
Prin reconfortanta victorie de duminică (9-2, scorul eseurilor)

PRIMUL PAS AL RUGBYSTILORTRICOLORI 
SPRE RECÎȘEICAREA PRESTIGIULUI

Haralamble Dumitra, (cu balonul) a fost, șl la Brașov, unul din 
oamenii de nădejde al echipei naționale Foto : Gabriel MIRON

A fost frumos duminică la 
Brașov, unde timpul a zimbit 
sportului, cei In jur de opt mii 
de spectatori rămînînd în tri
bunele cochetei arene Tracto
rul vreme de patru ceasuri, la 
fotbal, rugby și minirugby. Ei 
au trecut peste amărăciunea 
infringed! „11“-lui favorit pe 
propriul teren, în deschiderea 
programului (să spunem, în 
paranteză, că partida de Divi
zia B a avut un arbitraj... cori
gent. cum rar am putut ve
dea), cuceriți efectiv de 
spectacolul oferit în jocul- 
test a două dintre partici
pantele la prima Cupă Mon
dială din istoria jocului cu ba
lonul oval, echipele reprezenta
tive ale României și Republi
ci Zimbabwe. Sigur, cea mal 
bună parte a generoaselor a- 
plauze au primit-o, au bineme
ritat-o rugbyștîi tricolori, în
vingători la o diferență de ni
meni așteptată, acest 52—17 a- 
vind precedent cu destui ani în 
urmă în palmaresul lor, în 
timp ce oaspeții nici nu-și a-

in primul tur al C.C.E. la polo

CAMPIOANA ROMÂNIEI
ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA

De duminică, elita europeană 
a polcului pe apă, la nivelul 
cluburilor campioane, s-a re- 
etrins la 8 echipe. actualele 
sfert-finaliste trecînd, cum bine 
se știe, proba întotdeauna difi
cilă a turneelor inițiale, care 
trimit în fazele superioare doar 
cite două dintre participante. 
In rîndul acestora o aflăm din 
nou, cu satisfacție, _pe repre
zentanta noastră. Dinamo Bucu
rești. realizatoare în ultimii 
ani a unor performante re
marcabile în Cupa Campionilor 
Europeni sau Cupa Cupelor. De 
aocastă dată, calificarea polo- 
iștilor români a fost decisă in
tr-un turneu de mare solicita
re, desfășurat la Zagreb, deci 
în tara ce deține titlurile mon
dial si olimpic.

Dinamo șl-a reconfirmat, o 
spunem de la bun început, va
loarea în Iugoslavia. Aceasta 
s-a dovedit, de pildă, prin ma
turitatea, seriozitatea și dărui
rea cu care a fost abordată 
partida din prima zi. în com
pania campioanei Greciei, o 
întîlnire ce avea eă se arate 
importantă, hotărîtoare chiar 
în cursa calificării. Nu a fost 

minteau cînd au mai cedat la 
un asemenea scor. Și a mai 
plăcut celor prezenți la meciul 
din atît de frumosul oraș de la 
poalele Tîmpei că protagoniștii 
au amenințat permanent butu
rile adverse, nu mal puțin de 
unsprezece eseuri — nouă Iz
butite de jucătorii români — 
atestînd remarcabila tendință 
ofensivă.

„A fost o zi de excepție a 
echipei noastre", susține antre
norul Mibai Naca. Și are drep
tate. Cu astfel de prestații (su
perioară prin angajament., lu
ciditate. dominare cvasitotală 
In momentele de joc pe gră
madă, „legarea" de acțiuni pe 
spațiu larg), cu o atît de re
confortantă izbîndă nu ne-am 
întîlnit prea des în ultimii 
ani, maniera de acum puțind fi 
comparată, fără teama de a 
greși, cu aceea de la Cardiff, 
din decembrie trecut. Repetăm

Geo RAEJCHI
(Continuare in vao a 4-a)

In sferturile de rlnală. cam
pioana României va tntllnl, 
In Jocuri tur-retur. valoroasa 
echipă Spandau M Berlinul oc
cidental. crimui meci avind 
loc in deplasare la 7 sau 8 
octombrie. Celelalte partide 
din această fază a C C.E. : 
T.S.K.A. Moscova — posillipo 
Napoli. Catalunya — vasas 
Budapesta. T.S.K.A Sofia — 
Mlatrost.

ușor vineri, dar clasa superi
oară și-a spus cuvîntul, într-o 
întîlnire în care (cum am scris 
la momentul respectiv) bucu- 
restenii au știut să treacă peste 
handicapul, între altele, al nu
mărului mult mal mic de 
situații de superioritate nu
merică, impunîndu-se în ce
le din urmă Ia o dife
rență limpede, pe deplin me
ritată : 12—8. Așa cum a
început turneul, așa l-a și în
cheiat Dinamo, printr-o presta
ție sigură, dezinvoltă, materia-

Mugur POPOVICI

(Continuare In pag. a 4-a)
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Un succes asigurat încă din primul sfert de orăt

DINAMO BUCUREȘTI-DINAMO TIRANA 20 (2-0)
...și echipa noastră se califică In turul următor al Cupei Cupelor

O excelentă repriză întîi, cu 
un prim sfert de oră de-a 
dreptul fulminant (în care s-au 
înscris, de altfel, și cele două 
goluri ale victoriei) a decis ieri 
calificarea echipei Dinamo 
București în turul al doilea al 
Cupei Cupelor. Liderii cam
pionatului nostru și-au impus 
superioritatea de ansamblu a- 
supra tenacelui lor partener de 
întrecere, au dominat partida 
în marea majoritate a timpu
lui, au avut situații de goi ne
numărate și. fără teamă că 
greșim, putem afirma că sco
rul final de 2—0 (2—0) nu re
flectă îndeajuns diferența de 
joc in favoarea bucureștenilor.

Cu măi multă insistență și 
un plus de concentrare la fi
nalizare. Dinamo București 
putea termina primele 45 de 
minute cu un 4—0 care i-ar fi 
scutit desigur pe cei peste 
25.000 de spectatori de emoțiile 
din cea de a doua parte a me
ciului, cînd albanezii au fost, 
la un moment dat, aproape de 
un... 1—2 care ar fi putut în
clina balanța calificării de 
partea lor.

Ar fi fost, însă, un verdict 
nedrept, pentru că desfășurarea 
partidei, în ansamblul ei, nu 
putea avea un alt deznodă- 
mînt logic decît calificarea e- 
chipei noastre, mai îndreptățită

AZI, ALTE TREI PARTIDE ÎN CUPELE EUROPENE
La Reykjavik, în Cupa Campionilor Europeni

STEAUA MIZEAZĂ 
PE JOCUL El OFENSIV, 

DORIND 0 NOUĂ VICTORIE
REYKJAVIK. 26 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Puținele ore scurse aici 
de la prima noastră corespon
dență ne-au fost, totuși, sufi
ciente pentru a ne da seama 
de interesul stirnit, printre iu
bitorii fotbalului din capitala 
Islandei, de această a doua 
manșă Fram Reykjavik — 

— prin valoare șl palmares, ca 
șl prin ceea ce au arătat cele 
două confruntări cu Dinamo 
Tirana — să joace mai depar
te în prestigioasa competiție 
europeană.

Vorbeam, mai înainte, de în
ceputul furtunos al lui Dina
mo. Patru cernere în primele 
3 minute, șutul lui Sabău din 
min. 3, marea ocazie a lui Ră- 
ducloiu din min, 6, toate aces

Minutul 13 : Mlhăeseu (hi centrul imaginii) plasează balonul cu 
abilitate șl Înscrie golul al doilea, cel al calificării 

Foto : Aurei d. neago

Steaua din cadrul turului I al 
C.C.E.. ediția 1989—1990. Deloc 
afectați de rezultatul primei 
partide (4—0. după cum se cu
noaște. în favoarea campioanei 
României), dorința localnicilor 
de a fi prezenți in tribunele 
stadionului „Laugardals" (in 
pofida timpului potrivnic) se 
justifică, potrivit oelor spuse 

In Cupa U. E. F. A.

tea au prefațat deschidere* 
scorului: în min. 8. Klein pă
trunde pe aripa stingă, cen
trează perfect $1 MATEUȚ reia 
sigur, cu capul: 1—4 pentru 
Dinamo și handicapul de la Ti- 
rana era anulat ! BucureștenH 
profită de deruta adversarului.

Radu URZICEANU

(Continuare In pag. 2-3)

MULT SUCCES 
REPREZENTANTELOR 

FOTBALULUI NOSTRU!

de Halldor Jonsson, președin
tele clubului Fram Reykjavik, 
și prin victoria repurtată zile
le trecute, pe același teren, da 
naționala IBlandei asupra re
prezentativei Turciei, în preli
minariile C.M. „Și mai este 
ceva, a ținut să adauge H. 
Jansson, care stimulează inte-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 3-3)

începind de astăzi, In Capitală

0 ATRACTIVĂ COMPETIȚIE DE BASCHET
Șase echipe valoroase, fieca

re cuprinzînd jucători interna
ționali. se intrec. de azi pini 
duminică. In cadrul tradiționa
lului turneu Dinamoviada, a- 
fiat la ediția a 19-a. Selecțio
natele Levski Spartak (Bulga
ria) Gwardia (Polonia), Dina
mo (Angola), Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) și echipele Di
namo Moscova și Dinamo Bucu- 
țWlllllllllllllllllllllll/IUIIIIItlIIIIIIUIIIIIIIIȘ. 

| RUDEL OBREJA - | 
|al doilea pugilist) 
| ROMÂN CALIFICAT | 
| IN SEMIFINALE | 
|lA C.M. DE BOxJ 
ș s

(Amănunte in pag. a 4-a)
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rești iși dispută lntîietatea in
tr-un turneu care oferă, de re
gulă. meciuri echilibrate, spec
taculoase și de bună valoare 
tehnică.

Pentru baschetbaliștii antre
nați de foștii internaționali 
Gheorghe Novac și Vasile Popa 
competiția constituie un prilej 
de a-și Îmbogăți palmaresul in 
întrecerile internaționale, tn 
care figurează și ocuparea lo
cului I. în două rinduri, în ca
drul Dinamoviadei. Nu lipsit 
de importantă este și faptul că 
turneul îi readuce tn activitatea 
internațională pe membrii lo
tului național, component! al 
echipei Dinamo, care au reali
zat. în luna mai. frumoasa 
performanță de a se califica In 
semifinalele Campionatului Eu
ropean.

Programul de azi — sala Di
namo de la ora 15.30: Dinamo 
Moscova — Ruda Hvezda. 
Levski Spartak — Dinamo An
gola Dinamo București — 
Gwardia.

