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Campionatele Mondiale de gimnastica

ECHIPA TLMININĂ A ROMÂNIEI - MEDALIE DE ARGINT
• Reprezentativa masculină'a țârii noastre, pe locul 6 • Daniela Silivaș 

a preluat conducerea la individual compus

Frumoase ?f promițătoare victorfl 
ale reprezentantelor noastre 

în competițiile europene la fotbal 
în C. C. E. —— ' *— —— «■. ■ ■- ..

STEAUA -P.S.V. EINDHOVEN 1-0
...un scor care nu reflectă neta 
superioritate a campioanei noastre

STUTTGART, 18 (prin teleloa, 
de la trimisul nostru special). 
Intr-o tensiune extraordinară 
și in fața unei săli de data asta 
pline, miercuri seară s-a des
fășurat, La „Schleyer Halle“, 
reuniunea feminină de exerci
ții libere, la capătul căreia s-au 
decernat medaliile pe echipe, 
încă de la primul aparat (para
lele inegale), ia care Daniela 
Silivas a avut o evoluție en- 
tuziasmantă, fiind notată cu 10, 
fetele noastre s-au lansat în- 
tr-o emoționantă cursă de re
cuperare a handicapului față 
de locul I provenit de la „im
puse". Imediat după aceea bir- 
na ne-a arătat, din nou, o 
Aurelia Dobre in excelentă dis
poziție (9,95), pentru ca „so
lul" Danielei Silivaș să incinte 
publicul și să fie răsplătit cu 
singura notă posibilă 10 I Și la 
sărituri, proba de închidere, 
gimnastele noastre s-au com
portat remarcabil, calificativele 
cele mai ridicate, 9,975, revenind 
Gabrielei Potorac și Cristinei 
Bontaș. Cu toater acestea, de
mersul lor. adesea marcat de 
aplauze la scenă deschisă, n-a 
izbutit dectt in sensul tn care 
diferența față de a treia cla
sată, o garnitură „ R.P. Chi
nez© tn mare creștere de for
mă, s-a mărit considerabil de 
la 0,461 p la 2,815 p, fetele

C.S.M. MINAUR — DINAMO LA HANDBAL
• „Cupa României** in actualitate

Cea de a 7-a etapă a Di
viziei A la handbal masculin 
supune atenției iubitorilor a- 
cestui sport 6 partide de real 
interes, în cea mai mare par
te echilibrate, balanța puțind 
fi înclinată tn favoarea gaz
delor prin avantajul terenului 
propriu. Excepție face, desi
gur, partida de la București, 
dintre Steaua și Hidrotehnica 
Constanța (Sala Floreasca), în 
Care campioana pleacă favori
tă, dar va avea de făcut față 
unei echipe capabile de un 
mare travaliu, ambițioasă (cu 
un portar, Crăciun, care a apă
rat extraordinar duminica tre
cută acasă) și care îmbină tine
rețea cu experiența cunoscuți- 
lor Bedivan și Durău. La Baia 
Mare, C.S.M. Minaur primește 
vizita formației bucureștene 
Dinamo, într-un meci care se

Cîteva concluzii VOLEIBALIȘTII NOȘTRI,
la C. E. ALȚI PAȘI• •• ÎNAPOI!

• De la titlul european și alte 4 prezențe pe podium, 
la locul 12 I • Tehnica, in suferințâ • Puține valori
• Lipsesc coordonatorii de clasa • Este nevoie de o

calitate superioară in selecție și instruire I
Ni se pare firesc ca. înainte 

de a deschide o discuție asu
pra comportării voleibaliști
lor noștri la faza finală a C.E., 
desfășurată recent ta Suedia, 
să facem precizarea câ în cele 
8 ediții precedenta. reprezenta
tiva' masculini a tot coborît 
ta ierarhia continentală. în 
1977. era pe podium, apoi 
locurile 7—5 — 8 — 8 — 10, 
iar anul acesta-, 12. Deci pe 
ultimul loc al fazei finale I 
SI cînd ta gîndeștl că. mal 
înainte de anul amintit vo
leiul nostru masculin ur
case de 5 ori pe podium, o 
dată cucerind chiar titlul 
european 1 Pierderea de te
ren din ultima vreme este 
parcă mal netă și alarmantă, 
excluztnd orice motivație de 
conjunctură.

Echipa României, vicecampioana lumii. De la stingă la dreapta : 
Aurelia Dobre, Daniela Silivaș, Gabriela Potorac, Lăcrămioara 

Filip, Eugenia Popa îi Cristina Bontaș

noastre obținînd în final meda
liile de argint. în clasamentul 
provizoriu la individual com
pus, pe primul loc a trecut 
sportiva româncă Daniela Sili
vaș. cu 79,561 puncte, urmată 
de sovieticele Natalia Lașceno- 
va — 79,460 puncte și Olga 
Strajeva — 79,323 puncte.

anunță deosebit de disputat 
ca și cel de la Timișoara, din
tre Politehnica și Strungul A- 
rad. La Tg. Mureș, A.S.A. E- 
lectromureș — Dinamo Bra
șov, la Pitești, Dacia — Uni
versitatea C.U.G. Cluj-Napoca, 
iar la Bacău, Știința — Uni
versitatea Craiova. Cu excep
ția meciurilor de la Pitești și 
Tg. Mureș, unde se joacă la 
ora 17,30, celelalte partide în
cep la ora 17.

★
„Cupa României" progra

mează, de azi pînă duminică, 
etapa I, preliminară. Masculin : 
la Brăila (seria A). București 
(B), Arad (C) și Bistrița (D) ; 
feminin: la Galați (A), Plo
iești (B). Odorhei (C) si Timi
șoara (D). In fiecare serie — 
două grupe de 4 echipe, cu fi
nală duminică.

De la aceste date am pornit 
discuția eu secretarul respon- 
sabil «1 F. R. Volei. Aurel 
Drăgaa, fost campion euro
pean cu naționala si de S ori 
dștigător al C.C.E. (cu Rapid), 
care a Însoțit echipa la faza 
finală a C.E. •. Cum apreciațl 
comportarea voleibaliștilor pre
gătiți de C. Oroe și V. Dumi
trescu la această ediție, la care 
e-a obținut cei mal slab loc 7 
• Pot spune eă am deplasat 
ia C.E. tot ce are mai bun. 
dacă se poate spune așa, vole
iul nostru masculin (n.n. — e- 
chipa a cuprins pe Pralea, 
Pentelescu, Constantin. Șoi- 
ca. Dascăta, SchoberL Pădure- 
țn. Rotar. Pop, Ștreang și Pi- 
țigoi). După părerea mea, o- 
ehipa a realizai două partide 
mal reușite, „ cu formația®

Precizînd clasamentul pe e- 
chipe — 1. U-R.S.S. 397,093, 2. 
ROMÂNIA 394,931, 3. R.P. Chi
neză 392,116, 4. S.U.A. 389,928, 
5. R.D.G. 385,378 — punem
punct acestei corespondente 
transmisă aproape de miezul 
nopții la București, urmind să 
reluăm firul comentariului in 
ziarul de vineri.

în ceea ce-i privește 
pe băieții noștri, care au în-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn pag. a 4-a)

Sportul, un cadra propice țormării omului nou

CÎND ȘCOALA ESTE O FAMILIE, 
IAR FAMILIA ESTE O ȘCOALĂ

Diversele manifestări orga
nizate sub mobilizatorul gene
ric al Daciadei atrag an de an 
in diverse concursuri un mare 
număr de copii, tineri, oameni 
ai muncii de la orașe și sate, 
entuziastele întreceri ale am
plei competiții naționale con
tribuind la petrecerea ta mod 
instructiv și educativ a tim
pului liber. Unul din țelurile 
nobile ale culturii fizice de 
masă este și acela ca sportul

Iugoslaviei (2—3) și Greciei 
(3—1). ta celelalte jocuri ridi- 
eîndu-se doar sporadic la nive
lul partenerelor, la nivelul... 
european. Dacă ar fi ciștigai 
și primul meci amintit, s-ar 
fi calificat ta grupa de mijloc, 
locul 8 fiind maximul posibil 
la ora actuală. tn eoncluzle. 
• comportare NESATISFACA- 
TOARE. • Bănuim că expli
cația Insuccesului atinge și 
aspectul calităților jucători
lor selecționați, și pe cel al 
pregătirii... • Deși; repet, au 
fost aleși cel mal buni, consi
der că doar 4—5 sportivi (Pra
lea. Soica. Pentelescu. Constan
tin șL poate. Dascălu) ar face 
față cit de cit exigențelor. Fi
rește. și pregătirea, reflectată 
in rezultate, a prezentat lacu
ne. Unele datorate tehnicieni
lor, altele programului'sărac de

Aurelian BREBEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

Ce med dens, de mare an
gajament fizic și de ridicată 
factură tehnioo-tactică I Un 
joc demn, cu adevărat, de acest 
veritabil „cap de afiș" in pres
tigioasa Cupă a Campionilor 
Europei, o finală pentru turul 
U, cum pe bună dreptate apre
cia dneva orientîndu-se după 
impresionantele .cărți de vi
zită* cu care s-au prezentat la 
partidă campioanele României 
și Olandei.

A învins, așa cum de-acuma 
se știe. Steaua și victoria ei. 
mal puțin scontată tn tabăra 
oaspeților, a produs, nu încape 
îndoială, satisfacție în rîndurile 
iubitorilor fotbalului din tara 
noastră, prezenți la partidă sau 
aflat! în fata micilor ecrane. 
Cu toti însă au fost încercați, 
la sfîrsit. de regretul că tabela 
de scor n-a fost de loc în acord 
cu ceea ce se petrecuse, timp 
de 90 de minute, in cîmpul de 
joc. Și anume o netă superio
ritate a Stelei la toate capito- 

în Cupa Cupelor

PANATHINAIKOS - DINAMO 0-2
...după o repriză secundă de excepție
ATENA, 18 (prin telefon,_ de 

la trimisul nostru special). 
Aici, pe Stadionul Olimpic din 
capitala Greciei, în prezența 
unor înfocați suporteri ai lui 
Panathinaikos, în fața unui ad
versar tenace fi foarte ambi
țios, Dinamo București a reu
șit o victorie clară, în urma 
unui joc de excepție. Și dacă 
In prima repriză fotbaliștii 
pregătiți de antrenorii Mircea 
Lucescu fi Florin Cheran n-au 
reușit decît în cîteva rînduri 
să contracareze jocul la ofsaid 
al gazdelor. In a doua parte a 
meciului Dinamo s-a dezlănțuit 
pur fi almplu. Apărarea, In 
frunte cu Rednic, n-a lăsat nici 
o speranță rapizilor Saravakos 
si Samaras, mijlocașii au com
binat ingenios șl eficient, iar 
atacanțil au „șarjat* de nenu
mărate ori, rfnd pe centru.

să fie tot mai strins legat de 
procesul de tnvățămînt, de 
viața și odihna copiilor. Mari 
răspunderi In acest sens re
vin unităților sportive școlare, 

lată-ne, așadar, la un „ate
lier* unde se formează viitorii 
performeri. Discutăm eu direc
torul C.S.Ș. Arad, prof. Arca
dia Blîndu, aflat din 1958 ta 
fruntea acestui club, care se 
ocupă cu depistarea talentelor 
ți lansarea lor ta arena com- 
petițională. La lecțiile din ca
drul celor șapte secții (atle
tism, gimnastică, canotaj, înot, 
baschet, handbal și șah) răs
pund prezent 1130 do elevi, 
majoritatea testați încă de pe 
băncile grădiniței, cărora 32 
de cadre didactice le Îndrumă 
pașii pe drumul consacrării 
sportive. Ce este specific pen
tru munca profesorilor-antre- 
nori din clubul dumneavoastră? 
„Dincolo de profestonalitatea

Final In disputa juniorilor la dirt-track

PROMISIUNILE POT DEVENI CERTITUDINI I
Campionatul Republican in

dividual de dirt-track, rezer
vat juniorilor, ne-a oferit pri
lejul de a urmări la lucru 
(de-a lungul a 9 etape) tot ce 
are mai bun la ora actuală 
„schimbul de mîine" la acest 
sport al curajului șl îndemî- 
năriL Din capul loculuL tre
buie să spunem că „producția" 
antrenorilor este mai bună de- 
cît ta anii trecuți, cea mâi im
portantă competiție deschisă 
tinerilor piloți derulîndu-se, 
de data aceasta, fa formula 
clasică de 16 alergători (plus 
rezervele respective), tn 20 de 
manșe, concurența obținîn- 
du-și dreptul de participare ta 

lele, fapt care i-a permis să 
controleze „ostilitățile" da capo 
al fine, elnd Van Breukelen, 
portarul campioanei Europei, 
răsufla ușurat că eahipa Iul 
scăpase doar cu 1—0.

