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După victoriile echipelor noastre

Campionatele Mondiale de gimnastică

ASTÂ-SEARĂ, 0 NOUĂ REUNIUNE 

DE MARE INTERES: DISPUTA PENTRU 
TITLUL FEMININ LA INDIVIDUAL COMPUS 
Trei sportive române printre favorite: Daniela Siliyaț.

Gabriela Potorac ți Cristina Banta?

in cupele europene la fotbal

DINTRE CELE •UĂ MARI CAMPIOANE,
NUMAI STEAUA A STRĂLUCIT

Au perfectă dreptate cei din 
lumea fotbalului, conducători, 
antrenori, jucători, cind afirmă 
că arareori o partidă seamănă 
cu precedenta sau cu aceea 
care urmează, apelînd în spri
jinul „tezei" la argumente 
concrete, cum ar fi dispozi
ția de moment, motivația 
ș.a.m.d. Nemulțumit cu ceea 
ce Steaua oferise suporterilor 
ei la ultimul meci de cam
pionat, cei cu „Poli", și anu
me o eficacitate scăzută în 
raport cu numărul ocaziilor 
de gol, antrenorul Dumitru 
■Dumitriu se făcea exponen
tul întregului „11“ cind, după 
joc, la cabine, afirma urmă
toarele : „Va fi o mai mare

DINAMO S-A IMPUS CU AUTORITATE, 
JUCÎND CU DEZINVOLTURĂ LA ATENA

ATENA, 19 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru speciali. 
•Primită, în meciul de miercuri 
seara, cu Panathinaikos, la in
trarea pe teren, într-un mod 
cam nesportiv de cei peste 
50 000 de spectatori prezenți în 
tribunele stadionului Olimpic, 
Dinamo avea să fie călduros

Un viguros duel 3 la 3 pentru balon în meciul de Ia Atena : de 
partea dlnamovistă Sabău, Mihăescu fi Răducioiu, Iar de la gazde 
Haglatanaslu, Mavrldis fi Kaladzis.

Etapa a 7-a în Divizia A la handbal masculin

STUDINTH DIN ClUJ-NAPOCA Șl CRAIOVA - 
ÎNVINGAIOHI ÎN DEPLASARE

STEAUA —HIDROTEHNICA 
CONSTANTA 28—21 (14—11).
Atmosferă de mare meci la jo
cul de Ieri din sala Floreasca 
dintre cele două formații, cre
ată de cele cîteva zeci de sus
ținători ai „marinarilor", care 
și-an încurajat frumos și spor
tiv echipa favorită. Și, Intr-a
devăr, am urmărit o dispută 
interesantă, atractivă în care 
campionii au fost dispuși la o 
risipă de energie demnă de 
subliniat, mai ales în momen
tul apărării, si au respectat în
tocmai indicațiile antrenorilor. 
De partea cealaltă, elevii lui 
Oprea Vlase au arătat că alcă
tuiesc un „team" bine pus la 
punct, care cu greu poate fi 
depășit

Primii au punctat oaspeții, 
prin Mireea Bedivan și Olaru, 
apoi în min. 3. Ghimeș a redus 
scorul fi Steaua a preluat con
ducerea din min. 9 și nu a mai 
cedat-o pină la sftrșitul celor 60 
de minute de joc plăcut fru
mos. ca cîteva realizări specta
culoase și aplaudate de ambele 
Părți. Steliștil au făcut o bună 
repetiție pentru apropiatul k» 

ordine și mai multă decizie în 
prestația noastră, miercuri, cu 
Eindhoven". (Declarație care 
fusese inserată in finalul cro
nicii noastre la respectiva 
partidă).

Ușor de spus. Să vedem cum 
se va materializa In teren do
rința fotbaliștilor Stelei la nu
mai trei zile de la confrunta
rea cu formația timișoreană — 
gîndeam noi, puțin mai tîrziu, 
cind din Olanda ne parvenea 
știrea că echipa numeroșilor 
internaționali de la P.S.V. 
Eindhoven (într-atît de mulți 
încît, iată, ei nu mai încap 
nici pe banca rezervelor) între- 
cuse, duminică, pe cei da la 
Maastricht cu categoricul scor 

aplaudată în final de același 
public. Această metamorfoză se 
datora nu numai recunoașterii 
justeței victoriei obținute de 
echipa noastră, ci constituia și 
o dovadă de apreciere a evo
luției de ansamblu, a calității 
jocului practicat de „unspreze- 
cele" dinamovist. într-adevăr, 

debut intr-o nouă ediție a 
C.C.E. și avem convingerea că 
potențialul lor de exprima.-eva 
fi in continuă creștere. Au 
marcat s Berbece 7 (5 din 7 
m). Dumitra 6. Cicu 4, Ionescu 
4. Popescu 3, Mirică 3, Ghimeș 
1 (accidentat în min. 34) pen
tru Steaua, respectiv Bedivan 
8, Durau 5, Ene 3. Timofte 2, 
Olaru 2, Militant 1.