VICTORIA TINTEȘTE 
REFACEREA HANDICAPULUI 

DL LA VALENCIA
Azi, la ora 15,30, reputatul arbitru italian Luigi 

Agnolin (care va fi secondat de compatrioții săi 
A. Guidi ți M. Felicani) va da semnalul de în
cepere al partidei Victoria București — F.C. 
Valencia, contînd ca retur tn etapa I a Cupei 
U.E.F.A. Un meci care, din punctul de vedere 
al fotbaliștilor noștri, se anunță dificil, datorită 
clasei adversarului (locul 3. anul trecut, In cam
pionatul Spaniei, după Real Madrid și Barce
lona) ți, încă mai concret, datorită handicapului 
de două goluri (1—3) consemnat la capătul întH- 
nirli desfășurate. In 13 septembrie, la Valencia. 
Dacă va fi greu, nu va fi insă, insistăm, ți im
posibil, o izbîndă cu 2—0 fiind la tndemîna iu_ 
cătorilor azurii, care au demonstrat tn atîtea rin
duri, cu precădere tn ediția anterioară a C 3, 
că alcătuiesc o formație redutabilă, valoroasă și 
unită. In măsură să-și propună — și să atingă 
— țeluri dintre cele mai tnalte. înainte de a vă 
oferi succinte informații din taberele Victoriei si 
Valenciei, să ne fie îngăduit să le urăm elevilor

_________ Ovidiu IQANIȚOAIA

(Continuare te pag. 3-3)

FLACĂRA-F.C. PORTO,
UN MECI DE DEOSEBIT

INTERES LA MORENI
Eveniment sportiv de deosebit interes, astăzi, 

la Moreni, unde va avea loc partida retur din 
cadrul Cupei U.E.F.A„ dintre Flacăra din loca
litate ți arhicunoscuta — pe plan Internațional —» 
formație portugheză F.C. Porto, actuala lideră 
a campionatului lusitan, tn care conduce deta
șat, cu 8 puncte din 4 meciuri și un golaveraj 
de invidiat: 10—1.

Să recunoaștem, sarcina echipei din Moreni 
este una dintre cele mai dificile In fața unei 
adversare atît de puternice, tn componența că
reia sînt 10 internaționali : 4 „stranieri" (Branco, 
J. Carlos, Demol, Madjer) țl 6 portughezi (V. 
Baia, Semedo, J. Pinto, Magalhaes. Rui Agias, 
Andrâ), ultimii patru — titulari în echipa repre
zentativă care, săptămtna trecută (în prelimina
riile C.M.), a întrecut, în deplasare. Elveția cu 
2—1 (Rui Aguas a înscris golul victoriei), suc
ces ce relansează „naționala" Portugaliei tn ten
tativa de calificare la turneul final din Italia ’90.

Așadar, un med așteptat cu emoție, dar în
Gheorghe NERTEA

(Continuare te pag. 2-3)



DflllJ Mlffll 01 CAIAC-CANOE,

CU ECHIPAJE DE PE 4 LACURI BUCUBEȘIENE!
Duminică, pe Lacul Heră

strău, n-a mai fost o reuniune
de caiac-canoe. Au fost două: 
„Cupa C S.Ș. nr. 2“ și „Cupa 
Aeronautica'*. Se grăbește lu
mea! Curînd vine vremea pu
cului a bacului, cit e timp 
frumos — toți vislașii pe apă! 
„Toți" e un fel de a spune, eli
ta caiacului și canoei noastre 
fiind in vacanță. Ultimul con
curs la care a participat a fost 
la început de septembrie. Pri
ma întrecere la care va lua
parte se va desfășura către 
sfirșitul Iul octombrie: aproa
pe două luni de pauză com
petițională ! In fapt, o „avan
premieră" la adevărata pauză 
competițională: noiembrie *89 
— aprilie *90.

Dar. vine foarte activa co
misie municipală de resort și 
ma: organizează, cum spuneam, 
două concursuri pe Lacul He
răstrău. Vin juniorii și seniorii 
de pe patru lacuri bucureștene: 
Herăstrău (Dinamo, Olimpia, 
Sportul Studențesc. Triumf, 
C.S.$ nr. 2), Băneasa (Loco
motiva). Tei (C.S.Ș. Steaua), 
Grivifa II (Aeronautica si Teh- 
nometal). Vine multiplul cam
pion olimpic șl mondial Ivan

SELECȚIE 
LA ATLETISM

C.S.A. Steaua organi
zează, In perioada 4—6 
octombrie, o acțiune de 
selecție la atletism, pen
tru copii Intre 9 și 14 
ani. Prezentarea se va 
face în zilele menționa
te, intre orele 9—12 și 
16—18, la stadionul de 
atletism din incinta 
Complexului sportiv 
Steaua. din cartierul 
Ghencea.

LOTURILE DIVIZIONARELOR A LA HANDBAL MASCULIN
înaintea începerii celei de-a XXXH-a ediții a Campionatului Divi

ziei A la handbal masculin, prezentăm loturile celor 12 echipe par
ticipante, comunicate de F.R. Handbal.

STEAUA Antrenori: Radu Voina 
(urinei Dai) șl ștefan Birtalan. 
Jucători : Adrian Simion (28 de 
ani. 1.95 m înălțime). Valeriu So
lomon (31. 1.90). Tudor Vasile
(27 1,93) — portari ; Dumitru
Berbece (28. 1.85). Paul Cicu (21.
1.88) . Marian Costache (24. 1.98).
Marian Dumitru (29. 1.96). A-
drian Ghimeș (26. 1.86). Cristian 
lonescu (29. 1.90). Emil Mânu
(22. 1,96) Marian Mlrfcă (30. 1.83). 
VlrKll Niculae (28. 1.85). Con
stantin Petre (29. 1.91). Nicolae 
Ponescu (23. 1.78). Sorin Săftes- 
eu (21. 1,87). Aurel Stingă (20. 
L93). Adrian Stot (21. 1.89).

DINAMO bucurești. Antre
nori : Ghiță Lieu (principal) și 
Valentin Samungl Jucători : A- 
lexandru Huligan (29 de ani. 1.98 
m Înălțime). Vasile Cocuz (22,
1.94) loan Gănău (24. 1.94) —
portari : Marius Antonescu (25.
1.85) . Denis Chiriac (23. 1.82).
Remus Crlșan (19. 1.93). George 
Dogărescu (29. 1.95). Ionel Ene
(20. 1,89). Dănut lonescu (26,
1.87).  LIviu Jianu (27 1.90). Ro
bert Lieu (20. 1.86). Ion Mocan u 
(27. 1.94). Rudi Prisecaru (19,
1.82) Tudor Roșea (27. 1.95). Emil 
Stupar (22. 1.87). Constantin ște
fan (24. 1.90) Cristian Zaharia 
(22. 1,94).

C.S.M MINAUR BAIA MARE 
Antrenori : Lascăr Pană (prin
cipal) si Petre Avramescu Ju
cători : Mihal Carabulea (17 ani, 
1.84 m Înălțime) Dănut lonescu 
(28. 1.97). Nicolae Nesovlcl (32,
1,92) — portari : Bama Zsolt 
Akacsos (22. 1.93) Gheorghe An- 
dronlc (25. 1.82) Mitică Bontaș
(19. 1.84) Dan Botorce (25. 1.90). 
Dumitru Cojocar (26. i 93). cos- 
tel Coman (22. 1.97) Sorin Cuc 
(23. 1.90). Tibor Illes (21. 1.92). 
Ioan Grigore Ionută (20. 1.93),
Ladlslau Kapornay (29. 1.92). loan 
Marta (32. 1.72). LIviu Pavel (23,
1.89) . Adi Daniel Popovic! (20,
1.90) Cătălin Doru Popovicl (18.
1.90) . Doru Nicolae Porumb (28.
1.91) . Peter Zoltan Pircsi (18.
1.85) . Sorin Rădulescu (29. 1.84). 
Adrian Vasile Viman (18 1,89).

A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ. Antrenori : Ștefan Or
ban (principal), Ioszef Bukaresti. 
Jucători: Ernest Barabaș (18 ani, 
1,93 m înălțime), Zsolt Barta (20, 
1,37) Emil Cichir (25, 1,95), Dinu 
Gorea (29. 1,91), Dorin Mureșan 
(28. 1,85), Adrian Strcte (27, 1,86) 
— portari; Gheorghe Bădău (27. 
1,97). Iosif Boroș (36. 1,83), Marin 
Ciobanu (33. 1,82), Corneliu Da
vid (23 1,95), Ioan Furnea (30,
1,78), Janos Kelemen (23, 1,88), 
Istvan Kovacs (21, 1,84) Ioan 
Moldovan (24, 1.93). Remus Mol
dovan (24, 1,93), Remus Moldo
van (22 1,95), Gheorghe Mure
șan (23. 1,90). Attila Molnar (26, 
1,96), Sorin Negru (21. 1,92), LI
viu PrlcA (29, 1,74), Attila Odon 
Vajda (27. 1.74).

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Antrenor : Constantin Jude,
Jucători : Ioan Basaraba (33 de 
ani, 1,87 m fnâlțlme), Dan Bo- 
befc* (28, 1,81), Cătălin Mitrea 

Patzaichin să urmărească aces
te ambițioase întreceri dumini
cale: cine iubește lacul, stă in 
preajma lui!

La caiac simplu junioare I 
a ciștigat Viorica Iordache, de 
la Sportul Studențesc. Normal: 
„șefa de promoție** a tinerei 
generații de elevi crescuți pe 
această îndrăgită oglindă de 
apă a urcat, în vară, podiumul 
de premiere de la C.M. de ju
niori din Canada și de la „Con
cursul Prietenia**. Evoluția ei 
a lncîntat, numărul culoarului 
pe care s-a îndreptat spre vic
torie nu l-am reținut. Am reți
nut doar că pe această pangli
că de argint iși disputau cu 
ardoare întîietatea performeri 
lntrați de acum în legendă: 
concursurile pe Lacul Heră
strău au fost și rămîn frumoa
se prin dîrzenia. prin aria lor 
de cuprindere !

Rezultate (primii clasați): ju- 
nioare n: K1 — Doiniți Radu 
(Dinamo); K 2 — Caroline Jurj, 
Manuela Mitu (Sportul Studen
țesc); juniori n: Kl — Marius 
Dobrin (Dinamo): C 1 — Marian 
Ciculescu (Dinamo); K 2 — E. 
Scurtu, D. Săulescu (Locomoti
va) ; C 2 — G. Florea, E. Mătră- 
caru (C.S.Ș. steaua); K4 - O. 
Urse, C. Diți, P. Oprea, C. Burz 
(Triumf); C 4 — N. Stroe, D. 
Istrate. G. Florea, E. Mătrăcaru 
(C.S.Ș. Steaua); juniori I: Kl- 
Danicl Costache (Dinamo); Cl — 
Alexandru Tronaru (Locomoti
va) ; K 2 — M. Cristea, C. Iacob 
(Olimpia); C 2 — C. Lică, W. 
Hubert (Olimpia); junioare I: 
K1 - Viorica iordache (Sportul 
Studențesc); tineret (b): K 1 —
Mihai Burcică (Olimpia); se
niori : K1 — Gheorghe Hîncu 
(Aeronautica); CI— Marian 
Găvan (Aeronautica); senioare : 
K ț — Florentina Trască (Spor
tul Studențesc). Clasament ge
neral In „Cupa C.S.Ș. nr. 2": 1. 
Dinamo 132 p, 2. Olimpia 110 P, 
3, Triumf 77 p. In „Cupa Aero
nautica" : 1 Dinamo 154 n 2 O- 
limpia 123 p, 3. Aeronautica 
10S p.

Vasile TOFAN

(20, 1,94), Viorel Soter (25, 1,89)
— portari; Petru Brațe (18, 1,90),
Vlad Emil Caba (22, 1,90), Petru 
Dan (33 1.96), Alexandru Dedu
(18 2.00). Dragos Dobrescu (18,
1.87) . Nichlfor Dobrescu (23, 1,96), 
Horațiu Gal (20, 1,78), Ovidiu 
Gal (22, 1,83), Dan Glurgea (27,

1.95) , Virgil Georgescu (26. 1,92), 
Ioan Găbrean (19, 1,88), Ioan 
Horge (22, 1,84), Vaier Ignat (28,
1.87) , Gabriel Mardare (24, 1,97), 
Alexandru Matei (33, 1,68), Ma
rius Mureșan (23, 1,94), Dan Na- 
ghi (22. 1,92), Adrian Panait (25,
1,87),  Dan Petru Pătruț (18, 1,81), 
Vasile Sajenev (19, 1,95), Gheor
ghe Tudor (31, 1,91), Lucian Va- 
silache (35, 1,96). Zoltan Zolyo- 
mi (22, 1,73).

