul II al „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei.

Masculin : T.S.K.A. Sofia — 
Ulriken (Norvegia) 3—0 ; Fre- 
jus (Franța) — C.V. Palma 
(Spania) 3—0 ; Olympiakos Pi
reu — Brother Martinus (Olan
da) 3—0 : Ț.S.K.A. Moscova — 
Traktor Schwerin 3—0 ; Hutnik 
Cracovia — Panini Modena 
3—0 : V.C. Hamburg - I.S.K.U. 
Tampere 3—0.

Feminin : Teodora Ravenna 
— UNI Basel 3—0 ; C.S. Bon ne
voie — Ruda Hvezda Praga 
0—3 : Hapoel Bat Yam — Di
namo Berlin 0—3 : Avero Sneek 
(Olanda) — Herenthals . (Bel

gia) 3—0 ; Bayern Lohho'f — 
Ț.S.K.A. Sofia 3—1.

• In ultima etapâ a cam
pionatului unional de hochei pe 
gheață echipa S.K.A. Leningrad 
a întrecut cu 2—1 formația 
T.SJC.A. Moscova, deținătoarea 
titlului. Pentru turneul fina] al 
campionatului, ce se va desfă
șura anul viitor. Intre 14 ianua
rie $! 15 martie. s-au calificat 
următoarele 10 echipe : T.S.K.A,, 
Dinamo Moscova, Aripile Sovie
telor. Voskresensk. Spartak, So- 
koi Kiev Dinamo Riga, Sverd
lovsk. Cellabinsk și S.K.A. Le
ningrad.
• Proba feminină de coborîre 

eootind pentru „Cupa Mondială-, 
desfășurată In stațiunea franceză 
Val d’Isere, a revenit schioarel 
elvețiene Michela Fi ei ni — 1:11.58. 
urmată de R?gine Moesenlechner 
(R_F.G.) — m:,79, Michaela Gerg 
(R.F.G.) — im.84. în clasamentul 
□Cupe! Mondiale-, după 3 probe, 
conduce Carole Merle (Franța).
• Pre ba masculină de slalom

kpeeial <fia cadrul concursului in
ternațional de schi de la Val 
Tfcorens rFranța) a revenit spor- 
:: Gridis in-
regfstrat eu timpul de 1:26.29. Pe 
locui secund s-a situat francezul 
Jean-Paul Cretier — 1:26.63.
• Proba individuală feminină 

din cadrul concursului de săniuțe 
de la Konigsee a fost cîștl^ată 
de U*e Oberhoffner (R.D. Ger
manii Înregistrată In două manse 
ea tzowvl de 1 :31.f7. Pe locurile 
urenl-.oare s-au clasat coechioie- 
reie sUe Susu Erdmann — 1:31,91 
Si GabrSeSe Koh’Jtscb — 1:31.93.

ratbaliaeridiaRe
CE SE VA ÎNTÎMPLA AZI, ÎN CUPA I.E.F.A. ?

Echipele învingătoare (mal ca 
seamă cele In deplasare) slut 
principalele favorite pentru pro
movarea In .sferturi*. Sperăm 
că printre acestea va fl șl re
prezentanta țârii noastre. Victo
ria București, căreia 11 este sufi
cient doar un scor egal sau 
chiar o infringere la un gol di
ferență, cu condiția să înscrie an 
punct ta Turku. $i despre cele
lalte ? în mod normal, echipele 
italiene (cei puțin trei dintre

e£eș as calificarea tn .buzunar*.

»-a pierdut md un >oe tn cam- 
ptocătal Italiei (după 1 etape) și 
esw taeredtbd să cedeze acasă la 
> dMMBtft. driar dacă ad-
wrsara se numește Bayem Mun- 
efiec Foșrri bavarezi Brehme și 
Marthas 1st vor apăra renume- 

-le și vor lupta desigur cum se 
euv-ioe. pentru noua lor formație.
Lozlc nici Xaooli nu poate fi 
Învinsă la două goluri diferență 
de Berdeaax fu fața supor
terilor ei. entuziasmați de Mara
dona și Careca. auto*. El golurilor 
de duminică (2—0. cu Florenti
na) Diero — abis reîntors cu 48 
de ore înainte de meci din Ar
gentina —a excelat cu florentinii, 
deelarînd după 1oc că formația 
sa va fi tn finală, unde adver
sara s-ar putea numi Juve 
sau Inter... Juventus arată o 
mare ascensiune atlt In clasa
ment cit si tn pofta de joc de