Bun arbitrajul cuplului clu
jean V, Dan — I. Miriș.

Paul IOVAN

C.S.M. MINAUR BAIA MA
RE — DINAMO BUCUREȘTI 
19—19 (11—10). Un public nu
meros a asistat în sala Dacia 
din Bala Maro la o partidă de 
bună factură tehnică, în care 
ambele formații au făcut tot 
oeea ce Ie-a stat in putință (în 
limitele regulamentului) pentru 
a-și asigura victoria. Ea putea 
reveni gazdelor, care au con
dus In trei rînduri cu trei go
luri diferență, dar și oaspeți- 

loon NOVAC

(Continuare fa pag. 1-3) 

de 8—1, într-un meci de cam
pionat urmărit și de Anghel 
lordănescu.

Răspunsul la îndreptățitele 
temeri e, de-acum, cunoscut, 
în prestația de miercuri a Ste
lei plusul de ordine și decizie 
fiind evident. Intrînd mai a- 
dînc în miezul acestui foarte 
important joc, putem afirma 
că, in planul dialogului tactic 
purtat cu Guus Hiddink, an
trenorul lui Eindhoven, Iordă- 
nescu a obținut o victorie cla
ră, într-atit de completă și 
coerentă a fost exprimarea în

Gheorghe NICOLACSCU
(Continuare tn pag 2-3)

Dinamo s-a prezentat în prima 
manșă a dublei confruntări cu 
Panathinaikos peste așteptări, 
ca o echipă din elita cluburilor 
europene, care a făcut o exce
lentă propagandă fotbalului 
românesc.

Aceste afirmații, unanim sus
ținute și de comentariile apă
rute joi dimineața In ziarele 
din Atena, nu sint cu nimic 
exagerate. Iar meritele lideru
lui campionatului nostru sînt 
cu atît mai demne de pus în 
evidență'dacă vom face și ne
cesara mențiune că meciul de 
ia Atena n-a fost chiar așa de 
ușor precum ar lăsa-o să se 
înțeleagă rezultatul final. Dim
potrivă chiar, In prima sa 
parte, confruntarea dintre Di
namo și Panathinaikos a fost 
destul de echilibrată, iar jocul 
viu și dîrz disputat. Echipa 
gazdă, care a făcut din acest 
meci o problemă de mare or
goliu, generînd totodată în ju
rul lui o atmosferă de evl-

Constantin FÎRANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

C.S. SATU MARE CUCEREȘTE TITLUL LA SPADA MASCULIN
N. Mihăilescu (C.S.M. I.J.G.C.L. Craiova) a clștigat întrecerea individuală din cadrul „Cupei României**

Ultima etapă a Diviziei na
ționale A la spadă masculin 
s-a desfășurat,' joi. In Sala de 
scrimă Floreasca din Capitală, 
sub semnul unei mari surprize 
Anume, eliminarea formației 
deținătoare a titlului. Steaua, 
din chiar primul tur al tablou
lui final de- opt (din cele două
sprezece, dispuse în două gru
pe de cite șase care și-au dis
putat calificarea în finala de 
opt, restul de patru „luptînd“ 
pentru evitarea retrogradării). 
Așadar, Steaua a pierdut în 
fața echipei Tractorul Erașov, 
la limită, 7—9, ocupînd în cele 
din urmă locul 5, în timp ce 
învingătorii au urcat, spre lau
da lor, pe treapta a treia a po
diumului. Brașovenii au punc
tat de cite trei ori prin Liviu 
Dragomir și Eduard Măn’iicu, 
de două ori prin Dacian Tuna- 
ru si o dată prin Cătălin Gro- 
su, reușind să egaleze de trei 
ori (de la 1—3, de la 3—4 șl de 
la 4—6), in timp ce steliștil 
l-au avut ca principal realiza
tor pe Felix Nicolae (3 v). So
rin Saitoc, unul din spadasinii 
de bază, adjudeeîndu-și doar 
un singur asalt (cu Grosu) din 
cele patru disputate.