DINAMO BRAȘOV. Antrenor : 
Remus Drăgănescu. Jucători : 
Marius Chiriță (22 de ani, 1,89 
m înălțime), Georgică Jerebie 
(27. 1,91), Emil Neacsa (21, 1,88), 
Marian Vasilache (36, 1,84) —
portari; Răzvan Bota (19. 1,98), 
Dorin cian (35, 1,82), Sorin Don
es (27 1,86), Titus Donosa (23,
1,86),  Lucian Flclk (22, 1,98), Va
lentin Grlgoraș (19, 1,95), Ianoș 
Holgyes (28, 1,81), Călin Hossu 
(22, 1,98), Cornel Mlcle (30, 1,92), 
Ovidiu Moldovan (21. 1.86). Mi
hai Pantillmon (29. 1,86), Octa
vian Palade (18, 1,91), Benone 
Nicolescu (38, 1,76), Gabriel Strei- 
nu (2, 1,81).

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Antrenor : George Burcea. Jucă
tori : Grigore Albiei (25 de ani, 
1,86 m înălțime), Dan George 
Ghlmpău (18, 1,97), Sorin Toac- 
sen (20. 1,91) — portari ; Mihal 
Agapie (32, 1,89), Marius Barcan 
(27, 1,89), Daniel Coman (21,1,92), 
Gheorghe Dumitru (33, 1,68),
Costin Dumitrescu (21, 1,91),
Laurențiu Epure (22. 1.92). Ma
rius Giurgiu (27, 1,89), Claudlu
Ionică (23, 1,95), Sorin Langa (19,
1,91),  Gabriel Marian (32, 1,92), 
Costică Neagu (23, 1,81), Valen
tin Nițu (26, 1,93), Liubomir
Pertl (20, 1,98), Tltel Răduțu (21.
1.89),  Nelu Tunaru (18, 1,73).

DACIA PITEȘTI. Antrenori : 
Alexandru lonescu (principal) șl 
Victor Neagu. Jucători : LIviu 
lanoși (21 de ani, 1,90 m înălți
me), Ciaudiu lonescu (30, 1,91), 
Constantin Voiculescu (23, 1,81)
— portari ; Dan Marius Avram
(29, 1,94), Adrian Barbu (26,
1,79), Dan Bălășescu (27, 1,92),
Costel Costache (27, 1,81), Cris
tian Grigore (19, 1,89), Gheorghe 
lancu (20, 1,87), ion Ivan (22,
1.36), Ion Mihăilă (29, 1,90), Ion 
Mihaiu (28, 1,79), Laurențiu Moale 
(16, 1,88). Sorin Nica (27, 1,83),
Sorin Paraschlv (28, 1,83), Marian 
Simion (23, 1,90).

știința BACĂU. Antrenor : 
Alexandru Eftene. Jucători : Va
sile Denes (21 de ani, 1,94 m 
Înălțime), Corneliu Gentlmlr (20,
1.96) , Dănuț-Ioan Vieru (30, 1,88)
— portari ; Ovidiu Aron (23,1,95),
Adrian Bondar (31, 1,76), Geor
ge Călin (21, 1,88), Remus Da
niel Chirii* (23, 1,96), Floriei
Condruz (21, 1,96), Dan Dochlța

tn întrecerile echipelor de tenis de masă

NIMIC NOU SUB... SOARELE CLASAMENTELOR
In Divizia A de tenis de masă 

s-au desfășurat întrecerile turu
lui al IlI-lea, echipele Universi
tatea A.S.A. I Craiova (mascu
lin) si Soartac Stirom Bucu
rești (feminin) îndreptîndu-se 
spre un nou titlu. Craiovenil nu 
U mal pot pierde pe al optu
lea consecutiv. în timD ce bucu- 
reștencele mai trebuie să supor
te „asaltul" celor de la C.S.Ș. 
Metalul Rm VMcea mai ales, si 
Juventus — în -ultimul tur.

BUCUREȘTI. Cele mai bune e- 
chlpe feminine și masculine s-au 
reunit în Sala Olimpia din Capi
tală, fapt care promitea, deci, un 
spectacol de bună calitate. Pro
mitea, dar, exceptînd cîteva din
tre întllnirl, nu se poate spune 
Că la mese s-au aflat comnonen- 
țll.., primelor formații ale teni
sului de masă românesc. Dimpo
trivă. Nu este numai părerea 
noastră, ci și a multora dintre 
tehnicienii prezenți la sală. Re
zultatele s-au Înscris. în cele din 
urmă. în cotele normale, studen
ții craiovenl (antrenor, V, Bălan) 
și fetele de la Spartac Stirom 
(antrenor Viorica Dragu) fiind 
net superioare. De altfel, dintre 
nartidele discutate, vom evi
denția pe cea dintre Universita
tea și Spartac Stirom, la mascu
lin. care, în ciuda scorului de
tașat cu care au Învins craio- 
ver.il, a plăcut prin ambiția cu 
care bucurestenii — locul secund 
ne care se află nu este o întimola- 
re — șLau apărat șansele, pre
cum și întîlnirea Spartac Stirom
— C.S.Ș. Metalul Rm. V11 cea, In 
care elevele antrenorului vllcean 
Traian Ancuța. în fond compo
nente ale lotului național, wu 
încercat realizarea victoriei în 
fața Otiliel Bădescu și Emiliei 
Ciosu. acestea din urmă Insă 
reușind să se impună, apropiin- 
du-se șl mal mult de titlu. Din
tre meciurile individuale să no
tăm : Mușetoîu — Ciosu 2—1 (19,
— 16, 18). Bădescu — Luneseu
2—1 (—19, 8, 17), Luneseu — Năs- 
tase 2—0 (12, 17), Onețiu — Cioea 
2—o (8. 10). Meszaros — Toma
2—1 (—6. 19. 19) S.a

Un clasament al victoriilor În
registrate ar avea următoarea 
alcătuire : Bădescu 8, Luneseu 1

(22, 1,86), Mihai Dumitru (36,
1.91) , Robert Gherhard (23, 1,88),
Ionel Girlescu (31, 1,77), Ovidiu 
Pozinerea (18, 1,94), Dan Florin
Rotaru (22. 1,78), Neculai Vasllca 
(34, 1,86).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA. Antrenor : Gheorghe 
Zamfir. Jucători : Constantin
Sorin Chiriiă (29 de ani, 1,91 m 
Înălțime), Valentin Cristea (29,
1.92) , Dan Sergiu Diacenco (22,
1,97),  Antoniu Radu Marc (23, 
2.00) — portari ; Petre Baranga
(27, 1,83), Marius Crainic (25,
1.95) , Marius Lucian Cristea (25,
1.82) , Gabriel Sorin Cucura (18,
1,89),  Marius Grindel (22, 1,94), 
Jozsef-Sandor Kerekcs (22. 1,90), 
Robert Kiss (24 .1,93), Radu Va
sile Lehene (19 ,1,82), Ovidiu Co
druț Marc (26, 1,93), Marlus Mu
reșan (18, 1,82), Adrian Năstase 
(22. 1,81), Radu Emil Pop (18.
1.82) . Sergiu Vicențiu Pop (26,
1.85) , Vasile Flaviu Simboan (22, 
1,94), Lucian Ene Vălean (22,
1.96) , Ovidiu Florin Vandor (28,
1.93) , Claudlu Sergiu Vătafu (20.
1.86) .

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
Antrenori : Oprea Vlase (princi
pal) si Constantin Rizescu. 
Jucători : Ion Crăciun (34 de 
ani, 1,93 m Înălțime), Daniel Iile 
(23 ,1,94), Gheorghe Moise (22,
1,89),  Mircea Mușat (18, 1,90),
Gheorghe Rusu (22, 1,89) — por
tari ; Alexandru Dan Arghir (29, 
1,81), Cristian Arvat (22, 1,90), 
Cristian Bărbulescu (28, 1.86),
Mircea Bedivan (32. 1,96), Cris
tian Cojocaru (21, 1,86), Cornel 
Durău (32, 1,80). Daniel Ene (21.
1,87),  Eden Hairi (19, 1,81), Io
nel lancu (20, 1,94), Alexandru 
Militaru (23, 1,94), Viorel Milu 
(28, 1.93), Mircea Olaru (22, L90), 
Sorin Oltean (28, 1,95), Alhan 
Omcr (29, 1,88). Yuksel Osman 
(25. 1,84). Adrian Stoica (18,
1,93),  Marius Timofte (22, 1,97), 
Gabriel Vasilescu (23, 1.79).

STRUNGUL arad. Antrenor-) 
Ioan Burger. Jucători : Daniel 
Apostu (23 de ani, 1,94 m înăl
țime), Doru Filimon (23, 1.92).
Cosmin Popa (19, 1,90) — por
tari ; Ladlslau Boldor (26. 1,84), 
Constantin Călin (21, 1,84), Pa
vel Crivăț (26. 1.98). Radu Cris
tea (18, 1,86), Ștefan Deacu (35, 
1,86), Octavian Flnată (19, 1,82), 
Ervin Gaspar (18, 1,90), Tlti Io- 
nescu (35, 1.85). Daniel Irimia
(24, 1,83), Cosmin Ivașcu (23,
1.84), Wolfgang Merle (21, 1,84). 
Martin Mondeck (23, 1,86), Laris 
Măndiță (25, 1,97), Teodor Ml-
tran (27, 1,85), JenS Nagy (26.
1,94).  Flavian Robu (26. 1,86),
Avram Solovăstru (26. 1,82),
Reiner Schâfer (23, 1,92), Cris
tian Ioan Urs (21, 1,90).

ANUNȚ
Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative — Radioclubul i 

, București primește înscrieri la cursul de depanare TV co- |
■ lor (5 luni de pregătire în laborator pe aparate ELCROM, i 
, TELECOLOR și CROMATIC) pînă la data de 14 octombrie
■ 1989, în str. Popa Tatu nr. 1, etaj I. în zilele de marți și ■
! vineri între orele 13—18. Informații suplimentare la .telefonul • 
i 15.33.29 sau 18.03.72. J

Ciosu 5, Găgeatu 4, Năstase 3, 
Bogos-lov 3. Gîrbină 3 etc. )a femi
nin, Florea 10, Revisz 7, Toma 7, 
Zoltan 7, Ignat 5, Dorcescu 4, 
Crlșan 4, Cioca 4 etc,, lntr-un 
fel sau altul ele fiind șl o oglin
dă a pozițiilor pe care le ocupă 
echipele In clasament: Spartac 
Stirom 17 p, C.S.Ș. Metalul 15 p, 
Juventus 13 p, Hidrotehnica 9 p 
(ieminin), Universitatea A.S.A. 
18 p. Spartac Stirom 14 p, c.S.M. 
SINTEROM 13 p, C.S Ș. Con
structorul înfrățirea 7 p.