Mai trist, poate, pentru un 
fotbalist brazilian care iubește 
mingea ca nimeni altul pe glob 
ne apăruse, dintre toți jucătorii 
lui Guus Hiddinck, acest oelebru 
Romario. cel care, în condiți
ile forcingului din jumătatea 
lui P.S.V. Eindhoven, n-a putut 
atinge balonul de prea multe 
ori. într-adevăr. mai rar ne-a 
fost dat să vedem o mare echi
pă europeană, cum este P.S.V. 
Eindhoven, atit de constrînsă 
— din start — la un ioc pe 
propriile metereze. Cu fundașii 
avansați spre centrul terenului. 
Steaua si-a asigurat, de la în-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag 3-3)

cînd pe flancuri, prinzînd me
reu pe picior greșit defensiva 
echipei din Atena. Și golurile 
au venit în mod firesc, ca o 
consecință a evoluției deose
bite a tuturor jucătorilor dina- 
movlști, consfințind un succes 
logic, Dinamo făclnd un pas 
mare pentru calificarea In 
„primăvara europeană" a cu
pelor continentale interclu- 
buri. Dar, să derulăm princi
palele momente ale partidei.

Echipa noastră, s-a observat 
tacă de la începutul meciului, 
a fost foarte decisă să nu mai 
repete... expectativa de la Ti
rana. După un prim corner al 
formației din Atena (in min. 
2, Stelea a respins „peste* un

Constantin FIRANESCU

(Continuare In vag. a 4-a)

care ține de pregătirea temei
nică a tinerilor sportivi, la noi 
condițiile de selecție încep de 
la vîrsta grădiniței. Prin ur
mare, un profesor trebuie să 
facă un program suplimentar 
cu copii de la grădinițe sau 
din primele clase ale școlii. Ar 
putea să spună, gata, am ter
minat cele 8 ore de muncă, 
iau tramvaiul și plec acasă. 
Lucrurile nu stau așa, pentru 
că majoritatea cadrelor noas
tre didactice sînt tineri căro
ra le-am pus în față un ideal, 
IDEALUL PROFESIONAL AL 
ANTRENORULUI*. Ce-i reține 
ta sala de forță sau pe tere
nul de sport ? „Pasiunea șl 
conștiința misiunii lor. con
știent fiind că de rezultatele 
muncii depuse de el depinde

Troian IOANIȚESCU

(Continuare la pag. 2-3)

urma unor serioase teste, în 
cadrul cărora și-au îndeplinit 
haremurile impuse.

Ața cum se anticipa, pe foile 
de arbitraj au apărut, alături 
de cîteva elemente care tși 
probaseră calitățile in reuniu
nile sezonului trecut, o serie 
de nume noi, băieți dornici 
de afirmare, care au progresat 
văzind cu ochii de la o cursă 
la alta. Este vorba, îndeosebi, 
de reprezentanți! secțiilor C. Ș. 
Brăila, Voința Sibiu și Pe
trolul Ianca. ai căror tehni-

(Continuare In pag. 2.-S)



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
STEAUA ȘI-A ADJUDECAT TITLUL 
PE ECHIPE-JUNIORI LA HALTERE

• După patru zile de Întreceri, 
recent s-a încheiat Campionatul 
Republican pe echipe la haltere- 
juniori, desfășurat ta Municipiul 
Gheorghe Gheorghlu-Dej. In a- 
ceastă manșă (decisivă) titlul de 
campioană pe anul 1989 a revenit 

așa cum era șl de așteptat 
după prima etapă — echipei 
STEAUA BUCUREȘTI, CU un to
tal de 16 065 p. detașată autoritar 
de următoarele clasate: 2. Vago
nul Arad 12 871 p; 3. C.SJW. Cluj 
Napoca 12 442 p; 4. A.S. Clujeana 
12 393 p; 5. Rapid București 12 006 
p; 6. Strungul Arad 12 005 p. Din 
cele 12 echipe din Divizia A, au 
retrogradat ultimele două. O- 
limpia București șl Steagul Roșu 
Brașov șl au promovat primele 
două din „B“: A.S. Constructorul 
Tg. Mureș șl Electromotor Timi
șoara. De notat că ta eșalonul 
secund au luat startul 16 for
mații. Fiind o competiție pe e- 
chipe, în care s-a luptat mai 
mult pentru acumularea puncte
lor, rezultatele pe categorii nu 
s-au ridicat la valori deosebite. 
Marea surpriză a campionatului 
a eonstltult-d înfrîngerea Iul A. 
Czanka!

Iată clasamentele pe categorii 
(Indiferent de divizia din care au 
făcut parte): cat. 52 kg: 1. l. 
Mășineanu (Progresul Brăila) 
192,5 kg î. N. Marcu (Chlmpex 
Constanța) 185 kg, 2. N. Fodor 
(C.S.M. Cluj Napoca) 132,5 ke; 
cat. 56 kg: L T. Cihărean (Stea
ua) 240 kg, 2. A. Sîrbu (Clujea
na) 225 kg, 3. A. Jlgău (Vago
nul Arad) 215 kg; cat. 60 kg. 1. 
M. Gavănean (Olimpia Buc.) ISC 
kg, X C. Pința (Chlmpex) 220 
kg. 3. c. Poenaru (C.S. Onești) 
220 kg; cat. 67,5 kg: 1. B. Droesa 
(Constructorul Tg. Mureș) 287,5 
kg. 2. A. Czanka 285 kg, 3. P. 
Rus (A.S.A. Tg. Mureș) 265 kg; 
cat. 75 kg: 1. N. Nițu (Steaua) 
310 kg, 2. F. Popa (Vagonul 
Arad) 280 kg, 3. M. Chlfor 
(A.S.A. Tg. Mureș) 26® kg; cat.

Ieri, într-o restanță 
a Diviziei A de volei (f) 

ȘTIINȚA BACĂU - RAPID 
BUCUREȘTI 1-3 (-5, 11, 

-11, -13}
Conttad pentru etapa a 8-a, 

restanta din campionatul femi
nin al Diviziei A de votai din
tre proaspăta revenită In primul 
eșalon, Știința Bacău, si Rapid 
București, pretendentă declarată 
la podium a revenit, nu fără 
emoții, echipei mai experimen
tate. în trei dintre seturi, local
nicele sl-au surprins adversarele 
prin viteza de loc, precum sl 
prin unde combinații la fileu. 
Bucurestencde au clștlgat Insă, 
Pe merit, mal ales datorită plu
sului de talie (trioul Fidelia. Cri- 
San — Daniela Buhlea — Nicull- 
na Bujor) șl printr-o coordonare 
mal bună (Daniela Gîlcă). Arbi
tri : Ov. Pon si M. constantl- 
nescu.

82.5 kg: 1. V. David (AJSA. Tg. 
Mureș) 287,5 kg, 2. P. Vlad (Ra
pid Buc.) 235 kg, î. A. Timar 
(Clujeana) 282,5 kg: cat. M kg. 
1. I. Dragomlr (Steagul Roșu 
Brașov) 312,5 kg, 2. M. Trif (Ra
pid Buc.) 285 kg 2. N. Așteiean 
(Clujeana) 252,5 kg; eat, 108 kg; 
1. D. Filip (Steaua) 845 kg, 2. G. 
Stănlia (Electromotor Timișoara)
327.5 kg, 3. M. Popescu (Rapid 
Buc.) 285 kg. La categoriile cele 
mal mari (1’0 kg șl +110 kg) au 
participat doar doi concurențl, 
fapt ce dovedește că' aoestel li
mite de greutate 1 se acordă prea 
puțină importanță! Au clștlgat 
I. Nicula (Olimpia) cu 280 kg și, 
respectiv, V. Wiski (CJS.M. CluJ- 
Napooa) cu 300 kg.

ÎNTRECERI LA CULTURISM
Timp de două zile, ia Casa dt 

cultură a Municipiului Galați a-a 
desfășurat competiția republica
nă de culturism „Cupa Voința" 
cu participarea a peste 110 sportivi, reprezenttnd 30 de cluburi și 
asociații sportive din 20 de loca
lități. Cea mal disputată cate
gorie a fost cea de 82 kg la 
seniori, in cadrul căreia a-as 
confruntat trei campioni națio
nali. Cristian Mlhăllescu (Farip 
Constanța), Alexandru Costach» 
(Rapid București) șl Eugen Kan
tor (Tricolorul Arad). Locul In- 
tu șl Pa adjudecat cu destulă 
ușurință constănțeanul. Iar dis
puta pentru locul secund a dat 
cîștig de cauză iul Costache,

Iată câștigătorii: juniori miel; 
55 kg — P. Moja (CUPROM Baie 
Mare), 80 kg — L. PătruHu (A- 
vlcola Sibiu), 65 kg — C. Motoc 
(Exploatare Metrou București) 
70 kg - Gh. Mănica (Avicola 
Sibiu), peste 70 kg — c-tin Po- 
povici (Voința Pașcani), echipe 
— Avicola Sibiu; juniori mari: 
6S kg — E, Uliezai (Electromo
tor Timișoara, 70 kg — V. Ardei 
(Aurul Bala Mare), 75 kg — g. 
Dragomir (Liceul industrial Spd- 
ru Haret București), 80 kg — G. 
Anti (Etectromureș — Gloria 
Tîrgu Mureș), peste 80 kg — D 
Sfirlează (Rapid București), •• 
chipe — Vagonul Arad; seniori: 
70 kg — V. Ardei (Aurul Baia 
Mare), 76 kg — D. Floriei (C.F.R. 
Iași), 82 kg — Cr. Mihăilescu 
(Farul Constanța), 88 kg — FL 
Uceanu (Exploatare Metrou 
București), peste 88 kg — M. Tu
dor (Voința Galați), echipe — 
Exploatare Metrou București.

