
CHIAR DACĂ STARTUL
E iNCĂ DEPARTE...

0 Pentru cicliștii noștri, cea de-a 42-a ediție a Cursei 
Păcii a... început I 0 12 alergători pentru 6 locuri 0 
Cel mai tînăr dintre loturile de pînă acum schiază, 
joacă fotbal, pedalează (pe loc I) și, din cînd în cînd, 

mai urcă și în șa pe șosele

Proletari din toate firile, unlfi-vi!

ZIAR AL CCNSiLIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Un cer albaJ.ru și limpede, 
fără nici o scamă de nor, o 
adevărată cupolă de cleștar, și 
un soare intens, strălucitor, ca 
de mijloc de aprilie. Numai 
că nu sîntem în aprilie, ci în 
decembrie, foarte aproape de 
sărbătorile de Iarnă, un ade
văr pe cane ni-| oonfirmă nu 
atît calendarul, cit zăpada aș
ternută din belșug peste Poia
na Brașovului, zăpada și, fi
rește. freamătul pregătirilor 
care au și început in cinstea 
revelionului care vine, vine, 
vine...

In Poiana Brașovului, deci, 
in vestita „Poiană a Soarelui", 
dar nu numai pentru a admi
ra magnificul peisaj, parcă 
desprins dintr-o carte de po
vești, ci și pentru „a ne in
sinua", ca să zicem așa. în 
viața și pregătirile lotului na
țional de ciclism care ișl În
carcă aici intr-un aer supra
saturat de oxigen. bateriile. 
Un lot din care fac parte Va- 
■ile Mitrache, Valentin Con- 
stantinescu, Stelian Anton, Cos
te! Crăciun și Dumitru Răcă- 
șan (de la Dinamo). Cristian 
Neagoe, Valentin Buduroi și 
Bănuț Cat ană (de la Steaua), 
Stelian Bulăreanu șl Cristian 
Păun (de la Metalul Plopeni),

Attila Balazs (Voința Cluj-Na- 
poca) și — ultimul la „numă
rătoare", dar, in același timp, 
unul dintre cei mai puternici 
cicliști ai noștri, la ora ac
tuală — Ludovic Kovacs (Vo
ința Arad). „E-adevărat, pei
sajul este, de cîteva zile în
coace, tulburător de frumos, 
dar au fost și zile ploioase, ce
nușii. Pe noi insă, avea să 
schimbe brusc subiectul Ion 
Ardeleanu, antrenorul lotului, 
nu timpul meteorologic ne in
teresează, ci timpii efectivi pe 
carc-i înregistrează băieții noș
tri în diversele probe specifice 
de antrenament, de pregătire, 
de Întărire a rezistenței. de 
fortificare fizică și, nu în ul
timul rind, psihică. volitivă. 
Cu alte cuvinte, și pentru noi, 
ca pentru toate echipele na
ționale care vor participa la 
ediția din 1989 a CURSEI PA- 
CII. marea confruntare a în
ceput încă de pe-acum. Va fi 
o confruntare deosebit de difi
cilă, 17 etape insumind 2709 
km pe un traseu inedit. Paris 
— Frankfnrt pe Main — Ber
lin — Praga — Varșovia —

Victor NIȚA

(Continuare in 010 *-*»

liAllliliilf AUIBMOBIUSIICl S-AU BUCURAI
0 După patru ani, echipajul S. VASILE — O. SCOBAI 

redevine campion absolut
N-au lipsit nici în acest an... 

Raliurile — acest gen de curse 
automobilistice, atît de spec
taculos — au figurat în ca
lendarul Federației Române 
de Automobilism șl Karting 
șl, ca de obicei, s-au bucurat 
de mare interes atît In rîndul 
sportivilor, cît și al celor ca

re au avut prilejul să le ur
mărească. Raliul Brașovului, 
Raliul Deltei, Raliul Harghitei. 
Raliul Bucovinei si Raliul 
Castanelor — Divizia A — au 
fost reușite din toate punctele 
de vedere, organele locale din 
județele Brașov, Tuleea, Har
ghita, Suceava și Maramureș

Plecarea campionilor absolufi intr-un raliu pe care îl vor 
Clstioa Foto : Alex. SOMOGYI
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ECHIPELE DE HANDBAL IN COMPETIȚII INTERNATIONALE
Tragerile la sorți în cupele europene... -.șt in Campionatul
Ieri, la Basel, la sediul Fe

derației Internaționale de 
Handbal, a avut loc tragerea 
la sorti pentru sferturile de

finală (masculin) si optimi 
(feminin) ale celor trei compe
tiții europene inter-cluburl.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI------
Masculin :
C.C. Ortigia Siracusa (Italia) — STEAUA
Feminin :
MUREȘUL TG. MUREȘ — Byasen Trondheim (Norvegia)
---------------------------- CUPA CUPELOR------------------------------- 
Masculin :
DINAMO BUCUREȘTI - S.C. Empor Rostock (R.D.G.) 
Femiqin :
ȘTII NT A BACĂU - S.C. Empor Rostock (R.D.G.)
------ ------------------------- CUPA I.H.F.------------------------ ---------
Masculin :
Turu Dusseldorf (R.F.G.) - POLITEHNICA TIMIȘOARA 
Feminin :
Z.V.L. Tatran Preșov - CHIMISTUL RM. VlLCEA

DIM NOU DE SUCCES
meritlnd felicitări pentru 
sprijinul neprecupețit pe care 
îl acordă acestui sport.

Ca de obicei, șl în 1988, 
starturile au fost populate — 
media de 65 echipaje prezente 
la rațiurile campionatului fiind 
o dovadă în acest sens. în 
ceea ce privește lupta pentru 
supremație în acest gen de a- 
lergări, putem face observația 
că ea s-a menținut la nivelul 
'...orașelor unde există ..cetăti 
ale automobilului românesc": 
Pitești și Craiova. Iată, de 
pildă, cum au stat lucrurile la 
individual. întrecerea a pornit 
avînd ca mare favorit echipa
jul L. Balint— C. Zărnescu. 
cel care cucerise titlu! de 
campion absolut în ultimii doi 
ani. titlu la care au aspirat în 
acest sezon mult mai mulți 
sportivi, astfel că ultima eta
pă (Raliul Castanelor) urma 
să decidă cîștigâtorul. alegînd 
din.... cinci echipaje. Favorit» 
(L. Balint — C. Zărncseu) au 
ieșit ..în decor" șl cișt'g de 
cauză, în acest an. a a' ut cu-

Modesio FîRRARINl

La masculin sferturile de fi
nală se vor disputa în pe
rioada 6—12 și. 13—19 martie 
1989, iar optimile de finală Ia 
feminin slnt programate 9—15 
șl 16—20 ianuarie 1989. (Echi
pele notate primele susțin pri
ma manșă pe teren propriul.

Mondial feminin 
de calificare (gr. B)

Anul viitor, în perioada 30 
noiembrie — 10 decembrie. în 
Danemarca se va desfășura 
Campionatul Mondial feminin 
de calificare (grupa B). Re
prezentativa româniei — 
conform tragerii la sorți care 
a avut loc la sediul Federa
ție! daneze de handbal — a 
fost repartizau IN GRUPA C. 
alături de echipa BULGA
RIEI. CAMPIOANEI ASIEI șl 
Ciștigătoarel JOCURILOR PAN
AMERICANE. Iată și componen
ța celorlalte grupe. GRUPA A: 
Austria. Danemarca. Franța șl 
ocupanta locului II din Jocurile 
Panamericane. GRUPA B: Un
garia, B.D. Germană, Suedia 
șl ocupanta locului secund din 
campionatul Asiei. GRUPA D: 
Cehoslovacia, Polonia, R. _F. 
Germania și campioana Africii.

(Continuare in nao ’-îl

Frumoasele zile ale acestei vacanțe de iarnă oferă elevilor re- 
intilnirea cu pîrtiile de schi și sanie, pretutindeni acolo unde 
s-a așternut mantia albă de nea. Este un prilej binevenit pen
tru organizarea concursurilor școlare din cadrul Daciadel. Ima
ginea de fată surprinde un moment al vacantei de lamă. in 

. vecinătatea pîrtiilor din Cimpulung Moldovenesc
Foto : Eduard ENEA

AMBIȚII MARI, DAR CU TEMEI...

BALCANIADA
Campionatul Balcanic de se

niori, ultima compe iție inter
națională de baschet a anului, 
se desfășoară de azi pină du
minică, în Turcia, în orașul 
Antalia, printre participante a- 
flindu-ae și echipa țării noas
tre alcătuită din: D. Niculescu, 
Al. Vinereanu. V. Constantin,

Primele zile ale vacantei 
de iarnă... S-ar fi dorit 
a fi cu zăpadă abunden
tă, tocmai buni pentru 

schi. patinai si sănius, pentru 
a-si justifica pe deplin denu
mirea. Prin unele zone. In jude
țele din nord ale tării, hla
mida albă de nea nu lipsește, 
prilejuind bucurii copiilor si 
elevilor in aceste zile de des
tindere. de recreere. de odih
nă activă. Prin alte locuri, in
ti, zăpada cam lipsește.