monstrată recent (4—1, la Pisa) 
șt este marea favorită cu F. C. 
L5*ge. Pentru italieni există un 
singur semn de întrebare : va 
reuși Roma să clștlge Ia 3 goluri 
ta fața liderei de toamnă din 
campionatul R.D Germane, Dy
namo Dresda? Cel care au vă- 
zut-o juri nd la Genova (2—0 cu 
Sampdoria. finalista Cupei Ita
liei din acest an) au declarat că 
..romar.ii* oot recupera diferența. 
„Să vedem — așa cum spu-nea 
Nils Lledaolm. director tehnic* la 
Roma — ...dacă nu primrm gol 
putem marca de trei ori, în tim
pul regulamentar, sau la 2—0... 
in prelungiri*. Pasionantă se a- 
nunță zoafruntarea dintre F.C. 
Koln și Real Sebastian, unde 
vest-germanil au nevoie de o vic
torie la două puncte, fapt nu 
prea ușor... Scoțienii de la Mid
lothian nu pot avea mari emoții 
la Mostar după acel 3—0. d^ ne 
teren propriu, ca și V.f.B. Stut
tgart, învingătoare în deplasare 
cu 3—1 la Groningen.

Deci. în linii mari, se conturea
ză promovatele... Dar, surprizele, 
de proporții în fotbal, și mai 
cu seamă în competițiile europe
ne intercluburi, nu sînt niciodată 
excluse 1

Ion OCHSENFELD

★

FXF.A. a anunțat eâ 
tși menține decizia in 
re Driveste y.mfa de 
viretâ ra ani) a jucâ- 
wrilor profeșion'ști ee 
Dot narticina la tur
neul d*n cadru! Jocu
rilor Olimnlce. Aceas
tă Drrelzare renrezlntă 
tn faot o resnineere a 
cereri! Comitetulu’ Tn- 
ternationa! OHnwk 
tare solicltașe renun
țarea la I’mltarea vir
ate! fotbaliștilor oar- 
ticloenti la J.O. men- 
tinted doar resula ne- 
calIflcărH fotbaliștilor 
eare au evoluat la ore- 
llminaritle sau turneul 
final a! „Cupe! Mon
diale*. Astfel, se men
ționează tn comunicatul

P.1.F.A_ vor putea fl 
prezenți la J.O. de la 
Barcelona jucătorii 
născut! după l august 
19ȘȘ inclusiv.

IN ETAPA a 17-a a 
campionatului Belgie! 
s-au tnregistrat urmă • 
toarele rezultate :
Standard Llăge — An
vers 3—3. Beerschot — 
F.C. Llăge 1—0. Char
leroi — Courtra! ?—1. 
Waregem — S.K. Lierse 
0—1. Beveren — F.C. 
Malines 1—1. Cercle 
Bruges — Anderlecht 
Bruxelles 1—3. Molem- 
beek —F.C. Bruges 1—4: 
R.C. Malines — Loke- 
ren 1—0. In clasament 
se menține Hderă e-

chlpa F.C. Malines — 
tt o, urmată de for
mațiile Anderlecht — 
27 p șl F.C. Llege — 
25 o

REZULTATE înre
gistrate tn etapa a 15-a 
a campionatului lugo 
slavlei : Radnlckl NIș 
— Partizan Belgrad 
3—1 ; Celik Zeniea — 
Vojvodi na Nov! Said
3— 1 ; Zelezniclar Sa
rajevo — Napredak
4— 0 : Steaua Roșie Bel
grad — Osljek 2—1 ; 
Spartak Subotița — 
F.C. Sarajevo 4—2 ; 
Velez Mostar — Dina
mo Zagreb 4—3 ; Rad 
Belgrad — Buducnost 
3—1 5 Hajduk Spilt -

Rijeka 3—1. Clasament! 
1. Vojvodina Novi Sad 
19 p, 2. Hajduk Split 
— 18 p, 3. Dinamo Za
greb 17 p.

IN TURNEUL Inter
național de la Doha, 
pentru „Cupa Asiei", 
echipa R. P. Chineze a 
întrecut cu 3—0 selec
ționata Siriei In timp 
ce formațiile Iranului 
jl Japonie! au terminat 
nedecis : 0—0.

ECHIPELE Marocu
lui și Egiptului vor 
susține două meciuri 
amicale. Primul joc se 
va disputa tn Maroc, 
iar cel de-al doilea va 
avea ioc la Cairo (am
bele tn această lună).

Redacția șl administrau») ood 7977» București, str V. Conta 18 ot. P.T T.R. i tel oentralâ U.79.70 și II M 59; ooresp I8.34.M; Interurban 437: telex 10 350 romsp Telefax’. (»0) Nr •’-«O M- 
Pentru străinătate abonamente prin RompresfilateUa sectorul export *lmport presă P.O.B. 11-201 telex 10376. prefir Buourești. Calea Grivlței or. 64-66 10 369. Tiparul I.P. .Informația


