
D spa merilu ;asa calificare in „sferturile1 Cupei U.E F.A.

LECȚIA DE DĂRUIRE A VICTORIEIJ
TURKU, 8 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Socotit „copilul teribil" al fot
balului finlandez, marea lui 
speranță, Kimmo Lipponen a 
apărut, la scurt timp după 
meciul Turun — Victoria, in 
holul hotelului Ritz, Însoțit de 
un emisar al clubului F.N. 
Vienna, la. care, după cum am 
mai scris, va evolua 
Am exagera dacă am 
văzîndu-ne șl aflînd 
tem, s-a bucurat din 
ră. Era clar că nu-i 
o plăcere evocarea unei 
tălii. cea pentru calificarea 
în ./sferturile" Cupei U.E.F.A.. 
pierdută de el și colegii săi î,n 
fața Victoriei. Totuși, a ținut 
mult să schimbe cu noi câ
teva vorbe. Ne-a mărturisit că 
— spre a rezuma — dintre 
calitățile Victoriei, cel mai ta 
re l-a. impresionat moralul el, 
unul robust, ca de fier. „Poa
te că jucătorii dumneavoastră 
nu sint, toil, fotbaliști de ex
cepție, a zis el. Dar ei sînt, 
de Ia primul pînă la ultimul, 
bărbați de nădejde, dăruiti cu 
toată energia echipei, luptînd 
din răsputeri pentru ea. Din 
acest punct de vedere, Victoria 
nc-a oferit o lecție de urmat".

I-am dat dreptate lui Lippo
nen. nu atît cu gîndul la prima 
repriză a întîlnirii. cit anallzînd

din 1989. 
spune că. 
cine 
cale 
face

sin-

bă-

partea ei finală. Pentru că. da
că prietenul adevărat la nevo
ie se cunoaște, la fel se cu
noaște, credem, si o 
adevărată, la greu. Ei 
chiar si în momentele dificile, 
rele de după 2—2, cînd Turun 
ajunsese să' se agațe cu dispe
rare de dramul de șansă care 
ii mai rămînea. Victoria a 
acționat mobilizată la maxi
mum, realistă, cu privirea sus. 
Fără - 
Multe . ,
după ce au avut un 
substantial, rod al unei supe 
riorltăți de netăgăduit, s-ar 
fr clătinat. Mai ales in condi
țiile întîlnirii de miercuri. Un 
partener literalmente dezlănțuit 
(și de valoare), cu o tribuna 
pe cit de plină (ni s-a spus 
că numai meciul cu Interna- 
zionale a populat într-atît sta
dionul lui T.PIs. în ultimul 
deceniu), pe atît de zgomo
toasă. împingîndu-și favoritil 
nu către izbîndă — care s-a 
si realizat, pe nedrept —. ci 
spre calificare. Multe alte for
mații, dar nu si Victoria. Deși 
handicapată de accidentarea lui 
C. Solomon, unul dintre „mo-

echipă 
bine,

să-și piardă cumpătul, 
alte formații, egalate 

avantaj

Ovidiu IOANIȚOAIA
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jn „optimile14 cupelor europene la handbal masculin

ECHIPELE NOASTRE-IN FAȚA UNOR PUTERNICE ADVERSARE
intr-o comportare care să per
mită celor patru echipe primul 
pas spre... tragerea la sorți

Actualitatea handbalistică in
ternațională este dominată, la 
sfîrșitul acestei săptăm’ni (dar 
și al celeilalte), de partidele 
turului secund al cupelor eu
ropene. Cele patru formații 
masculine care reprezintă hand
balul românesc in prestigioa
sele competiții continentale — 
Steaua, Dinamo București, H.C. 
Minaur Baia Mare și Politeh
nic» Timișoara — susțin, siro- 
bâtă și duminică, examene 
deosebit de dificile in prima 
manșă a turului al II-lea. Spe
răm și dorim din toată Inima

a sferturilor de finală, care va 
avea loc la 20 decembrie, la 
sediul I.H.F.

C. C. E

I.F. KOLDING (Danemarca) - STEAUA

Eipcriinciiicle reușite — un Bun al întregii noastre mișcâri sportive

A ÎNVĂȚA UN COPIL SĂ ÎNOATE, 
A ÎNVĂȚA UN COPIL SĂ SCHIEZE

Rîndurile noastre ar putea 
începe cu întrebirea-generic 
pentru tradiționala rubrică 
„Știați că ?“ Așadar, știați că 
Sibiul este singurul oraș din 
tară în care există o stradă 
numită „Școala de înot"? Si
gur, ar putea fi o simplă în- 
timplare, dar mai degrabă nu 
e, și cel puțin două argumente 
ar susține această ultimă ipo
teză : primul — însăși școala 
sibiană de înot, care există la 

modul cel mai concret de ani 
si ani si care a scos talente pe 
„bandă rulantă". ' De aici au 
pornit campioni prestigioși, pre
cum Carmen Bunaciu. Ion Mi- 
clăuș, Horia Lucaciu, mai recent 
Ldvia Copariu si Liana Coman. 
iar anul trecut reprezentanții

noului val (ce bine se potri
vește expresia în acest caz !) 
al înotului sibian au cucerit o 
sumedenie de titluri la campio
natele copiilor și juniorilor, 
stabilind totodată nu mai puțin

Inifiative sibiene

de 24 de noi 'recorduri națio
nale („Vedeți dumneavoastră, 
titlul national e relativ, îl poți... 
prinde intr-un an in care va
lorile nu prea se înghesuie, pe 
cînd recordul arată precis că 
am lucrat mai bine cu actuala 

generație decît cu precedenta" 
— ne spunea iscusitul antrenor

LA MIZIL, SPORTUL IN PAS

CU ÎNNOIRILE ORAȘULUI

Oraș nu prea mare, e drept, 
cu ..năduful" lui : sînt trenuri 
accelerate care trec pe lingă 
el in mare viteză, ignorindu-1. 
Noi n-am 
tr-o bună 
Mizil 
vorba 
ment 
rulul 
veche 
tovarășe primar ?“

făcut-o însă si. în- 
zi, am poposit la 

căci despre el este 
aiungînd la un mo
și în biroul prima- 

„Cît de 
localitate, 
a fost 

întrebarea cu care ne-am în
ceput dialogul. Este cunoscută 
— precizează interlocutorul — 
de peste 500 de ani. încă de 
pe vremea lui Mihnea Turci
tul. sub numele de „Menzll", 
cum li se spuneau în Țările 
Române serviciilor de transport 
pentru călători si coresponden
tă, înainte de introducerea căi- 

u lor ferate. La Mizil se schim
bau caii, acesta fiind la mijloc, 
„cale de o poștă", atît fată de 
Ploiești, cit și de Buzău...

Primarul zăbovește însă mai

dat _ _____
Nicolae Bufete.
este această

mult asupra Mizilului din ulti
mii 20 de 
deceniului 
doar 8.000 
cite locuri
Populația sa este azi mai mult 
decît dublă : 
tori.„ în 1965 
o producție 
de 45 
peste 
tătile 
avem 
prinderea Mecanică si-a triplat 
activitatea, iar întreprinderea 
Relaxa a obținut in ultimii doi 
ani „Ordinul Muncii" clasa a 
Iii-a sî. respectiv, clasa 1... în 
oraș s-au construit 1,700 de 
apartamente, 
să fie date 
rile noastre 
bază vizita 
secretarului 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, din anul 1967, 
cînd s-a indicat ca Mizilul să 
devină un oraș înfloritor".

Plecăm mai tîrziu pe soseaua 
de asfalt ce taie orașul în

ani : .,La începutul 
șapte, Mizilul avea 
de locuitori, exact 
de muncă are acum.

18.000 de locui
ta noi se realiza 
marfă industrială 
minut, acum deIei pe

3.200 lei pe minut... Uni- 
economice pe care le 
sînt puternice : între-

s-au construit 1,700 
alte 112 urmînd 

in folosință... 
împliniri au
' de lucru 

general

Ma
la 
a 

al

Modesto FERRARINI
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De azi, la Bacău

„CUPA SPERANȚELOR" LA SĂRITURI ÎN APĂ
Activitatea competițională la 

sărituri în apă se încheie prin 
„Cupa speranțelor", concurs ca
re se desfășoară, azi, mîine și 
duminică, la bazinul din Ba
cău, cu participarea celor mai 
tinerj practicanți ai aceste: ra
muri a natației, copii născuți 
între 1974 și 1978 (pe trei cate-

gorii de vîrstă). întrecerea pro
gramează probele de sărituri de 
la trambulinele de 1 m, 3 m 
și de la platformă.

Vor fi prezenți reprezentanți 
ai secțiilor Progresul, Triumf, 
Voința, Lie. ind. 37 București. 
C.S.Ș. și C.S.M. Sibiu, Crișul 
Oradea si S.C. Bacău

care este Felix Heitz). Al doi
lea, și cel puțin la fel de con
vingător, argument l-ar putea 
reprezenta răspunsul-blitz al 
unuia dintre părinții întîlniți 
la bazinul acoperit : „Ce în
seamnă să inveti un copil să 
înoate ? Cred că este în pri
mul rind nu o chestiune de 
sport, ci una de civilizație. Și 
eu, la vremea mea, am fost 
luat de tata de mină și dus Ia 
bazinul care funcționa lingă ac
tualul stadion, sint sigur că 
si fiul meu va proceda aidoma 
cu copilul lui. De fapt noi 
știm că sportul, exercițiul fi
zic, sint o parte din întregul 
educației pe care o dăm co
piilor noștri. Și nu ultima. Ar 
fi interesant să-i auziți pe co
pii vorbind: printre ei este con
siderată drept o mare rușine să 
nu știi să înoți la 7—8 ani“- 
Iată cam ce ne face să credem 
că nu e chiar întîmplător faptul 
că o stradă din Sibiu se nu
mește „Școala de înot"...

Ne-a interesat însă să vedem 
cum este continuată această tra
diție cu rădăcini adinei. Obser
vasem la bazin că un autobuz al 
întreprinderii locale de trans
porturi aduce, grup după grup.