Si totuși, elevii Școlii nr. 4 
din Slobozia găsesc modalități 
pentru a face cit mai plăcute 
zilele vacantei de iarnă, chiar 
Si asa. fără... materia primă a 
sezonului în care ne aflăm. 
Unitate de învătămtnt situată 
printre fruntașe pe municipiu 
si ne județul Ialomița (cum

De azi, in Turcia
9 Sportul pentru toți — la el acasă 0 De aici au 
piecat mulți tineri spre performanță 0 Preocupări 

pentru sporirea bazei materiale

DE BASCHET
M. Sinevici, C. Popa (Dinamo 
București), FI. Ermurache, S. 
Ardelean. M. Cristescu (Stea
ua). V. Pogonaru (I.C.E.D.), 
Cr. Bota (Elba Timișoara), G. 
Șarlă (Dinamo I.M.P.S. Ora
dea)! antrenori: D. Berceanu 
și L. Călin.

VACANTA DE IARNĂ ESTE FRUMOASĂ, 
CHIAR Șl- FĂRĂ MANTIA DE NEA..

REPORTAJ <desezon,
ne-a asigurat eleva Mariana 
Mungiu. autoarea unei invita
ții trimisă la redacție}. Școala 
nr. 4 si-a intocmit un bogat 
program ' competițional. care 
cuprinde — printre altele — 
concursuri de sah si țenis de 
masă, altele de cros, competi
ții de minifotbal si handbal, 
întreceri de badminton. Si da
că, totuși, ninsorile nu vor 
ocoli orașul, vor avea loc pri
mele lansări la sanie, debutul 
la schi-fond.

Care sint protagoniștii ac
țiunilor de pînă acum din

Am cunoscut mulți tineri și 
vtrstnici, mari amatori de 
mișcare, mulți activiști sau in
structori voluntari la care s-au 
Înrădăcinat dorința șl mtndrta 
de a reprezenta cu cinste culo
rile asociației sportive In en
tuziastele concursuri ale Dacia
dei. Și zilele trecute am fost 
prezenți In mijlocul unor ase
menea pasionați al exercițiu
lui fizic : oameni de diverse 

această vacantă ? Profesorul 
de educație fizică Ion Matei 
a fost in măsură să ni-l pre
zinte : Liliana Covrig si Con
stantin Ioniță, „cei mal ambi
țioși dintre alergătorii de 
cros". Sorin Caloianu. „pri
mul între fotbaliști st printre 
protagoniști la cel mai tinăr 
sport introdus in școală, bad- 
mintonul". Cătălina Popa. „o 
handballstă neîntrecută, îm
preună cu Bogdan Straton $1 
Luminița Badea". Iulian Negru 
și Valentina Stănescu, „cei 
care sînt in stare să facă mat.

La Voința 
Tehnometalica

virste’ și meserii de la Coope
rativa Tehnometalica din Ca
pitală. cu mii de lucrători, u- 

in partlde-fulger, aproaoe în
tregul colectiv de elevi"... Am 
uitat, oare, pe cineva 1 A, da, 
pe schiorul Stelian Zamfir. 
care urmărește in fiecare sea
ră, la radio si televiziune, bu
letinele meteo. Doar, doar... Și 
bineînțeles, pe Mariana Mun
giu. cea mai pasionată ama
toare de sănius.

Ni se dau detalii si despre o

Tiberiu ST AM A

(Continuare în pag. 2—3) 

nitate Industrială ale cărei 
produse sînt destinate expor
tului In proporție de 40 la su
tă. Oameni care s-au tntllnlt 
in cadrul conferinței de dare 
de seamă și alegeri a asocia • 
țiel lor. încrezători în forței j 
proprii, hotărîți să imprime in 
toate sectoarele de producție o 
viață sportivă mal diversă, un 
ritm competițional mai intens, 
tn concordanță cu cerințele 
sutelor de membri ai A.S. Vo
ința Tehnometalica.

Exemplele concrete și cifre
le din darea de seamă au ară
tat, tn graiul lor concis, că In 
ultimii ani s-au făcut pași im
portanți pe drumul dezvoltării 
sportului pentru toți. Astfel, 
de la 713 tn 1985. numărul 
concurenților aliniați la între
cerile de atletism. handbal, 
orientare sportivă, fotbal, te
nis de masă, popice și volei, 
desfășurate sub egida Dacia
dei. a crescut în acest an la 
1985 de participant!. De ase
menea, 1025 de cooperatori au 
tretut normele complexului 
„Sport și Sănătate", 1228 de 
tineri și vîrstnici au luat par
te la 28 de activități turistice, 
iar campionatele de casă și 
concursurile dotate cu diferite 
trofee reunesc la start tot mai 
mulți prieteni al diverselor 
jocuri. In fine, gimnastica la

Troian 1OANIȚESCU

(Continuare In oag 2—3)
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- CHIAR DACĂ STARTUL...
(Urmare din oaa <)

Moscova. După cum se șiie, *- 
ceasta ediție, a 42-a. va marca, 
la inițiativa ziarului L'Hu- 
nianîte”, împlinirea a 300 de 
ani de la Rcvnlupa franceză*. 
(Dar iată, pe acurt. părerea 
epecialiștilor străini despre a- 
ceasta ediție: -Un traseu spee- 
tecalos. interesant, dar extrem 
de dificil prin lungim ea ta. 
solictlind parti.ipaațilar • pre
gătire specială, de i existență, 
eu muJți lilsmrlri ratați i»a- 
intevi slartaIni- )

In atari «nd.țZ. fiecare strop
de energie acum.at acami sa 
«întări enorm ia aprifa Ixră 

. re se va desfășura festre 7—36 
mai pe post-: - Srre-»:'- «W- 
lajal prnprin-riv avea «ft con
tinue interiocacc-J sraxra. ■ 
vom incepr te 1 
pe Literal, ță va 
Bercurine. a«de 
ivea, prea 
efciar si a 
de setei, ci 
sens bieieteteie de 
făcut un tur 
de titanietri.

dană-ami
• partidă de 

Abia întorși de la 
brii lotului cu re 
Jouri*. niște iage 
lății ieșite de s.b 
ateului Constutri: 
nimic mai pre 
îațiiie similare 
franțuzești. cu ap 
cicliști: „parcurg* 
de kilometri pe 1 
antrenament eosez 
pedalează 
ritm sus 
Cn erou 
cine vre

ia Jf-
faat»-

vrea să prindă echipa. „Sin- 
«en» pis yi intr-o foarte plăcută 
difieullate. avea să ne declare 

■•: Ion Ardeleanu. fi
indcă toii r embrij lotului, un 
lut foarte ti.iăr. poale cel mai 
titter Iot din rilc s-au pregătit 
pentru Cursa Păcii. muncesc 
din răsputeri și este îmbucu
rător că tonal pregătirilor su
plimentare îl dau oamenii de 
bază. V. Constanți Mscu și V. 
Mitracbe, exemplul lor fiind 
indraprwape urmat de fantorii 
lotului. C. Crăciun șl A- Ba
lazs. ea «ă dau dear două no
me. De altfel sincer să fiu. 
■mi vine foarte grea să fac o 
»■■■> evidențiere să ne va fi 
foa.-te rre «ă stabilim sexte- 
t«ș de bară pentru Curea Pârii 
Botăritcare vor fi. desigur, ce
te câteva rarer din țară și *tră- 
iaUatr. pireu,i ți lame mare
lui examen dta luna mai”.

că

Șl TOTUȘI, CAMPIONATUL 
SE (MAI) JOACĂ !

După 28 de etape jucate in 
sezonul peste care abia a că
zut cortina, campionatul de 
polo are un lider autoritar: Di
namo București s-a desprins la 
Sase puncte. In fapt, echipa 
antrenată de ex-internaționalul 
Dinu Popescu — cu secundul 
acestuia. Liviu Rădueanu, om 
de bază, pe mai departe, in 
apă — a păs.rat aura invinci
bilității in nu mai puțin de 2? 
de partide, prezentindu-se in 
penultima zi de simbălă a lui 
noiembrie cu procentajul ma
xim. A suferit atunci prima 
bifringere. care avea să rămi- 
nă si singura, ja Steaua, a 
mai cedat apoi un punct Ra
pidului. fără a-și periclita în
să poziția deținută „de la cap 
la cap” intr-o stagiune ce poa
te fi socotită, in asemenea 
condiții, a formației luf Simion. 
Diaconii.' E. Ionescu. Ardelean, 
Hagin. O. Dan. Moiceanu, ' S. 
Popescu, Olaru, Șerban, Gă- 
▼ras. dar si a mai noilor ve
ri •«, încercați eu suficientă 
consecventă — A. Georgescu si 
D. Balanov.

"= as fei de lider are drep- 
tal să privească cu calm a 
doua parte a întrecerii, repre- 
rertită de trei turnee ale pri
mei or șase clasate. Și totuși, 
camvăonatul se joacă încă ! O 
spun, convingător. Vioreț Rus 
sa devii căi. fiindcă Steaua e 
departe de a socoti lupta in- 
ebe-aoă. Ech_pa care a'adus un 
ar-xzse nou” jn eoortul
boct-u CS mi-.sea pe apă și a 
=reat ia actuala ediție o 
treaptă fa oerartie, continuă, 
zmdăr. să «pere ța mal mult. 
Așteaptă in-r-ezâ'oare. in pri
mări riad. cete trei disțnric 
dfreete cu m-'Epla ea-rpioară

după cum Gh. Popescu, Angc- 
lescu. L. Balanov, Geantă, Ra
gea, Nuțu, Chețan, Geambațu 
și ceilalți știu că și Crișul sau 
Rapid (numai ele ?) pot inter
veni în lupta pentru întiietate. 
într-adevăr, Liviu Garofeanu, 
coechipierii și... elevii săi bi- 
horeni continuă să formeze un 
.7“ solid, experimentat, capa
bil, chiar de prestații pșste ni
velul celor din toamnă. Iar £«- 
roviafii au avut un final de 
sezon prin, care B. Crețu, Du- 
pesen, Gh. Ilie, Totolici, Abrii 
și ceilalți jucători pregătiți de 
Cornel Rusu si Alexandru 
Szabo au reaprins flacăra spe
ranței printre suporterii clu

bului de lingă Podul Grant — 
aceasta fiindcă s-a mers, și 
bine s-a; făcut !. pe ..cartea ti
nereții".