Rezultate — feminin : SPAR
TAC STIROM 5—3 cu Hidroteh
nica Comerțul ICSAP Buzău 
(Bădescu 3, Ciosu 2 ; Mușetolu 
2, Rișcanu 1), 5—2 cu Juventus 
București (Bădescu 3, Ciosu 1, 
Stanciu 1 ; Năstase 2) 5—3 cu
C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea (Bă
descu 3. Ciosu 2; Luneseu 2, 
Gîrbină 1); C.S.Ș. METALUL 
5—2 cu Juventus (Luneseu I, 
Bogoslov 1. Gîrbină 1 : Năstase 
1 Găgeatu 1) ; 5—o cu Hidroteh
nica (Luneseu 2. Bogoslov 2. 
Gîrbină 1) : JUVENTUS 5—2 
cu Hidrotehnica (Găgeatu 3, 
Cocos 2 : Rișcanu 1. Tode- 
rean 1) : masculin — UNI
VERSITATEA A.S.A. 9—1 CU 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș (Florea 3, Toma 2, 
Ignat 2, Tlugan 1, Florea — To
ma 1; Vaida 1), 9—5 cu C.S.M. 
SINTEROM Cluj-Napoca (Toma 2. 
Ignat 2. Florea 4 Toma — Florea 
1; Crlșan 1, Zoltan 2, Mcszaroș 
2), 9—2 cu Spartac STIROM (Flo
rea 3, Toma 3, Tiugan 2, Ignat 
1 ; Revisz 1, Caurl — Revisz 1), 
SPARTAC STIROM 9—4 cu C.S.M. 
STNTEROM (Revisz 3 Onețiu 2, 
Cauri 2, Dorcescu 1, Revisz — 
Caurl 1; Zoltan 2. Crlșan 1, Cio
ca 1), 8—4 cu C.S.Ș. Constructo
rul (Revisz 3, Dorcescu 3, Cauri 
1, Onețiu 1, Revisz — Cauri 1 ; 
Naldin 2, șimon 1, Vaida 1),

CAMPIONATUL JUNIORILOR I Șl LIPSA PERSPECTIVEI
Desfășurată în două manșe 

(la Brașov, între 13 și 17 sep
tembrie. unde au evoluat sa- 
brerii, floretistele și spadasinii, 
apoi la București, între 21 și 
24 de scrimeri calificați pen- 
întrecut floretiștii și spadasi
nii), etapa I a campionatului 
juniorilor I a desemnat pe cei 
24 de scrimeri calificați pen
tru etapa a Il-a, finală, în pro- 
ba individuală a fiecărei ar
me. precum și cele 6 echipe 
care-și vor disputa titlurile de 
campioni pe anul 1989, aces
tea urmînd să fie decernate 
tot la București, in sala de 
scrimă Floreasca, în ultima 
parte a lunii noiembrie.

Deși aceste întreceri repu
blicane sînt destinate eșalonu
lui superior al juniorilor (in
clusiv cei de 19 ani), cel me
nit să fie rezervorul împros
pătării echipelor divizionare 
și loturilor reprezentative, pe

OCTOMBRIE. O LUNA COMPETIȚIONALĂ DE VIRF
în calendarul întrecerilor de 

scrimă, luna octombrie are în 
acest an cea mai mare densi- 
tate. Timp de 3 săptămîni, 
practic într-un program non
stop, planșele bucureștene vor 
fi solicitate din plin într-o 
suită de concursuri, interne și 
internaționale. Astfel, sala de 
scrimă Floreasca va găzdui e- 
tapa a 3-a a Diviziei Naționale, 
prilej cu care vor fi desem
nate echipele campioane la 
toate armele, precum și oea de 
a doua întrecere individuală a 
scrimei noastre, „Cupa Româ
niei**. Cite 3 zile sînt dedicate 
floretei masculine (2—4 octom-

Turneul de baschet din sala Agronomia

SPORTUL STUDENȚESC
Turneul de baschet mascu

lin desfășurat în sala Agrono
mia din Capitală, în condiții 
organizatorice ireproșabile, a 
fost ciștigat de echipa clubului 
Sportul Studențesc, inițiatorul 
întrecerii. Formația antrenată 
de prof. Marius Bărbulescu s-a 
impus în serii, în cadrul căro
ra a învins, după partide viu 

C.S.M. SINTEROM 9—4 cu C.S.Ș. 
Constructorul (Cioca 3, Zoltan 3, 
Crișan 2. Zoltan — Crișan 1 ; 
Moldovan 2, Vaida 1, Șimon 1).

Emanuel FĂNTÂNEANU
SLATINA. Formația Elcond 

Zalău șl-a consolidat poziția de 
lideră in grupa a Il-a feminină 
(seria I) și se poate considera 
promovată în prima grupă valo
rică. Rezultate: ELCOND 5—2 CU 
C.S.M. SINTEROM Cluj-Napoca 
(Popa 2, Antal 2, Chiriță 1; Mi
ron 2), 5—4 eu C.S.Ș. Energetica 
A.C.H. I.P.C. Slatina (Popa 3, 
Chiriță 1, Antal 1 ; Plpoș 2, Co
jocaru 2), 5—1 cu Constructorul 

TAGCM C S S. ,U“ Craiova (Chi
riță 2, Popa 2, Antal 1 ; Coro- 
lanu 1) : CONSTRUCTORUL

5—3 cu C.S.Ș. Energetica (Mari
nas 2, Predușcă 2 Corolanu 1 ; 
Plpoș 2. Cojocaru 1). 5—1
cu C.S M. SINTEROM (Ma
rini; 2, Predușcă 2, Coroianu 1; 
Miron 1); C.S.M. ENERGETICA 
5—2 cu C.S.M. (Ghiță 1, Cojocaru 
1, Pipoș 3; Miron 2). (C. BU-
GHEA-coresp).

CONSTANȚA Rezultate scon
tate în a Ii-a serie secundă fe
minină, cu trei rezultate strînse, 
dar și cu o victorie a arădence- 
lor la Voința S. Mare. Rezultate: 
C.S. ARAD 5—4 cu Eternit Ora
dea (Căruceru 2, Geller 2. Ota
vă 1; Cheler 3, Szabo 1), 5—4 cu 
C.S.Ș. Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș (Geller 2. Căruceru 2, 
Otavă 1; Lohr 3. Popoviciu 1), 
ETERNIT ORADEA 5—3 cu C.S.Ș. 
Constructorul (Cheler 2, Marton 
3; Lohr 2, Popoviciu 1), 5—2 cu 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ta (Cheler 3 Marton i Szabo I : 
Nicolae 1, Kiss 1), C.S.Ș. 2 ȘTI
INȚA 5—4 cu C.S.Ș. Constructo
rul (Pintilie 3, Șerban 2; Lohr 
3. Popoviciu 1), 5-0 cu C.S. A-

rad ($ei 
(Cil GOT 
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listele de concurs au figurat in 
majoritate, juniorii mici, nu 
puțini dintre ei chiar la limi
ta de jos a aceste categorii de 
virstă (adică 14 ani). Desigur, 
un marc număr de începători 
este un semn încurajator pen
tru o disciplină sportivă. Dar, 
dacă te bazezi pe ei intr-un 
campionat care trebuie să cear
nă valorile și să releve candi
dați autorizați la performanță, 
înseamnă că munca din ulti
mii ani a antrenorilor, a sec
țiilor de scrimă din țară, nu 
a avut consistența necesară a- 
sigurării unui flux permanent 
de valori. Nu numărul și for
malismul trebuie să constituie 
nucleul unei asemenea între
ceri, pentru că astfel ajun
gem să avem pe listele de 
concurs — indiferent dacă este 
destinat juniorilor III, II, I 
sau seniorilor — aceiași spor
tivi, din care scrimerii formați 

deja și 
planșele 
număra

Iată pr 
a Câmpii 
juniorilor 
pentru L 
(Steaua) 
Bv.) 8—3 
goroviciu 
(C.S.S.M.) 
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CS.Ș. PI.
T. Andra 
rescu (SI 
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— Tract.
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brie), floretei feminine (5—7), 
spadei masculine (17—19) și să
biei (20—22), doar spada femi
nină, nou introdusă în circui
tul competițional oficial, figu- 
rind numai cu întrecerea indi
viduală (la 8 octombrie). în 
intervalul dintre cele două 
„reprize" interne, pe planșele 
instalate în sala de atletism a 
„Complexului sportiv 23 Au
gust" se va desfășura (9—13 
octombrie) ediția 1989 a tra
diționalei întreceri internațio
nale, Balcaniada, dedicată ju
niorilor.

Rubrică redactată de
S. PAVELESCU

A OCUPAT LOCUL I
disputate, divizionarele A Fa
rul Constanța și ELBA Timi
șoara. In finala pentru locu
rile 1—2. trebuia să întilneas- 
că echipa OȚELINOX Tirgo- 
viște, dar aoeasta. din motive 
obiective, nu s-a putut pre
zenta.

Clasament final: 1. Sportul 
Studențesc (lotul folosit: Adrian 
Constantinescu — căpitanul e- 
chipei. Ion lonescu, Mihai Băr
bulescu. Răzvan Mitroi, Cătă
lin Ezaru, Marian Constantin, 
Florian Stăncescu, Mihai Kiipe, 
Tiberiu Rist, Traian Ungurea- 
nu. Cristinel Soare), 2. OȚEL- 
INOX, 3. Farul, 4. Automatica 
București, 5. U.R.B.I.S. Bucu
rești (care a înlocuit în ulti
mul moment pe I.C.E.D.). 6.
ELBA.

Nicolae TOKACEK — coresp.
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cu Geamul 
3. Sterea 2.
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DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO TIRANA 2 0 (2-0)
(Urmare din pag. I)

atacă susținut și minutul 13 
duce golul calificării: din

a- 
----- _ — po
ziție centrală, Vaițcovici îl lan
sează in adîncimc pe MIHA- 
ESCU și fundașul nostru în
scrie plasat: 2—0. în continua
re, superioritate netă a forma
ției române, care trece pe lin
gă majorarea scorului în min. 
23 (Strakosha culege un balon 
de pe capul lui Răducioiu). în 
min. 27 (șut afară, Sabău, din 
poziție bună) și mai ales în 
min. 45. cînd portarul albanez 
are două intervenții „miracu
loase". în aceeași fază, la șu
turile lui Răducioiu și Sabău.-

După pauză, aspectul jocului 
avea să se schimbe. Nu în sen
sul dominării teritoriale, care a 
aparținut tot bucureștenilor, ci 
din punct de vedere al clari
tății acțiunilor noastre, atacu
rile ducind la mai puține faze

periculoase la poartă. Mai mult 
chiar. în min. 51, mari emoții: 
la o pasă greșită a lui Vaișco
vici, balonul ajunge la Demol- 
lari (de departe cel mai valo
ros jucător al oaspeților), aces
ta șutcază, dar Stelea respin
ge salvator, la o fază în care 
golul părea iminent. Bucureș- 
tenii se puteau desprinde mai 
clar în min. 58: Lupescu e fa
ultat în careu de Abazi, pe- 
nalty-ul este executat de Vaiș
covici. dar Strakosha respin
ge ! In min. 63, Stelea inter
vine din nou oportun la șutul 
lui Tahiri, dar jucătorii noștri 
sînt din nou foarte aproape de 
3—0, în min. 79. la șutul lui 
Timofte, în bară. Final’ fa
vorabil Iul Dinamo București, 
ca ocazii de gol (Mateuț, min. 
83, și Damaschin, min. 87), dar 
„roșu-albii" nici nu prea mai 
Insistă în atac, preocupați (cine 
ar face altfel, cînd se joacă la 
calificare ? !) mai mult de o

apărare precaută. Fluierul fi
nal al arbitrului iugoslav Z. 
Petrovici (care a eondus foarte 
bine) consfințește victoria și 
calificarea echipei noastre, 
succes frumos pentru care e- 
cliipa, antrenorii Lucescu și 
Cheran, secția de fotbal a clu
bului merită felicitări, mai 
ales că Dinamo Tirana a fost, 
într-adevăr. adversarul dificil 
pe care-1 anunța meciul tur.