Sorții au dec.s ca în turul II 
al competiției europene nr. 1, 
formația noastră campioană. 
Steaua, să intiinească puter
nica echipă daneză I. F. Kol- 
ding, reprezentanta unei școli 
recunoscută pe plan mondial. 
In vederea primei manșe, care 
va avea loc duminică, in de
plasare, incepind de la ora 
16,30 (ora locală), elevii antre
norilor Radu Voina și Ștefan 
Birtalan au urmat un program 
riguros de antrenamente, care 
se va încheia astăzi după-amia- 
zâ, plecarea spre Kolding fi
ind programată pentru mîine 
dimineață. Paralel cu jocurile 
școală, . în compania dinamo
viștilor bucureșteni și ai celor
lalți componenți ai lotului re
prezentativ, aflați în pregătire 
la București, steliștii au vizio
nat în mai multe rînduri un

meci recent al campionilor Da
nemarcei în competiția lor na
țională.

In rindul handbaliștilor de la 
Steaua domnește optimismul. 
Experiența unor jucători ca 
Munteanu, Stingă, Dumitru, 
Simion, Berbece, Ghimcș și 
ceilalți echipieri ai formației 
noastre fanion ne îndreptățește 
să credem că optimismul • are 
„acoperire". Dar sportivii noș
tri, cunoscători ai valorii 
handbalului danez, în general, 
trebuie să abordeze — în spe
cial partida din deplasare — 
cu maximum de seriozitate, op
țiunea pentru calificarea 
turul III armtnd a fi luată 
Kolding.

Partida va fi arbitrată 
Bertd Kjerrquist și Bo Johans
son (Suedia),

Mihail VESA

in 
la

de

Sorin SATMARI
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Cupa Cupelor

DINAMO T.S.K.A. MOSCOVA
Fără discuție, meciul cel

mai greu al echipelor noastre 
în competițiile continentale,
turul II, îl va avea de susți
nut Dinamo București, parte
neră de întrecere fiind forma
ția Ț.S.K.A. Moscova, cu foar
te mulți componenți ai repre
zentativei sovietice, 
campioană olimpică, 
foarte greu pentru 
nu ne considerăm dinainte eli
minați" — spunea antrenorul 
secund al dinamoviștilor, Va
lentin Samungi. In vederea du
blei partide cu puternica echi
pă sovietică, a cărei primă 
manșă va avea loc duminică,' 
începînd de la ora 17, in sala 
„Dacia" din Buzău, handba- 
liștii dinamoviști au făcut pre
gătiri intense In compania ce
lor mai valoroși parteneri de 
la Steaua și din echipa repre

recenta 
„Med 

noi, dar

zentativă. Stă in puterea unei 
formații care reunește handba- 
liști de certă valoare ca Buli- 
gan, Durău, Mocanu, Bedivan, 
Dogărescu și alții, sub baghe
ta unui la fel de cunoscut an
trenor, Ghiță Licu, să realizeze 
jocuri și. firește, rezultate de 
calitate, cu atît mai mult, cu 
cit adversarul, de mare valoa
re, obligă la o replică pe mă
sură. Dacă adăugăm și faptul 
că publicul buzoian — „părinte 
adoptiv" al dinamoviștilor în 
acest sezon competițional — va 
avea un cuvînt greu de spus, să 
așteptăm cu încredere primul 
fluier al arbitrilor I. Kostov și 
V. Ivancev (Bulgaria), desem
nați pentru acest meci. Obser
vator I.H.F. — Hansueli Ischer 
(Elveția).

Emanuel FÂNTÂNEANU

'n pog. 4, amănunte despre participarea echipelor noastre în
„Cupa I.H.F.”

în Campionatele Naționale de popice (seniori și juniori)

AU FOST DESEMNAȚI ÎNVINGĂTORII
Așa cum se anticipa, jocurile 

decisive au fost extrem de e- 
chilibrate, cu deosebite reali
zări tehnice și răsturnări spec
taculoase de situații spre sfîr
șitul probei. Prima zi a fost 
marcată de o surpriză, după 
reuniunea inaugurală in clasa
ment conducînd tinerii Ianoș 
Magyari — Istvan Kabucz (Con
structorul Tg. Mureș) cu 1857 
pd, ei fiind autori a două re
zultate de valoare internațio
nală — 930 și, respectiv. 927. 
„Deschizători de pîrtie" in ziua 
a doua. bucureștenii Silviu 
Belivacă și Marin Grigore au 
făcut dovada calităților care 
i-au consacrat. menținîndu-se 
multă vreme in frunte, cu 1 861 
(936—925). După ce perechea 
Vasea Donos — George Covă- 
seală, din Cîmpuiung Moldove
nesc, au preluat conducerea cu 
1 866. datorită rezultatului de 
excepție al primului popicar — 
978 (record al sălii egalat) a 
intrat pe arenă perechea_ Ilie 
Hosu — Laszlo Siklodi 
tromureș Tg. Mureș), 
evidentă dispoziție de 
deciși să facă uz de 
lor potențial fizic și 
mureșenii au mers

La Tirgu Mureș (masculin) 
și Odorhei (feminin) se 
fășoară întrecerile finale 
Campionatelor Naționale 
viduale și pe perechi la 

seniori și juniori, mascu- 
feminin.

ce, 
lin si

MASCULIN

des- 
ale 

indi- 
popi-

MUREȘ, 8 (prin tele-
Arena de popice Voința

TG. 
fon), 
din localitate găzduiește fina
lele Campionatelor individuale 
și pe perechi ale seniorilor și 
juniorilor. Primii au intrat în 
concurs seniorii calificați în 
proba de perechi, printre can
didați! la tricourile de cam- 
pioni aflîndu-se, alături de ju
cători competitivi la înalt nivel, 
tineri de mare talent care au 
confirmat bunele aprecieri, evo- 
luînd fără complexe în fata 
valoroșilor lor adversari. Și în
că un fapt îmbucurător: la ul
timele întreceri ale competi
ției au participat și reprezen
tanți ai unor centre mai puțin 
cunoscute, ca Miercurea Ciuc, 
Suceava. Piatra Neamț sau 
Bistrița, care s-au străduit să 
țină pasul cu partenerii de 
joc.

(Eiec-
Cu o 
joc și 
întregul 

tehnic, 
excelent

LA „PERECHI*1
pe... graficul liderilor. Susți
nuți de numeroșii lor supor
teri și cu un plus de omogeni
tate, Hosu și Siklodi s-au des
prins în final ia o diferență de 
numai trei puncte, suficientă' 
pentru a urca pe prima treap
tă a podiumului. Meritele an
trenorilor Iuliu Radovici și Lu
dovic Martina sint evidente în 
foarte buna pregătire a elevi
lor lor care, iată, au adus a- 
cum secției de la Elect romureș 
un nou titlu de campioni.

CLASAMENT : 1. I. Hosu — 
L. Siklodi (Electromures Tg. 
Mureș) 1869 (954+915), 2. V.
Donos — G. Covăseală (Explo
rări Cîmpuiung Moldovenesc) 
1866 (978+888), 3. Ș. Belivacă 
— M. Grigore (Olimpia Bucu
rești) 1861 (9364-925). 4. I. Ma
gyari.— I. Kabucz (Constructo
rul Tg. Mureș) 1857 (930+926), 
5. C. “ ’ “ —
(C.F.R. 
928). 6. S. Boariu 
gely (Aurul 
(921 + 920).

Frigea — C. Silvestru 
Constanța) 1851 (923+ 

— E. Ger- 
B. Mare) 1841

Traian IOANIȚESCU
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SPDRT MUNCITORESC DE CE SPORTIVI AFIRMAȚI CA JUNIORI
AJUNG SENIORI ANONIMI?

Din preocupările colectivului Întreprinderii Tricofer din Pândo - trancea

CROSURILE, MEREU IN PRIM-PLAN!
Aiinisnui,

IN LIME
Județul V ran cea și~a stator- 

nidt, pnn intermediu] ceîor 
care munoesc in Întreprinderea 
,Trie»tex“ din l’anciu, un nu
cleu de perspectivă in atletism, 
reprezentat prin tinere îndeo
sebi. pentru că profilul acestei 
-unități economice este — cum 
dovedește și numele e — cel 
textil.

De ce aDet-sn «> nu 
na st. că. așa con ar fi. poale 
mai firesc?

Secretara CtzritetuL— U T C 
pe intreprir. dene. Manora A«- 
dronic ne oferă un pr.m rta- 
puns: „Pratra că aUeuHBsl * 
fost și a răaus prima pashme 
* muncitoarelor ssartrt Prae- 
tieindu-1 încă din șenaU. apm 
in liceu, atletismul — și indrs 
sebi probele de erm — și-an 
găsit intre muncitoarele kaare- 
prinderit noastre mo He priete
ne devotate, ceea ee — alUel 
exprimai — vrea că îmrmf 
participante active la toate

calcnJa-

și la multe

ru

DREAPTĂ

In recent Încheiatul ciclu olimpic, 
juniorii au mers, de regulă, pe liniile 
de tortă ale atletismului nostru, adică 
au relevat cîteva performere și cîteva 
performanțe in alergările de semifond 
și fond, și in probele feminine de să
rituri, excepțiile numindu-se alergăto
rii de garduri. Ineepînd cu „europe
nele" de juniori de la Cottbus ’85, tre- 
cînd prin premiera „mondialelor" de 
la Atena ’88, T>rin „europenele" de la 
Birmingham ’87, și încheind cu a doua 
ediție a C.M., din acest an, de la 
juniori români s-au arătat a fi pe de-Sudbury, cel mai buni______ _______  _ .. _  .

plin competitivi in marile confruntări juvenile, speranțe olim
pice, deci chiar dacă nu intra în discuție în toate cazurile 
proximul examen, cel de la J.O. ’88. Acolo, însă, la Seul, 
n-a ajuns să concureze decît actuala campioană șl record- 
menă de junioare la săritura în înălțime, Alina Astafei (Steaua), 
singura care a avut în acest interval de timp o progresie reala 
a performanțelor, dobîndită prin muncă temeinică și multă dă
ruire, cu o dozare științifică a efortului maxim, refacerii și 
prezentei in concurs, ajurigînd, pas cu pas, la record și titlu mon

dial. tn schimb, din păcate, alte exemple au arătat că nu 
întotdeauna ..explozia" performanței juvenile are o bază temei
nică. performant ?le de la un moment dat ale Măriei Pîntea
— Șumta C.F.R Bacău (campioană europeană la 800 m). 
Anei Pădurean — C.S.M. Univ. Craiova și Cleopatrei pălăctan
— C.S.S. Cetate Deva (campioane europene șl mondiale la
. respectiv. 3 000 m) dovedindu-se a fi, ulterior, puncte
<3e vtf intr-un plafon fără consistența realei perspective.