Jocuri bune a reușit, în cî- 
teva rinduri, C.Ș.U. Construc
ții T.M.U.C.B., priceperea an
trenorului Gheorghe Zamfi- 
rcscu fiind atestată astfel din 
nou. îmbucurător e că si Vo
ința a lăsat, pe alocuri, im
presia unei posibile reveniri a 
poloului clujean. Totul, gîn- 
dind prin interesul general al 
acestui sport, în care se simte 
din plin nevoia revigorării, a 
unei ascensiuni valorice, Ia 
nivelul ansamblului.

CORNEL GORDAN ESTE „LIDER DE TOAMNĂ"
La încheierea stagiunii, am 

tras linie și am adunat, totodată, 
în privința situației din Întrece
rea pentru , Trofeul .Sportul, ofe
rit tradițional de ziarul nostru 
celui mal eficace jucător. A re
zultat astfel, după . recalcularea 
golurilor marcate de-a lungul și
rului etapelor duble, că lider 
este valorosul centru - orădean 
Cornel Gordan, că 111 puncte la 
activ. Purtătorul caschetei cu 
numărul 8 în formația Crisul — 
Si la națională —, „un model de 
seriozitate și dăruire pentru e- 
chipă" (caracterizarea aparține 
iul I. Aiexandrescu. vicepreșe
dintele clubului bihorean) are 
un avans de șapte goluri tn fa
ța altul pololst de clasă, dlna- 
movistul Vlad Hagiu. Tn urma lor: 
Colceriu (Voința) 67, Gcambașu 
«Steaua) 65, Costrăș și Fejer 
(Crișul) 57. Sterpu (I.L.T.) 54,
CteUnlae (C.S.U. — T.M.U.C.B.) 
S3, L Balanov (Steaua) 48, Lu- 
peseu (Rapid) 47. Andrațoni (Va
gonul) «3, A. Georgescu (Dina

mo), Urs (Vagonul) 42, S. Po
pescu (Dinanio), Lederer (I.L.T.) 
40 . etc,

...35 DE SECUNDE !
Să remarcăm, foarte pe scurt : 

<D4iiamo are și cele mai multe 
goluri înscrise. 354, și cele mai 
puține primite.. 187. A doua ca 
eficacitate — Crișul (315), a 
doua apărare — Steaua (193). 
>în campionatul precedent, Va
gonul acumulase cinci puncte 
după 28 de etape (două, ce-i 
drept, Ja „masa verde"). Acum, 
arădenii nu au izbutit nici mă
car unul ! Tinerețe, tinerețe, dar 
uri asemenea bilanț... • O pro
blemă care trebuie să se afle 
foarte serios în atenția federa
ției — arbitrajele : au fost cam 
multe deciziile de neînțeles. Dar 
nu-i mai puțin adevărat că unii 
antrenori sau jucători au avut 
manifestări necivilizate, nesporti
ve. Atenție, așadar.

Rubrica redactata de

AMBIȚII MARI, DAR CU TEMEI...
(Urmări di» pop. D

locul de muncă va fi extinsă 
In toate atelierele platformei 
«fin cartierul Militari.

Cei mai buni sportivi au re
prezentat cooperativa la cam
pionatele organizate «ie clubul 
Voința, o formă superioară a 
activității compefițkmale de 
masă, care constituie o verita
bilă rampă de lansare a rif- 
roeiJtekr ViiratMe- Dornice 
afirmare. % aerica
Lorica Opf\a. ail-dcj-â lâcâ- 
tnși mecanici la secția I de ia 
Oxcpkxul Militari, au cistițat 
camptonatsJ de orientare spor
tivă, uceakii Horind lance. 
Florin Andri. Gbeorx.be Da
rio Cristian Ncceiță. pre-
gătiți de fattractanri Con
stantin Parascteiv. an devei_rt 
virecamptoni la atletism, izr 
echipele de serteoare Izatnac- 
tor — Constantin Pană) șf ju
nioare (Constantin Parascfav 
și Vasile Di hor) aj urcat pe 
treapta a doua a poci «anului 
laureatelor Ia handbal. Locuri 
fruntașe au mai obținut jucă
toarele și jucătorii de popice, 
tenis de masă si volei, «Jmme 
de ritmul rapid al dezvoltării 
cooperativei, de tradițiile ei 
sportive. Venind vorba de tra
diție, am aflat, din discuțiile 
purtate, că aici au fă

cut primii pari pe dru
mul rertsatrărt. bezerti Gabroeî 
Porae'eu. Vas.te DrUar r.ortx 
Babt. G-jec.-r'e Pușcaș, fc&a- 
Iritii Gheorgbe Frirxi, Rada 
Rvtaru, bas trie*batista T -
ța Maringtzț-Cfc-can sau ciclis
tul Consta-tin Ciocar.. (In trea
căt fie spus, ee teren ferul 
per.tru depistarea vntoriicc 
performeri rep.calotă uceaicii 
care tac prac::a xd Să 
mri aui-irim că foști sportiv-, 
f.'—taii ai recperac: vei ca O 
Drăghkx Ion Pană. Fraseisc 
Ion, Tudor Badea. Aurel Calo
tă. Dumitra Viezure. Coristar.- 
U3 Paraschiv. Ion Plțigot Ion 
Xioolau ori Fl -rea Cbmoli au 
devenit acum harnici instruc
tori vnlu- tart la o «fiseipiir.â 
sau alta, fiind animatorii acti
vității sportive in atiriierele 
saa secțiile cede muncesc. 
-Apre<-a«d, ia gear ral. reali
zările rar-gistrate pisă aewa. 
atrăgea ' atenția in rus intui 
săa llâe Drâ<^ n. wf de echi
pă La ■« se pit m
dectera pe depEa Bsalțrasu. 
deearece echipele de lewis de 
■rasi si rolei eraw de
rersltate swperiewre. De asc- 
mrwex a râm» doar • priwî- 
sinwc masa de t*wls ce trrboia 
să fie montată Ia Cocnpkxc! 
nostru din cartiere! MîGtarî. 
unde locrcază majoritatea fă
cătorilor, care ar fî putot sâ

>-

Geo RAEȚCHI

RALIURILE AUTOMOBILISTICE
(Vras^rt das sac I)

FORMAȚIA M. ȘTEFÂNESCU - VIRTUALĂ CAMPIOANA
«Z3

I
I
I
I
I

Formația antrenorului M. Ște- 
fănescu, unul din specialiștii 
noștri autentici, cu cele mai 
multe victorii în dertoy-uri, a 
reușit după mai mulți ani să 
reintre in postura de campioa
nă. Cele S victorii in plus cu 
earc s-a instalat in fruntea cla
samentului ii pot oferi certitu
dinea că nu mai poate pierde 
titlu], mai ales că este una din 
cele mai in formă formații, a- 
cum, la sfirșit de sezon. Ulti
mele sale victorii au fost obți
nute de Samson și Sibilin, ul
timul producind o excelentă 
impresie. Prin succesul rea Tiza t 
eu Sibilin, M. Ștefăneseu a reu
șit și în clasamentul driverllor 
să-i egaleze pe V. Moise și T. 
Marinescu, anunțind acum, în 
final, o luptă strinsă pentru 
titlul de cea mai bună cravașâ. 
Remarcabilă este tentativa Iui 
M. Dumitru, care în ultimele 
reuniuni a reușit patru victorii 
de prestigiu, eu Craidon, a că
rui formă evidențiază buna lui 
pregătire, Janie!, pentru care 
merită felicitări (acesta fiind 
un element dait Ia reformă, el 
l-a luat în antrenament și, cu 
migală și pricepere, i-a repus 
pe picioare), Hughcnot, condus 
în frumoasă cursă de așteptare 
de către E. Iancu, și Apadia, 
care va face o carieră prestigi
oasă pe turf. N. Nicolae, unul 
din antrenorii pe care eram o- 
’bișnuiți să-i vedem pe podium, 
a avut în acest an o evoluție 
mai puțin convingătoare, dar 
obținînd două victorii dificile, î 
cu Hendorf și Didina, . ambii 
luptînd crîncen pentru ele, >-•

H T P I S M
apropiat de locul 4 in clasa
mentul pe formapi, -ia egalitate 
cu R.I. Nicolae și V. Pătrașcu. 
Aceștia din urmă au realizat și 
ei cîie o victorie, primul cu Ra- 
b.-ța, care după o curși slabă 
vine cu una bună, ce! de al 
doilea cu Mânu, care a luptat 
toată baia dreaptă cu Sjpjcă 
pentru a învinge. G. Grigore fă- 
cind dxa dcj dovada unei viva- 
citâți deosebite. Cd mai proas
păt antrerjor. N. Simeon. și-a 
adjudecat două victorii, ca Re- 
miza și RivanoL ufuxnul jmpre- 
skmlr.d prin modul cum . luptă 
la sosire. Formația antrenată de 
D. Toduță, care din motive de 
sănătate lipsește de mal bine de 
o lună de pe hipodrom, dar a- 
vind doi tineri înlocuitori des
toinici (N. Cirstea și G. Cră
ciun), a învins în două probe, 
cu Sarica șl Benic, ultimul prea 
ușor handicapat.