DINAMO BUCUREȘTI: STE- 
LEA — MIHAESCU (min. 55 
Timofte), REDNIC, Andone, 
KLEIN — Sabău, Lupescu, LU- 
PU. MATEUȚ — Vaișcovici 
(min. 74 Damaschin), Rădu
cioiu.

DINAMO TIRANA: STRA
KOSHA — Ibro, Naga, Vata, 
Kove — CANAJ, Briza (min. 30 
Giorgi), FERKO, Abazi — Ta- 
hiri (min. 76 Jance), DEMOL- 
LARI.

VICTORIA ȚINTEȘTE REFACEREA HANDICAPULUI DE LA VALENCIA
(Urmare din pag. 1)

STEAUA MIZEAZĂ
PE JOCUL EI OFENSIV
(Urmare din pag. 1)
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lui FI. Halagian șt Gh. Timar 
mult, 
du-le 
la ei 
mari 
ruire 
cărora să obțină calificarea.

Am asistat, ieri, la ultimul 
antrenament al Victoriei, efec
tuat (la ora jocului) pe gazo
nul terenului propriu, care se 
prezintă. în paranteză fie spus, 
excelent. Ca și restul bazei, 
îngrijită de o mină de gospo
dar (s-a revopsit, s-a lărgit 
tribuna destinată presei etc.). 
A fost o ședință de pregătire 
foarte serioasă, la încheierea

mult succes, reamintin- 
totodată că așteptăm de
— la cauze mari, echipe

— o mobilizare și o dă- 
exemplare, în temeiul

‘căreia Marcel Coraș ne-a de
clarat: „Avem un singur cuvint 
de ordine, calificarea, în 
ba căreia vom depune 
eforturile. Sperăm ca 
marcat în deplasare (n.n. 
de Coraș) să cîntărească 
siv in balanța dublei manșe. 
Vrem să facem, cum se zice, 
meciul vieții. Veți vedea !“. O 
stare de spirit de maximă res
ponsabilitate. pe care am de
tectat-o la toți componenții lo
tului, inclusiv la antrenorul 
principal Flarin Halagian. Deși 
confruntat cu problema absen
țelor Iul D. Daniel (acciden
tat) și Mirea (suspendat). 
Halagian „scruta" returul 
încredere, bazîndu-se și

sluj, 
toate 
colul 
chiar 
deci-

Fl. 
cu 
pe

FLACARA
(Vrmare din trag 1)

același timp și cu justificată 
ambiție de jucătorii pregătiți 
de L Nunweiller și S. Nicules- 
cu, aceia care acum două săp- 
tă-mini. la Porto, deși părăseau 
terenul învinși cu 2—0, pri
meau aprecieri din partea spe
cialiștilor pentru modul exem
plar în care și-au apărat 
sele. stăvilind deseori, cu 
succes, avîntul ofensiv al 
delor.

„De data aceasta — ne 
turisea I. Nunweiller — 
vim partida retur de pe cu to
tul alte poziții. Avînd avanta
jul terenului propriu, sigur că 
noi vom fi cci care vom ata
ca. Dar, i-am atenționat pe

șan- 
mult 
gaz-

mâr- 
pri-

GURĂ SURPRIZA
?A A Il-a LA POPICE
iviziei A de 
II-a valori- 

zdelor. ex
il din Capi- 
Jlimpia, un- 
singura sur
ată rezulta-

BUCUREȘTI 
A 2303—2333 
au pierdut 
4, in fața 
Metrom, o- 
ns rîndurile, 
mplar, pre- 
itală decise 
Ie șase oas- 
nstant, ceea 
în obținerea 
mari rezul- 
oare le-au 
udan — 399 
— 394. De 
icureștencele 
și în etapa 

i de omoge- 
ire fizică și 
manifostînd 

joc. Cu re
ia Crăciun), 
icu) și 379 
iu se poate 
le divizie, 
lește o cer- 
rentina Du-

PANA) • 
' — RAPID 
2291 (4—2).
tat pentru a 
răci unea în- 
pe „mina" 
; Elena Bîr- 
îimb, echipa 
m avans de 
nu a reușit 

care să a- 
punete .puse 
doar 348 de 

428 ale an-

trenoarei-jucătoare de la gaz
de, Viorica Botczatu. Astfel, 
bucureșteanca și-a adus echipa 
in postura nedorită de „lanter
nă" a seriei. (Carol GRUIA — 
coresp.) • GLORIA BUCU
REȘTI — DERMAGANT TG. 
MUREȘ 2450—2317 (5—1). Cele 
mai bune realizatoare au 
Florica Neguțoiu — 464 și 
Andreescu — 423 de la Glo
ria, respectiv Silvia Munteanu 
— 450. (Aurel SOARE — co
resp.) • VOINȚA L-'-ITAT.'- 
TEA ODORHEI 
ȘIȚA 2441—2335 (5—1).
dă dominată de gazde, în care 
Katalin Lukacs (V) — 
Dorina Stoica (C.S.M.) 
au punctat mai consistent. (A- 
dolf PIALOGA — coresp.) • 
VOINȚA CRAIOVA — DACIA 
PLOIEȘTI 2429—2264 (5—1).

MASCULIN

fost*
Ana

SĂNATA-
C.S.M. RE-

Parti-
425 și
— 408

— JIUL 
(5—1). Lo

ca tegoric 
venită să 
Cele mai

CARPAȚI SINAIA 
PETRILA 5135—4880 
calnicii s au impus 
în fața unei echipe 
facă doar figurație,
mari rezultate Ie-a obținut V. 
Goran — 889 și S. Nicoară — 
874 de la Carpați, respectiv G. 
Silvestru — 859 și V. Miclc — 
830. (Vasile FELDMAN — co
resp.) • CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — METALUL RO
MAN 5159—5033 (4—2). Gălă- 
țenii au evoluat la adevărata 
lor valoare, fapt ce le-a asi
gurat victoria. Cei mai buni au 
fost V. Ivan — 879. M. Cădi- 
noiu — 874 și J. Pletosu — 871 
de la Constructorul, iar de la 
oaspeți C. Trandafir — 881 și 
I. Ișciuc — 858. (Telemac SI- 
RIOPOL — coresp.) • OLIM
PIA REȘIȚA — TEHNOUTI- 
LAJ ODORIIFI 5478—3094 
<6—0).

F. C. PORTO

forma în creștere a echipei. El 
mai căuta încă formula de în
ceput (în condițiile în care 
Victoria va trebui să atace de
bordant, dar cu răbdare și 
precauție), aceasta puțind să 
fie Moraru — Cojocaru, C. So
lomon, Ștefan, M. Popa — Ful- 
ga, Hanganu, Ursea, 
(Orac) — Culcear. Coraș, 
excluse fiind aparițiile lui 
Nicolae sau Țîră.

Delegația Valenciei (75 
persoane) a sosit ieri la prînz 
în Capitală, Victor Esparrago 
mențiorflhd, încă la aeroportul 
Otopeni, că „tragem nădejde să 
continuăm cursa in Cupa 
U.E.F.A., cu toate că nu ne va 
fi ușor să ne atingem scopul". 
După instalarea la Hotelul 
„București", fotbaliștii spanioli 
s-au antrenat, pe „Victoria", 
preț de mai bine de un ceas, 
cu care prilej, ajutați și de 
ziariștii ce însoțesc pe F.C.V., 
am aflat garnitura probabilă : 
Ochotorena — Ferrando, Boro, 
Camarasa, Giner — Bossio, 
Fernando, Nando, Eloy — Toni, 
Fenoli. E cert că, față de în- 
tilnirea tur, vor lipsi Quique 
și Arias, indisponibili, care nici 
nu au făcut deplasarea, dar re
intrarea internaționalului 
ner, ca și a mijlocașului 
do. echilibrează formația 
lenciană, în care Bossio

Ursu 
ne- 
Al.

de

un meci 
avem con-

băieți — și am făcut-o, prac
tic, la fiecare antrenament — 
că nu trebuie să ne năpustim 
orbește peste un adversar care 
are destui jucători vicleni, ce 
ne pot surprinde pe contraatac. 
Pregătirea atacurilor trebuie să 
se facă răbdător și chibzuit, cu 
luciditate și mult tact, în așa 
fel incit numai atunci cînd 
ii vom prinde pe portughezi 
cu... garda deschisă să accele
răm la finalizare și să punc
tăm. Sîntem oonștienți de fap
tul că ne așteaptă 
extrem de greu, dar
vingerea că putem face o fi
gură frumoasă".

Ieri, Flacăra Moreni și-a în
cheiat, practic, preparativele. 
La sfîrșitul antrenamentului, I. 
Nunweiller ne-a comunicat ur
mătoarea formație probabilă : 
Tenc — Jercălău, Beldie, Bu- 
tufei, Glăvan — D. Sava, 
Dragnca, Chiriță, C. Pană — 
Stere. Laia. Față de „ll"-le 
prezentat în meciul de la Por
to, două noutăți: Jercălău pe 
postul de fundaș dreapta (Pur- 
dea este ușor accidentat) și 
Glăvan ca fundaș stingă (Ba
laur este suspendat).

Luni seară, imediat după 
sosirea în Capitală, F.C. Porto 
a făcut o ușoară mișcare, iar 
ieri după-amiază s-a deplasat 
la Moreni, unde a efectuat un 
antrenament de acomodare pe 
Stadionul Flacăra. Antrenorul 
Artur Jorge, mulțumit de curba 
ascendentă marcată de jucăto
rii săi în ultimul meci de cam
pionat (4—0 cu Portimonense), 
n-o consideră, totuși, dinainte 
calificată pe F.C. Porto în tu
rul al II-lea al Cupei U.E.F.A. 
(„m-a impresionat angajamen
tul dus pînă Ia sacrificiu al 
jucătorilor din Moreni fn pri
ma manșă și tocmai de aoeea 
mă tem de forța lor ofensivă 
pe teren propriu"), intențio
nează să înceapă întilnirea cu: 
V. Baia — J. Pinto, Demol, J. 
Carlos, Branco — Bandeirinha, 
Semedo, Madjcr — Magalhaes, 
Rui Aguas, Andre.

Partida va începe la ora 15 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Turcia, avîndu-1 
la centru pe Y. Namoglu.

Gi- 
Nan- 

va- 
e 

ruguayan, iar Toni brazilian.
Repetînd că. programat pe 

terenul „Victoria", meciul va 
începe la 15,30, să le ținem 
reprezentanților noștri pumnii 
strînși !

u-

resul localnicilor: prezența 
Reykjavik a unei echipe 
primă mărime a fotbalului 
ropean, Steaua București, 
cărei strălucite izbînzi 
late în ultimii ani in ____
internațională au fost apreciate 
la justa lor valoare și in acest 
colț de lume care 
noastră".