în ceea ce privește formația 
campioană. C.S. Satu Mare, 
meritul ei este incontestabil. 
Aceasta și-a continuat parcursul 
în mod firesc fără... împotmo
liri. beneficiind atit de omoge
nitate. cit și de valori individu
ale. Feîicittndu-i pe campioni —

STUTTGART, 19 (prin tele
fon. de la trimisul nostru 
special). După cîteva zile mal 
anoste, de tatonare, „Mondia
lele" de gimnastică au început 
să se încingă, seara de miercuri 
rezervată finalei feminine pe 
echipe, oferind un spectacol 
memorabil, apreciat ca atare 
de un numeros public. Anali- 
zînd această reuniune, asupra 
căreia vom zăbovi și noi, pre
sa apărută aici joi dimineața 
reține — și subscriem — două 
elemente deosebite. Pe de o 
parte, o apropiere mai evi
dentă ca oricînd a acestei dis
cipline de zona inefabilului; a 
perfecțiunii, într-un cadru in 
care, atenție, o notă do 9,90 
a ajuns să fie socotită necon
cludentă, bătălia pentru lauri 
decizîndu-se tot mai mult în 
preajma calificativelor maxi
me ! Pe de alta, o egalizare 
a valorilor, ba încă una la un 
nivel foarte înalt, tn sensul în 
care — spre a ne rezuma la 
un singur exemplu — o for
mație cvasinecunoscută pre
cum cea a Canadei, cotată a- 
priori fără veleități și fără 
șanse, a încheiat competiția 
pe locul 6 I

în aceste condiții, generatoa
rele unei încleștări nervoase 
extraordinare, care a exclus

la al doilea ]oc-restanță din Capitală, la polo

CAMPIONII AU CÎȘIIGAT MUU MAI CLAR
A doua întâlnire DINAMO — 

RAPID, restanță din cadrul eta
pei a V-a a Campionatului Na
țional. a dat cîștlg de cauză for
mației campioane, de o manieră 
însă mult mai categorică dectt o 
arată scorul final: 9—« (1—0.
2—1, 3—0, 3—5). Elevii antreno
rului Dinu Popescu au condus 
pe toată durata partidei (chiar 
dacă întllul gol a venit destul 
de tîrziu, autor B. ștefăneseu, 
mln. 5,04), !n vreme ce rapidiștil 
au înscris, de-a lungul primelor 
22 de minute, doar o singură da- 
tă(I), prin E. Rusu, în min. 12:20, 
astfel că tabela de marcaj a În
registrat (în două rînduri, spre 
finalul de meci) diferențe consis
tente : 7—1 în min. 21:56, după 
golul Iul Cr. Dan. sl 8—2 în min. 
23:12, tn urma punctului reali
zat de E. Ionescu. Dinamo » do
rit (șl a reușit) să demonstreze 
că rezultatul strins din ziua an
terioară (7—6) a fost unul de 
conjunctură, superioritatea va
lorică a lotului campionilor fi
ind (încă) substanțială.

Să notăm forma bună a ambi
lor portari, B. Crețu șl, în speci
al, S. Diaconii, ca șl faptul că 
învingătorii au jucat fără Rădti- 
canu, ș. Popescu șl, în ultima

Ultima etapă a Diviziei naționale la spadă masculin a stabilit for
mația campioană : C.S. Satu Mare. Iată-l pe realizatorii acestei per
formanțe, alături de antrenorul lor Francisa Csiszar (primul din 
stingă) : Tibor Andrașfl, Marcel Savanlu, Nicolae Bodoczl, Adrian 

~ , Pop fi Rudolf Szabo

Nicolae Bodoczi. Adrian Pop, 
Rudolf Szabo, Marcel Savaniu 
și Tibor Andrașfl — și pe antre
norul acestora, F. Csiszar, să 
reținem totuși... galopul de să
nătate făcut de aceștia in dru
mul spre titlu: 9—4 cu UNIO 
Satu Mare, 9—4 ca Tractorul 
Brașov și 9—1. in finală. cu 
CSM IJGCL Craiova. Un cuvint 
hun șl ocupanților locului doi, 
craiovenH urclnd pe podium 