EXPERIMENTELE REUȘITE
(UrWi J'O li

LA MIZIL
ftam», Ma tur l)

Sigur, inu 
medaliilor 
dar ceea 
rind este 
titori capi 
intr-un s<| 
înainte de 
și olimpic.

Ea reoei| 
derea prlJ 
juniorii d] 
marea pe] 
tul un se] 
unud eșaM 
competitlv| 

■ nul între'] 
de efort ] 
Paula Iva] 
va avea ] 
Peneș își J 
medalia d 
pică, disc] 
treaptă a |

Antreno] 
olimpice J 
la condu] 
tlce la J.q 
tat ci au | 
capabilă | 
indicația | 
teia. O as| 
în cazul | 
Initermedi] 
binomul ■ 
,măm păr] 
minat, înl 
de numen

CA

două w- unde «tot trăsurile pes- 
taiioarvdor. sac e«4e de pro
menadă ? — și trecem etot
pe dreapta acesteia, efod pe 
«finea. „Si vedeți nnmte «i 
realizările noastre pe piu 
sportiv. Bau materială cum i 
•e spune*. în mijlocul a • 
blocuri noi. ..Voinicelul", cu te
renuri pentru jocuri, cu tribu
nă, iar în preajmă mese de 
tenis din mozaic La Steals 
nr. 1 o bază multifuncțională 
eu terenuri de baschet, voie- 
handbal (..le vom b-ituminiza"). 
portic de gimnastică. La Școala 
nr. !. terenuri frumos Împrej
muite. cu tribună O bază de 
agrement la Boboci (12 
de oraș) bazin de toot 
ștrand. Sala de gimnastică 
Liceul-i -Industrial «e va 
tinde...

Categoric, la Mirii nu __
peste dragostea si pasiunea pen
tru sport. Atit locuitorii orașu
lui, cit și cei ai așezărilor li
mitrofe. comunele Fîntinele. 
Baba Ana. Fulg», BoMesti-Gri- 
dlstea. practică exercițiul fizic, 
fac sport drumeții, „pun umă
rul" cu multă plăcere la ame
najări sportive. La Consiliul 
orășenesc pentru educație f. 
zică și sport ne-am întilnit cu 
președintele acestu’a Victor 
Gîdîuță. profesor de educație 
fizică de 25 de ani. El pe-a 
ajutat să ne facem o idee mai 

despre mișcarea «por 
nvă din oraș și comunele res
pective. Așa am aflat despre : 
prioritatea acordată onor «por
tari — fotbal (S'eaua Mirii 
are o bună comportare in Di
vizia B) si handbal (formația 
masculină A.S. Armata bat*- 
ttt insistentă la porțile diviziei 
B) ; o formă atrăgătoare folo
sită în activitatea de masă — 
„Ziua săptâmînală a asociațiilor 
sportive" ; competiții dotate eu 
cupe ; unele clasări pe locuri 
fruntașe in competițiile .județe
ne, ba chiar si republicane 
(handbal, gimnastică, atletism).

Da. fără îndoială. Mizilul este 
una d’n așezările prahovene 
nu foarte mari, dar cu foarte 
mari ambiții sportive...

nâ ta

km 
d 
a

fi-

DIVIZIA B DE TINERET U BASCHET. ETAPA A Va

«efol Cabinet 
de medicirii 
se intimplă 
h pcrspect 

bT Sft-i dâra

ste bineștiută, ia fd Adriana 
Macrea. Doris Bonfert sau (să 
nu le uităm pe fondiste) Adina 
Tuțulan. Am dorit să aflăm 
dacă și aici există un „secret” 
al păstrării tradiției. Directorul 
C.S.Ș. Șoimii, Marcel Avram, 
ne explică in doar cîteva cu
vinte că și aici tot formele 
simple, ușor accesibile, de 
atragere a copiilor către schi 
reprezintă metoda cea mai 
sigură. Profețind de vecinătatea 
Păltinișului, gospodarii de la 
Șoimii și-au amenajat o pirtie 
proprie, un baby-lift pentru 
inițiere, ba chiar si o micuță 
cabană Ca și in cazul Înotu
lui. copiii sini duși pe 
to serii de cîteva zile, 
care cei mai dotati șînt 
scrisi direct in „Cupa 
ranțclor". care este „o 
pefițîe-eircuit, in 8 etape, 
un sistem de punctaj 
eu cel al marilor 
FLS. Firește, cei mai 
eopii tint eooplati imediat în 
secțiile noastre. Aparent 
ceva banal ; ar merita 
să vedeți un asemenea 
curs, vă asigur că și părinții 
și copiii trăiesc întrecerea Ia 
tensiunea unui concurs dc... 
..Cupa Mondială".

Firește, a învăța un copil să 
înoate

nîrtii, 
după 

în- 
Spe- 
com-

I. cu 
identic 

competiții 
buni

este 
însă 
con-

să schieze nusau
numi un experiment, 
fiind deprinderi

se 
a- 

toans- 
mise — n generație în genera
ție de cind... apa și schiurile. 
Dar cind începe cu rezultate 
optime această inițiere, cum 
anume, ce forme trebuie să 
îmbrace lecțiile ? — toate a- 
cestea pot constitui experimen
te. Cu rezultate mai puțin sa
tisfăcătoare. sau. dimpotrivă 
îmbucurătoare, evidente pentru 
toată lumea — cum stau lucru
rile in cazul dc față.

(Urn
■...... i;’*
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Desfășura 
din locali 
nloarelor 
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vechi VH 
naționala 
lente. Ini 
senioare i 
mic la îi 
piste și-a 
două El id 
Bonta, re 
lui Murei 
învingă 
pede par 
făcînd aq 
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zut-jfeJ 
tat Ia u] 
primei sd 
bile etica 
metronom 
la izolatei 
bleme „fii 
rcșencele 
851 p.d. 
s-au instd 
ta tul lor 
salturilor 
astfel că, 
tă exemn 
sabeta Ă| 
evoluția I 
beta 8M

cont litq 
această ii 
cupluri ] 
de excepl 
vizie, dai 
specificei 
scăderi fl 
ențat nej 
reștcancal 
cu Lilial

ANUNȚ
Pentru reuniunea de 

baschet d£n sala Floreas - 
ca. de sdmbătă 10 decem
brie, care cuprinde în pro
gram șl meciul Steaua — 
Dinamo, sîrrt valabile nu • 
mai legitimațiile roșii șî 
cele verzi (de ziarist) eli
berate de C.N.E.F.S.

Oficiile județene de turism vă oferă In această perioada

LOCURI PENTRU CURĂ BALNEARĂ
Șl ODIHNĂ ÎN URMĂTOARELE STAȚIUNI

• Amara, Călimănești-Căciulata, Eforie Nord, Băile Felix 
Geoagiu Băi, Băile Govora, Băile Herculane, Mangalia, Moneasa 
Pucioasa, Siănic Prahova, Sovata, Vatra Dornel, Lacu Sărat' 
pentru afecțiunile aparatului locomotor, reumatismale, neurolo
gice, periferice, ortopedie și postraumatice.
• Balvanyos, Borsec, Buzlaș, Covasna, Vatra Dornei, Băile 

Tușnad, pentru afecțiunile aparatului cardiovascular.
• Amara, Eforie Nord, Băile Felix, Geoagiu-Băi, Mangalia. 

Moneasa. Siănic Prahova, Sovata, pentru afecțiunile ginecologice.
• Eforie Nord, Băile Govora, Mangalia, Siănic Moldova, 

pentru afecțiunile aparatului respirator.
• Borsec, Călimănești-Căclulata, Malnaș-Băi, Olănești, Sin-

georz-Băi, Siănic Moldova, pentru afecțiunile tubului digestiv și hepatobiiiare. e . > „
• Sinaia, Balvanyos, Borsec. Borșa. Moneasa, Stlna de Vale. 

Băile Tușnad. pentru nevroze.
ȚINEȚI SEAMA DE SFATURILE MEDICULUI 

Șl EFECTUAȚI CURA BALNEARA IN 
RECOMANDATA

ACEST ANOTIMP ESTE POTRIVIT PENTRU 
MENT CU REZULTATE EFICACE IN TOATE 
BALNEOCLIMATERICE

Bilete pentru stațiunile preferate puteți obține

SPECIALIST 
STAȚIUNEA

UN TRATA - 
STAȚIUNILE

Bilete pentru stațiunile preferate puteți obține adresîndu-v» 
oficiilor județene de turism, I.T.H.R. București, precum șl Co
mitetelor «indicatelor dta Întreprinderi și Instituții.

*
*

(
I(*
i
*
I
i

HALTEAE. alte efceva -v gm-

jncua o^mora:. dș" gata de «pcecvR noș- 
tn ev neom de »—3- ta—c.—ea a fost eos- 
riusâ de • besgadt de arbarx artodc-l ia 
ceocrj pe MareK Kacnpn* ; te
marine, arbora romă-: ton Puuia și Ti 
Peria ApanoL Seerear JCd concurseia 
fost asigurat de Mihai Dezutraa p Mice- 
lae Băjenarn • EVOLUȚII f-aarte bese a 
avui. In afara eeior remarcau ta eron'ca 
«KS-.-l Aurel Sirba. care, după eneva 
..ieșiri- ee trădau o an-jme miatuare. ne-a 
declarat textual „M-am baUrit ea mo-e:ul 
meu U De Nies Vlad, atit in ceea ee pri
vește rezultatele, eit și munea, inclusiv 
viața sportivă-, o bo târî re tna: mult de- 
cit înțeleaptă, dar, atenție Aurele, ptnă ta 
urmă —faptele vorbesc ! • O FOARTE <r.- 
teresantă demonstrație de culturisn s-a 
desfășurat ta finele întrecerii. Au partici
pat campionii naționali pe anul lp e.rs 
In fapt multiplii campioni Alexandro 
Costache. Cristian MiMiJesen. Ntaotae 
Giurgi, Eugen Kantor și Petre Ciorbă, plus 
vicecampionul categorie: 88 kg. Ftartn U 
ceanu. <V. NJ.