Următorul (și ultimul) concurs 
al anului, — contend pentru cir
cuitul competlțlonal național — 
va avea loc la Turda, in zilele 
de 11 șl 12 noiembrie.

ACASA, LA (ÎȘTIOATORII
• Elevii de la Școala nr. 186 din Capitală semnează o 
prezență activă în întrecerile sportive dedicate Marelui 

Forum al comuniștilor
Prezența noastră to mijlocul 

colectivului Scolii nr. 186 din 
Sectorul 1 al Capitalei »e da
torează to principal Andree! 
Diaconu. ambițioasa și talen
tata atletă care tovată aici 
(elevi to clasa a 8-a). cam- 
pioană republicani si laurea- 
ti a Daciadei. alt iei spus pri
ma pe tari intre sportivele de 
virsta ei. calificativ cucerii la 
Timișoara, in probele de aler
gări pe distante scurte și lun
gime. „Dacă aveți vreodată 
timp să venit! si la școala 
mea... Să Știți că șl la „186“ 
se face sport. Atletism, dar sl 
gimnastică, volei, fotbal, hand
bal si sah,„

O duminici sportivă dedi
cată Marelui Forum al comu-

sub îndrumarea profesoarei de 
educație fizică Aarafina Neagu 
si a cadrelor didactice care 
s-au aflat, in acea zi. de ser- 
vici. Ne-a fost aproape impo-

REPORTAJUL

tibil si răspundem solicitării 
tuturor concurentilor și echi
pelor. Am retinut. insă, am
biția cu care micii jucători de 
tenis de masă Comel-Glanl 
Dima dintr-a 6-a sau Adrian 
Odarean si Silviu Horea din- 
tr-a 7-a și-an disputat intiie- 
tatea, am aplaudat „bombele* 
peste plasa de volei ale Elenei

Extrem de greu a clștlgat Di
namo prima partidă a rundei 
duble, restante din etapa a V-a 
a Campionatului Național de po
lo, In fața tinerei echipe Rapid! 
A fost o„ intîlnire aprig disputa
tă șl echilibrată de la primul 
pînă la ultimul fluier al arbitru
lui, cu multe momente de sus
pans, ta care succesul formației 
campioane a fost asigurat ta re
priza a treia, atunci dnd dlna- 
moviștil și-au organizat mal b+ 
ne jocul, au manifestat mai mul
tă precizie In aruncările la poar
tă, mareînd de trei ori, față de 
nici un gol al rapidiștMor: Dl
NAMO — BAPID 7—6 (1—1, 2—3, 
S-0, 1-2).

Meciul a început surprinzător 
de echilibrat șl dlnamovlștll an 
Izbutit primul gol abia în. mln. 
2:45, prin B. ștefănescu. Șl, ta 
loc de desprinderea elevilor 
lui Dinu Popescu, am fost mar
torii punctului egalizator, reali
zat de Fărtălș (în mln. 4:31, pe 
contraatac, cînd portarul Dia
conii ieșise din poartă). în al 
doilea „sfert”, dinamoviștli au 
luat din nou conducerea (2—1, 
prin golul înscris de V. Șerban,

C.S.Ș. GHEORGHENI CONDUCE DUPĂ DOUĂ TURNEE 
------------------ _ JUN|ORj j

C.S.Ș. 2 Constructorul Galați î 
4—3 șl 8—0 cu Triumf.

Au fost sancționați eu 10 ml- 
. nute de penalizare pentru rea 

conduită jucătorii F. Spiridon 
(Galați), I. Csibi șl S. Eiekes 
(Miercurea Ciuc), iar cu pedeap
să de meci G. Albert (Miercurea 
Cluc).

Clasamentul după două turnee 
arată astfel: L C.S.Ș. Gheor- 
gheni 17 p, 2 C.S.ș. Miercurea 
Ciuc 18, 8. C.S.Ș, 2 Constructorul 
Galați 15.4. Triumf București 8, 
dar este susceptibil de modifi
cări. prin penalizarea echipelor 
care au continuat să folosească 
jucători care nu au trecut nor
mele de control.

• SAPTĂMÎNA VIITOARE, 
LA TIMIȘOARA, INTRA ÎN 

CONCURS SENIORII
Incepînd de miercuri și pînă 

duminică, la Timișoara, vor ti 
desemnați eamplonll naționali la 
seniori, fa competiția considerată 
drept cea mal importantă a anu
lui din calendarul Intern. Cu a- 
cest prilej vor lua startul aproa
pe 150 de sportivi din 30 de clu
buri și asociații, printre care și 
majoritatea campionilor mondi-' 
aii de juniori și seniori, record
mani ai țârii. Miercuri vor Intra 
pe podiumul de concurs sportivii 
de la categoria 52 kg; joi, cel 
de la categoriile 56 kg și 60 kg; 
vineri — 67,5 kg șl 75 kg; stm- 
bătă (eventual și duminică — ta 
funcție de cei Înscriși) la cele
lalte categorii: 32,5 kg, 96 kg. 100 
kg, 110 kg șl +110 kg.

ieri, ia polo, DINAMO A ÎNTRECUT GREU PE RAPID I
fa mln. 8:02), după care la ciz
ma jocului s-au instalat devii 
Iul Cornel Busu. A egalat Băr- 
bulescu (mln. 9:59), a luat con
ducerea prin 1. Dlngu (3—2, mln. 
11:23). Dlnamovlștll au egalat ta 
mln. 11:55 — Hagiu, din lovitu
ră de la 4 m, dar rapidlștll (cu 
portarul B, Crețu sigur in in
tervenții) au terminat în avantaj 
prima jumătate a timpului de 
joc, prin golul iul Lupescu (mln. 
12:40). Din acest moment, au ur
mat șapte minute de joc bun al 
podolștllor din șos. Ștefan cel 
Mare, care au Înscris de trei ori 
prin Hagiu. (toate — lovituri de 
ia 4 m). in final, totuși, a lip
sit extrem de puțin ca echipa 
din Ciulești să egaleze, ei ratlnd. 
ta ultimele secunde, afin supe
rioritate numerică. Au înscris: 
Hagiu 4, Băducanu, Ștefănescu, 
Șerban (D), respectiv. Fărtălș 2, 
Abrli, Bărbulescu, Lupescu. Din- 
gu. Arbitri: A. Soos (Tg, Mureș) 
și C. Barabancea (București).

Al doilea meci, azi, ora 11, tot 
în Bazinul Dtaamo.

niștilor de cei peste 700 de 
elevi ri eleve care invată la 
Școala nr. 186 ne-a oferit, real
mente, prilejul de a constata 
că Andreea Diaconu nu exa
gerase cu nimic. Nerăbdători, 
țeci si zeci de copii din toate 
clasele, din ciclul primar si 
gimnazial, așteptau — cu mult 
timp înainte — startul in sui
ta de întreceri initiate de or
ganizația de pionieri a scolii.

Brad dintr-a 8-a (totodată una 
din elevele de frunte ale sco
lii). l-am felicitat pe fotbalistul 
George Ionescu pentru fentele 
sale spectaculoase. Am aflat 
că George, cu ani in urmă, a 
suferit de hepatită, dar a de
pășit repede faza critică a 
bolii datorită — cum remarcă 
medicii — orelor de educație 
fizică fi de sport practicate 
mai inainte. Apropo de .cazul

z

E. TEIRĂU, ooresp.
Mihai TRANCA

FINAL LA DIRT-TRACK

LA HOCHEI
Patinoarul din Gheorgheni a 

găzduit Întrecerile celui de si 
doilea turneu dublu din Cam
pionatul Republican al juniori
lor I la hochei cu participarea e- 
chipelor C.S.Ș. Gheorgheni, 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc, C.S.ș. 2 
Constructorul Galați țl Triumf 
București,

S-au Înregistrat următoarele 
rezultate :

C.S.Ș. 
1—0 cu 
Triumf, 
Cluc ;

C.S.Ș.
8—3 CU 
Galați ;

GHEORGHENI: 6—t Și 
Galați, 16—2 șl 12—4 cu 
4—9 șl 9—3 cu Miercurea

Miercurea Ciur: 13—2 »1
Triumf, 7—7 șl 2—6 CU

„Cupa Voința* tai ciclocros
DEȚINĂTORUL TITLULUI, ÎNVINS IN CURSA DE DEBUT

• Azi - „Cupa Olimpia", duminică - „Cupa STIROM", ur- 
motoarele concursuri în această disciplină

O dată eu' terminarea celei de 
a 27-a ediții a Turului etellst al 
României, s-a încheiat calenda
rul competlțlonal intern ta 
cursele pe șosea. De acum, toam
na fiind intrată pe deplin în 
drepturi, este vremea curselor de 
ciclocros. Debutul in acest gen 
de Întreceri pe teren variat a 
fost făcut de competiția organi
zată de clubul Voința din Bucu
rești. Pe un traseu, devenit de 
acum tradițional, în parcul I.O.R. 
din Capitală, s-a desfășurat pri
ma competiție a actualului sezon. 
Concurenții au avut de parcurs, 
în funcție de categorie, un tra
seu ușor vălurit. de dificultate 
medie, In lungime de 2,8 km, 
care a fost parcurs de mai multe 
ori. Condițiile de concurs au fost 
bune, vremea frumoasă, iar te
renul ușor înmuiat de ploile că
zute In ajun. La startul tuturor 
categoriilor s-au aliniat peste 120

de cicliști, dar cea mal frumoa
să dispută au oferlt-o seniorii, 
dispută încheiată cu tafrlngerea 
campionului pe anul trecut ta 
această disciplină, Valentin Bu- 
durol. Iată rezultatele tehnice: 
începători: 1. M. Luminare
(STIROM) 0:42, 2. D. Negoescu, 
3. M. Lslai (ambii C.S.Ș. 1 Buc.); 
juniori mid: 1. D. Călin (Voin
ța) 17:57, 2. D. Oprea (STIROM), 
3. M. Lavrente (C.S.Ș. 1); juniori 
mari: 1. D. Vracin (Olimpia) 
20:17, 2. G. Iordănescu (Voința). 
3. D. Nedelcu (C.S.Ș. 1); seniori: 
1. Nicolae Pătrașcu (Voința) 
36:56, 2. Val. Buduroi (Steaua). 
3. C. Dumitrescu (I.M.G.B.).
• Următoarele concursuri au 

loc, tot pe traseul din parcul 
I.O.R., azi — incepînd de la ore
le 15 — „Cupa OLIMPIA", și du
minică — primul start la ora 9 
— „CUPA STIROM". (HJ5.).

ANUNȚ
l.D.M.S. București informează publicul interesat că auto

turismele Dacia 500 se livrează la prezentare prin toate 
magazinele auto I.D.M.S. din țară, în funcție de stocul 
de autoturisme și capacitatea > zilnică de livrare a fiecărui 
magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele 
care au banii depuși la C.E.C. în cont pentru autotu
rism, astfel

— Autoturisme Oltclt, pînă la 31 martie 1989.
— Autoturisme Dacia 1410 Sport, pînă la 31 martie 1988.