în această nouă 
prețuire, cuvenită 
excepție, găsim explicația_
riozității cu care (în pofida a- 
vantajului substanțial luat pe 
teren propriu) Steaua pregă
tește jocul de miercuri. Antre
namentelor duble (dimineață și 
după-amiază) efectuate de 
Steaua, în ultimele zile, acasă, 
pe Ghencea, le-a urmat încă 
unul, luni seară, pe unul din
tre terenurile aflate în apro
pierea hotelului care o găz
duiește. A fost o ședință de 
pregătire de scurtă durată, de 
menținerea tonusului, 
rul antrenament mai 
fășurîndu-se marți, 
jocului, de astă dată 
nul celei de a doua manșe. A- 
ceastă ultimă lecție înaintea 
confruntării cu Fram a avut 
o durată de 90 de minute și s-a 
încheiat cu un joc, pe lăți
mea terenului. în ceea ce 
privește formația care va fi a- 
liniată miercuri, antrenorii Ior- 
dănescu și Dumitrîu nu s-au 
fixat încă asupra ei. „Dar, _ in
diferent de formula de echipă, 
au ținut ei să sublinieze, se va 
interpreta partitura obișnuită a 
Stelei, cu accent pe jocul o- 
fensiv, cel care i-a adus atîtea 
satisfacții. Au fost, de ce să. nu 
recunoaștem, și unele jocuri în 
care am abdicat de 
ile noastre și, nu 
renunțarea Ia ceea 
speefie s-a văzut, 
pe tabela de scor, la GSteborg, 
ca și la Barcelona, echipa plă
tind tribut unor prestații . cu 
pronunțat caracter defensiv", 
încheind aprecierile referitoa
re la Steaua, să notăm, totuși, 
următorul „11“ probabil: Lung
— Dan Petrescu, Bumbescu, 
Iovan, Ungureanu — Mujnai, 
Rotariu, Ilie Dumitrescu, Balint
— Lăcătuș, Ncgrău (Grigoraș). 
Preferința pentru Negrău e 
determinată, credem, de starea 
cîmpulul de joc, înmuiat de

MARE DE CARTONAȘE folo- 
Adrian Morolanu la Craiova 
unul roșu) ar părea să Indice 

Farul a fost Încins.

s

este... insula

dovadă de 
echipelor de 

se-

următo- 
tare des- 
la ora 
pe tere-

la principi- 
întîmplător, 
ce ne este 
finalmente,

ploaia care, la ora convorbirii 
noastre telefonice, cade în ra
fale. însoțită de un vînt cu ac
cente de uragan.

Trecînd în tabăra cealaltă, 
la Fram Reykjavik, să spunem, 
înainte de orice altceva, că ea 
a susținut săptămîna trecută 
ultimul joc în campionat. Deși 
a cîștigat cu 1—0. Fram a în
cheiat pe locul 3. la două punc
te diferență de proaspăta cam
pioană, echipa „K.A.“ (care to
talizează 34 p) și la egalitate 
cti ocupanta locului 2, „F.H.“ 
(care are un golaveraj superior 
aoeTuia al lui Fram).Ca o corn- 
pensație la pierderea titlului, 
Fram și'-â trecut în palmares 
succesul reușit în finala Cu
pei Islandei (3—1. cu ,,K.R.“). 
Iată, deci, un palmares pe care, 
acum, vrea să-1 completeze cu 
o victorie de prestigiu în fața 
campioanei României. Și cînd 
gazdele noastre speră intr-un 
succes în partida de miercuri, 
ele sînt gata să-ți amintească 
de alte destule plăcute surpri
ze cu care Fram și-a delectat 
suporterii: 2—1 cu Dundalk. în 
1981; 3—1 cu Glentoran, la
Reykjavik. 0—1 la Belfast (ca
lificare reușită de formația is
landeză); 2—1 cu Rapid Viena 
în 1985. „La Reykjavik, chiar 
și lui F.C. Barcelona i-am creat 
dificile probleme, anul trecut, 
dar trebuie să spunem că alia
tul nostru cel mai de preț in 
obținerea unor rezultate favo
rabile ne-a fost timpul 
suportabil de partenerele noas
tre" — recunosc, cu un fair- 
play desăvîrșit, cei din condu
cerea gazdelor.

Să notăm și echipa (tot pro
babilă) a lui Fram Reykjavik, 
furnizată confraților noștri is
landezi de antrenorul Eliasson: 
Kristinsson — Kristyann Jons
son, Ormslcr. Thorkeisson — 
Bjarnasson, Kristinn Jonsson, 
Torfasson, Arnthorsson, Gud- 
jonsson — Steins'son, Margeirs- 
son. Prezentînd „ll“-le său în 
această formulă (1—3—5—2), 
antrenorul Eliasson nu-și as
cunde intenția de a miza mult 
pe un mijloc de echipă întărit 
cu 5 jucători capabili să alerge 
„din 16 în 16". Să mai notăm, 
în sfîrșit, că manșa a doua 
Fram Reykjavik — Steaua va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri norvegieni și va începe 
la ora 19 (ora României).

greu

• NUMĂRUL 
site de arbitrul 
(șase galbene st 
că meciul Universitatea __ __ ____ _
El n-a fost decît bărbătesc, dar cîtiva jucători, 
intre care (surprinzător) Șt. Stoica șl M. Popa, 
care bat la porțile „naționalei”, au Drimit a- 
vertismente pentru șuturi În tribună după flu
ierul* arbitrului ! • La loviturile libere pe care 
le execută, craiovenli aranjează In fata „zidului” 
advers, ia 2—3 m de balon, un .,zid“ propriu, 
menit să ascundă partenerului eventualele ma
nevre. Antrenor tînăr si dotat. Sorin Cîrțu 
caută... • Ca deobicei fair-play. „profesorul" 
Constantin a recunoscut duDă meci : „Ne-a În
vins o echipă mai bună, cu mai multe valori, poate 
cu Pavelluc (n.n. accidentat) ar fi fost altfel, 
dar succesul Craiovei e meritat”. ■ 35 000 de 
spectatori ne „Central”, un public fierbinte, 
care trebuie răsplătit. Șl e. (OV I.)

del dintre Corvlnul șl „U“ Cîuj-Napoca. Se 
referea ia făptui) că In tribunele hunedorene, 
cu o capacitate de peste 13.OM locuri, pline pînă 
la refuz altădată, erau prezentl acum doar 3000 
de spectatori ! După pauză, au mai intrat, fără 
bilet, alti 3000 Și cînd ne gindim eă în alte 
orașe, cu echipe în „B” sau „C“. tribunele sînt 
mereu pline, ne întrebăm : să se fi plictisit, 
oare, hunedorenii de fotbal î Să-i fl dezamăgit 
oare atît de tare echipa lor. prezentă nentru a 
10-a oară, consecutiv, pe prima scenă fotbalis
tică a țării 7 I Să nu dorească si ei să pună 
umărul la reconstrucția unei echipe care le-a 
adus atîtea sl atîtea satisfacții 1 • La Corvi- 
nul. in plină afirmare. doi tineri jucători. 
Strola si Chezan. în imediata lor apropiere, la 
„speranțe”. Tetileanu și Bordeanu. care bat cu . 
nutere la „porțile” primei echipe. (V. N.).

• IN MECIUL DE 
ploiești, ambele 
chine au avut cîte 
jucător de bază 
sent : ia Petrolul
ștefan (accidentat), la 
F.C Argeș — Vlădoiu 
(suspendat). La Ditcs- 
tcnl lipsa Iul Vlădoiu 
a cîntărit mal greu, a 
încă o similitudine : 
amîndouă echineîe au 
avut Drtatre rezerve 
cîte doi tineri jucători, 
a căror intrare in te
ren ar fi însemnat de
butul în Divizia A : la 
Petrolul — Dortarul 
Catană si Popescu, la 
F.C. Argeș — portarul 
Diaconescu si Barbu. 
Dar nici unul n-a fost 
folosit Debuturi ami
nate „ » în orogramul

e- un 
ab-

§

A LA 
PRIMEI 
Snortui 
Dierdut 
Dîesă .... ____ _
..11 “-Ie nregătit de ion 
V. Ionescu si Viorel 
Kraus încă o absentă 
dună' cea a lai Tudo- 
rel Cristea. A Fo-arte 
inspirată a doua sch’m- 
bar#x făcută de antre
norul Costică Stefă- 
nescu : l-a scos 
Pîrvu. l-a retras 
Selimesi în zona 
dasului stingă. îr. 
•i-ntrînd Mandoca. Forța 
de soc a brașovenilor

A „PARCĂ AM FI LA 
C*, remarca un spectator

MIJLOCUL 
REPRIZE, 

Studențesc l-a 
De Lucaci, 

de bază in

pe 
te 

fvn- 
atac

a crescut mult. a 
Președintele clubului 
brașovean. Romeo Paș- 
cu. înainte dp meci : 
..Va fi foarte greu cu 
Sportul Studențesc, ca 
și în campionatul tre
cut. asa cum au fost 
toate meciurile noas
tre cu cei de Ia Spor
tul". Si asa a fost. A 
„Un meci desfășurat 
pe coordonatele 
play-ului. eondus bine 
de loan ierna" 
sidera în 
servatorul 
Gheorghe
D).

fair-

__ con- 
min. 91. ob- 

federal 
Glisici. (L.

DE DIVIZIAUN MECI____
la începerea parli-

meciului, bine realizat, 
arbitrul 
boiu era felicitat pen
tru anroDiata îmnlinire 
a vîrstei de 39 de ani.
(n a. — o va tmolim 

chiar azi. miercuri 
27 seDtembrie). Aces
tui gest foarte frumos, 
apreciatul nostru „ca
valer al fluierului" i-a 
răsDuns asa cult o 
face de obicei. Drln- 
tr-un arbitrai la înăl
țimea reoutatieî sale. 
comDetent. corect si 
autoritar, Drimind. de 
altfel. duDă ntecl — în 
ciuda unor controverse 
iscate de o decizie a 
sa din nrima repriză 
— felicitările cuvenite.
(C.F.)

Ad. Porum-
§

s
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ADMINISTRAȚIA OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 24 SEPTEM
BRIE 1989 Cat. 1 (13 rezultate) 
8 variante 25% a 43.520 lei; Cat. 
2 (12 rezultate): 16 variante 100% 
a 3.847 lei și 479 variante 25% a 
962 lei; Cat 3 Ol rezu’tate : 2‘»l 
variante 100% a 416 lei și 7.300 
variante 25% a 104 lei.

Următorii participanți" -ciștigă 
flecare suma de 43:520 lei pre
cum ți suite de cîștigurl de alte

catcgorii: Lăzureanu Călin, din 
Satu Mare, Gh. Trăznea din Pi
tești Paul Spătaru din Tîrgo- 
viște, Iulian Bora din Craiova, 
Ion Militaru din Slrna, jud. 
Prahova, Constantin Mierlut, 
loan Tcrchescu și Ionel Deniciuc, 
teii trei din București.

' M Astăzi, miercuri 27 septem
brie. va avea loc tragerea obiș
nuită .PRONOEXPRES. îp sala

din str Doamnei nr 2. înccnmd 
de la ora 15.50. Operațiunile de 
tragere vor fi transmise la ra
dio. ne programul I. la ora 16.15. 
urniind ca numerele extrase să 
fie transmise șl în reluare pe 
același urogram. Ia ora 23.15 si 
miirfe. iol. 28 septembrie, la ora 
8.55. Tragerea fiind publica, 
sînt. invitați Să Dafticine toti cel 
interesați.

• Duminică .1 octombrie, iubi
torii de pronosport au oo- 
'sibiUtateă să* Darti.cipe la un 
nou concu rs cu partide - din cam- ■ 
Dionatul italian. Iată care sînt

aeeste meciuri : 1. Atalanta — 
Cesena : 2 Bari — Aseoli : 3. Bo
logna — Cremonese : ' ”
tina — Udinese : 5.
Samndoria : _6. Inter 
T. Lazio - 
— Milan ; ---------
10. Catanzaro — Cagliari : 
Pescara — Brescia : 12.
Reagiana : 13. Trlestlna 
liner.
• Rezultatele concursului Pro

nosport intermediar de astăzi, 
miercuri 27 septembrie, vor « 
bu-bllcate In rubrica noastră uo 
vineri. 29 seDtembrie.