iecresar-ai

HOCHE’. ANTRENORUL prr.c:pal al e- 
chipei Dunărea Galați, Sorta Ciubotaru. 
are toate motivele să fie bucuros după du
bla (și poate puțin sperata) victorie obți 
nutâ acasă in partidele etape! a :0-a cj 
Viitorul, victorii care relansează Gațațim 
In lupta pentru locul 4 In clasament, cei 
care dă dreptul la participarea in turneu: 
primelor 4. „Dacă gălățcnil ar fi jucat așa 
tot campionatul — spunea observatorul fe
deral prof Romulus S pi.-eseu — echipa 
lor ar fi fost departe Intr-adevăr, de
ce nu joacă mereu bine gălățenii, dar și 
alte echipe care ciștigă meciuri foarte 
grele și pierd altele in care erau favori
te ? Și cînd întrebăm asta, ne gindim la 
inconstanța care se transmite și loturilor 
naționale. Nu celui de tineret, dar celor
lalte... « DUPĂ O PERIOADA de, hai 
să-i zicem, acalmie, au început din nou să 
se tînguiască unii antrenori că au pier
dut datorită arbitrajului... și cind pierd cu... 

temei, pentru că se 
greșeală sau două să 
fără intenție șl fără 
scor. Rău e că „mo- 
respectivi se face in

17—3. Fără nici un 
mai întîmplă ca o 
facă și arbitrii, dar 
urmări pe tabela de 
tlvația" antrenorilor

fata țurătorUcr vinovațl de tafringere. Și 
CL «traca, aa* așteaptă.- • indispont- 
BUJTAȚI ooi-vate teme..-_e au dus Ia si- 
taaua ca la Miercurea Cluc sa conducă o 
bripud» -oca A. Și a condus corect, spre 
lauda Jor. Sigur, a fost, după cum ne asi
gură eoțe-riul de arbitri, o intimplare. Să 
rețmetn Și matul că apreciatul arbitru in
terna» vnai Alexandru Mureșan, secretarul 
eategMnL a luat măsuri operative pentru 
ca etapa să fie .Acoperită". Și totul. a 
fost ta p-ătae. • SERVICIUL DE RESORT

d n calrul C-N.E.F.S. a asigurat plenara 
Com::etului F.R.II.G că la sfîrșitul lunii 
norambrie începe satisfacerea cererilor clu- 
Erj'i'or de echipament și material pentru 
a-~e^t sport. Așteptăm confirmarea benefi- 
«•tarilor. (M. C.)

POLO, deși programul se anunța in
teresant («1 a șl fost !), la cuplajele găz
duite de Bazinul Floreasca nu au venit 
prea mulți spectatori. Intre cei oare au 
luat k>c in tribune, am zărit însă dumi 
nică o figură binecunoscută iubitorilor... 
fotbalului» ai sportului în general : inter
naționalul Ioan Andone, eăpitâinuil echipei 
Dhamo, Bunul Iul prieten, antrenorul de 
polo Dinu Popescu, e convins că prezența 
apreciatului fotbalist i-a stimulat cumva 
pe elevii săi. care și-au revenit în al doi
lea meci cu Rapid, după Mdușul rece" din. 
după-amiaza precedentă, • „E UN POR
TAR excelent, spunea Cornel Rusu despre 
Bogdan Crețu, dintre aceia care reușesc 
să dea, cum se zice, moral echipei". La 
©are clnex’a i a replicat : ,,T>e ce nu-1 re
comanzi atunci antrenorului naționalei ?". 
Adică... Iui Cornel Rusu î (G. R.).

RUGBY. FOST JUCĂTOR INTERNATIO
NAL (aripă și mijlocaș la deschidere), 
Radu Ionescu este astăzi cunoscut ca gos
podar al sportului. Șeful complexului spor
tiv Steaua a învățat, mărturisește, .,din 
mers“ cum se îngrijește. între altele, un ga
zon. după ce l-a simțit de atîtea ori sub

crampoanele sale, ex| 
printre care o aminte 
coleta Dima — findu- 
folos. (G. R.j.

TENIS DE MASĂ.
elubuî Constructorul jd 
Nicolae Marian ; tostri 
s-a dovedit o gazdă os 
ticfpanțil la „naționali 
COMISIA JUDEȚEAN] 
veszter Alexa) a asigJ 
desfășurare a partidei] 
Gheorghe Boer, loan 
Farko, Ladiszlau Bako| 
alăturat șl bucurește| 
Eugen Teodorescu, | 
șl brașoveanul Aurel | 
LUNBSCU este, oare, I 
foarte valoroasele juca 

. actuala ediție ? Nu, e] 
Marla Albodu. medalia 
europene, devenită de | 
cu. Să-l dorim „casăl 
mai lungă partidă a fl 
Losonczi și Săndica 4 
cheiat în 5 seturi. ult| 
apropo de scoruri ma| 
notăm cîteva : Crișan | 
Catană 27—25, __<;ioca | 
Vintilă — BordW>v 25—| 
ciu 24—22, Cojocaru — M 
22—20 fiind greu să 11 
IN MATEMATICĂ 70 | 
45, așa cum s-a întîn| 
dublu masculin, undi 
(36 ani) și Sorin Caua 
Simion Crișan (27) șl | 
învingătorii merită cu 
pentru tenacitate șl vd 
torta lui Călin Creând 
vean Virgil Bălan an 
bistrițeanul este cel | 
țării ■; imbatabil la ord 
de fair-play, a LA FI 
cislve pentru titlu. Rd 
pentru prezența pentrl 
coastă fază a eompetil 
spună că alături de 1 
club. Aurel Ovanez, I 
ascensiunea sa îl are 1 
care de ani de zile îl 
mărește progresele. I 
(EM. F.). • I



NAȚIOMLE Dl POPICE

ual sau al unui ciclu olimpic, numărul 
treceri internaționale juvenile contează, 
i intereseze atletismul nostru în primul 
himbului de miine Prin tineri compe- 
irme puternic In timp, nu să „ardă" 
•ă mare și apoi să se stingă rapid, 
1 ca seniori pe pian european, mondial

FJR.A., dr. Ion Drăgan opina că pon
tului lot olimpic trebuie s-o constituie 
adică tinerii atleți care au și pășit în 
ir, întinerirea unui lot nu poate consti- 

aslgurarea In perspectiva imediată a 
capabil de progrese vizibile, marcante, 
nimeni nu poate pune acum sub scan
dăm un singur exemplu — capacitatea 
jrmaniță a actualei campioane olimpice 
îotlvui că la J.O. ’92 de la Barcelona 
ne reamintim doar că dacă Mihaela 

ta sa participare olimpică la 17 ani, cu 
icarea suliței, multipla medaliată olim- 
oliu, reuș ea să urce pe cea mai Înaltă 
le premiere la peste 35 de ani.
on Puică, coautorul celor două medalii 
i, spunea în aceeași plenară că a ajuns 
itrecerilor de Ja Seul, că disputele atle- 
izează, tactic, locul, indiferent de rezul- 
jr obținerea marii performanțe, singura 
mplicit, și medalia, „Aceasta a șl fost 
it-o Paula”, a precizat antrenorul aces
te nu putea fi dată, însă, cu temei deeit 

îndelungate, fără fisuri, cu obiective 
rate și urmărite, în primul rînd, de 
ior-sportiv. Șl ajunși aici, să ne expri- 

Idol factori au fost oei oare au deter- 
(dar nu și singurii...) rateurile, destul 
1 tinerelor speranțe olimpice.

S. PAUL

)

Oi

reușit decît un modest 106, pe 
cînd colega (care va. lua star
tul și la junioare), jucind fără 
complexe, a realizat 431 p.d. 
Așa s-a întîmplat și cu pere
chea ploieșteană Mihaela Nuță 
— Constanța Constantin. Pe 
prima o știam mai emotivă, 
iar pe cea de a doua mult mai 
bine pregătită psihic. Aid, la 
Odorhei, rolurile s-au schimbat! 
Mihaela a jucat calm și a fi
nalizat cu 420 p.d., iar Con
stanța, marcată evident de e- 
moție, nu și-a găsit cadența și 
a doborît doar 400 de popice.

CLASAMENT; 1. Elisabeta Al
bert — Elisabeta Bonta (Voința 
Tg. Mureș) 851 p.d. (444+407), 
2. Doina Țegean — Rodica Ba
ciu (Electr omureș Tg. Mureș) 
850 p.d. (431+419), 3. Elena 
Pană — Liliana Băjenaru (Vo
ința București) 837 p.d. (406+ 
431), 4 Melania Besenyi — Var
vara Breban (U.T. Arad) 
p.d. (413+422), 5. Rodica 
durețu — Florica Lucan 
romet București) 832 
(395+437), 6. Mihaela Nuță 
Constanța Constantin (Voința 
Ploiești) 820 p.d. (420+400).

Ion PANA, coresp.

835 
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p.d.
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ÎNTRE VERVA
Șl SLĂBICIUNILE

Asociat altor scoruri-fluviu ale 
etapei de miercuri, cel înregis
trat in meciul de la Bacău a 
produs, fără îndoială, o mare 
surprindere. Intr-adevăr, nu ne 
amintim ca echipa craloveană să 
mai li fost învinsă ta ultimii 
ani la un asemenea scor de-a 
dreptul umilitor pentru ea.

Desigur, principala explicație a 
rezultatului de la Bacău o con
stituie evoluția de excepție a e- 
chipei locale, verva cu totul deo
sebită manifestată de Înaintașii 
săi. mal ales de Grtgoraș, un 
tînăr jucător cu foarte frumoase 
perspective. care a marcat 
miercuri patru goluri. De fapt 
băcăuanii n-au făcut in meciul 
cu Universitatea Craiova (deși 
nu l-au avut in teren pe Șotman 
— accidentat) decît să confirme 
remarcabila lor eficacitate fin 
partida precedentă de pe propriul 
teren, cu Sportul S red en țese, au 
înscris tot șase goluri). din a- 
eest punct de vedere ei situta- 
du-se pe locul patru în ierarhia 
dtririenarelor A. eu un total de 
J1 de goluri- după Dinamo «fi). 
Steaua (57) și Victoria (39).

Totuși, numa: Jocul foarte bun 
șl marele apetit de goluri ai 
„unsprezece! ri* pregătit de Nieo- 
lae Vătafu și Ion Munteann nu 
ar fi putut duce ia un scor de 
asemenea proporțu dacă forma
ția oaspete ar fi evoluat la ni
velul ei Oir'șnutt. Dar, chiar spre

FORȚA CELOR
A dobindit F.C, Olt un pune: 

Sn deplasare, sau l-a pierdu», 
cumva Oțelul, pe propriul stadion? 
Și ana și alta, ambele echipe fi- 
vfcjd partea lor de contribuție la 
realizarea „nulului**.