în încheierea acestor rinduri, 
nu putem trece cu vederea ne- 
concordanța . dintre arbitrii din 
turn și cel de la start, fapt de
monstrat prin modul cum a 
fost dată plecarea în „Premiul 
Uricani", ceea ce a dus la vi
cierea rezultatului. Intrucît nu 
este pentru prima oară' când se 
produc astfel de situații, neper- 
mise pe nici un hipodrom din 
lume, se poate pune întrebarea: 
pînă cînd ?

A MOSCU

xjț și atee ocxreVv 
care să dacă Ia • reali 
r.ui v Im sp.r l «x 
menite să Lărg'^s ă b 
Serială prin ider.tifî
valorificarea resorsel» pnvm. 
Este un obiectiv important, a- 
fiat în vederea noii rond aceri 
a asociației sportive : președin
te — Florea Cocioli. c î repre- 
sesfinți — Ion Popa și Vasile 
Dumitra, secretar — Violeta 
Muscă.

plai S. Vasile — O. Scubai, de 
la LA. Dada Pitești, un echi
paj rafinat, tehnic, foarte si
gur pe traseele grele și cu rc- 
martabtle succese tn diferite 
coocursuri ir.temațioT31e. Cajr.- 
pfaetti absc-îuu «fin acest sezoa 
— »u mai obțlrut această per- 
fcrmahță fa IMt — au învins 
ta trei «fin cele cinci raliuri 
dîspstate. I-au armat in cla- 
samenftil general al ca 
tulm: L Mălănț — D 
ra (1-A.T^A. Pitești 
Andrei — N. Votcan (1 
cia Pitești.'. ultimii, 
valoroși autom b:!:sti t 
rației tinere. D3r iată 
svmentele definitive al 
t>io--.tului : Cruja WA- 
!a 13» cxncj — 1. P. C 
ra — E. Pn». 2. C. Du 
Gh. Xemeș. X C. Bușule 
L D;coi tvxî OIt.it - 
va); gr. _C f- (ptnâ 
cmc.) — I. Șt. Vasi 
Scoteai. 2. N. Andrc-: — 
can «ambele LA. D 
testi), X I. Mâlâuț — I 
ci ; grapa „C 2- (pînă 
cmc.): — L M. Bucu 
Moldovan (T.A.T.S A;
Kiss — N. Hâncu 
Brașov), X B. Șarm 
Panecur (LT.Ar Cluj);

Schimbare în dasam 
echipe. față de anul 
Oltcit a redat locul I, 
cia și l-a păstrat p- 
iar I-A.T^.A. a Tăcut 
spectaculos de p - locul patru. 
Deci, clasamentul acestui ah : 
1. I, t.T.S. A. Pitești, 2. I A. Da
cia. 3. Oltcit Craiova.

Fără îndoială că în final, 
după desfășurarea unui cam- 

"vacanta^

nftiona-
lon<5”

S 
A. Dâ-

„CUPA CARPAJI“ 

LA LUPTE LIBERE

PENTRU JUNIORI
La Brașov au avut loc între-, 

cerile competiției internaționa
le de lupte libere-pentru ju
niori. „Cupa Carpați". Și-au 
disputat întiietatea 6 echipe. 
Spectatorii prezenți au aplau
dat adesea evoluțiile tinerilor 
luptători, mai ales că multe 
nidi-iurl au stat sub semnul e- 
chilibrului de la 'primul pină 
la ultimul sunet de gong. In 
final trofeul a revenit forma
ției brașovene C.S.Ș. Tractorul 
care a totalizat 20 de puncte. 
Pe locul secund.. s-a situat e- 
chipa poloneză L.K.S. Tecza 
16 p, iar pe locui 3. C.S.Ș. 
Odorbei 13 p. . - >

Carol GRUIA — coresp.

laiic • liderul.dj-
an

Prună

a-
»c mașinile și 
•• de divizio- 
aici își spun

U

roșii cu tricolor 
sub însemnele Va-

totodată de 10 
ge tară

scolii, profesorul de.
Nicolae Stere

la

pionat atit de disputat, se 
fare destule observații. Am 
repe cu una de ordin estetic. 
In acest sezon, poate mai 
mult deeit oricind, a impre
sionat plăcut aspectul mașinilor pe ...
in 
de 
le 
te

care s-a concurat. Vopsite 
culori diverse, cu fel de fel 
desene — era o plăcere să 
privești. în ceea ce priveș- 
tehniea sportivilor, pregăti

rea mașinilor de concurs, o 
constatare nu prea imbucu- 
râtoare. Există un mare deca
laj intre valoarea primelor 10 
echipaje, a felului în care

rer.<

(pi- 
ojoc?

51

e cuyintu] în primul rînd condi-
a- țiile mult nnai bune de Pregă- ■
Tî- tire P1 ian • le au I.A. Dacia, 1

l.A.T.S.A. clin P’testi ■si Olt- 1
a- cil Craiova. Nu este vorba în- _

sa, se știe. numai de ,atîtș ci I
T si d»* <x5hs! :nc:oz!tatea si se- 1

ț

entul pe 
trecut: 

I A. Du
al sau. 
un salt

p X-
O

P

pregătire. Desi- 
r.-.o bo chiar ar 

litre.)riiiderile 
ci - r it turisme 

fair-piay (-.u pie- 
î.'i cit mai multe 
,-! hori angrenate 

. : « ceea ee
: :: .« ile (pentru, 
;;s£a:i) -.iutomobi- 

vn -Binul necesar 
'.'.■«•nfindOrilor

(Urmare din pag, 1)

altă întrecere — in paralel — 
a cadrelor didactice, in special 
la sah si tenis de masă, -aeind 
ca lideri pe profesorul de 
matematică Leon Călugăru, in 
sportul mintii si pe învățăto
rul Ion Bălan, unul dintre- cei 
mai abili mînuitori ai paletei. 

Oricum. Școala nr. 4
Slobozia dovedește că , 
sâ-si mențină- „o poziție 
frunte — și în sport —

• unitățile de invătămint 
municipiu și din județul 
țru“, face remarca Victor 
cioniu. președintele C.J.i^F.S. 
Ialomița, care ne oferă si ci- 
teva date statistice in sprijin : 
14 titluri de campioni ai jude
țului la sah, schi, atletism, 
orientare turistică, badminton 
precum si la alte activități care 
tin de viata cotidiană pionie
rească — educa-fia sanitară, pa
trulele de circulație, acțiunile 
din suita denumită „prietenii 
pompierilor" etc. Elevii de aici

din 
„vrea 

de 
intre 

din 
nos- 
Mo-

ul trecut, eehi-
— I. Dumitru 

45. în „A"!
B promovați :

M. Ciupală (Ru- 
— locul' 21, N.

1). Popa (Oltcit)

B
I».

■ iu;H Iovul...
p.r;u

.’ ți divizionari 
D. Ochea — ”
(ierul Brașov) 
Duval - 
locul 24.

DE IARNA
-s-au aflat 
printre finaliștii 
unor competiții ale purtători
lor cravatei 
desfășurate 
dadei.

Directorul 
matematică 

-numai cuvinte ' de lăudă 
adresa elevilor. a pionierilor 
de aici, concluzionînd, intr-un 

-fel. aceste rinduri : „Arh ple
dat cu toții — învățători, pro
fesori, maiștri ai atelierelor- 
școală '— pentru Ca sportul să 
se afle- permanent în viața 

-copiilor noștri. în perioada' de 
inVățămînt. clar și tn vacanțe. 

■ Folosul’ este imens'. Priviți co
piii. cită veselie, optimism și 
voie bună pot să degaje !...“

Așadar, chiar si fără haina, 
■specifică sezonului alb, vacan
ta de, iarnă oferă satisfacții, 
■bucurii, tuturor copiilor si ele.- 
vilor . de la Școala rir. 4 din 
Slobozia, Lor si. desigur, tutu
ror celor care se află in pri
ma recreație a anului școlar. ■:

I
I
I

pini 
timi 
in « 
site, 
trei) 
lord

Li

Ires 
ieri, 
real

Gbeorx.be


A EDIflA 1988/1989
iivizionarețe A la jumătatea întrecerii

IOANA - DIN NOU, CU PAȘI SIGURI,
PISCURILE FOTBALULUI EUROPEAN

10 decembrie, 
la Tg. Mureș, 

a întrecerii- 
-nenții 
>ntă din marele 
izau, poate, că 
îifră-jalon (cea 
>rie) în palma
relor 41 de ani 
de la înfiinta- 
militar. Știau 
msprezecele" lor 

de-al 85-lea 
ngere în carn
ea. dacă inclu- 
sdiții de Cupă) 
ormanță unicat 
îtru vorbea de 
un potențial de 
îfirmat, se în- 

internatională.

nără. au 
formației 
milarea 

acestei probleme

-> .
primenit rindurile 

din Ghencea. La ași
lor, succesivă, fără 

___  . _ (ca, de altfel, și in 
cazul lui Rotariu). au contri
buit insă, aproape în egală 
măsură, bagajul lor tehnic. Cil . 
si o idee de ioc clară, judi- . 
eioasă. eficientă. .