(Urmare din pap. I)

eienl au pornit cu hotărîre la 
depistarea și formarea viitori
lor performeri. Așa cum se 
anticipa, disputele au fost însă 
dominate copios de Petre 
Giurgiu (I.P.A. Sibiu), elevul 
apreciatului antrenor Nicolae 
Rîureanu, impunîndu-se aten- 

' ției aproape la fiecare concurs, 
printr-un plus de tehnică In 
luarea startului ți a turnan
telor. Sibianul a terminat 
campionatul în postură de în
vingător merituos, cu un avans 
de 20 de puncte. Dacă lupta 
pentru invidiatul titlu a fost 
tranșată înaintea actului final, 
în schimb la celelalte două 
locuri de pe podium au candidat 
mai _ mulți juniori de forțe 
sensibil egale pînă ia ultima 
„rundă", care a dat cîștig de 
cauză brăilenilor Fănică Popa 
și Marian Ganea, aceștia 
readucînd în prim-plan, după 
mai mulți ani de căutări, tra
diționalul centru de moto din 
orașul de pe malul Dunării.

CLASAMENTE : ultima eta
pă (a 9-a) — L F. Popa (C. S. 
Brăila) 15 p, Z M. Smeu (Pe
trolul Ianca) 14 p, X P. Giur
giu (I.P.A. Sibiu) 13 p, 4. C. 
Gavrilă (Petrolul) 12 p, 5. G. 
Munteanu (C. Ș. Brăila) 11 p, 
6. M. Cojocaru (Metalul Buc.) 
10 p ; general — 1. P. GIURGIU 
118 p (campion republican), 2. 
F. Popa 98 p, 3. M. Ganea 
(C. S. Brăila) 84 p, 4. M. Smeu 
(Petrolul) 82 p, 5. C. Gavrilă 
74 p, 6. I. Armig (Voința Si
biu) 63 p, 7. I. Buglea (Pe
trolul) 61 p, 8. M. 
(Voința) 60 p.

Impresia favorabilă 
majoritatea tinerilor
optimismul privind viitorul 
se bazează pe argumentul 
biectiv al unei selecții bune și 
deci nu putem să sperăm decît 
că, supuși în continuare unei 
atente pregătiri, promisiunile 
vor deveni certitudini.

Cojocaru

lăsată 
plloțl

de 

lor

Traian 1OANIȚESCU

e HANDBAL O o rapidă o- 
chlre asupra ultimelor rezultate 
din cele opt serii — așadar, e- 
tapele VI șl vn — evidențiază 
din nou faptul că jocurile ta de
plasare constituie un... hop greu 
de trecut pentru formațiile vizi
tatoare, Exemple? Din cele 64 de 
partide desfășurate, doar 10 la 
sută s-au încheiat ta favoarea 
echipelor oaspete: Utilajul Basa- 
rabi — Petrolul Teleajen 26—30, 
Constructorul Arad — Comerțul 
Sînnicolau Mare 23—24 (la mas
culin), Precizia Vaslui — Oțelul 
Galați 31—32, ,U« Farmec Cluj- 
Napoca — AEM Timișoara 21—23, 
Trainica Pucioasa — Confecția 
București 24—27, Nltramonia Fă
găraș — CSM Sibiu 16—17 (la fe
minin), • Dar șl meciurile în
cheiate la egalitate sînt o... pro
blemă, de această situație be
neficiind numai Calculatorul 
URUC care, după ce conducea 
la pauză cu 5 goluri, a terminat 
nedecls (23—23) cu IMP, la SI, 
Gheorghe, șl Filatura Focșani, 
aceasta reușind, totr-o partidă 
aprigă, disputată „afară", pe e 
vreme nefavorabilă, un prețios 
U—11 la Constanta, cu Victoria.
• Spectaculoase diferențe de
goluri s-au înregistrat In țrei 
partide, gazdele lulndu-și, evi
dent, „partea leului": Dorobanțj) 
Ploiești — Sportul Muncitoresc 
Caracal 28—17 (B, feminin), Me
talul Lugoj — Utilajul știința 
Petroșani 32—13 (C, masculin),
CSM Sf. Gheorghe — Voința O- 
dorheî 32—16 (C, feminin) • La 
polul opus, cîteva Intfiniri În
cheiate la numai un gol diferen
ță: IOB Balș — steaua U Mecos 
(21—20), Constructorul Arad — 
Metalul Lugoj (23—22), Moldosln 
Vaslui — CSU Rapid Galați (24— 
23), IMU Bacău — Relonul Săvi- 
nești (27—26) ta seriile băiețUra 
șl Voința Bm, VÎIcea — Electro 
Pitești (23—22), Metalul Plopeni 
— Trainica Pucioasa (22—21) — 
ta fete. • In rest, rezultate nor
male, dar unele dintre ele avlnd 
semnificații aparte. • Invinglnd 
cu 25—21 pe Electromureș Tg. 
Mureș, brașovencele de ta Car- 
patex CSU șl-au trecut ta pal
mares prima victorie ta acest 
Început de campionat (seria C).
• Intruclt lidera seriei femini
ne A, Olimpia Slobozia, a fost 
Întrecută la Galați de Otelul 
<28—23), iar ta Buhuși Textila 
a clștlgat In fața Preciziei Vaslui 
(33—26), podiumul actual le are 
In frunte pe textlllste. • Cele 
două pretendente la supremație 
ta seria feminină B — Dorooan- 
țul Ploiești (neînvinsă pînă ta 
etapa a Vl-a) șl Confecția Bucu
rești (cu un singur med pier
dut) — s-au tatîlnit ta Capitală. 
Derbyul fiind dștigat de bucu- 
reștence (22—15), acestea au tre
cut (la egalitate <Se puncte, <tar 
cu golaveraj superior) pe primul 
loc. • In seriile feminina C și 
D, CSM Sibiu, respectiv AEM 
Timișoara ișl mențin postura 
de lider șl după etapa a vn-a; 
slblenpele datorită menționatei
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victorii ta deplasare, tlmlșoren- 
cete ta urma succesului de-acasă 
(28—22) cu IFA Satu Mare. • La 
masculin, ultimele vicioril au 
stabilit și actualii lideri. In se
ria A. IMU Bacău (27—26 cu Re
lonul), In B, Arctic Găești (29—22 
cu Calculatorul), în C, Comerțul 
Sînnicolau Mare (24—23, ta de
plasare. cu Constructorul Arad), 
In D, Mecanica Oradea (34—22 
cu FI. Roșie Sighișoara).

• RUGBY • In seria I. lide
ra, formația C.F.R. Brașov lși 
atestă competitivitatea și ta de
plasare, lmpunindu-se (șl) la Ol
tenița, eu 20—12. Șl principala 
urmăritoare, I.O.B. Balș, după 
un categoric 38—0 cu S.N.O., pe 
teren propriu, s-a impus ta A- 
lexandria: 7—0 cu Rulmentul. 
Alte rezultate: Aeronautica — E- 
lectroputere Craiova S6--12, Rul
mentul — Textila Pucioasa 26—9, 
Chimia Tr. Măgurele — Aeronau
tica 13—17, Grivita Roșie n — 
Chimia 62—9. Seria a doua sus
cită interes mai ales datorită 
„duelului" dintre Constructorul 
Feroviar București (62—0 cu Ști
ința ccsitce) șl c.fji. con
stanța (59—3 la Medgidia, 3i—9 
cu I.O.R.). Un scor mare reali
zat și de echipa I.O.R.: 42—0 cu 
Slderurglstul Călărași, prezența 
mai nouă în campionat, care a 
reușit totuși să Învingă pe Chi
mia Năvodari, cu 13—6. I.T.C 
Constanța a întrecut eu 10—o pe 
Pescărușul Tulcea, care a cedat 
și ta fața formației Știința 
(#—12). în seria a treia, Chimia 
Brăila a tranșat de partea sa 
prima „ediție" a derbyulul. 8-4 
cu ASA Constructorul Ploiești, 
fiecare fruntașă obțlnlnd ta rest 
victorii clare (29—3 în deplasare 
cu Laminorul Focșani, respectiv 
76—3 cu U.RA. Tecuci). CFR Ga
lați — Abrom Bîrlad 11—3, Ra
pid Buzău — Progresul Brăila 
11—8, Progresul — Laminorul 
20—6. Și seria a patra șl-a con
sumat meciuri importante: Car- 
pațl Mlrșa — „U“ Cluj-Napoea 
12 6, „U" — Minerul Luponi
18—12. Alte rezultate: Utilajul
Petroșani — Transp. Tîrgu Mureș 
18—0, Minerul — Rapid M. Ciuc 
26—0. Rapid — Utilajul 9—7.

Cornel CRISTACHE3CU

• VOLEI ©După 3 etape ta 
campionatele diviziei secunde se 
întrevăd deja cîteva dintre echi
pele decise să susțină cu ambiție 
șl cu toate forțele cursa spre 
promovare ta „A", In seria I fe
minină se pare că vom asista la 
un pasionant duel intre Olteit 
Craiova șl Braiconf Brăila, In 
timp ce ta seria a n-a Maratcx 
Baia Mare va avea de înfruntat 
o altă ex-dlvlzlonară A, pe 
GIGCL Brașov. In campionatul 
masculin, Electra București (sin
gura neînvinsă ta seria I) duce 
trena in fața unul- grup de I 
urmăritoare, temîndu-se mal ales 
de gălățeni. In seria a n-a, „du
elul" va fi dur și lung intre ASA 
Electromureș Tg. Mureș șl „Pali"
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(concret — 
oni revubli- 

asoclată de 
ructuoasă. la 
li „Cîntarea 
acolo unde, 

ctivul scolii 
jitii de frun- 

locuri I. 3 
•untasă intre 
■ 'int ale 

ei. Scoa- 
sa-si menti- _ 
jozitie si in' 
r^-l comun, 

rofesorl- 
„„ inteleae. 
pre bucuria
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FRUMOASELE DUMINICI SPORTIVE
Pentru Iubitorul de sport, 

știut lucru, duminicile repre
zintă un moment de virf, aș
teptat cu adolesoentlnă ne
răbdare, Indiferent <Je 
virsta celui ce se șl visează 
ta tribună Încă de... miercuri 
«au Joi. Dacă, cumva, pro
gramul competițlonal esta 
bogat, variat, oferind Între
ceri la mai multe discipline 
— eu atît mai bine! Ca să nu mai vorbim de cazul ta care 
disputele se încheie cu suc
cese tn lanț ale formațiilor 
gazdă...