Antrenorii lui F.C. OU și-au 
îndepărtat, cu bună știință, orice 
„factor de risc“ din echipă (a 
se cHi jucători cu personalitate, 
veleitari, tentați să cedeze la a- 
tracția numerelor personale). Ei 
n-aveau nevoie de „spontani “ 
pentru a consolida „0—0“-ul pro
pus. ci de o formație cenușie, 
dar perfect omogenizată moral, 
de băieți în stare să răsplătească 
titularizarea pe prima scenă cu 
propriul spirit de sacrificiu. Și 
atunci. au găsit cvasi-debutanțl 
ca Bogdaniuc, Moraru, Ciobanii, 
Popa sau M. Ene, pe care i-au 
dat în „grija“ rutinatului Efti- 
mie. cel care liniștea jocul în 
preajma careului de 1<5 m. Fă
când un marcaj necruțător și 
participând prudent Ia faza de 
atac, .detașamentul de rezervă" 
al lui F.C. Olt și-a adus o con-

TUTOVAN INTR-UN NOU CUPLU
în ultima etapă a Diviziei B, 

în sala „Dacia" din Baia Mare 
S-au *întîlnit Explorări II Mo
torul și Electrotehnic» Bistrița. 
A cîștigat. pe merit (3—1), for
mația vizitatoare, care-și con
solidează astfel poziția de lider 
(două puncte avans), depunîn- 
du-si si mai serios candidatura

OMOLOGARE
întrucât Comisia de compe

tiții a federației a omologat 
cu 0—3 rezultatul partidei fe
minine C.S.M. Comerțul Lugoj 
— Toplitana Toplița (în teren 
scorul fusese 3—1 pentru lugo- 
jence), echipa din Toplița a 
urcat pe locul 5 în clasamen
tul seriei a Il-a a Diviziei B, 
cu 17 p, în timp ce C.S.M. Co
merțul si-a menținut locul 11, 
dar cu numai 12 p.

11 DECEMBRIE 1988
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pentru promovarea în rîrțdul 
echipelor de elită ale voleiului 
nostru. în jocul foarte ordonat 
al bistritenilor. pregătiți de 
ex-băimăreanul Gheorghe Mi- 
halea. două ..piese" au ieșit 
pregnant în evidentă : Mircea 
Tutovan. care la cei 37 de ani 
ai săi joacă ca-n prima tinere
țe. multe dintre atacurile sale 
fiind fără replică, și ridicătorul 
Sorin Gatea (24 de ani. lăcă
tuș mecanic la I.P. Electroteh
nica Bistrița, descoperit. și lan
sat în volei, la Ocna Mureș, de 
prof. Augustin Drăguț), cel 
care-i trimite mingea „exact 
acolo unde o cere nea Mircea". 
Despre legătura sufletească tot 
mai solidă între cei doi. aflati 
la poluri opuse ale carierei 
sportive, spune - foarte mult și 
faptul că în deplasări Sorin și 
„nea Mircea" sînt totdeauna co
legi de cameră. (M. VESA).
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decepția publicului băcăuan, cra- 
iovenil s-au prezentat miercuri 
cu mult sub valoarea lor. Chiar 
dacă în cîmp au reușit, în unele 
perioade, să mențină un echili
bru (avind. ce-l drept meritul 
de a fi jucat tot timpul deschis), 
în atac acțiunile au fost cam 
firave, iar in apărare au dove
dit o surprinzătoare nesiguranță. 
De altfel, fundașii — jucători, to
tuși. cu experiență — au const;- 
tuft uneori adevărate jaloane 
pentru adversari. Nu întimpiă- 
tor. Universitatea Craiova a a- 
juDs „pe podiumul- unui ciasa-
meat al di vizionar eLor A cu cele
mai multe goluri pr'Im;te (35).
după A^A. Tg. Mur (33) Si
Corvinul (X).

Este cit se poate de ev
câ echipa din .B*r. )€* trece
pr5ntr-o criză, pe care InșișJ exa-
iovenii — condtirâtori- antrenor*
și jucători “ cu gr*1: i pot
explica După oft se pa:re. Cfij-

SIMBOLUL BANDEROLE!
Sigur, F.C. Argeș nu are o si- 

tuație roză, de vreme ce se află 
azi 2a —4 in clasamentul adevă
rului. Dar nici nu disper’!. A- 
ceastă rtare de echilibru e dâtă 
3e un cuplu de antrenori de va
loarea. experiența și modul de 
a fi al lui Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și Tânase Dim a, stare de 
spirit transmisă echipei de ju
cători cu experiență ca Stancu 
*1 Speriata, legați trup și suflet 
Je această echipă, și la bine 
;cind F.C. Argeș juca prin cu
pele europene) și la rău.

Am surprins miercuri în ca* 
cir-a piteșteană un gest care ne-a 
mișcat par și s’mphi : Stancu, 
căpitanul de echipă, simbolul a- 
cestei formații- sub culorile că • 
re.a a jucat în Divizia A 400 de

zele ei sin: ma. muM de ordin 
moral aufletesc pn poate de 
sudura ectiipet. dereiațiile din
tre jucători. Ceva, insă, trebuie 
făcut — ș: eh ma! repede — 
pentru ca această echipă cu 1c- 
conttstabile merite în fotbalul 
nostru să nu coboare și mal 
mult.

Constantin FIRĂNESCU

partide, acuza durerile unei tn- 
rinderi musculare șl era trecut 
pe foaia de arbitraj ca rezervă, 
în absenta sa. antrenorii au bo
arii ca Speriata să fie căpitan 

de-echipă. E bine, cînd am In
trat ta cabină cine credeți ei 
il punea hd Speriatu banderola 
de căpitan pe mină ? Nu altul

DE CĂPITAN DE ECHIPĂ
decît Stancu. Frumos gest ! Un 
simbol al prieteniei și al dra
gostei față de colegi și de culo
rile alb-violete.

Nu știm care va fl parcursul 
lui F.C. Argeș în acest campio
nat. Va avea o iarnă plină de 
griji, fără îndoială, dar valoarea 
lotului. îl dă dreptul să nu se 
teamă de retrogradare. Cu o 
condiție : această formație să-și 
reconsidere jocul în atac. Cum 
ne spunea chiar căpitanul ei, 
Stancu, „echipa nu marchează 
goluri. Cu Inter Sibiu am avut 
o suită de ocazii șl meciul s-a 
încheiat cu scorul de 0—0".

Da, așa e. Cu Flacăra Morenl 
au fost alte și alte situații favo
rabile, dar Pană, Ignat șl chiar 
Eduard — unul dintre cei mai 
buni jucători piteșteni al mo
mentului — au ratat copilărește. 
Ca să nu mai vorbim de atîtea 
centrări ideale care se plimbau 
prin fața porții lui Zlotea, fără 
să fie valorificate.

Va fi Iarna un sfetnic bun 
pentru F.C. Argeș 1 La Pitești, 
toți cei din anturajul echipei 
spun că DA. inclusiv prof. Dan 
SUvășan, revenit de două-wei 
săptămîni în funcția de pre
ședinte al clubului în locul prof. 
Ion Popescu, care, la rîndu-1, 
s-o Întors ta catedră.

Constantin ALEXE

CARE VIN ...
tribuție esențială la realizarea 
scorului, blocind in fașă toate 
acțiunile ofensive ale gazdelor.

Oțelul (învingătoare Sa Cralo-.a. 
in etapa precedentă) a avut o 
zi proastă. Deși fără vigoarea de 
altădată, mijlocașul (și antreno
rul) Burcea a Împărțit în stingă 
și in dreapta mingi utile, dar 
coechipierii, placizi, fără iniția
tivă, n-a.u reușit nici faze colec
tive nu s-au angajat nici in ac
țiuni individuale. După meci, un 
vacarm care răzbatea din cabina 
Otelului putea să sugereze că 
armonia obligatorie tatr-o echipă 
de randament se destrăma se. Și 
atunci, îți aduci, fără să vrei, 
aminte, că Oțelul nu are un om 
pe banca tehnică, nu-1 are în te
ren nici pe Ag’u, un stllp al a- 
părărîî, cu merite incontestabile 
în reușitele (atîtea cite au fost) 
din ultima vreme. Toate aceste 
elemente încep să se înlănțuie, 
șl frumoasa victorie de la Cra ■ 
iova riscă să fîe ștearsă cu bu
retele.

Ion CUPEN

F.C. INTER, DAR Șl RAPID...
Victoria Iul F.C. Inter este cu 

atit mai valoroasă, cu cit ea a 
fost obținută ta fața unul Rapid 
care, timp de mai bine de o oră, 
a jucat ca o echipă situată, ori
cum, ta prima jumătate a clasa
mentului. In toată această peri
oadă, feroviarii au jucat de Ia 
egal la egal cu avintații lor ad
versari. manifestind un frumos 
echilibru între compartimente, ta 
care liderii s-au numit Bacoș. 
Drăghici și Damaschin U. (Să 
mai menționăm rapiditatea cu 
care echipa bucureșteană s-a a- 
daptat la o. schimbare care nu 
părea să anu-nțe nimic bun : ta 
minutul 12, Rada a comis un 
gest nesportiv, cu totul de ne
înțeles, lovindu-1 pe ...cochlpie- 
rul său Bacoș ; acesta din urmă 
s-a îndreptat spre banca sa, ho • 
tărît să părăsească terenul, tn 
acest moment a intervenit antre
norul Motroc, care l-a retrimis 
pe Bacos în teren și a procedat 
la eliminarea imediată (și exem
plară) a lui Rada... Gest fru
mos, cu atît mai mult, eu cît 
schimbarea putea să deregleze 
un întreg sistem defensiv... Să

menționăm, tas", că Bacoș, tre
cut mijlocaș, a făcut o partidă 
foarte bună, fiind și la originea 
galului cu care Rapid a luat 
conducerea).

Victoria slbienilor, mult aș
teptată de taflăcăratul public si- 
blan. a produs o mare satisfac
ție : „S-a spus mereu, in ultima 
vreme, că deseori marcăm un 
gol și apoi tragem de el. Iată 
că aceste trei goluri, unul mai 
frumos ca altul, spulberă această 
legendă".