4. Fioren- 
Genoa — 
— Roma ;

Juventus ; 8. Napdli 
9 Verona — Lecce : 

- ----- 1 : II.
Pisa — 
- Avel-
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Campionatele Mondiale de box

SI RUDEL OBREJA S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
Ascarâ, cl l-a depășit spectaculos pc englezul R. Woodwall, medaliat la J. o

MOSCOVA, 26 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Inoepîud de miercuri, aici, tn 
sala „Olitnpiifiki" se Intră, cum 
se spune. în ultima linie dreap
tă a C.M. de box. Dintre cel 
236 de pugiliști care au luat 
startul, la 17 septembrie. în 
acest adevărat maraton pugilis
tic. au mai rămas acum tn 
cursă doar 48. adică medaliații 
acestei a V-a ediții a „mon
dialelor". Miercuri și joi, ei se 
vor Întrece în cadrul „semifi
nalelor". pentru a-i desemna 
pe cei 24 de sportivi care, 
sîmbătă și duminică, vor lupta 
în ultimele gale (finale) pentru 
titlurile de campioni ai lumii, 
tn actuala fază a competiției, 
a semifinalelor, tn prim-planul 
atenției se situează reprezen
tativele Uniunii Sovietice. Cu
bei, R.D. Germane, S.U.A.. 
României. Bulgariei șl R. F. 
Germania, care au oei mai 
multi semiflnalistl. Printre a- 
ceștia se află șl reprezentan
ții noștri. Franciso Vaștag

(semimijlocie) și Rudei Obreja 
(mijlocie mică).

După oe Francisc Vaștag și-a 
asigurat medalia de bronz a 
..mondialelor", aici în antura
jul ziariștilor și tehnicienilor 
prezenti la competiție se apre
ciază că el are mari șanse de 
a realiza mai mult. Stimulat, 
parcă, de aceste aprecieri elo
gioase la adresa colegului său 
de echipă. Rudei Obreja a e- 
voluat marți seara. în „sfer
turi". în compania medaliatului 
cu bronz la ultima ediție a 
J.O.. englezul Richard Wood
wall. într-o manieră entuzias- 
mantă. așa cum nu l-am mai 
văzut de multă vreme. Res- 
pectînd indicațiile primite din 
coltul său. Obreja a folosit. în 
marea majoritate a timpului de 
luptă, numai loviturile directe, 
executate precis. cu ambele 
brațe. Atent la fiecare fază, 
prudent în acțiunile de atac, 
el nu l-a lăsat nici o șansă lui 
Woodwall. Acesta a căutat 
lupta de aproape. în care ÎSi

PIUMIJL PAS AL LiUGBYȘTLLOIi TRICOLORI
(Urmare de pap. I)

dovedise specialitatea tn par
tida în care l-a eliminat pe 
cubanezul Hernandez. Punctînd 
precis cu directe de stingă si 
„un-doi“-uri. Rudei Obreja s-a 
deplasat excelent, evitînd toate 
atacurile sportivului englez. 
Decizia de învingător Ia puncte 
i-a revenit sportivului român 
cu un punctaj concludent, care 
reflectă neta sa superioritate 
din acest meci : 21—8.

Deci, două medalii pentru bo
xerii români la această ediție 
a „mondialelor". Deocamdată, 
ele sînt de bronz, dar Vaștag 
și Obreja vor încerca, în semi
finale, să le schimbe... valoa
rea. Miercuri, Fr. Vaștag îl 
va întîlni pe americanul Râul 
Marques, iar joi Rudei Obreja 
va înfrunta o mai veche 
noștință, sovieticul Israel 
kopkohian. Două partide 
sebit de dificile. în care 
dorim deplin sucoes sportivilor 
noștri !

ALTE REZULTATE Cat. mtj- 
locie mică : T. Schmit (R.D.G.) 
b.p. E. Bredler (Suedia). A. 
Kaubari (Egipt) b.p R. Walsh 
(Irlanda) Cat. pană : J. Nlcolson 
(Australia) b D. J. Mttcavimban 
(Indonezia). K. Kirkorov (Bul
garia) b.p. A Achir (Maroc). A. 
Mesa (Cuba) b. ab 3 D. Lila 
(Franța). A Hamatov (U.R.S.S.) 
b p. Ha Hwa Tae (R.P.D. Co
reeană)

cu- 
A- 

deo- 
le

La Congresul F. I. H. G.
. .’■TJAIXRaW.'

A FOST DEHNiîlVAT PROGRAMUL
„MONDIALELOR" Șl

LA HOCHEI PE GHEAJĂ
• C.M de tineret - grupa B va avea loc In țara noastră • Se

„EUROPENELOR"

joacă numai sistem turneu • Casca - obligatorie și pentru arbitri

cu bună știință afirmația din 
cronică, pentru simplul motiv 
că și pe Arms Park, și la Bra
șov au apărut evidente posibi
litățile reale ale rugbyștilor tOț 
mâni atunci cînd sînt conectați 
pe de-a-ntregul 
unei partide, cînd pun cu ade
vărat în valoare „armele" spe
cifice. Dacă, spre pildă, s-a 
punctat din minutul 2 și pîna 
în final, amănuntul vorbește de 
la sine despre regăsita vigoare 
a tricolorilor... „A fost zi de 
excepție, dar nu una înlîmplâ- 
toare", adaugă antrenorul Theo
dor Rădulescu și subliniază. în 
consens cu c.legul de la lot; 
«Parința revanșei după contra- 
performanța din meciul cu An
glia, tot pe teren propriu, a 
reprezentat suportul unei pre
gătiri cu participare deplină, 
conștientă, desfășurată in con
diții excelente".

De bună seamă, nu trebuie 
nici supralicitată această victo
rie de duminică, obținută în 
compania unui adversar tehnic 
și agresiv, care și-a văzut însă... 
tăiate aripile încă din de
butul întîlnirii. Dar a fost 
prea tonifiantă izbînda, ca șl 
evoluția de ansamblu a echipei 
noastre pentru a ne reține a- 
precierile la adresa jucătorilor 
și celor ce l-au pregătit, spu- 
nîndu-le. totodată, că așa am 
vrea să-i vedem mereu. Ma
rile oscilații în comportare de 
la un meci la altul, lipsa de 
consecvență cu el înșiși tre
buie să dispară o dată pen
tru totdeauna... Și ne place să

credem că pe Stadionul Trac
torul au apărut semnele unei 
altfel de concepții de joc. mo
derna „Nu mai putem juca în 
zece și nu vom mai juca așa" 
— îl cităm din nou pe M. Naca 
și... așteptăm (cele mai apro
piate întîlniri sînt cu Samoa 

la tensiunea și cu U.R.S.S.).
In ce privește alcătuirea for

mației. au existat, reamintim, 
unele indisponibilități notabile 
și am consemnat, tn schimb, 
debuturile mijlocașului la des
chidere Alexandru Domocoș, 
fundașului Panaile Carp, ari
pei Cătălin Sasu șl, înspre fi
nal. centrului George Sava, tn 
vrane ce Ovidiu Șugar sau 
Zaharia Vasluiana au fost... 
cvasidebutanți. Cel dinții, ti
tularizat după o lungă aștepta
re — la 30 de ani —. a dat sa
tisfacție, prin cele 20 de puncte 
dar nu numai. Carp de aseme
nea (el și foarte experimenta
tul Florică Murariu âu semnat 
cîte două eseuri), iar Sugar a 
jucat 19 minute cu ambiția ace
luia pentru care au trebuit să 
treacă sase ani 
iar în națională. La o bună e- 
voluție de ansamblu, s-au mai 
desprins travaliul lui Doja — 
mult peste evoluțiile din cam
pionat. suveranitatea lui 
răseu în margine, decizia, 
niprezența lui Dumitraș, 
capului de grămadă, cu 
plus de partea iui Leonte 
tru jocul în cîmp (iar pilier! 
de valoare mai sînt. chiar în 
lotul actual, ce cuprinde, de a- 
semenea. alte posibile soluții).

Așteptăm de acum, așadar, 
confirmarea!

spre a intra

Cio- 
om- 

forta 
un 

nen-

la competițiile forului internațional
La ZUrich (Elveția) a avut ioc Congresul anual al Federației 

Internaționale de Hochei pe Gheață (F.I.H.G.), la care a fost de
finitivat calendarul oficial pentru anul 1990 și s-au adoptat holâ- 
rîri importante. In legătură cu acestea, secretarul Federației 
Române de Hochei pe Gheață, prof. Nicolae Constantin, prezent 
la lucrările forului internațional, ne-a relatat următoarele :

în ce privește competițiile 
internaționale organizate de 
F.I.H.G., Campionatul Mondial 
de tineret, grupa B, a fost în
credințat federației noastre și 
va avea loc la Miercurea Ciuc, 
între 26 martie și 4 aprilie a- 
nul viitor. Programul reprezen
tativei României este următo
rul: 26.3 — cu Franța. 28.3 — 
Iugoslavia, 29.3 — Austria, 31.3 
— Danemarca, 1.4 — Elveția, 
3.4 — R.F. Germania, 4.4 — 
Japonia. Campionatul Mondial 
de seniori — grupa C, se va 
disputa Ia Budapesta. în pe
rioada 28 martieî—8 aprilie, cu 
participarea echipelor Româ
niei, Belgiei — promovate în 
această ordine din grupa D, 
Bulgariei, R.P. Chineze, Dane
marcei, Iugoslaviei, Coreii de 
Sud și Ungariei. Juniorii noș
tri vor evolua în grupa B a 
Campionatelor Europene. la 
Val Gardena (Italia), între 21 
și 30 martie, alături de forma
țiile similare din Franța, A- 
ustrla, Danemarca. Olanda, Iu
goslavia, Spania șl Italia.

In toate aceste competiții se 
va juca sistem turneu, adică 
fiecare cu fiecare. renunțîn- 
du-se la grupele preliminare.Paul IOVAN

Din cei 7 arbitri internaționali 
propuși de federația noastră, 6 
au fost delegați să oficieze Ia 
aceste competiții și anume: M. 
Presneanu și I. Becze — la 
centru, D. Trandafir. Gh. Mi- 
cu, Em. Both și M. Dinu — la 
linie. S-a introdus portul obli
gatoriu al căștii de protecție 
(neagră) de către arbitri la 
..mondiale" și „europene".

La propunerea federației 
noastre s-a hotărît ca pe fla- 
coanele cu probe pentru con
trolul antidoping să se aplice 
și parafa medicului echipei 
respective, pentru a se evita 
situații ca aceea de la C.M. de 
seniori, grupa D. din acest an, 
cînd 4 sportivi din 4 țări dife
rite au fost considerați — ero
nat — pozitivi, cu aceeași sub
stanță (!) și sancționați, măsu- 
ră infirmată de congres, ope- 
rîndu-se corectura necesară și 
in clasamentul „mondialelor" 
respective. Tot la propunerea 
noastră, s-a decis ca eventua
lele contraexpertize antidoping 
să se facă numai în prezența 
medicului formației vizate. De 
altfel, cunoscutul specialist în 
problema dopingului. prof. 
Manfred Donike, invitat la con
gres, a arătat că F.I.H.G. va fi 
dotată cu un laborator mobil 
de testare, pentru competițiile 
oficiale organizate de aceas- 
ta. (M.C.)