2. STEAUA 17

ur pe drumul 
Valorice

bea caracteriza 
iției campioane 
>amnă“, marcat, 
prestații sub 
în precedenta 

nsă, spre satis- 
or ei, de com
isie, potrivit cu 
—‘-chinei. Re

vedea, 
sim- 

să 
fără 
titu-

laȘi-l va menține, pînă 
sfirsit campioana en-titre, 
dornică, se înțelege, să-și păs
treze supremația in ierarhia 
divizionarelor A ? Vom sti. în 
bună măsură. după viitoarea 
lor confruntare, prevăzută să 
se desfășoare în etapa a treia 
a returului si pe care, acum.

16 1 0
propriu : 16 :

62-15 33
puncte obținute 

S. C. Bacău.

dl
ETAPA A XVIII-a : 5 MARTIE

F. C. Argeș — Rapid
F. C. Bihor — „U“ Cluj-Napoca
Inter Sibiu - Sportul Studențesc
F.C.M. Brașov — Flacăra
F. C. Farul — Corvinul
Steaua — A.S.A. Tg. Mureș
Oțelul Galați — Dinamo
S. C. Bacău - F. G OH
Victoria — Univ. Craiova

ETAPA A XlX-a : 8-12 MARTIE
Rapid - Inter Sibiu

- Flacăra — F. G Argeș
Corvinul — Steaua
F. G OH — Otelul Galați
Dinamo - F. G Farul
Univ. Craiova — S. G Bacău
„U" Cluj-Napoca — Victoria
Sportul Studențesc - F. G Bihov
A.S.A. Tg. Mureș - F.C.M. Brașov

ETAPA A XX-o: 19-22 MARTIE
Inter Sibiu - F. G Argeș
F. G Bihor — Rapid
S. C. Bacău — „U* Cluj-Napoca
Victoria - Sportul Studențesc
A.SJL Tg. Mureș - Flacăra
F.GM. Brașov — Corvinul
Steaua — Dinamo
F. C. Farul - F. G OH
Oțelul Galați — Univ. Craiova

ETAPA A XXI-i> : 25 MARTIE
Flacăra — Inter Sibiu
F. C. Olt — Steaua
„U* Cluj-Napoca — Oțelul Galați
Univ. Craiova - F. G Forai
Sportul Studențesc — S. G Bacău
Rapid — Victoria
F. C. Argeș - F. G Bihor
Dinamo - F.GM. Brașov
Corvinul - A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XXII-a: 9 APRILIE
F. C. Bihor - Inter Sibiu
Victoria - F. C. Argeș
S. C. Bacău — Rapid
F. C. Farul — „U" Cluj-Nopoca
Oțelul Galați — Sportul Studențesc
Flacăra — Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș — Dinamo
F.C.M. Brașov - F. G Olt
Steaua — Univ. Craiova

ETAPA A XXIII-a : 12-16 APRILIE
„U“ Cluj-Napoca - Steaua
Rapid — Oțelul Galați
Sportul Studențesc - F. C. Farul
F. C. Argeș — S. C. Bacău
Inter Sibiu — Victoria
F. C. Bihor — Flacăra
Univ. Craiova - F.C.M. Brașov
Dinamo — Corvinul
F. C. Olt - A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XXIV- a : 30 APRILIE
S. C. Bacău — Inter Sibiu
Otelul Galați — F. C. Argeș
F. C. Farul — Rapid
Victoria - F. C. Bihor
F.C.M. Brașov — „U" Cluj-Napoca
Steaua Sportul Studențesc
Flacăra - Dinamo
Corvinul - F. C. Olt
A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova

ETAPA A XXV-a : 3 MAI
Rapid - Steaua
Inter Sibiu — Oțelul Galați
F. C. Argeș — F. C. Farul
F. C. Bihor - S. C. Bacău
Victoria — Flacăra
Sportul Studențesc — F.C.M. Brașov
Univ. Craiova -> Corvinul
,.U" Cluj-Napoca - A.S.A. Tg. Mureș
F. C. Olt - Dinamo

ETAPA A XXVI-a : 7 MAI
F. C. Farul — Inter Sibiu
Steaua — F. C. Argeș
F.C.M. Brașov - Rapid
S. C. Bacău — Victoria

Oțelul Galați
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș 
Flacăra
Dynamo

— F. C. Bihor
— „U“ Cluj-Napoca
— Spoitul Studențesc
— F. C. Olt
— Univ. Craiova

ETAPA A XXVII-o : 21 MAI
- Steauo
- Oțelul Galați
- F. C. Farul
- Flacăra
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F. C. Olt

Inter Sibiu
Victoria
F. O Bihor
S. C. Bacău
F. C. Argeș
Sportul Studențesc 
Rapid 
„U“ Cluj-Napoca 
Univ. Craiova

ETAPA A XXVIII-a : 28 MAI
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul. _. s .
Oțelul Galați
F. C. Forul 
Steaua 
F. G Olt 
Dinamo 
Flacăra

— inter Sibiu
— F. C. Argeș
— Rapid
— S. C. Bacău
— Victoria
— F. C. Bihor
— „U" Cluj-Napoca
— Sportul Studențesc
— Univ. Craiova

... x

• Puncte realizate pe teren ________
in deplasare î 17 (cite 2 la Flacăra. F. C. Farul, 
F. C. Bihor, F. C. Argeș, Sp. Studențesc. Univ. Craiova și 
A.S.A, Tg. Mureș, 1 p la Dinamo).
• Golgelerii echipei : Hagi 19 goluri (8 din 11 m) ; Pițurcă 

11 (2 din 11 m) ; Rotariu 
tuș — cîte 5 ; T. Stoica, 
reanu, lovan. L. Bălan, 
(F. C. Inter) — 1 autogol.
• Jucători folosiți : 21 

Rotariu — Cite 15 , Ivvăix, iMg., 
cîte 15 : Lung, T. Stoica, Balint — 
trescu 12 : Pițurcă 8 : Bumbescu 7 
L. Bălan 5 ; Măstăcan 4 ; Liliac 3
• Media notelor echipei : 7,06 .*

(pe baza a minimum 10 jocuri) : 1. Hagi 7,63, 
7,50, 2. _ 7,21 ,_____2____1 _ 1 •- ' _
XVI-a), 8,5 (Hagi — et a n-a, a IV-a și a XIH-a ; Lăcătuș 
— et. a xu-a, a XIH-a și a XVI-a ; Pițurcă — et. a Xl-a).
• Cartonașe galbene ; 21 (8 suspendări) — 11 jucători (cele 

mai multe : Hagi 4).
• Cartonase roșii : D. Petrescu (et. a Vl-a).
• A beneficiat de 12 lovituri de la 11 m — 10 transformate 

(Hagi 8, Pițurcă 2). 2 ratate (Hagi, Lăcătuș) ; a fost sancțio
nată cu 3 penalty-uri —
• A expediat 361 de 

din care 188 pe poartă

6 ; Belodedici, I. Dumitrescu. Lăcă- 
Pena — cite 2 ; D. Petrescu, Ungu- 
Balint. Lasconi — cite 1 ; L Ene
— Belodedici 17 jocuri ;

— cite 16 lovan, Hagi, I. Dumitrescu. 
Lung, T. Stoica, Balint — cite 14 ; Pena— - - —.------  - . stan. Lasconi — cite 6:

; Cireașă 2 ; Bunaciu I. 
mediile notelor jucătorilor 
: ~ * “ 2. Belodedici

3. Rotariu 7,31 ; eele mai mari note : 9 (Hagi — et. a

Ungureanu.
Lăcătuș — 

13 ; D. Pe-

ETAPA A XXIX-a : 31 MAI

9

- Steaua
- F. C. Farul
- Flacăra
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F. C. Olt
- Univ. Craiova

în - 
din 

de-a ■

vine»

elor, o idee 
și eficace

ma- 
bine 
spre 

cu
PE

spătă 
vremea

favorabil. Fă
lea Ja Sofia, 

treacă balonul 
in altruismul

dis
pu

și I. Durni- 
elodedid, mai 
rii — talente 

» o virată tî-

liderul ■
Dinamo, 

dispută directă.
la „adevăr".

>iou atic: -steltst — al cîtelea? — 
stingă. Hagi, autor a 5 goluri...

i finele 
cum 

precar), 
in martie.

om ’ 
fost 

tea na 
recerii 

cătorii ei ___
T. Stoica, Bă- 

; indisponibili- 
_r, pe întreaga 
rolă" a echipei, 
eze. etape în 
ără stoperul de 

„închi- 
adică 

„gheată 
acci-

vorba 
odificărilor sur

să se reînchege 
imarea ei 
amintind 
iul celei

nul 11—0 ! Un
lui Lăcătuș. în

a turului. de o
Irc, nu mai de
[ara acestui an,
Ie succese și

in arena in

lent a fost sul
Ide Steaua in
n turului se
lomparînd MO-
țiale: 27—12
față de 35—3 
8), plusul de 
na ..activului" 
n mare măsu- 
corporarea în 
(urcă, iar mi- 
rimite" fiind 

altele, si de 
icronism între 
Iu I4j|p, și 
ri ai sîstemu- 

un important 
. în sezonul

. constituit ti- 
ban Petrescu 
eu. „rotițele" 
venite din pe- 
carc. nu în- 

ncadrat repede 
vei edil,pe lip- 
e aportul an- 
neipal. Angliei

toate transformate.
șuturi (202 „acasă", 159 în deplasare), 
(108 „acasă". 80 tn deplasare).