Cîteva rînd uri merită Cașuba, 
care a făcut o partidă excelentă. 
El a prefațat primul gol cu o 
bară de mare spectacol ; a mar
cat al doilea gol și a fost la ori
ginea celui de-al treilea, după o 
execuție de efect, o frumoasă 
Jonglerie care a surprins apăra
rea oaspeților.

Un meci frumos, în care Inter 
a Jucat cu un elan admirabil, 
menit să confirme locul patru in 
clasament. Iar Rapid, fără Goan- 
ță — sau poate tocmai de aceea 
— a manifestat o vigoare și un 
echilibru mult peste locul de 
neînțeles pe care îl ocupă în cla
sament.

•oan CHIRILA

APROPO DE SURPRIZA DE LA VIENA
Nu mică a fost surpriza iu

bitorilor si cunoscătorilor de 
volei cînd au aflat de rezul
tatul pe care campioana femi
nină a tării. Universitatea 
C.F.R. Craiova, l-a înregistrat 
la Viena în prima manșă a 
turului secund în C.C.E.. cu 
formația locală Post S.V. Un 
neașteptat 0—3. și, firește, un 
semn de întrebare în privința 
calificării în turul III. De în
dată ce s-au întors Ia Craiova, 
am încercat să aflăm amă
nunte asupra partidei. Mirela 
Bojescu, care se află in faza 
reintegrării în echipă. după 
un an de întrerupere a activi
tății, ne-a spus : „Echipa noas
tră a pierdut pentru că a jucat 
slab, nu pentru că adversara a 
fost superioară. S-a folosit 
sextetul standard, in ultima 
vreme, cu Mirela Zamfir coor
donatoare, Monica Șusman în 
diagonala ei. Ioana Cotoranu 
si Cristina Buzilă trăgătoare 
principale, Liliana Popescu și 
Mirela Ncculiță trăgătoare se
cunde. La schimbări, am intrat 
si eu. si Drăgoi, în locul se
cundelor... Tratînd altfel me- 
ciul-retur, de sîmbătă, consi
der că avem șanse de califi
care".

Antrenorul principal Ion 
Constantinescu rezuma astfel

motivele infringerii de la 
Viena : „Am urmărit pe caseta 
video echipa adversă intr-un 
meci din ediția trecută a 
competiției, cel eu formația 
olandeză Avero. Dar ceea ce 
văzusem pe această casetă nu 
s-a potrivit cu ce am intilnît 
la Viena : echipa Post S.V. 
care a achiziționat o coordona
toare de joc asiatică, este acum 
mult mai puternică. Voleibalis
tele austriece au jucat nespe
rat de bine... Cît privește echi
pa noastră, ea nu a evoluat nici 
rău, dar nici foarte bine. Fe
tele au intrat in teren cu ideca 
preconcamită că jocul nu va 
fi greu, deci fără o perfectă 
mobilizare. De asemenea. ni 
s-a acordat puțin timp de an
trenament acolo, pentru aco
modare cu sala. în fine. ar
bitrul secund și cei de tușă 
ne-au dezavantajat în 7—8 rin- 
duri... Dar decisiv a fost fe
lul in care am abordat noi 
partida".

în ciuda scorului înregistrat, 
în prima manșă. antrenorul 
craiovean ne-a declarat că 
Universitatea C.F.R. s-a pre
gătit intens in această săptă- 
mînă și speră să obțină. to
tuși. calificarea *

Aurelian BREBEANU

GOLGETERII
18 goluri : HAGI (7 din 11 ni) 
17 goluri : Mateuț
16 goluri : Coraș (1 din 11 m)
14 goluri : Valșcovici (7 din 

11 m)
11 goluri : Burleanu (5 din 

11 m)
9 goluri : Lata, Barbu, Pițur- 

că (2 din 11 m)
8 goluri : Cămătaru, Radu H 

(2 din 11 m). Eduard (4 din 
11 m)

7 goluri : Culcear, Văidean
6 goliiri • Rotariu, Grigoraș, 

Damaschin II, Răduclolu (1 
din 11 m), I. Petcu — Corvl- 
nul (1 din 11 m)

5 goluri : Lăcătuș, I. Dumi
trescu, Belodedici, Scînteie, 
Cristea, Țîrlea (1 din 11 m), 
Turcu (1 din 11 m), Mujnai 
(2 din 11 m)

4 goluri : Rednic, o. Popes
cu _ oțelul, Bîcu, Ghlță, Ga
bor, Hanganu. Ignat, Cadar, 
I. Moldovan — „U“ Cluj-Na- 
poca, Tismănaru, Stănicl, Za- 
hiu, Jurcă, Ov. Lazăr, Laiș 
(1 din 11 m), Gh. Popescu (1 
din 11 m), Ciolponea (1 din 
11 m), Majaru (2 din 11 m)

3 goluri s Mihăescu, Ov. Sa- 
bău, C. Solomon, Antoni, 
Geolgău, Beldie, Klein, Ter- 
heș, Cigan, Vlădoiu, Drăghici, 
S. Răducanu, Bîrbora, M. Po
pa — F.C Farul, C. zamfir — 
F.C. Inter, C. Pană IU — Fla
căra (1 din 11 m), Hanghiuc 
(2 din lă m), Irimescu (toate 
din 11 m).

ADMINISTRAȚIA DE
• Co-ncuirs'ul PRONOSPORT 

continuă, așadar, să înregistreze 
rezultate de mare rezonanță, 
ceea ce este de natură să spo
rească în permanență numărul 
participanților. In seria marilor 
succese poate fi trecut și con • 
cursul de duminică, 4 decembrie, 
cînd au fost cîștigate cîteva au
toturisme (între care unul atri
buit unui participant care a în • 
trunit mai multe variante de ca
tegoria a II-a, pe același bule
tin). dar și o suită impresio
nantă de cîștiguri în bani, de 
valori substanțiale. Semnificativ 
(și, totodată, promițător) este și 
reportul categoriei I. de o jumă
tate de milion de lei (unul din 
recordurile în materie, suma 
fiind echivalentă cu valoarea a 
mai mult de 7 cîștiguri de pla* 
fon maxim, adică autoturisme), 
astfel că ia concursul ce urmea
ză (duminică, 11 decembrie), pe
nultimul al anului curent» se

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
prefigurează o afluență sporită 
de participant!, fapt care, după 
cum se știe, duce și la creșterea 
fondului de cîștiguri și. implicit, 
a posibilităților de valorificare a 
șanselor. Reamintim, de aceea, 
pentru toți participanții la a- 
cest îndrăgit sistem care sînt 
partidele înscrise în concursul 
respectiv : 1. Ascoli — Cesena ; 
2. Âtalanta — Pisa ; 3. Bologna
— Torino ; 4. Fiorentina — Pes
cara ; 5. Verona — Napoli : 6. 
Juventus — Sampdorla ; 7. Lecce
— Lazio ; 8. Milan — Inter ; 9.
Roma — Como ; 10. Ancona — 
Catanzaro : 11. Cosenza — Li
cata ; M. Taranto — Bari ; 13.
Reșgina — Parma. Toate agen
țiile Loto-Pronosport stau la dis
poziția tuturor amatorilor (inclu
siv prin* colecții de programe 
Lo'to-Prono), oferind informațiile 
necesare, chiar șl pentru aceia 
care nu au o experiență înde
lungată la aceste avantajoase

concursuri. Desigur, nu uitați că 
mîine, slmbătă, 10 decembrie 
este termenul Urnită pentru de
punerea buletinelor cu pronosti
curile dv. !
• Tragerea obișnuită Loto de

astăzi, vineri, 9 decembrie, ce 
va avea loc în București, in sala 
elubulii din str. Doamnei nr. 2, 
la ora 15,S0, va fi urmată de un 
film artistic. „ _
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 2 DECEMBRIE 1988. 
Cat. 1:2 variante 25% — auto
turisme „Dacia 1300“ (70 000 lei) ; 
cat. 2 : 2 100% 9.616 lei și 20 25% a 
2.40*4 lei ; cat. 3 : 19,25 a 3.497 lei; 
cat. 4 : 30 a 2.244 lei ; cat. 5 î 
162,75 a 414 lei ; cat. « : 248 a 
271 lei ; cat. X : 1.782,50 a 100 lei. 
Report ia cat. 1 : 50.115 lei. Au
toturismele Dacia 1300 (70.000 lei) 
au revenit participanților Călcii 
George din Cîmpulung, Jud. Ar
geș și MUiailiue Vasile din Cod- 
lea, Jud. Brașov.
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FOARTE PUTERNICI
CARDIFF, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Reprezentativa de rugby a 
Român.ci se află de miercuri 
după-amiază în cel mai imoor 
tant oraș galez. A revenit aici 
după nouă ani, cîți au trecut 
de la acei meci care l-a adus 
(ta ciuda tafringerii, la limită: 
12—13). aprecieri deosebit de 
favorabile, jocul din octombrie 
1979 insemnind, practic, o 
„poartă" deschisă spre iumea 
sportului cu balonul oval. Iar 
competitivitatea, la ridicat ni
vel. recunoscută tricolorilor 
noștri acum nouă ani avea să 
fie atestată, ne amintim cu 
plăcere, de egalul de la Dublin 
‘80 de cea mai categorică vic
torie in fața reprezentativei 
Franței. 15—0 In același an 
1980. de succesele ta partidele 
cu Scoția și.„ Tara Galilor, a- 
ceastâ din urmă formație recu- 
noseîndu-se tavinsă la Bucu
rești. in noiembrie ’83, cu 24—6, 
„scorul eseurilor" fiind 4—0, 
gratie lui Caragea, Murarlu, 
Aldea si Lungu.