O vorbă Înțeleaptă 
Insă că eeea ee e mult strică. Iar zi
cala se poate apli
ca foarte bine si în dreptul trecutei du
minici sportive clu
jene. Startul la Sala 
rilor l-au dat ' 1 “
»T‘“ “ jucătoarelor de la Electromo
tor Timișoara. Meci frumos, 
viu aplaudat, chiar dacă oas
petele s-au Impus priif expe
riența superioară. Foarte, 
sportiv, primii care le-aa ft- . 
licitat pe fete fiind chiar 
handbaliștli de la „U“, care 
intrau la încălzire, pentru 
meciul lor cu A.S.A. Electro- 
mureș Tlrgu Mureș. Ce păcat 
că la aceeași oră. începea și 
partida de fotbal dintre di
vizionarele B Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca șl Gloria Reșița! 
O parte din spectatori s-au 
ridicat șl au pornit-o iute-lu- 
te spre stadion, alții au ră
mas în sală. Probabil că și 
unii, șt alții aveau inima în
doită... Au intrat apoi pe par
chetul sălii baschetbaliștil. 
care susțineau un meci impor
tant cu Balanța CSU Sibiu. 
Dispută îndîrjită, spectacu
loasă, cu cîțiva tineri de

«usținc

talent ta „rolurile principale", 
Dar prin minutul X al me
ciului, de Îndată ce lucrurile 
au Început să se clarifice, sa
la s-a golit văzlnd cu ochii. 
Nu atît din cauza scorului, care devenise net favorabil 
clujenilar. cît datorită.„ cea
surilor: nu mal era mult șl 
urma să taoeapă „numărul" 
vedetă al zilei, Întâlnirea de 
fotbal dintre divizionarele A 
„V" Cluj-Napoca șl Victoria 
București. MRlțl spectatori 
preferind să renunțe la fina
lul baschetballstlc pentru 
Joc cit ..........................
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în Cupa
Campionilor

Europeni

sportu-
___  _ .... .. . handbalistele,
,U“-Farmec primind replica

____._ _______  un 
mal bun In tribuna 

fotbalului. Masa de 
ptrinz nu mal conta 
— un sandvici, un 

rezolvau to-

z

foarte bine 
avem asemenea du- 

pline — ne spu- 
Mltial Pop. munci ■ 
CUG «ta localitate — 

dacă In atare situații
nea 
tor la 
chiar ____ _________
slntem angajați in veritabile 
curse contracronometru de la 
o bază sportivă la alta. Nu-I 
nimic, facem și noi sport! 
Dar In alte duminici se ta- 
tîmplă să nu avem progra
mate In municipiul nostro 
nici un fel de competiții 
sportive. Ceea ee e destul de 
neplăcut, mal ales in acele 
zile in care nu Joacă acasă 
nici echipa de fotbal. Nu 
ș-ar putea, mă întreb, să 
existe o mal bună corelare 
intre calendarul competlțio- 
nal al diferitelor federații, 
urmărlndu-se ® mal bună 
„nivelare* ■ volumului de 
competiții ta diferitele mu
nicipii și orașe din țară?"

Intr-adevăr, mi s-ar putea?

Sorin SATMARi
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CiND ȘCOALA ESTE O FAMILIEI
(Urmare din vag. I)

STEAUA
(Urmare din vag l)

P.S.V. EINDHOVEN 1-0 (1-0)

ceput. .blocul functional" care 
să-i permită o judicioasă și 
continuă conlucrare a jucători
lor din toate liniile. Iovan. In

in tribune când, la reluare. Lă
cătuș. care primise Îngrijiri 

din partea medicului. îsi va 
face reapariția alături de cole
gii lui de echipă, cu care. Îm
preună. vo- furniza o repriză 
si mai bună decit precedenta.

Linia de var depășită ! Lăcătuș, 
datoria.

rîu ST AM A

le etapelor n et roda va P.
Constanța 

3uc. — Corner- 
Braiconf — 

I, Metal 13 
Ploiești 3—1, 

Oltcit 0—3, 
Buc. — Elec- 

Chlmpex — 
jmerțul Brai- 
lea — Petro- 
sportul 3—0, 

îx 3—1, con-
•>; GIGCL 

! -0, „Poli"
„ ., C.P.B.

ii 3—2, Meta-
. TOplitana 

>c — Mara- 
ătara - 

k Olimpia 
tana — „U" 
Metalotehnica 
B. 2—3; Mas- 
ștl — SARO 
!O Ploiești — 
Delta Tulcea 

1—3, Nlcolina 
1—2, ASA Bu- 
stanța 3—2,
talul Rm.V. 
V — XATSA 
3—«, CSU — 

Nlcolina 3—8, 
ia 2—3, SARO 
ul Hd. — Sll- 
lureș — Vio- 
Alnaur n B 
>raș Dr. P 
laransebes —

2—3, voința 
Oradea 3—1, 

ic. — Balne- 
Ineara — Me- 
Blectromagne- 

Volnța 3—0, 
2. Victoria — 
anla — Elec-

ea sprijinul 
jtri voluntari.

atragerea unui număr cit mai 
mare de elevi pe terenul de 
sport și evoluția tinerilor per
formeri. Pe stadion este locul 
tânărului, locul unde se nasc 
pasiunile și ambițiile, marile 
performanțe. Sala sau terenul 
de sport e o școală a educa
ției, in care elevul Învață să 
nu dea înapoi de la greu, să 
nu aștepte nimic de-a gata, e 
locul unde totul se probează 
prin fapte". Pasiunea este do- 
bîndită o dată cu certificatul 
de naștere, sau trebuie la rîn- 
dul ei deprinsă ? „După păre
rea mea, pasiunea se cultivă. 
Bunăoară, la construcția sălii 
noastre de jocuri, 
neapărat să dăm o 
ajutor meseriașilor 
Cum elevii nu mai

trebuia 
mină de 
calificați. 

____ ____ _____ făcuseră 
niciodată așa ceva, ne-ain gindit 
că nu le va prinde rău o ex
periență în plus. Dînd copiilor 
posibilitatea de a-și pune în 
valoare spiritul gospodăresc și 
aptitudinile pentru îndeletni
ciri practice, am constatat că 
mul ți dintre ei s-au angajat 
să facă un lucru inedit cu 
răspundere și ambiție. Și ac- 
ționînd cu însuflețire, munca 
patriotică depusă de ei a fost 
evaluată la zeci de mii lei e- 
conomie. Un alt exemplu : 
muiți dintre sportivii clubului, 
dornici de a-și îmbogăți baga
jul de cunoștințe, au transfe
rat ambiția cu care abordează 
întrecerile din săli ți de pe 
stadioane în băncile de cursuri, 
devenind fruntași la învățătu
ră. In sfirșit, inoculîndu-le 
dragostea pentru sport, pentru 
muncă, elevii noștri trudesc 
zilnic, atât la școală, cît și la 
antrenament, fiind copii care 
se— Joacă de-a oamenii mari. 
Sună puțin didactic, dar ele
vii nu pleacă de ta o ședință 
de pregătire așa cum au venit. 
Ei se gîndesc Ia exercițiul vi
itor, Ta ce fac adversarii, pen
tru că astăzi trăim Intr-o la
me unde cei care au escaladat 
Everestul s-au înmulțit și fie
care dorește mai mult. Prin 
urmare, tânărul sportiv nu este

un instrument de manevră, 
care exprimă doar un concept, 
o idee programată de antre
nor, ei este un creator, per
formanța sa rămînînd, prin 
comparație, un tablou, o 
sculptură «au un manuscris li
terar redactat eu pasiune". E 
greu să țtil ce se ascunde în 
sufletul unui viitor performer? 
„Dacă nu am intrat In zona 
gînd urilor cale intime, n-am 
făcut nimic. A fl profesor-an- 
trenor, înseamnă a trăi per
manent stările de veghe și de 
tensiune ale concursului, asu- 
mîndu-ți o condiție de respon
sabilitate în deplină cunoștință 
de cauză". Și care este pro
ducția șlefuitorilor de talen
te ? Jn acest an am obținut 
cea mai bună recoltă : trei 
medalii de aur, patru de ar
gint, trei de bronz, cucerite la 
C.E. de juniori, balcaniade sau 
în concursurile «Prietenia" și 
34 de campioni republicani de 
juniori 
baschet, 
Credem 
vorbesc 
părinții în creșterea performe
rilor ? „Familiile tinerilor 
sportivi _ 2 r__2__
contribuție la eficiența muncii 
profesorilor. Performanțele co-

și copii la atletism, 
gimnastică șl înot, 
că cifrele menționate 

de Ia sine". Ce rol au

aduc o importantă
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piilor Inr îi preocupă in mod I 
deosebit pe loan Clape, Vlad. |
Lancea, Aurel Cliclvan, Andrei 
Zetoka, Cristian Stertl, Ghcor- 
ghe Draica, loan Lasco, Gheor- 
ghe Vidu, Stefan Szabo, Ioan 
Leric șl pe alți părinți care 
înțeleg sK colaboreze cît mai 
strîns eu școala și clubul 
sportiv".

Iată Wei care privesc deo
potrivă cadrele didactice și 
familiile elevilor sportivi, eu 
implicații egale In procesul de 
modelare a viitorilor perfor
meri, In formarea omului nou.

I
I
I
I

deosebi el. a rezolvat cu calm 
si precizie, la o distantă apre
ciabilă de poarta lui Lung, an- 
ticipînd perfect la fiecare 
incursiune adversă, pășind apoi 
cu oportunitate la echipierul 
cel mai bine plasat. El, căpita
nul echipei, ca si Bumbescu, 
umbra lui Romario. au asigurat, 
se poate spune asa. liniștea în
tregului ansamblu stelist care, 
pe măsură ce timpul trecea, 
construia tot mai derutant pen
tru o defensivă alcătuită (ca 
șl restul echipei) numai din 
reputat! jucători international^ 
Hărțuită în tot primul „sfert" 
al partidei. PJS.V. Eindhoven 
a rămas fără replică la primul 
corner, executat de pe partea 
stingă: L Dumitrescu a primit 
mingea undeva în apropierea 
liniei de fund, a șutat cu efect 
spre poarta Iui Van Breukelen, 
de unde acesta, surprins, a res
pins în față la LĂCĂTUȘ, care, 
din careul mic, a introdus balonul 
în plasă: 1—0, în min. 16. Un gol 
care i-a dat parcă noi aripi lui Lăcătuș. - - - - -
tot mai des de ai lui sl oprit 
nu o dată de Heintze prin In
tervenții neregulamentare. Apoi, 
în plină dominare a Stelei, o 
inexactitate petrecută. în min. 
25 pe partea stingă a apărării 
imediate. înlesnește fotbaliști
lor olandezi un atac cu superi
oritate numerică, compromis de 
pasa pripită a lui Povlsen. 
Două minute mai târziu. D. Pe
trescu. urcat în atac pe flan
cul lui. „saltă" mingea 
Hagi, care, de la 10—12 
țin lateral dreapta, va 
alături. în min. 31, la 
fixă, Rotariu sutează în 
plasat doar la circa 6 _ _____
privirile îngăduitoare (nu pentru 
prima oară) ale Iul Bo Karlsson. 
„Contrele" formației oaspete 
sînt pe dt de rare, pe atît de 
periculoase și în min. 39 Po
vlsen reia „peste" de la fl—7m. 
tn min. 44, emoțiile se mută 
la poarta cealaltă, irezlstâbiila 
cursă a lui Lăcătuș fiind oprită, 
la 17 m. lateral dreapta, de 
placajul disperat el Iul Van 
Breukelen, sancționat cu un 
cartonaș galben.