Acționînd. în general, după 
principiile „blocului funcțional" 
(asortat, pentru variație, cu 
„contre" tăioase pe flancul 
drept), echipa și-a asigurat, 
mai pregnant parcă in aoeastă 
toamnă, un bun echilibru teh- 
nico-taclic în spațiul de joc, 
indiferent că ea a evoluat pe 
gheată (la Moscova. în manșa 
a doua cu Spartak) sau ps 
zăpadă (Pe terenul din Șo
seaua ștefan cel Mare), apro
pierea liniilor permitînd o 
recuperare colectivă a mingii

cu corolarul ei : relansarea 
promptă a atacului, moment, 
acesta al ofensivei, interpretat, 
deopotrivă cu frenezie Si 
iestrie de o „orchestră" 
pusă la punct. în "care — 
beneficiul unui ansamblu 
14 JUCĂTORI ÎNSCRIȘI 
LISTA MARCATORILOR 
„soliștii" Hagi și Lăcătuș 
tonează din ce în ce mai 
tin.

Si pentru a prezenta o :
- tră semnificativă în acest 

l-am văzut pe Hag’i, jn 
ma etapă, la Tg. Mureș, 
ferind să-i

mos- 
sens. 
ulti- 
pre- 

_ paseze o minge 
de gol lui Pițurcă. cu toate că 

- si el (egalul lui Van Hasten 
în fruntea golgeterilor C.C.E.) 
avea 
cuse 
ci nd 
lui

; care 
ora 
Mures. • el 
mie avans si. in clasamentul

■ golgeterilor autohtoni.

o va găzdui stadionul din 
Ghencea. unde sansele teore
tice sînt de partea „unspre- 
zecelui" roșu-albastru. Va fi, 
nu încape îndoială, un nou 
meci de angajare totală a 
fruntașelor fotbalului nostru, 
asa cum. de altfel, din punc
tul de vedere al Stelei, echipa 
pe care o analizăm în prezen
tele rinduri. vor mai fi des
tule partide pe parcursul re
turului. Dintr-o mai veche ex
periență. Steaua a învățat 
însă că datorează solicitărilor 
perpetue in campionatul intern 
valoroasele comportări în are
na internațională. Ieșind for
tificată pa toate planurile. în
deosebi psihic, din disputa săp- 
tăminală cu partenerele de 
întrecere. „Steaua va socoti, 
în continuare, competiția nr. 1 
a fotbalului nostru 
importantă 
gătirii". ne 
tima etapă 
lordăncscu, 
toririle care revin, lui și echi
pei. pe ambele ..fronturi de 
luptă" ale primăverii, campio
natul si Cupa Campionilor Eu
ropeni. „Multi nc si vădi de 
pe acum, in semifinalele pres
tigioasei întreceri 
supralicitîndu-nc . 
puternicei I.F.K. 
înaintea oricăror 
eu as situa faptele, 
travaliu care ne așteaptă 
ccpind cu primele zile __
lui ianuarie '89. Noi cei de Ia 
Steaua. la fel am procedat 
mereu in ultimii ani, si n-am 

- ieșit rău", a completat antre
norul.

O apreciere la care, firește, 
subscriem, ea semnificind, prin 
atitudine responsabilă, garanția 
succeselor viitoare în toate di
recțiile : 
competiția fanion a fotbalului 
Europei —. precum si la nive
lul echipei naționale. căreia, 
și in toamna rodnică a lui '88, 
Steaua i-a furnizat numeroși 
si valoroși titulari.

ca pe o 
componentă a pre- 

spunea. după ul- 
a toamnei. Anghel 
conștient de înda-

continentale, 
în dauna 

Goteborg. 
pronosticuri, 

imensul 
in- 
alc

campionat, C.C.E.

Gheorghe NICOLAESCU

un culoar 
abstracție 
a lăsat să 
Cămătaru). 
ii stă foarte bine. că. la 
jocului cu A.S.A.. Tg. 

conducea cu un 
Si. in

De pe aceste 
date la

■ contrast.
■ startul î

Steaua, i
de primăvară, de-a 
reia va continua 
„duel" cu

■ Diviziei A.
căruia. în 
luat, lată,
avans.

poziții consoli- 
■ turului r (în 
spuneam. cu 

va aborda 
stagiunea 

lungul că- 
pasionantul 
actual . al 

în fata 
a 

uri

Victorio
S. G Bacău 
Oțelul 
F. G Bihor 
F. G Argeș 
Inter Sibiu 
Rapid
Sportul Studențesc
„U" Cluj-Napoca

EV’A A XXX-a: 3 IUNIE
- Inter Sibiu
- F. C. Argeș
- Rapid
— Oțeiui Galați
- S. G Bacău
- Victoria
- F. G Bihor
- „U“ Cluj-Napoca
- Sportul Studențesc

Corvinul 
Dinamo 
F. C. Olt 
F. C. Farul 
Steaua 
F.C.M. Brașov 
A.S.A. Tg. Mureș 
Flocăra Moreni 
Univ. Craiova

ETAPA A XXXI-a : 8 IUNIE
Oțelul Galați
F. G Farul 
S. C. Bacău 
F. C. Bihor 
Victoria
Inter Sibiu 
F. C. Argeș
Rapid
Sportul Studențesc

- Steaua
— Flacăra
— F.C.M. Brașov
— Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F. C. Olt
- Univ. Craiova
- „U” Cluj-Napoca

ETAPA A XXXII-a : 11 IUNIE
- Inter Sibiu
— F. C. Argeș
- Rapid
— Oțelul Galați
- F. C. Farul
- S. C. Bacău
- Victoria .
- F. C. Bihor
— Sportul Studențesc

F. C. Olt 
Univ. Craiova 
„U* Cluj-Napoca 
F.C.M. Brașov 
Steaua 
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul 
Dinamo 
Flacăra

ETAPA A XXXIII-a : 18 IUNIE
- ,.U“ Cluj-Napoca 

Sportul Studențesc
- Flacăra
- F.C.M. Brașov
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F. C. Olt
- Univ. Craiova

F. C. Argeș 
Rapid 
Steaua 
F. C. Farul 
S. C. Bacău 
Oțelul Galați 
Victoria 
F. C. Bihor 
Inter Sibiu

ETAPA A XXXIV-a: 25 IUNIE
- Inter Sibiu
- F. C. Argeș
- Rapid
- Steauo
- Oțelul Galați
- F. C. Farul
- S. C. Bacău
- Victoria
- F. C. Bihor

„U“ Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Flacăra Moreni 
F.C.M. Brașov 
Corvinul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
F. C. Olt 
Univ. Craiova

august 1988, programul etapelor returului în• Potrivit hotăririi Biroului F.R.F. din 1 —„— —-. -
diviziile B și C va fi invers față de tur, respectiv va începe cu ultima etapă din sezonul de toamna.

ADMINISTRAȚIA DE
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI

PRONOSPORT DIN
ÎS DECEMBRIE 1988

Catcgoria 1 : (13 rezultate) 12 
variante 25% a 50 000 lei ; cat. 
2: 10 100% a 8 112 lei si ' 
25% a 2 028 lei ; cat. 3: 
rezultate) 67 100% a 1390 
ți 4 390 25% ; - - - •

Report la 
228.392 iei.

,0 a 318 lei.
i categoria

• ULTIMA 
NOEXPRES a 
avea lo.c astăzi.. 
cembrie, 
clubului din str

- din B ueureîti. » •

TRAGERE

STAT
radiodifuzate 
de tragere 
la ora 16.15, 
urmînd a fi

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

de 
vor 
nu- 
re-

15,50. Secvențe 
la operațiunile 
putea fi audiate 
merele extrase 
transmise pe același program I, la 
orele deja cunoscute.

439 
(11 
lei'

1 :

PRO- 
amilui curent va 

, miercuri, 21 .de- 
în București, in sala 

■. Doamnei nr. 2, 
j'c‘--:und do la ora

• De reținut că vineri, 23 de
cembrie a.c„ va avea loc șl UL
TIMA TRAGERE OBIȘNUITA 
LOTO (de fapt, ULTIMA acțiune 
a anului 1988!) șl tot atunci vor 
fi puse în vinzare si biletele la 
TRAGEREA EXTRAORDINARA 
LOTO A REVELIONULUI!

<£ Bucuriile „Lunii cadourilor0 
se transformă ?n adevărate mo
mente sărbătorești pentru pârti- 
clpănț.îi- care, în aceste zile. ' au 

de a-șî vedea răsplăti-

tă perseverența eu care joacă la 
sistemele Loto-Pronosport, bene
ficiind de ciștiguri în bani, au
toturisme și televizoare color. 
Iată numele numai cîtorva din
tre cel care, zilele trecute, s-ău 
prezentat pentru a-și ridica res
pectivele ciștiguri: loan Mihai 
(Tg. Jiu, Gorj), George Savu 
(Bistrița), Viorica Dumitrășcuță 
(Hunedoara), Elena Gheorghe 
(Constanța), la Loz In plic, Mi
hai Nechita (Pitești) șl Ion Oan- 
ță (Bucureștlj, la — 
toți beneficiari de autoturisme 
„Dacia 1300", precum șl Magda 
Neacșu (Medgidia), Ion Moganță 
(Berbești, Vîlcea), Octavian Borș 
(Tulceă), Constantin Matlciuc 
(Dlngeni, Botoșani), Hendrik Co- 
îoman (Baia Mare), constanța

Neacșu (Valea Mare, Argeș), toți 
beneficiari de rFt.F,VIZOARE

Pronosport,

COLOR la emisiunile limitate 
speciale ale LOZULUI in FLIC.