Pentru cel de-al treilea joc- 
test (noțiune care înseamnă 
în rugby mai degrabă o parti
dă cu caracter oficial decît una 
amicală, chiar dacă nu are loc 
în cadru] unei competiții anu
me), orașul Cardiff a primit cu 
un cer închis — marți norii 
și-au scuturat zdravăn povara 
— si cu o temperatură de 6—7 
grade o tînără echipă româ
nească. Numai Flori că Mura- 
riu și Enciu Stoica au mai evo
luat aici eu nouă ani în urmă, 
cel de-nl doilea fiind însă pre
zent acum nu ea jucător ei în 
calitate de arbitru de margine, 
iar dintre învingătorii din ’83 
actualului căpitan al formației 
t se adaugă Alexandru Rădu- 
lescu si Adrian Lungu. Tn 
schimb. 12 component! ai lotu
lui de astăzi sînt debutant! 
intr-un meci tntertăr! pe tere
nurile britanice! Atîta doar că 
această echipă de acum și-a 
„recîștigat" cota «v.MuHa sade

la egal la egal cu vicecam- 
pioar.a lumii — pe care am 
urmărit-o pe video fiind e- 
dificatoare in acest sens 
— cum spune George Mor
gan, fostul președinte al 
lui Wales Rugby Foulball U- 
nion, an tic: pi nd un număr de 
cel puțin 35.000 de spectatori 
la meciul de simbătă. Si incă 
ta autocarul oe parcurgea 
miercuri distanța Londra — 
Cardiff (circa 200 km) puteam 
citi in .The Times" o declara
ție a antrenorului John Ryan: 
„RugbyșlH români sint foarte 
puternici 
teptăm • 
margine— 
ra intr-a 
formației 
aluzie la 
zilor, 28—7 
fi un meci 
braț".

Primul
noștri a fost, imediat după so
sirea ta orașul partidei de lim
bă tă. la Arms Park. Celebra 
arenă impresionează prin di
mensiuni (poate primi 60.000 
de spectator) pe scaune sau in 
picioare), este foarte cochetă, 
iar apropierea tribunelor de 
teren creează o sonoritate deo
sebită. vacarmul publicului 
dînd aripi, se spune, rugbyșt). 
lor ga’ezt. „Nu ne sperie pe 
noi asta!" — exclamă talonerul 
Gheorghe Ion, adăugind 
abia așteaptă să intre pe 
zon. și mai dîrz intr-un 
menea cadru...

Cum la ora convorbirii 
mafiile nu erau încă oficial co
municate (în tabăra gazdelor 
pare însă certă indisponibili
tatea veteranului Norster. „ul
timul mohican" al lor din ’79). 
să mai amintim doar solicitan
tul antrenament efectuat 
de tricolori sub conducerea 
t'-enorilor Th. Radulescu si 
Nica, urmînd să revenim 
noi amănunte în numărul 
simbătă al ziarului nostru.

Geo RăFTCHl

In cadrul turneului internațio
nal de bocbei pe gheața de la So
fia, echipa Dinamo București a 
întrecut cu scorul de 1»—1 (2—#, 
5—0, 3—11 selecționata BelgieL

Intr-un alt joc, echipa locală 
T.S.K_A. SeptetnvrisKo Zname a 
disnus eu 11— 3 (t—1. «—1, S—1) 
de formații Arts Salonic.

MOSCOVA. 8 (Agerpres). La 
Kaunas, in med oontind pen
tru grupele sferturilor de fina
lă ale „Cupei Cupelor" la bas
chet masculin, echipa locală 
Jalghiris a Întrecut cu scorul 
de 108—98 (52—40) formația 
AEK Atena. Principalul reali
zator a fost cunoscutul inter

national Arvidas Sabonis, au
torul a 28 de puncte.

Alte rezultate din cadrul 
aceleiași competiții : Snaidcro- 
Caserta — Hapoel Helion 105—- 
99 (62—35) ; Real Madrid — 
B.C. Cholet (Franța) 69—62 
(32—27) : Cibona Zagreb — 
Steiner Bayreuth (R.F. Germa
nia) 79—80 (46—39).

pe înaintare și aș- 
dispută deosebită in 
Nimeni nu poale spe
rietor ie ca împotriva 
Samoa de Vest (njt.: 
netul succes al gale

ta 5 noiembrie). Va 
mult mal echili-

drum al băieților

că 
ga- 

ase-

for-

țoi 
an- 
Gh.

cu 
de

LECȚIA DE DĂRUIRE A
(Urmare din na a !)•

toacele" ei cu randament soc
rit (ca si Coras). garnitura 
bucuresteană a eăsit resurse de 
angajament șl de inteligență 
pentru a tempera „furia* gaz
delor. Sigur că acestea au 
atacat mai mult, dar cind nu 
atacă gazdele mai mult 7 Vic
toria. în schimb, a răspuns 
cu un fotbal ordonat si cura
jos. purtat direct si

In comentariile 
„Cupei U.E.F A."

In viteză.

ie-sind la joc cu o vitalitate .de 
nebănuit Dezinvolt, derutant, 
Cind aici meritul antrenorilor, 
care au adoptat soluția cea mal 
nimerită, dar și al jucătorilor, 
care au fost în stare, cu toate 
că foarte solicitați (îndeobște 
fundașii centrali, si D. Daniel). . 
să aplice „partitura" indicată. 
Din păcate insă, „azuriii" au 
plătit tribut — unul prea ma
re. am zice ! — eforturilor in 
fazele de finalizare, unde Da- 
maschin I. Ursa, C. Solomon,

pe marginea optimilor de finală ale 
corespondenții agenftior internaționale 

de presă menționează si reușita echipei Victoria București. 
Sint evidențiate puterea de luptă si capacitatea tehnico- 
tactică demonstrate de fotbaliștii romăni in cele două jocuri 
susținute cu formația finlandeză Turun Palloseura. Pe de 
altă parte, corespondentul jportiv al agenției E.F.E. 
marcă faptul că Victoria 
formații române. Steaua 
fiind prezent in sferturile 
europene, performantă pe 
țări : Spania, Italia si R.F.

Bucuresti se 
si Dinamo, 
de finală in 
care an mai 
Germania

re- 
alături celor două 

fotbalul românesc 
toate cele trei cupe 
reusit-o .numai trei

VICTORIEI

Dacă ea l-a surprins la 0—0 
pe antrenorul finlandez Tommy 
Lindholm cu o întărire a li
niei mediane prin renunțarea 
la Culcear, dar și prin refuzul 
„baricadării" porții lui Nițu. ea 
a mai surprins o dată, la 2—2.

IN „OPTIMILE" CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN
,,Cupa I.H.F."

Deși ecourile ciștigării, pen
tru a doua oară, a „Cupei 
I.H.F" de către H.C. Minaur 
Baia Mare sini tacă proaspete, 
iată, echipa maramureșeană in
tră ta focul urci noi bătălii, ta 
aceeași prestigioasă competi
ție.

Sorții au decis, deci, ca Mi
naur să întîlnească în optimile 
de finală o formație nordică. 
Hafnarfjardar, „dversara elevi
lor lui Lascăr Pană și Petre 
Avramescu avînd în compo
nență nu mai puțin de «4 re
prezentanți în „naționala" Is- 
landei. în primul tur formația 
islandeză și-a jucat... cartea 
calificării în această fază tot 
cu o echipă nordică, 
borg Skj (Norvegia).

tul final de 54—54 vorbind de 
la sine de încleștarea ce a a- 
vut loc pe terenul ambelor 
combatante, islandezii califi- 
cîndu-Se grație înscrierii a 
mai multor goluri în deplasa-

re. Băimărenii — după cum 
ne-a spus Lascăr Pană — au 
pregătit cu minuțiozitate parti
da de duminică, ora 11, Neșo- 
vici, Covaciu, Porumb, Marla, 
Bontaș, Andronic și ceilalți fi 
ind deciși să obțină un rezultat 
cît mai bun. Meciul va fi 
condus de cehoslovacii J. Va
lența — R. Ritter. Observator 
I.H.F.: Petar Bucu (Iugoslavia)

Ion GAVRIIESCU

Ursea si Coras au irosit, nu
mai după 2—2, cinci 
uriașe, cit roata carului ! 
adăugăm si ..bara" lui 
cind ..Fortuna" i-a suris, 
neroasă. lui Eckerman. 
explicația unui 2—3 injust,
cu totul neconform cu fiziono
mia intilniril. de-a lungul că
reia elevii lui Halagian și 
Timar au construit mai mult, 
mai limpede si mai consistent.

SCORURI NESCONTATE

ocazii 
Dacă 
Zare, 

Se- 
aven

Numai că momentele de slăbi
ciune, Inclusiv ridicarea pi
ciorului de pe accelerator la 
2—0. își cer plata. Motiv pane 
tru care, cu toată bucuria ca
lificării, un sentiment de in
satisfacție. omenesc firește, s-a 
simțit în cabina bucurestenilor 
după meciul de aici, în viața 
unei echipe însă, ca și în aceea 
a unui artist, contează numai 
rezultatele finale. Adică, reve
nind la concret, calificarea in 
sferturile de finală ale 
U.E.F.A., '
atît mai 
dovedește, și după cele 
de minute ale ___    .
„duel" cu Turun Palloseura. în
tru totul îustificată. fiind rea
lizată orin muncă, brin în
drăzneală, prin ambiție și 
prin — ca să ne întoarcem 
la_ cuvintele lui Lipponen — 
dăruire. Aceste elemente aa 
decis, ele au fost precumpăni
toare. Pentru retușuri, pos'bile 
si necesare, mai e răgaz, intru- 
cit pină la primăvara europea
nă. abordată în premieră 
Victoria, rămîne vreme 
cien’ă. Important e. dacă 
greșim, că Victoria a ajuns in 
situația, fericită — pe care ea 
însăși și-a creat-o, prin talent 
și sudoare *- de a învăța din 
succese. Ceea ce vrea să în
semne că . echipa a pășit in
tr-un alt moment al „biogra
fiei" sale, cel mai înalt. De 
miercuri seara, pentru ea au 
crescut onorurile dar si obliga
țiile. Felicitări Victoria, mulțu
mim Victoria !

Cupei 
o performanță cu 

prețioasă, cu cît se 
180 

palpitantului

de 
sufi- 

nu

Freden 
rezulta-

PE GHEAȚĂ
Șl PE ZĂPADĂ

0 „Cupa Mondială" la SCHI 
ALPIN a programat pe Dirt ia 
de la Sestriere (Italia) o pro
bă masculină de slalom spe
cial. în care victoria a revenit 
lui Marc Girardelll (Luxem
burg). înregistrat in cele două 
manse cu timpul da 1:47.31. 
L-au urmat suedezul Jonas 
Nilsson — 1:48,10 si elvețianul 
Paul Accola — 1:48.65. în cla
samentul general se menține 
lider elvețianul Pirmin Zur
briggen — 50 puncte, secundat 
de Girardelli — 35 puncte.