Va fl o explozie de bucurie

absent din imagine, ti-a făcut 
Foto: Eduard ENEA

Intr-un singur minut (47), de
fensiva lui PE.V. Eindhoven 
scapă cu două cornere. iar un 
singur minut mai târziu este 
străpunsă în zona centrală : la 
o minge lungă, Lăcătuș, infil
trat cu abilitate, trimite cu căl
câiul lui Balint. care, de la 3—4 
m. in poziție excelentă, sutează 
eu sete... peste transversală. Un 
gol. atunci. în min. 48, la a- 
ceastă mare ocazie, ar fi zdirun- 
cinat-o. credem, pe ambițioasa 
Eindhoven. Steaua nu-si pierde 
cumpătul, atacă tn valuri si. 
în min. 60, va fi rindul lui I. 
Dumitrescu să risipească o 
mare ocazie, el plasînd balonul, 
din coltul drept al careului mic.

peste poarta lui Văii Breuke
len, după ce îi „executase" 
scurt pe Povlsen (venit mereu 
in sprijinul apărării imediate) 
Și pe rutinatul Gerets. Si o- 
fensiva Stelei continuă... în min. 
64 Hagi „croșetează" în careu 
pe partea dreaptă, pătrunde i- 
rezistibil, Heintze ii agată de 
la spate, piciorul de sprijin, 
sub ochii aceluiași Bo Karlsson 
care lasă jocul să curgă, 
naity clar, refuzat.

Neîntrerupta „luptă" cu 
muiți adversari (jucătorii 
P.S.V. Eindheven. terenul 
venit din ce în ce mai greu, 
și, nu în ultimul rînd, ar
bitrul) este răsplătită cu aplau
ze de „tribunele" pline care aș
teaptă cu sufletul la gură măcar 
încă un gol. Golul care să a- 
ducă partida mai aproane de a- 
devăr. Minutele se scurg însă 
fără oa majorarea scorului să 
se producă. Nedrept deznodă- 
mîntul acesta (mărturiseau în 
mod sportiv confrații olandezi) 
înregistrat în prima manșă 
Steaua — P.S.V. Eindhoven. 
„Nu ne amintim, afirmau ei, să 
fi văzut-o vreodată pe formația 
noastră campioană atît de co
pios dominată, atît de supusă 
la grele încercări". Aprecieri la 
care, s-o mai spunem o dată, 
subscriem si care îi îndeamnă 
pe ai noștri să repete, la 1 
noiembrie, frumoasa si aplau
data prestație.

Arbitrul Bo Karlsson a con
dus incorect formațiile :

STEAUA: Lung — D. PE
TRESCU, BUMBESCU, IOVAN, 
UNGUREANU — MUJNAI, 
ROTARIU, HAGI, I. Dumitres
cu — LĂCĂTUȘ, Balint (min. 
58 Grigoras).

P.S.V. EINDHOVEN : VAN 
BREUKELEN — GERETS, NI
ELSEN, ROOT, Heintze — El- 
lerman (min. 4C Linskens), Van 
Aerle. Lerby — Romario (min. 
78 Gilhaus), Kisft, POVLSEN

Pe-

mai 
lui 
de-

căutat, de-aci-nainte,

pentru 
m. pu- 
trimlte 
o fază 
„zidul" 
m. sub

întrecerea celor 192 de echipe

POPAS ÎN DIVIZIA C

0 nouă verificare a reprezentativei Pe stadionul din „Regie

de Juniori D.E.F.A. 'SO

ROMÂNIA - ISRAEL
Astăzi, la Brașov, reprezen

tativa noastră de juniori 
U.E.1'.A. '90, care pregătește 
meciul cu Austria (Sibiu, 1 no
iembrie) din preliminariile 
CE., va susține o nouă par
tidă de verificare, de data a- 
ceasta parteneră de Întrecere 
fiind echipa Israelului. Oaspe
ții noștri și-au început turneul, 
evoluînd marți la Sinaia, unde 
au lăsat o bună impresie după 
un 3—1 cu Montana din loca
litate, fruntașa seriei a 8-a a 
Diviziei C.

MTCIIil «ISI«|S »l UU/IA I
SPORTvl STWOElVffSC
UNIVERSITATEA tIUIIVA
lubitorii fotbalului din Capi

tală vor avea prilejul să ur
mărească, astăzi, o atractivă 
partidă de Divizia A. Este vor
ba de întîlnirea Sportul Stu
dențesc —■ Universitatea Cra
iova- (restanță din etapa a 6-a) 
care va începe de la ora 15 
pe stadionul din .Regie*. Par
tida va fi condusă de un trio 
de arbitri, avîndu-1 la centru 
pe Fl. Popescu (Ploiești), aju
tat la linie de Cr. Te’odorescu 
(Buzău) ți ÎS. Nicolau (Bacău).

Subiecte de actualitate

CIRCUITUL PROMOVĂRII TALENTELOR

OE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Ti AS.? LA 
JNOEXPRES 
TE 1989: Ex- 
9 27 10 38;
20 13 8 45 3 

e cîștiguri: 
e 66.848 lei, 
a 1.
SO octombrie 
de obicei o 
TO. astfel că 
-mbrle este 

participarea 
avorlte. Nu 
te variante 
imnă șl mal 
glparticipants 
: șansele la 
«ort lnter- 
I, 18 octom- 
i de desfășu- 
tinor partide 

ipene, rezul- 
respectlv voi 
rlca de sne-

clalltate din ziarul Sportul de 
mline, 20 octombrie. In ceea ce 
privește omologarea câștigurilor 
la concursul menționat, aceasta 
va fl făcută vineri, 20 octombrie 
astfel că rezultatele vor Ii dace 
publicității sîmbătă, în ziarul 
SPORTUL, precum și Ia radio 
pe programul I, la ora 3,35, o 
dată cu numerele tragerii LOTO 
de vineri, 20 octombrie.
• De curînd, amatorii celui 

mal popular sistem — LOZUL 
IN PLIC — au fost plăcut sur
prinși să constate că la agențiile 
obișnuite și vînzătorll voianU din 
rețeaua Loto-Pronosport au a- 
păriit primele lozuri din seria 
specială a „LOZULUI TOAM
NEI", cu cîștiguri suplimentare 
preluate din fondul special al 
sistemului. De reținut că. pe lin
gă rfștigurile obișnuite (autotu
risme și bani), se atribuie sl 
TELEVIZOARE COLOR iar dș- 
tlgurlle In numerar sînt substan
țial sporite.

Campionatul Diviziei C « ajuns 
la jumătatea turului (etapa a 
t-a), ceea ce prilejuiește unele 
aprecieri asupra acestei întreceri 
la care participă 192 de echipe.
• După opt etape, nici o for

mație nu a reușit Să acumuleze 
maximum de puncte. Doar două 
dintre echipele fruntașe au 15 
puncte, Gloria CT.B. Galați șl 
fosta divizionară B Electropute- 
re Craiova. „Remizele" le-au ob
ținut, firește. In deplasare, Glo
ria la Babadag (1—1 tai etapa a 
2-a) șl Electroputerc. la Drăgă- 
șani (2—2 In etapa a 8-a). Tot 
în această „rundă", a 8-a, a su
ferit prima Intrtngere Metalur
gistul Cuglr, 9—1 la Zalău, eu 
Laminorul. • Echipele aflate 
acum pe primul loc în clasamen
te speră, și pe bună dreptate, 
că se vor menține tot timpul - 
campionatului tn fruntea seriilor 
așa cum s-a lntlmplat șl ta cam
pionatul trecut cînd fruntașele 
după etapa a 8-a — șapte la nu
măr din ode 12 — și-au menți
nut locul și au promovat în Di
vizia B. • Dintre cele 24 de e- 
chlpe nou promovate, foarte bine

se prezintă Dacia Orăștie, pe 
primul loc In seria a X-a (fa ul
tima etapă a câștigat derbyul 
local cu fost divizionară B, Da
cia Mecanica Orăștie). • Să con
semnăm că pină acum foarte 
puține partide s-au încheiat cu 
victoria oaspeților sau 
zultate ’ 
etapă, 
partide 
delor.
fostele _________  ____ - ____
portare destul de bună, tn ma
joritatea cazurilor, ele se află în 
plutonul fruntaș al seriilor în 
care joacă. Unele au însă o e- 
voluțle modestă, cum sînt A.S. 
Paroșeni (6 p). Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc (7 p> Dacia 
Mecanica Orăștie (8 p) șl Avîntul 
Reghin (6 p cu o penalizare de 
3 p din campionatul precedent) 
• Mai multă atenție se cere din 
partea delegaților echipelor, care 
în două cazuri au uitat acasă 
legitimațiile jucătorilor șl astfel 
formațiile respective au pierdut 
prin neprezțntare, 0—3, ca de 
pildă .’rogresul Băileștl și Rapid 
Braniștea. (T.B.).

. . cu re
de egalitate. In ultima 

de pildă din cele 96 de 
doar 12 n-au revenit gaz- 
• Cum era de așteptat, 
divizionare B au o com-

In această perioadă de den
să activitate eompetlțtonală 
Internațională, calea princi
pală a pregătirii eșalonului 
performanței rămîne tot cam
pionatul. Revenim mereu a- 
supra acestui subiect atît de 
stringent pentru creșterea ni
velului fotbalului nostru pen
tru că socotim că nu repre
zintă niciodată prea mult a 
insista asupra rolului campio
natului, Vorbim in mod spe
cial de Divizia A, dar obliga
țiile sînt aceleași, la catego
riile respective, și pentru Di
viziile H și C. Primul eșalon 
se prezintă metneu, prin con
fruntările selecționatelor șl 
al echipelor de Club, la o 
verificare directă a potenția
lului său. Cum a fost cazul 
reprezentativelor A șl de ti
neret In Întrecere cu forma
țiile similare ale Danemar
cei, cu echipele noastre de 
club angajate pe scenele eu
ropene. Dar nici primul cam
pionat nu va primi, tn mod 
constant și sigur, necesarele 
fortificări, prin talente tinere, 
dacă Diviziile B și C nu vor 
realiza această prețioasă ac
tivitate, menirea lor tn fond. 
Or, trebuie să subliniem că 
atît eșalonul secund, cit 
treilea campionat, sînt 
parte de a realiza, în 
corespunzător. această 
vitate de descoperire și 
movare a talentelor. 1 ,
tactul eă multă vreme, uti
lizarea obligatorie a junioru
lui s-a întrerupt, a reprezen
tat o diminuare a forței de 
lansare a speranțelor fotba
lului nostru. Revenirea la a- 
ceastă utilă măsură se dove-

; și »1 
de- 

mod 
acti- 

I pro- 
tns’.și

dește benefică. In multe di
vizionare B, juniorul se re
marcă in mod regulat, face 
parte dintre titularii de bază. 
Or, fără a 1 se fi dat posi
bilitate să joace într-o com
petiție de seniori, să fie sti
mulat prin această promova
re cît șl prin faptul că evo
luează pe stadioane cu muiți 
spectatori, rit timp ar mal 
fi trecut ptaa să se remarce? 
Cu siguranță că s-ar fl scurs 
ani sau, poate, că acești fot
baliști dotați ar fl dispărut 
din circuitul performanței.