O NOUA ECHIPA PROMOVATA 
ÎN TURNEUL FINAL AL C. M. t 

URUGUAY
C.E. DE VOLEI

La Montevideo s-a desfășurat 
ultimul med din grupa l (zona 
Americil de Sud). S-au întilnlt 
echipele Uruguay șl Peru. Gaz
dele au obținut victoria cu 2—9 
(1—0), prin golurile marcate de 
Ruben Sosa (mln. 45 șl 58), după 
ce din mln. 34 echipa Peru a 
rămas în 10 iucători : Rayonso a 
fost eliminat de pe teren, In ur
ma unul fault comis Împotriva 
iul Bengoechea. Astfel, Uru
guay s-a calificat pentru turneul 
final gratie golaverajului supe
rior față de Bolivia. De notat că 
reprezentativa Perului, calificată 
tn turneul final din Spania ’82 
n-a obținut acum

Tată clasamentul 
pd t
L Uruguay
2. Bolivia
3. Peru *

Pină acum, 
Sud s-au ---- ------ --------------
(deținătoarea titlului — din ofi
ciu) Brazilia șl Uruguay. O 
altă echipă va fi cunoscută după 
terminarea partidelor din grupa 
a 2-a (Paraguay, Columbia, E- 
cuador). Tnvingătoarea acestei 
grupe va susține Insă un med 
de baraj, tur-retur. cu reprezen- 
‘y’va tsra»l’’hil

nici un punct! 
final al sru-

din 
calificat

4 3 0 17—2 6
4 3 0 1 6—3 6
4 0 0 4 2—8 0

America de
Argentina

CAMPIOANA ROMÂNIEI ȘI-A RECONFIRMAT VALOAREA

CAMPIONATE
PORTUGALIA (c*. 4). Amadora

— Boavlsta Porto 3—2, Madeira
— Chaves I—1, Belenenses — 
TIrsense 1—0, Naclonal Madeira
— Benfica 1—4, Penafiel — Spor
ting Lisabona 0—0, Setubal — 
Felrense 2—0, Beira Mar — Ma
ritimo 0—0, Guimaraes — Braga 
2—0, F.C. Porto — Portlmonense 
4—0. tn fruntea clasamentului : 
F.C. Porto 8 p, Sporting 7 p. 
Benfica 5 p.

SUEDIA (et. 20). Echipa Malmb 
conduce în clasament cu 30 p. 
urmată de Norrkoping 26 n. 
Malmfl a terminat la egalitate 
(0—0). tn deplasare, cu Oerebro, 
iar Norrkbping a dispus, cu 3—0, 
de Brage. Marea surpriză a eta
pe! a furnizat-o Oergryte, învin
gătoare cu 1—0 în fața rivalei din 
același oraș, I.F.K. Gbteborg, a- 
ceasta din urmă fiind gazdă. 
Alte rezultate : GAIS — Halm- 
Stadt 4—0. AIK — Frolunda 5—3. 
Sundsvall — Djurgaarden 2—2.

BULGARIA (et. S). Dunav Ru
se — Sliven 1—0. Trakia — Vra- 
ța 5—01, Vitoșa — Lok. Plovdiv 
7—21, Cernomoreț Burgas — O- 
reahovița 2—2, Cemo More Var
na — Plrin 2—1. Beroe — Hebur 
1—1, Etir — Slavia 0—1, Lok. So
fia — Sredeț 0—2. Conduce Sre- 
det cu 11 p, urmată de Cerno- 
moret 9 p.

SPANIA (et. 4). Echipa Valen
cia a învins ne teren n-nnriu nu 

formația Cadiz. Alte rezul- 
Mallorca — Real Madrid 

F.C. Barcelona — Castellon 
Vallecano — O-viedo 
Sociedad .— Osasuna

STOCKHOLM, tn cele două 
grupe preliminarii ale Campio
natului European masculin de 
volei au fost înregistrate, in e- 
tapa a treia, rezultatele: grupa 
A: Suedia — Franța 3—1, Ita
lia — R.D. Germană 3—1. Bul. 
garia — R.F. Germania 3—0; 
grupa B: Olanda — România 
3—0, U.R.S.S. — Grecia 3—1.

IN C.M FORMULA 1
„APELE“ S-AU LIMPEZIT

(Urmare din pag. Z)

lizată in cea mal categorică 
victorie de la Zagreb, practic 
din toate disputele acestei faze 
continentale. Vlad Hagiu (au
tor al nu mai puțin de 13 go
luri duminică !) și colegii săi 
au iucat atunci parcă la o 
singură poartă, lansați tntr-o 
cursă contracronometru a efica
cității. deși nu golaverajul a- 
vea să fie factorul decisiv tn 
privința calificării. Rezu"‘atul. 
25—4. ne-a scutit, de altfel, de 
o cronică prea amănunțită a 
meciului cu englezii de la 
Sutton Surrey.

Bine au evoluat dinamoviștil 
Si între aceste partide, anume 
tn cea de sîmbătă. cu puterni
ca echipă Mladost, din chiar 
orașui-gazdă, avantajul bazinu
lui propriu arătîndu-se (și) e- 
tunci hotărîtor. De ce facem o 
asemenea afirmație 7 Pentru 
că. așa cum au evoluat româ
nii. ei ar fi putut cîștiga tn 
orice altă piscină, nu insă și 
aici, pe malurile Savei ! Zgo
motos încurajați de public cu

mult înaintea începerii jocului, 
iugoslavii' au fost permanent, 
substanțial ajutați de arbitri : 
după o primă repriză echilibra
tă. gazdele s-au putut desprin
de gratie numai unui penalty 
și unei situații de superioritate 
numerică, ambele, our *i sim
plu. inventate. Fără a dezarma 
reprezentanții noștri s-au men
ținut tn continuare aproape de 

.parteneri, dar atunci cînd lo
cul le ..mergea" din ce in ce 
mai bine, trei noi situații de 
Ș.n. cu care au fost gratulat! 
localnicii s-au transformat tn 
tot atîtea eoluri ale acestora — 
lor fi in du-le permise. tn
schimb, iregularități de tot fe
lul : faulturi repetate la ..omul 
numărul 1“ al nostru Hagiu 
ca și gesturi nesportive (cel® 
mai grave, amintite tn cores
pondenta de la fata locului) 
ș.a.m.d. Așadar. 9—14. o victo
rie fără glorie centru Mladost..

Dinamo s-a 
cesta este. în 
important lucru 
întregii echipe, 
căreia i-am putea

calificat si a- 
fond. cel mai 
Meritul w>v:«® 

din rîndurile 
evidenția

alături de Hagiu (golgeterul 
competiției), pe Moiceanu. To- 
tolici — excelent mai ales în 
partida de sîmbătă. portarii 
Diaconu și Simion. Ardelean, 
Olaru. după cum trebuie re
marcate deosebitul profesiona
lism și dăruirea tînărului an
trenor Dinu Popescu, care a 
știut să-și mobilizeze exemplar 
elevii. De asemenea, lotul a 
beneficiat, tn persoana lui Vio
rel Bucur, de un conducător 
de delegație de excepție, exce
lent organizator, acesta reușind 
permanent să asigure tot ceea 
ce era necesar pentru crearea 
celei mai propice atmosfere tn 
sinul echipei (o atmosferă ex
trem de serioasă si responsabilă 
în timpul turneului și mai a- 
noi 
ales 
tatii 
Dan 
naștere).

Să soerăm că Dinamo ne 
oferi în continuare, mari mo
tive de satisfacție, chiar dacă 
misiunea sa în ..sferturi" se a- 
nuntă dintre cele mai dificile

3—0,
tate: 
o—o, 
2—0, 
Real
Tenerife — Valladolid 0—0, 
ta Vigo — Zaragoza 2—2.

. ffrones — Athletic Bilbao
Atletico Madrid — F.C. Sevilla 
1—0 Sporting Gijon — Malaga 
0—1. Pe primul loc al clasamen
tului se află Atletico Madrid — 
7 o. urmată de Real Madrid — 6 p.

F.C.

1—1, 
1—0, 
Cel- 
Lo- 

1—0.

PE SCURT • PE

destinsă la finele lui. mal 
că doi dintre experimen- 
titularl. Moiceanu si 
si-au aniversat zilele

Cr 
de

va

l

ATLETISM • Alergătorul so
vietic Vladimir Kotov a ctștigat 
maratonul de la Birmingham, fi
ind înregistrat în 2.12:48. între
cerea feminină a revenit alergă
toarei engleze Diana Noy. cu 
2.37:24.

BASCHET • Reprezentativa 
R.P. Chineze s-a clasat pe primul 
loc tn campionatul masculin al 
Asiei, desfășurat la Beijing. în 
finală baschetballștil chinezi 
i-au întrecut, cu 102—72 (42—37) 
pe sud-coreenl.

HANDBAL • La Bauchi, tn 
Nigeria, se desfășoară Campio
natul Mondial pentru junioare, 
tn prima etapă au fost înregis
trate rezultatele : U.R.S.S. — 
R.F Germania 37—20, Bulgaria — 
Turcia 33—19, Algeria — Austria 
19—15, Nigeria — Elveția 32—16. 
Iugoslavia — Spania 25—17.

SAH • In runda a 8-a a tur-

ESTORIL. Pe un traseu da 317.53 
km (73 do tururi) s-a desfășurat 
duminică „Marele Premiu ai 
Portugaliei”, etapa importantă 
tn Campionatul Mondial de 
automobilism Formula t. A 
fost e întrecere aprigă in care, 
dună abandonul iui Seonn: nrln- 
cipalul său adversar. Alafn Prost, 
n-a mai riscat, mulțumindu-se cu 
nunctele locului doi. El a sosit 
la 32.635 s de cîstigător. austria
cul Gerhard Bereer. înregistrat 
în 136:49 546. pe locul trei ene- 
dezul Ștefan Johansson la 55,325 s.

tn clasamentul general : 1 A- 
lain Prost (McLaren — Honda) 
77 n 2 Ayrton Senna (McLaren 
— Honda) 51 n. 3. Nigen Man«“ll 
(Ferrari) 38 n. 4 Riccardo Pa- 
trese (Williams — Renault) 28 n. 
5. Thierry Boutsen (Williams — 
Renault) 24 n. etc Pe „chine : 1. 
McLaren — Honda 128 n. 2. Fer
rari 53 o 3 Williams — Renault 
52 p 4. Benetton — Ford 13 o.
etc.

SCURT • PE SCURT
neulul de la Tilburg (Olanda), 
campionul mondial Gări Kaspa
rov, cu piesele negre, a clțrtigat 
ia Piket. S-au Încheiat remiză 
partidele Korcinol — Hjartarsson 
șl Ljubojevlci — Agdestein. tn 
clasament conduce Kasparov, cu 
7 p. urmat de Korcinol cu 5.5 p.

TENIS • tn finala feminină a 
turneului de la Dallas (Texas), 
Martina Navratilova (S.U.A.) a 
dispus, cu 7—6, 6—3. de iugosla
va Monica _ ~
masculin de la Los Angeles, con- 
tind pentru „ZZ____
fost câștigat de jucătorul ameri
can Aaron KrmkqtlUri T- 
disputată cu Michael Chang, co
tat ca principal favorit al tur
neului, Krickstetn a obținut vic
toria tn trei seturi: 2—6, 6—4. 
6—2 • La Barcelona, in finală: 
Andres Gomez (Ecuador) — 
Horst Skoff (Austria) 6—4 6—4.6—2.

Seles * Turneul
.Marele Preml-u". a
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