• Reprezentativa de HOCHEI 
PE GHEAȚA a R.D. Germane 
a susținut, la Berlin, un meci 
de verificare în compania unei 
selecționate a clubului 1 
Dynamo. Selectionabilii au 
tinut victoria cu scorul 
7—2 (4-2 2—0. 1—0).

local
1 ob- 

de

0 Proba masculină de 
lom special disputată pe pîrtia 
de la Saeln (Suedia) în ca
drul „Cupei Europei" la SCHI, 
a revenit sportivului cehoslovac 
Pe! ar Jurko. înregistrat cu 
timpul de 1:35,27.

sla-

IN MECIURILE
DE MIERCURI DIN CUPA U.E.F.A

POLITEHNICA TIMIȘOARA - TSV ST. GAllfN (Elveția)
Miine, de la ora 17, in sala 

Olimpia din municipiu; de pe 
Bega, formațiile masculine Po
litehnica Timișoara și TSV St. 
Otmar " 
se vor 
manșe 
I.H.F. 
pentru 
Jude si R. Gunesch, avînd în 
vedere palmaresul elvețienilor 
și cartea de vizită a unora 
dintre adversari. Pe scurt: si-a 
adjudecat de 6 ori campionatul 
național, a fost finalistă a 
C.C.E. în 1982 și semlfinalistă 
în Cupa I.H.F. anul trecut, dar 
echipa sovietică Granitas Kau
nas i-a stopat ascensiunea : 
20—20 și 21—32. Dintre piesele 
de bază, de remarcat: iugosla
vul Enver Koso (internațional,

St. Gallen, din Elveția, 
intîlni în cadrul primei 
a turului doi din Cupa 
O partidă deloc ușoară 
elevii antrenorilor C.

în 1987 locul Ii în clasamentul 
golgeterilor campionatului el
vețian), vest-germanul Man
fred Derr (un stîngaci de 2,04 
m înălțime), precum și Peter 
JehI (de 138 ori în națională, 
golgeter al campionatului 1986— 
1987), Marcel Schnaiter (fost 
internațional de juniori). Cu 
toate acestea, în rîndul repre
zentanților noștri domnește în
crederea. De la „veteranul" 
Vasilache și ptaă la mai tine
rii Sajenev și Dobrescu se șî 
așteaptă de altfel un rezultat 
care să le faciliteze avansarea 
în faza superioară a competi
ției. Arbitri £ bulgarii I. Soti- 
rov și L. 
tor I.H.F. : 
slavi a).

Georgiev. Observa- 
Petar Pupic (Iugo-

loan NOVAC

Miercuri, o seară memorabilă, 
dacă ne referim la unele aspecte 
din returul „optimilor" Cupei 
U.E.F-A. : jocuri pasionante, cu 
cîteva scoruri și calificări puțin 
scontate ! Cine ar fl prevăzut 
incredibilul rezultat de pe „San 
Siro“ dintre Internazlonale 
Bayern (1—3 I), după ce pe 
lympiastadion" bavarezii au ca
potat cu 0—2? Și totuși, califica
rea echipei ve^t-sermane a fost 
posibilă, grație golurilor — trei 
— marcate în deplasare ! tn -mi
nutul 40. Bayern conducea cu 
3—0 I (Wilfurth, Augenthaler șl 
Wegmann), după oare Serena a 
redus din handicap. Repriza se
cundă a fost dramatică pentru 
oaspeți, dar scorul a rămas ne
schimbat, pe de-o parte datorită 
Ineficacității milanezilor, pe de 
alta, grație apărării extrem de 
bine organizate a adversarilor, 
în care portarul Aumann a ex
celat, ca șl fundașul Augenthaler. 
înainte de meci, Jupp Heynekes, 
antrenorul formației vest-germane. 
declara că „vom Încerca să ne 
reabilităm după eșecul suferit a- 
casă", dar cu siguranță In sinea 
sa nici el nu spera tn calificare... 
Și iată că visul a devenit rea
litate pentru Bayern, care a do
vedit că joacă excelent în de
plasare (7 goluri marcate cu 
Legla, la Varșovia, 4 la Dunajska 
Streda) I A doua deziluzie a

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
JesseATLETISM 0 „Trofeul ____

Owens", care se atribuie in fie
care an celui mai valoros sportiv 
din S.U.A.. a revenit pe 1988 a- 
tletei de culoare Florence Griffith 
Joyner (4 medalii de aur la O- 
llmpladă), urmată in clasamen
tul alcătuit cu acest prilej de 
sora sa Jackie Joyner-Kersee 
Carl Lewis, Louise Ritter. Joe 
D.eloach etc. 0 Cea de-a 19-a e- 
dlțle a crosului de la Paris a re
venit atletului englez Tim Hut
chings, înregistrat pe distanța de 
8 km cu timpul de 23:17. L-au 
urmat francezul Thierry Pantei 
— 23:51 și portughezul Ezequiel 
Canarlo — 24:11. Proba feminină, 
disputată pe un 
me de 4 km. a 
sportiva engleză 
13:44.

HANDBAL • 
competiției masculine de la Kla
genfurt s-au Înregistrat următoa
rele rezultate: Cehoslovacia — 
Olanda 22—17 (12—10); Austria —

traseu in lunsi- 
fost cîștigată 
GiU Henter

tn ultima zi

de

a

Turcia 27—21 (14—8). Turneul a 
fost ciștigat de selecționata Ce
hoslovaciei — 6 puncte, urmată 
de formațiile Olandei, Austriei și 
Turciei — cu cite 2 puncte.

RUGBY • Rezultate din cam
pionatul italian: Noceto — Rovigo 
30—48 ; Casate — Trevisio 16—20; 
Padova — Fracasso San Dona 
24—6: Piacenză — Calvisano 16—9: 
Medlolanum-Amatori — Scavo- 
linl Aquila 21—17. In clasament 
conduce Rovigo cu 16 puncte, 
urmată de Mediolanum — 14 
puncte șl Aquila — 10 puncte.

ȘAH 0 In perioada 15—18 de
cembrie, la Madrid se va desfă
șura un meci între reprezenta
tiva U.R.S.S. șl o selecționată 
mondială. Beneficiile realizate 
vor fi alocate fondului UNICEF 
de ajutorare a copiilor.

TENIS 0 In sferturile de fi
nală ale turneului de la Salz
burg. jucătorul austriac Thomas 
Muster l-a eliminat cu 7—6, 6—4

vest-germanul Ricky Oster • 
iar elvețianul Roland

pe 
thun. ___
Stadler l-a întrecut cu 6—1, 1—6, 
6—3 pe Udo Rlglewski (R.F. Ger
mania). 0 tn cadrul competiției 
feminine pe ecnlpe „Cupa Fe
derației", ce se desfășoară la 
Melbourne, au fost consemnate 
următoarele rezultate: Suedia — 
S.U.A. 2—1 ; Spania — Indone
zia 3—0; U.R.S.S. — Austria 2—t; 
Australia — Italia 3—0; Ceho
slovacia — Noua Zeelandă 3—0 : 
R. F. Germania — Franța 3—0; 
Danemarca — Argentina 3—1.

VOLEI 0 în meci retur pen
tru optimile de finală ale com
petiției masculine „Cupa Fede
rației", echipa T.S.V. Mflnchen 
a întrecut pe teren propriu, cu 
scorul de 3—0 (15—10, 15—11,
15—7) formația Slavia Sofia. în
vingători șl în primul joc (scor 
3—1). voleibaliștii vest-germani 
s-au calificat pentru sferturile 
de finală ale competiției.

constitut-o ellmina-
S. Roma, care a
-............................. “ cu

scor

italienilor a 
rea ’ ’ 
pierdut 
0-2 la 
identic 
Echipa 
formă _ ___ .. .
natul R.D. Germane, fiind lideră 
autoritară și a obținut la Roma 
o victorie indiscutabilă, prin go
lurile Iul Gutschow (min. 70) și 
Kirsten (min. 82) rezistînd atacu
rilor echipei romane. Nici Na
poli, cu celebrii Maradona r' și 
Careca. nu s-a putut Impune pe 
teren propriu în fata francezi
lor de la Bordeaux (0—0), deși 
oaspeții au jucat în „10“ din 
minutul 2, cind Thouvenel a fost 
eliminat I Ba mai mult, spre 
«stirșitul meciului, echipa din Ți
gana a ratat cîteva mari ocazii ! 
Noroc cu victoria (1—0) obținută 
de napolltanl la Bordeaux... Ju
ventus s-a impus fără să for
țeze cu F.C. Liege. Știți care a 
înscris singurul gol (1—0) 7 Tot 
„bătrînul" Altobelli (33 de ani), 
ca și in deplasare, ajuns acum 
la cel de-al 39-lea punct marcat 
în cupele europene ! „Așadar — 
cum spunea reputatul crainic ita
lian Enrico Ameri — echipele 
italiene n-au mai strălucit ca în 
prima manșă". In fine V.f.B. 
Stuttgart s-a calificat fără pro
bleme îd fața lui Groningen 
(2—0, goluri marcate de Klins
mann). iar F.C. Kiiln a fost eli
minată de Real Sociedad (0—1 
la San Sebastian) și doar 2—2, 
pe teren propriu, formația de pe 
Rin conducted cu 2—0 (Giitz 
min. 4 șl Engels mln. 28). Apoi 
spaniolii au transformat un pe
nalty (Goicoechea), Iar la reluare 
Thomas Allots a Irosit o lovitură 
de la 11 m (apărată deArconada), 
pentru ca în final. Real 
leze (min. 90, Fuente). 
Mostar avea, desigur, o 
grea d-upă Infrîngerea _______
cu Midlothian (0—3). S-a conso
lat cu victoria la limită : 2—1
obținută tn min. 90 dar a pă
răsit competiția. Au Înscris Tuțe 
șl Gudely. respectiv Galloway.

încheiem această trecere în re
vistă a partidelor de miercuri, 
subliniind remarcabila perfor
manță realizată de reprezentanta 
țării noastre, Victoria București, 
promovată în „sferturi", alături 
de formații de mare reputație.

Acum, ne punem întrebarea, 
care vor fi la primăvară viitoa
rele lor adversare, răspuns do 
care-1 vom avea la 16 decembrie, 
cînd se va efectua la Ztlrich. tra
gerea Ia sorți...

Ion OCHSENFELD

im A.
pe „Stadio Olimpico1 
Dynamo Dresda.

cu cel din prima manșă, 
de pe Elba a arătat o 

deosebită și in campio-

să ega-
Velez 

misiune 
suferită
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