La Divizia C, posibilitatea 
de a Încerca, de a lansa ju
cători de virsta junioratului 
este șl mai targă. Din nefe
ricire. aici tatUnim o atitu
dine exagerată de luptă pen
tru puncte oare anulează li
nele bune și curajoase inten
ții ale antrenorilor privind 
ridicarea curajoasă a fotba
liștilor tineri, dotați. Dacă 
circuitul C-B-A ar funcționa 
eficient, eu regularitate, apa
rițiile din categoriile inferioa
re ar fi de natură să fortifice, 
prin Infuzie de tinerețe, lotu
rile din cele trei campionate, 
pornind de jos în sus. Cerce- 
tlnd mișearea jucătorilor con
statăm însă, cu mirare, că 
circuitul funcționează mai 
mult în sens invers! Sînt re
alități care trebuie să preo
cupe factorii responsabili ai 
activității noastre fotbalistice, 
In primul rînd pe cel care 
activează în unitățile de bază, 
tn asociațiile șl cluburile din 
cele trei 
acestor 
reveni!

eșaloane. Dar asupra 
aspecte vom mai

Eftimie IONESCU



[TORT CONTINUU, SUSȚINUT,
PtSTE OPT ORE!

Recent s-a desfășurat la 
Kailua-Kona, in Hawai, Cam
pionatul Mondial de triatlon 
care s-a bucurat de participa
rea unora dintre cei mai buni 
specialiști ai acestei discipline, 
întrecerea a fost extrem de 
dură, cu un mare consum de 
energie, sportivii aflîndu-se în 
competiție mai mult de opt 
ore!! Ciștigătorul, americanul 
Mark Allan (27 ani) a fost cro
nometrat în 8.09:14, ceea ce, 
orice s-ar spune, pare o ne
bunie... A înotat 3,8 km, a par
curs cu bicicleta 120 km și a 
alergat un maraton întreg, a- 
dică 42,195 km. Timpul său în
trece cu 19:25 vechiul record 
mondial.

La femei (căci a concurat și 
„sexul slab”) a cîștigat Paula 
Newby Fraser (Zimbabwe) In 
9.00:55.

In turneul de volei (f) din Polonia

DINAMO BUCUREȘTI, LOCUL 2

ne-a 
„Au 
tara 

Bra- 
Poli- 

și

nioarâ care a devenit titulară 
în echipa noastră —, Dana 
Coșoveanu, Doina Dimofte, 
Georgeta Ene. Au mai jucat, 
Irina Velicu, Corina Rotar, 
Simona Ortan, Mirela Popa, 
Monica Schreiber, Claudia Mu- 
rariu. O satisfacție: Cristina 
Pîrv a fost desemnată cea mai 
bună jucătoare a turneului".

DUPĂ 17 ANI... La zi

Formația feminină de volei 
Dinamo București, campioana 
țării, a participat la un tur
neu In Polonia. La întoarcere, 
antrenorul O. Dimofte, 
dat cîteva amănunte: 
luat parte 7 echipe din 
gazdă, precum și Slovan 
tislava (Cehoslovacia),
tehnika Irkutsk (U.R.S.S.) 
Dinamo București. S-a jucat 
„blitz" (două seturi), turneul 
fiind ciștigat de echipa polo
neză Plomien Sosnowiec, ur
mată in clasament, la egalitate, 
de Dinamo București și Wisla 
Cracovia... Am folosit sexte
tul : Cristina Pîrv. Alina Pra- 
lea, Alida Cioroianu — ju-

a ii a roiȚir

De șapte ori campion olim
pic la Jocurile din 1972, de 
la Munchen, înotătorul ame
rican Mark Spitz rămîne, 
chiar șl după ani. o mare 
personalitate a natațiel, dacă 
nu chiar a întregului sport 
mondial. In plină glorie el 
și-a luat adio, avind mai apoi 
fel de fel de activități. La 
J.O. ’76, spre exemplu, - l-am 
tatilnit la Montreal pe post 
de comentator, pentru na ta
lie, al rețelei de televiziune 
americane ABC. Dar după a- 
eeasta despre Spitz n-au mai 
rămas decît amintirile.

Șl lată că Ia 17 ani după 
ce a abandonat înotul com- 
petițlonal, Spitz (n. 10.2.LS50) 
revine în actualitate prlntr-o 
declarație publică care te 
pune pe gînduri... aceea că, în 
1992, la Barcelona, vrea să 
participe din nou la Jocurile 
Olimpice, ta calitate de com
petitor, la 100 m fluture, deși 
atunci va avea... peste 42 
anil?t

Cînd a abandonat competi
țiile nu a Însemnat insă că a 
renunțat șl la înot, Spitz an-

țrenindu-se cu regularitate, 
in tot acest timp. Așa o li 
dar vlrsta e vlrstăl Oricuim 
mai înainte de a ajunge la 
Barcelona. Mark Spitz va 
trebui să absolve, cu succes, 
pretențiosul examen al se
lecției înotătorilor de peste 
Ocean.

Tot așa, intenția de a evo- 
lua la J.O. ’92 șl-a făcut-o 
publică șl decatlonistul en
glez Daley Thompson (n. 
30.7.1958), recordmanul mondi
al al probei, oare și-a propus 
chiar ca obiectiv cucerirea 
unei medalii olimpice!

Pe de altă parte. în plină 
maturitate sportivă, încă 
printre fruntașii mondiali al 
schiului alpin, elvețianul Pir- 
min Zurbriggen a stabilit da
ta de 31 martie 1990 (cînd 
este programat slalomul pa
ralel, la Crans-Mcntana) ca 
punct final al excepționalei 
sale cariere sportive. Șl să 
reținem că multiplul campion 
mondial nu are decît 27 ani.

R. Vil.

A JOCURILOR ASIATICE

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag I)

cheiat marți noaptea, tîrziu, 
programul de „libere", ei au 
acumulat un total (la aceste 
exerciții) de 287,800 p, supe
rior cu 3,25 p celui înregis
trat la „impuse", dar insufi
cient pentru a urca în clasa
mentul general. Echipa Româ
niei a ocupat astfel locul 6 (1. 
UR.S.S. 587,250 p, 2. R. D. 
Germană 580,850 p, 3. R. P. 
Chineză 579,300 p, 4. Japonia 
575,550 p, 5. Ungaria 574,500 p, 
6. România 572,450 p, 7. Italia 
569,150 p, 8. Bulgaria, Statele 
Unite 568,250 p, 10. R. F. Ger
mania 566,750 p), unul mai bun 
decît la ediția anterioară a 
„Mondialelor" (7), dar neex- 
primînd in totalitate posibilită
țile și resursele gimnaștilor 
români, capabili, credem, de 
mai mult. Cum și la „libere" 
s-au arătat mai siguri și mai 
dezinvolți tot Marius Gherman 
(57,850 p) șl Marian Rizan 
(57,600 p, ca și Marian Stoican), 
în vreme ce Adrian Sandu a 
clacat surprinzător (doar 56,300 
P, cu 9,000 la inele și 9,100 la 
paralele), iar Adrian Cătănoiu 
(56,950) și Nicolae Bejenaru 
(56,650) s-au menținut pe linia 
unor, prestații fără strălucire, 
a reieșit clar că echipa cu 
toate că e în progres, n-a contat 
decît pe trei, maximum patru

oameni, adică mereu pe... unul 
în minus I După cum, la o a- 
naliză fugară, inelele și, mai 
ales, bara fixă (nici o notă 
peste 9,75) le-au pus cele mai 
mari probleme reprezentanților 
noștri. La Rotterdam — 1987, 
la reapariția în competiția su
premă după o mai lungă ab
sență, locul 7 a fost conside
rat logic, ca un semn încu
rajator. Cel de azi, mai bun, 
nu trebuie privit altfel, dar 
parcă a sosit timpul ca și bă
ieții să se înscrie, după e- 
xemplul fetelor, în bătălia pen
tru podiumul de premiere. în 
sfîrșit, în concursul pentru in
dividual compus, programat 
joi seara, vor fi prezenți și 
trei gimnaști români : Marius 
Gherman, Marian Stoican și 
Marian Rizan. Iar pentru fi
nalele pe aparate de sîmbătă 
și duminică s-au calificat, pe 
baza notelor obținute la „im
puse" și „liber alese", Marius 
Gherman (la sol și sărituri), 
Marian Rizan (paralele și cal 
cu mînere) și Marian Stoican 
(sărituri), reprezentînd aceasta 
o dovadă a saltului efectuat 
de gimnastica noastră mascu
lină. Reamintim că, față de e- 
dițiile precedente, participarea 
Ia finale pornește de la zero 
(punctajul a hotărît numai pen
tru calificare), cu șanse egale 
deci pentru fiecare concurent.

BEIJING (Agerprcs). Comi
tetul de organizare a celei 
de-a 11-a ediții a Jocurilor a- 
siatice, ce se vor desfășura a- 
nui viitor, a anunțat că la în
treceri vor participa concu- 
renți din 33 de țări.

Tradiționala competiție poli
sportivă se va disputa între 22 
septembrie și 7 octombrie In 
R. P. Chineză.

REZULTATELE DIN
CUPELE EUROPENE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

SEMIFINALELE C.M. DE ȘAH

T
T
T

LONDRA, 18 (Agerprcs). 
în semifinalele Campionatului 
Mondial de șah de la Londra, 
partida a 7-a a meciului din
tre marii maeștri sovietici A- 
natoli Karpov și Artur iusu- 
pov s-a încheiat remiză la 
mutarea a 61-a, scorul menți- 
nîndu-se egal : 8,5—3,5 puncte. 
Același rezultat a fost con

Ieri și marți s-au desfășurat partidele , 
rile retur vor avea loc la 1 noiembrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dnepr
A.C. Milan
Malm 6 F.F.
Sparta Praga 
Bayern Milnchen 
Steaua
Honved

— F.C. Tirol
— Real Madrid
— F.C. Malines
— Sredeț Sofia
— 17 Nentori
— Eindhoven
— Benfica Lisabona

CUPA CUPELOR
B>orussia Dort. 
A.S. Monaco 
Admira Wacker 
Anderlecht 
Groningen 
Valladolid 
Panathtaaikos 
Torpedo Moscova

'i.

din prima manșă a 
. lată --------

— Sa/npdoria
— Dynamo Berlin
— Ferencvaros
— F.C. Barcelona
— Partizan Belgrad
— Djurgaarden
— Dinamo București
— Grasshoppers

partidei asemnat înaintea
8-a și în meciul dintre olan
dezul Timman 
Speelman.

Regulamentul prevede dispu
tarea a 8 partide, iar în ca
zul că egalitatea persistă se 
joacă două partide suplimen
tare.

și englezul

a doua a cupelor meciu-
rezultatele primite pină la închiderea ediției.

CUPA U.E.F.A.
2—0 Vienna — Olympiakos Pireu 2—2
3—0 F.C- Anvers — Dundee United 4-0
0-0 Werder Bremen F.C. Austria 5—0
2—2 F.C. Bruges — Rapid Viena 1—2
3—1 Fiorentina — Sochaux 0—0
1—0 F.C. Kdln — Spartak Moscova 3—1
0—2 Zaragoza — Hamburger S.V.