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL

ÎNVINGĂTOR CUPLUL

SEGARCEANU, fAARCU

mtiMiisnif niunf
<1 CIȘHGU im[0L

II H (HA

(U.R.SS )Rikazcikova 
30:26,50.

torit toalți strat 
modă Jl la .

că, tocmai 
a 

Și

SO8 
de bob —Concursul 

soane — de la Sarajevo, 
pentru

SOFIA (Agerpres). — Pro
ba de dublu, din cadrul 
turneului internațional de te
nis desfășurat tn sala Akade- 
mik din Sofia, a fost ciștigată 
de perechea Florin Segărcea- 
nu. Adrian Marcu (Români»), 
care a întrecut in finală. cu 
7—5, 6—2, cuplul Bulant, Vogel 
(Cehoslovacia). Proba de sim
plu a revenit olandezului Jo- 
hanes Vekemans. învingător cu 
7—5, 7—6 in fata cehoslovacu
lui Jaroslav Bulant.

PARIS (Agerpres). — Re
zultate Înregistrate în meciu
rile retur din cadrul optimilor 
de- finală ale cupelor europene 
la handbal masculin (echipele 
subliniate s-au calificat pen
tru eforturile de fi nală):

„Cupa Campionilor Euro
peni": Filtpos Verias (Grecia) 
— Ortigia Siracusa (Italia)- 
(29—23); Valur Reykjavik — 
Amiciția ZUrich 25—22; Meta- 
lopk^Hka Sa bac — SKA. 
Minsk 22—25: Usam Ni mea — 
S.C. Magdeburg 25—25; F.C. 
Barcelona — V.f.L. Gummers
bach 2#—45; Baba Eto Gyor — 
Drob Hatmstad 23—22;

„Cupa Cupelor**: Tatraa Pre- 
șov — Crveaka (Iugoslavia)

21—25; I-F. Stavanger 
nikoa Atena 30—29; Empor 
Restock — Redbergsiid GOte- 
borg 26—24: Tusem Essen — 
I. F. Helsingor (Danemarca) 
28—18 ;

..Cupa Federației Internatio
nale": Iniția Hasselt (Belgia) 
— Caj Madrid 25—29: Benflca 
Lisabona — Turn Dusseldorf 
11—12; LK Hellerup (Dane
marca) — U.S.M. Gagny (Fran
ța) 23—17; P.S.K. Viena 
Skif Krasnodar 17—26.

PRINTRE
Nu încape nici o îndoială : 

baschetul de azi și cel de 
mîlne se leagă, ln’im, de ser
viciile „glganților". ale jucă
torilor cu înălțimi (de -regulă) 
peste 2,10 m. Ei sînt adesea 
factorii de decizie dintre și 
de sub panouri, nume precum 
cele ale sovieticului Sabonis 
(2,21 m). americanului Abdul 
jabar (2,18 m). grecului Fa- 
soulas (2,14 m) etc fiind pe 
cit de cunoscute, pe etît de 
respectate,

Kareem Abdul Jabar evolu
ează în campionatul profesio
nist; în așa-zisa „Național 
Basketball Association 
sare, firește, jucă- 
........................... la

preț.

.GIGANȚI"
fost admise, re.urgindu-se 
prelungiri pina in clipa 
care una " '
distanțat 
nici unul 
n-a fost 
terenul 
(greșeli personale), 
pentru o infracțiune comisă 
asupra unui jucător eflat în- 
tr-o aruncare da 3 puncte (de 
dincolo de semicercul de S.25 
m), sancțiunii obișnuite (3 a- 
runcărl libere) i s-a adăugat 
și luarea mingii.

Titlul, la ediția inaugurală, 
a revenit

la 
în dintre formații s-a 

la 7 puncte. în plus, 
dintre baschetballști 
silit să părăsească 
pervru 5 faulturi 

, doar că,

HOCHEI
în „Cupa Izvestia", ce se des

fășoară la Moscova, reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu 
5—2 (2—0, 1—1 2—1) formația 
Finlandei, iar Suedia a elispus 
cu 2—0 (1—0, 1—0, 0—0) de 
Cehoslovacia. în clasament 
conduc, neînvinse, echipele 
U.R.S.S. și Suediei — cu ctte 
4 p. • La Klagenfurt. în 
C.C.E., echipa locală a învins 
cu 5—2 (1—2, 1—0. 3—0) for
mația franceză H. C. Mont 
Blanc. • La Varșovia, In me
ciul amical dintre echipa de 
tineret a Poloniei și 

juniori a 
victoria a 

aoviotice cu
BIATLON 

feminină de

nata de 
Moscova, 
forma (ied

seîecțio- 
orasulri 
revenit 

5—1.

7,5 kmProba 
de Ia Les Saisies (Franța) a 
revenit concurentei bulgare 
Nadej da Alexieva. cu timpul 
de 30-n6.RO. urmată de Natalia

4 per- 
contind 

pentru „Cupa Mondială*. a 
fost cîștigat de primul echipaj 
al R.D. Germane, urmat de e- 
chlpa secundă a acestei țări.

SCHI
(Agerpres) — Proba 

de slalom uriaș dea- 
pe pîrtia de la Val-

BERLIN. 50 (Agerpres). Com
petiția internațională de volei 
de la Gera (RD Germană) a 
fost dstigată de selecționata 
Cube: — 6 puncte, urmată tn 
clasamentul final de echipele 
tt-D. Germane — 5 puncte. O- 
lar.de: — 4 puncte d R.F. Ger
mania — 3 puncte

Numai 
pentru 
slona 
tul în rîndul celor 
scunzi, a luat naștere 
recent în paralel cu „N.B.A." 
șl cu titlul experimen
tal „World Basketball Lea
gue", tn care sînt admiși 
jucători de maximum 1,94 at. 
S-a încheiat deunăzi, început 
în luna mal. cel dinții cam
pionat al „piticilor" (termen, 
desigur. Impropriu), la care 
au participat 6 echine — ca
nadiene (Calgary ’88, Van
couver Nighthawks) și ame
ricane (Las Vegas Silver 
Streaks, Chicago Express, 
Fresno Flames, New York 
Pride) — angajate tn 54 de 
partide șl un turneu play-off. 
Experimentul a continuat șl 
tn privința regulilor de joc. 
Bunăoară, fiecare partidă a 
avut ctte 4 reprize a 10 mi
nute (13 tn .N.B.A.*». iar re
zultatele de egalitate n-au

i impui» 
basche- 

rîndul 
a

Iul Calgary -88, dar 
asta are. credem, 
mat puțină Impor
tanță. Ca și faptul 
că, initial. Indife
rent. publicul 
apropiat ne 

totîlnlr-ile 
ajungînd

s-a 
par- 
dln 
să 

cele 
-t e 

un alt aspect, asupra căruia 
insistă, la ora prezentă, co
mentatorii: 11 dintre protago
niștii campionatului „pitici
lor", în frunte cu Larry Jor
dan (Chicago Express), slnt 
curtați insistent de cluburi 
reputate din „National Bas
ketball Association", majori
tatea lor avînd să se alătu
re, dacă nu s-au și alăturat, 
colegilor „mai mari". Sigur 
că baschetul de performanță 
va continua să cultive „gl- 
ganțll". La fel de adevărat e 
însă că talentul, eînd e veri
tabil. poate c’ștlga chiar șl 
lupta cu certlmetrli.

„W.B.L.",
umple plnă și sălile c 
mal încăpătoare. Relevant

Ovidiu (OANIȚOAIA

*
i

*
*
J 
*{
!
A

A
i 

I
I

A
1 
I

ROMA 
feminină 
fășurală . _ ___
zoldana (Italia), in cadrul -Cu
pei Mondiale*, a revenit spor
tivei elvețiene Vreai Schnei
der. înregistrată in două man
șe cu timpul de 2JS,46. Pe 
locurile următoare s-aa situat 
Mateja Svet (Iugoslavia) — 
2:29,40 și Anita Wach'er (Aus
tria) — 2:30.03. în clasamentul 
general, după sânte orobe. con
duce Vreni Schneider — IOT 
puncte. secundată de Ulrike 
Maier (Austria» 63 ms**~t®.

CEI MAI BUNI SPORTIVI
AI ANULUI ÎN R. D. GERMANA

d. urmat

*-a situat Înotătoare» Kristin 
Oft*, urmată de Christin La
ding (patinaj viteză și dcliam) 
șt Katarina Wîtt (patinaj ar
tistic).

La echipe, in frunte s-a cla
sat formația de ciclism cam
pioană olimpică In proba de 
IN km contra cronometru.

Așa cum se anticipa. în „Cupa Mondiali" la schi alpin feminin 
s-a dat o luptă foarte echilibrată pentru supremație chiar de 
la începutul sezonului. Mai întii a luat conducerea, spre surpriza 
generală, franțuzoaica Carole Merle. care a cedat apoi intiie- 
tatea elvețiencei Micheia Figini. O dată cu desfășurarea ul
timelor concursuri, dubla campioană olimpică la Calgary (la 
slalom si la slalom uriaș), Vreni Schneider a preluat ștafeta 
liderelor intermediare ca urmare a unor succese clare, tn ima
gine. campioana elvețiană In plin efort, Intr-una dintre cursele 

pe care le-a dominat

PE SCU.1T • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Francezul de o- 

riglne marocană Mohamed Ezzher 
a terminat învingător tn crosul 
de la Paris, fiind cronometrat pe 
distanța de 12 km cu timpul de 
38:0J. Pe locul secund s-a cla
sat americanul Pat Porter — 38:46.