Paris St. Germ. — Juventus
St. Roșie Belgrad — Jalghiris Vilnius
Hibernians Edinburg — F.C. Ltege

1—0 
0—1
4—1
0-01—1 Dinamo Kiev — Banik Ostrava 3—00—0 Rovaniemi — Auxerre 0—5

1—0 Zenit Leningrad — V.f.B. Stuttgart 0—12—0
1—3 ' Wettingen — Napoli 0-0
2-0
0—2
1-1

Meciul F.C. Sion — F.C. Karl Marx Stadt 
desfășura astă seară.

se va

PANATHINAiKOS - DINAMO 0-2 (0 0)
(Urmare din pag. 1)

ATLETISM • Maratonul de la 
Tunis a fost cîștigat de local
nicul Neji Makhlouf in 2.16:05 
Iar la femei a învins italianca 
Simonetta Cartonl 3.15:0«.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Ecuadorului, desfășurată 
contracronometru individual pe 
distanta de 54 km. a revenit ru
tierului eeuadorian VlrglUo Mora 
in 1.31:44. Lider se menține Juan 
Carlos Rosero (Ecuador).

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
ultima zi a turneului de U Za
greb din cadru» Cupei campio
nilor Europeni s-au Înregistrat 
următoarele rezultate 1 Dynamo

Weisswasser — Levski Spartak 
Sofia 7—0 (2—0, 3—0, 2—0), SB 
Rosenheim — MedvescSak za
greb 10—6 (2—1, 4—2. 4—3). Cla
sată pe primul loc, echipa vest- 
germană SB Rosenheim s-a ca
lificat pentru semifinale.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Moscova, Gretchen 
Magers (S.U.A.) a dispus cu 6—3, 
6—4 de Natalia Zvereva (U.R.S.S.). 
Proba de dublu a fost clștlgată 
de cuplul sovietic Natalia Zve
reva — Larisa Savcenko, care a 
Întrecut ta finală, cu 6—3, 6—4, 
perechea franceză Nathalie Hcrre- 
man — Catherine Suire

șut de la distanță), dinamoviș- 
tii au avut, minute in șir ini • 
țiativa, concretizată prin cîteva 
acțiuni de atac și de contra
atac de efectivă periculozitate, 
realizata fie prin încrucișări 
de pase și prin ruperi de ritm, 
fie în urmă unor rapide lan
sări spre poarta adversă. Ast
fel, în min. 9, Răducioiu a 
pătruns pe dreapta, a pasat 
înapoi, dar Hagiatanasiu a 
„scos" în corner, din fața lui 
Mateuț și Mihăescu. în min. 
20, la o altă pătrundere a lui 
Răducioiu, Vaișcovici a irosit 
centrarea acestuia, stopînd ba
lonul pe piept, la 6 m, in loc 
să încerce o reluare directă. 
Zece minute după aceea, ace
lași Vaișcovici â fost stopat 
printr-un fault dur (taxat cu 
un cartonaș galben), pentru

că, în min. 33, Sabău să tri
mită prea încet spre poarta 
goală, permițînd lui Mavridis 
să oprească balonul pentru... 
Sarganis, ieșit. Finalul de re
priză a aparținut, însă, echi
pei ateniene, care nu va reuși 
decît să... inverseze raportul 
de cornere (de la 1—4 la 7—4) 
și să-1 evidențieze pe Stelea, 
aflat mereu la post

Dinamo va depăși cu bine 
cele două „zvîcniri" ale gazde
lor (min. 48 și min. 56 — șu
turi puternice pe lingă poarta 
noastră), trecînd la o tactică 
prin care pasul Ia ofsaid a 
fost nu numai evitat în repe
tate rîndurl, cl și „întors", prin 
driblinguri și „învăluiri" de 
mare efect. După ce mai întîi, 
în min. 53, Mihăescu l-a pus, 
cu un șut din alergare, în reală 
dificultate pe Sarganis, în min. 
57, la o frumoasă combinație, 
Sabău iși va încheia pătrun-

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI, ALȚI PAȘI • • • ÎNAPOI!
(Drmare din 000- I»

intilniri de verificare, eu par
teneri puternici. • Ce dife
rente ati observat intre jocul 
echipei noastre șl ai oelor mai 
bune? • Sînt cîteva. Reușim, 
în general, să jucăm la nivelul 
fruntașelor din faza întîi. Dar. 
dacă nu se finalizează atacul, 
in continuare, sportivii noștri 
se dovedesc limitați din punct 
de vedere tehnico-tactic. Ni
velul de exprimare al celor 
mal buni dintre ei este un 
nivel mediu. • Cu 3 ani in 
urmă, am văzut echipa noastră 
de juniori cîștigînd. in Bulga
ria. medaliile de argint ale 
C.E. Acum, mult! dintre vice- 
rampionii europeni ’86 au fost 
selecționați tn echipa de se
niori si... * Numai că, in
timp ce ai noștri au bătut pa
sul pe ioc sau au... regresat, 
în cei 3 ani. alții au urcat con
stant $1 mult... Mai sint șl alte 
cauze. De pildă. în orivtnta a-

cărării din linia a doua, tehni
ca jucătorilor noștri este 
deficitară. Se atinge mingea, 
dar nu corect, eficient. De a- 
semenea, ducem lipsă de coor
donatori. care, alături de acti
vitatea de construcție, să par
ticipe eu bun randament in 
alte compartimente. Proble
ma acestui post-chele într-o 
echipă s-a pus de multă vreme 
în tot ee s-a scris, dai totul a 
rămas pe hirtie. Nimic nu s-a 
făcut Nu se lucrează pentru 
formarea de coordonatori de 
loc. • Ce v-a impresionat în 
mpd deosebit la cele mai bune 
echipe 7 • Tehnica remarcabilă 
în toate compartimentele jocu
lui. aceasta înlesnind expri
marea tactică Individuală la 
nivel optim, precum și reali
zarea tacticii colective Deo
potrivă. am reținut o creștere 
deosebită a științei jocului, 
gratie mijloacelor noi folosite 
în oreeătireâ teoretică a sporti
vilor. $i, nu în ultimul rind. 
participarea întregului sextet

Ia toate acțiunile. Fie de atac, 
fie de apărare. Deci, o anga
jare totală, continuă, a tuturor 
jucătorilor. • în oeea ce 
privește viteza de joc. capitol 
asupra 
desea.
• In 
pentru 
(lunile 
tă la faza întîi (și fazele ur
mătoare, cînd mingea vine ușor 
de Ia adversar): In schimb, 
faza a doua (și următoarele), 
cînd preluarea este impreci
să, se joacă aproape întotdeau
na cu pasă înaltă. • înainte 
de a încerca să desprindem u- 
nele învățăminte pentru vo
leiul nostru masculin, o între
bare : cum vă explicați aceas
tă răsturnare de valori si ie
rarhie europeană, adusă de 
ediția a 16-a 7 • Normală. 
Noua Ierarhie stabilită ta 
Stockholm, corespunde reali
tății prezente. Toate echipele 
fruntașe efectuează o ssregă- 
tire asiduă cum știm să facem

căruia am insistat a- 
se constată schimbări 7 

general, preocuparea 
creșterea vitezei în ac- 
de atac este manifesta-

și noi, dar participarea jucăto
rilor în procesul antrenamentu
lui marchează un vizibil pro
gres in planul conștientizării... 
Ce-i de făcut si ee isi propune 
federația de volei, in care ați 
fost numit de surind secretar 
responsabil, pentru redresarea 
situației ? • Sînt multe de fă
cut, de Îndreptat, tn primul 
rind, determinarea tehnicieni
lor de la toate eșaloanele să 
desfășoare o muncă de ealit*- 
te (federația efectuînd fn acest 
scop reciclări, controale la du
huri. impunerea șl respec
tarea unei hol Unii metodice 
ete.). De asemenea, vom face 
o verificare a tuturor unități
lor de juniori (unde este ne
voie de eontrol ți Îndrumare), 
precum ți o nouă selecție tn 
rindul generației tinere pen
tru alcătuirea unor repre
zentative cu care să se lucreze 
la parametri superiori, intr-un 
climat sănătos, de maximă 
exigentă 81 responsabilitate, tn 
fine, ne vom strădui să reali
zări: contacte mai numeroase eu 
voleiul de iaaltg, dasă«,

dcrca cu o pasă cu căiciiul pe 
care RĂDUCIOIU, foarte activ, 
o va finaliza prompt: 1—0 pen
tru Dinamo. Șase minute mai 
tîrziu, MATEUȚ a șutat, din 
afara careului, in încheietura 
barelor, în min. 66, tot el lo- 
bînd, direct în colțul porții, o 
pasă a lui Vaișcovici, irezisti
bil Ia o pătrundere: 2—0! Di
namo viștii vor controla, în 
continuare, jocul cu o anumită 
dezinvoltură dată și de scorul 
de pe tabelă, în minutele 81 
(Răducioiu), 86 (Vaișcovici, șut 
eu efect, „pe lingă") și 87 (C. 
Zamfir) putînd majora dife
rența. Chiar și în ultimul mi
nut vom consemna o acțiune 
incisivă a lui Sabău, pasa tri
misă lui Lupu fiind urmată 
de un șut de puțin afară și 
de... aplauzele publicului elen, 
la încheierea unui joc în care 
Dinamo a fost superioară teh
nic șl tactic.

A arbitrat foarte bine Dietor 
Pauli (R. F. Germania) urmă
toarele formații:

PANATHINAIKOS : SAR
GANIS — HAGIATANASIU, 
Kalizakis, Mavridis, Kalazis — 
Andoniu, Vîahos (min. 75 Geor- 
gakopouios), Dimopoulos, Geor- 
gamlia (min. 81 H. Kolev) — 
SARAVAKOS, Samaras.

DINAMO: STELEA — Mihă- 
esen. REDNIC. Andone, Kleia 
— Sabău, LuDescu (min. 72 Tl- 
mofte), MATEUȚ, LUPU — 
VAIȘCOVICI, RĂDUCIOIU 
(min. 85 C. Zamfir).

CAMPIONATE
FRANȚA. După M etape con-' 

duce Girondina Bordeaux ~ 
urmată \_... -______ .
— 1S p șl Toulouse — IS p. Re
zultate: Lyon ----- - -
Nantes — Brest l—•,
— Caen 1—1, Nisa — l
1—3, Metz — C,r_____ __ _____
pettier — Ttoulon 3—4. R.C. Pa
ris — Line S—4, Mulhouse — St 
Germain Paris L-O, Auxerre — 
Girondina Bordeaux l—L Oîyns- 
pique Marsilia — Cannes 1—1.

ELVEȚIA (et 15). Bellinzona — 
Aarau 8—3, Grasshoppers ZOrlcn
— F.C. Sion I—0, Lausanne — 
Young Boys Berns 1—2. Neuchâ- 
tel Kamaz — Servette Geneva 
3—3, st Gall — Luoerna 3—1. 
Wettingen — Lugano 1—8. Clasa
ment: L Neuehfttet Xamax — 
M p; t Eton — tt p, 3 St GaB

----------------- r p, 
de_ Olympique Marsilia

Monaco' 0—t 
1, Toulouse 

___ St. Etienne 
Sochaux a—0, Mont-
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