BOX • Consiliul Mondial al 
Boxului (W.B.C.) l-a desemnat 
pe americanul Ray Sugar- Le
onard drept cel ma! bun pugi
list al lunii noiembrie. Reamintim 
că la 7 noiembrie. !a Las Vegas. 
Ray „Sugar" Leonard l-a Învins 
pe canadianul Donnv Lalonde, 
devenind campion al lumii la ca
tegoria semigrea.

GIMNASTICA • Concursul fe
minin de la Londra a fost ctști- 
gat de sportiva americană Robin 
Richter, clasată pe primul loc la 
individual compus, cu 38.25. Pe 
locurile următoare ; Gabriela Pee- 
va (Bulgaria) — 38.20 p șt Oksana 
Omellanclk (U.R.S.S.) — 38.15 o. 
La masculin victoria a revenit 
gimnastului sovletlo Ghenadt Za- 
dorozni — 57,50 p, secundat de

Fsmg p Mln (R. P. Chineză) —

ÎNOT • tn prima zi a concur
sului de ia Indianapolis, ameri
canul Steve Crocker a cîștigat 
proba de SO m liber, in 22.74. iar 
canadianul Turlougti O'Hara s-a 
situat pe primul Ioc la 40» m li
ber ia 3:54.83. Proba feminină 
le 200 m mixt a revenit sportivei 
Iugoslave Ana Petrocevici —

RUGBY • Echipa Irlandei a 
susținut un loc de verificare la 
Dublin tn comoanta selecționatei 
provinciale, pe care a tnvins-o cu 
27—22 (15-18).

ȘAH • Primul campionat mon
dial de șah rapid, desfășurat la 
Mazatlan (Mexic), s-a încheiat cu 
victoria lui Anatoli Karpov. In 
finala de 10 partide cu Viktor 
Gavrikov scorul a fost egal, 5—5, 
dar Karpov, avînd un coeficient 
Bucholz superior, a fost declarat 
învingător. La turneu au luat 
parte St de șahiști din 48 de țări.

CAMPIONATE ; Paris St Germain revine pe primul 

loc , Benfica are 4 puncte avans ; Luptă strînsă în 

Grecia ; Galatasaray învinsă cu 4—1 !; Eindhoven și 

Ajax — învingătoare ; Golgeterii italieni; Arabia Saudită 

a cîștigat „Cupa Asiei* ; Torino are un nou antrenor

re\M4- D-5ă 24 ie etape 
eoad jc st. Germaia Paria, eu 54 
p. urm ată de A oxerre — 4* p șt 
Marsilia — 43 p. Rezultase : Mar
silia — St- EUenne S—<- Lene — 
Strasbourg 3. Monaco — Tou
lon 2—2. Nantes — talie l—♦, Bor
deaux — Socfiaux l—î. Laval — 
Nisa 1—2. Caen — St. G armata 
Parts 4— 1. Cannes — Auxerre 
3—4, Metz — Touiouae 1—*. R-C, 
Paris — Mompenier 4—4. Caaupăo- 
natul se întrerupe pini tn fe
bruarie.

PORTUGALIA (et. 18». Bea/fca 
a in trecut cu 2—4 pe Sporting Li
sabona, iar F C. Porto a dispus 
cu 4—4 de Amadora. Alte rezul
tate : Belenenses — Boavista 4—2.

SCURT • PE SCURT
De menționat că anul acesta 
Karpov a cîștigat și Campiona
tul European de sah rapid, dis
putat la Gljon (Spania). • Me
dul desfășurat ia Madrid intre 
echipa U.R.S-S. si o selecționată 
mondială s-a încheiat cu scorul 
de 22>—31,5 puncte (s-a jucat la 
8 mese) ta favoarea jucătorilor 
sovietici, tn uitlmeie două run
de Gări. Kasparov, care a termi
nat neînvins întrecerea, a remizat 
cu Andersson șl cu Liubojevicl. 
Bellavskl a obținut două puncte 
decisive pentru echipa sovietică 
prin victoriile la Speelman șl 
Nogueiras, Beneficiile realizate la 
acest meci vor ti alocate fondu
lui U.N.I.C.E.F., pentru ajutorarea 
copiilor.

TENIS • In ultimele două par
tide de simplu din cadrul Cupei 
Davis (Suedia — R.F.G. 1—4), 
Stefan Edberg l-a întrecut cu 
6—4, 8—6 pe Carl-Uwe Steeb, lâr 
Patrick Kuhnen a cîștigat prin 
neprezentarea lut Mats Wtlander, 
accidentat.

Leaioes — Seiubal 1—0, Viseu — 
Gdtmaraes 2—1. Beira Mar — Na
tional »—4. FC Braga — Chaves 
0—t. Fote — Portlmonense 2—1. 
Farense — Pe-iafiel 4—0, Maritimo 
— Espintto I—1. Pe primul loc se 
află Benfica — 30 p. urmată de 
F.C. Porto - li p )1 Sporting 
Lisabona — 22 p.

GRECIA (et. 13). Apollon — 
Larissa 4—4. Doxa — Panlonios
1— •. Ethnlkas — Panathinalkos 
4—4. Levadlakoa — Kalamaria
2— 4 Olympjakos Pireu — Dla- 
goras 2—4. Meciurile O.F.I. — 
Ares. P.A.O.K. — oiymniakos Vo
ta* și HerakMs — A.EJC. au fost 
aminte. Clasament: 1. A.E.K. — 
18 p ; 2. PJ4.OJC. — 17 p ; 3. O- 
lympiakos Pireu — 17 p.

IUGOSLAVIA (et. 17). Vojvo- 
dina — Partizan 3—2. Steaua Ro
șie — Vardar Skoplje 3—4. Ze- 
leznk-iar Sarajevo — Buducnost 
4—4. Velez Mostar — Osljek 4—0, 
Spartak Subotlța — Dinamo Za
greb 1—2, Niș — Hajduk Split 
4—5, Celik Zenica — F.C. Sara
jevo 2—#, Rad Belgrad — Tuzla

OBIECTIVELE BOXERILOR
MOSCOVA, 20 (Agerpres). 

Pentru boxerii sovietici prin
cipalele obiective în anul vi
itor vor fi Campionatele Euro
pene de la Atena (luna mai) și. 
Campionatele Mondiale de la 
Moscova (luna septembrie). în 
vederea acestor competiții, 
sportivii din lotul reprezentativ 
vor lua parte, mai întîi, la 
campionatul unional programat 
între 22—29 ianuarie în orașul 
Frunze, apoi v la meciul 

4—t. Rijeka — Napredak 4—1. In 
clasament conduce Vojvodina — 
22 p. urmată de Dinamo Zagreb 
șl Hajduk Split — cu cîte 21 p.

turcia (et. 17). Konja — Fe
nerbahce 1—5, Galatasaray — Be- 
siktas 1—4. Trabzon — Ankara- 
gucu 2—0, Ada.na — Eskișehir
3—2, Altay — Malatya 3—0, Saryer
— Adanaspor 2—1. Clasament : 1. 
Fenerbahce — 40 p; 2. Beșiktas — 
38 p ; 3. Saryer — 35 p.

OLANDA (et. 17). în clasament 
conduce P.S.V. Eindhoven — 25 
p (un joc mai puțin), urmată de 
Ajax Amsterdam — 24 p și Twente 
Enschede — 22 p. Rezultate : F.C. 
Utrecht — P.S.V. Eindhoven 1—3, 
F.C. Groningen — Haarlem 2—0. 
Willem Tilburg — Ajax Amster
dam 2—5, Den Bosch — Pec Zwol
le 4—0, Volendaam — Twente 
Enschede 1—I, Feyenoord Rotter
dam — Roda Kerkrade 2—1. For
tuna Sittard — Veendam 1—2.

DUPA 10 etape, în clasamentul 
getgeterilor campionatului italian 
se menține lider Antonio Careca 
((Napoli), cu 9 g. li urmează 
Aldo Serena (Internazlonale) — 
7 g. Andrea Carnevale, Dlcga 
Maradona (ambii de la Napoli)
— cu cîte 6 g. Gianluca Vlaitt 
(Sampdorla). Van Basten și Pier- 
paulo Virdls (ambii de la A.C. 
Milan) — cu cîte 3 g.

„CUPA ASIEI* a fost cucerită 
de selecționata Arabiei Saudite 
care a întrecut ta finală cu 4—2 
(după executarea loviturilor de la 
11 m) formația Coreei de Sud. La 
încheierea timpului regulamentar 
de joc scorul a fost egal : 0—0.

CONDUCEREA clubului italian 
A.C. Torino a reziliat contractul 
antrenorului Gigi Rădice ca ur
mare a unor disensiuni cu Jucă
torii. Noul antrenor al formației 

„torineze va fl Claudio Sala.

SOVIETICI PENTRU 1989
U.R.S.S. — S.U.A. șl la cîteva 
importante turnee internațio
nale în R.D. Germană, Româ
nia șl Cehoslovacia (luna mar
tie). în luna aprilie o parte 
din componențil selecționatei 
vor fi prezenți !a turneul de 
la Bangkok.

Pregătirile pugiliștiior sovie
tici vor fi conduse de Kon
stantin Kopțev. care a fost 
timp de șapte ani antrenorul 
echipei de juniori.
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