nu greșeala, ci orice ezitare, 
cit de greu sesizabilă, fetele 
noastre s-au comportat remar
cabil situîndu-se printre pro
tagonistele concursului și in
trînd fa posesia medaliilor de 
argint Chiar dacă antrenorii 
Adrian Goreac, Octavian Bclu, 
Tatiana Popa și Adrian Stan 
au aliniat o garnitură cu 4 
debutante In întrecerea supre
mă (Gabriela Potorac, Cristi
na Bontaș, Eugenia Popa și 
Lăcrămioara Filip) și chiar 
dacă Aurelia Dobre s-a reacci- 
dentat, evoluînd cu o explica
bilă reținere (ea a ratat, de 
altfel, șl solul de miercuri, 
fiind notată cu 8,987), am spe
rat pînâ în ultima clipă la 
aur. Am visat de ce să nu 
recunoaștem, că Daniela Sili- 
vaș și colegele ei, pe care 
le-am văzut hotărfte și mobi
lizate la maximum, vor putea 
recupera handicapul de la 
„impuse", urclnd pe prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. Deși s-au străduit, de
mers emoționant, ele n-au reu
șit, replica sovieticelor ară- 
tîndu-se promptă (cu toate că

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare în patj. a 4-a) 

repriză (cînd, la 7—1, nimeni nu 
se mal intreba cine va ciștiga 
partida), fără Hagiu. După 0—2, 
rapidiștil au înscris de 4 ori 
(3 puncte din .4 m“), meciul în- 
chelndu-se cu frumosul gol al 
lui Georgescu: șui din preluare, 
cu spatele la poartă! Marcatori: 
Hagiu 3, Cr. Dan (o evoluție 
foarte bună) 2, Georgescu, E, Io
nescu, B. Ștefăneseu șl V. Șcr- 
ban (activ șl atent, ca și dumi
nică), respectiv Florincescu, I.n- 
pescu șl E. Rusu — cite 2, aceș
tia trei fiind, de altfel, cei mal 
buni jucători al Rapidului.

Mugur POPOVICI

• La Oradea, beneficiind (din 
nou) de eficiența experlmentați
lor Gordan (9 goluri) și Costrăș 
(6) gazdele au ctștlaat clar în 
fața clujenilor: CRIȘUL — VO
INȚA 12—7 (3—0, 2—3, 3—2, 4—2) 
și... 12—7 (2—2, 5—0, 4—3, 1-2). 
Marcatori: Gordan 41-5, Costrăș 
3 |-3, Stankovits 21-2, Illes 142 șl 
Bonca 2, respectiv R. Sabău 242, 
Colcerlu 2+1, CosmațchI 1+2, 
Sebok, Marc, Maroșl șl Kagan. 
(I. GHIȘA, coresp.).

in acest an pentru a treia iară 
la rind.

Iată clasamentul final ai Di
viziei naționale A la spadă 
masculin : 1. C.S. Satu Mare — 
campioană națională, 2. CSM 
IJGCL Craiova, 3. Tractorul

S. PAVELESCU 
Doina STANESCU

(Conltnuari fa pap. a 4-a)



PREMIERA ABSOLUTA DIN MARAMUREȘ

a b
BINEVENITA PE... TREISFERTURI

Leonte 
Doja,

rubrica se vrea 
specială”, dedicată 

argumen-

Grămada noastră a tranșat multe „dueluri* cu pachetul de înain
tași al reprezentativei din Oceania. Un asemenea moment este sur
prins in imaginea alăturată ; Rădulescu s-a ridicat cu balonul și ini
țiază un nou atac, cu Neaga și Șerban pe fază.

Foto i Gabriel MIRON

a 
antici- 

pîine

T>e astă-dată, 
în «ediție 
rugbyștilor tricolori, 
tele venind de la sine: după ce 
a jucat, și a ciștigat, meciuri le- 
test cu Zimbabwe și Samoa de 
Vest, naționala debutează dumi
nică în C.E. Această partidă de 
la finele săptămînii, cu repre
zentativa Uniunii Sovietice, con
stituie o premieră absolută cen
tru Baia Mare, „un eveniment pe 
care, fiți siguri, îl vom onora 
— afirmă ing. Nicolae Urdar, 
președintele comisiei de organi
zare a celui dinții meci inter-țărl 
la rugby din Maramureș. Am 
pregătit afișe, ce au împînzit de 
mai multe zile orașul, a fost e-

O VERIFICARE

ditat un program special. Iar in
teresul localnicilor — obișnuiți 
cu tensiunea întîlnirilor de am
ploare de la bandbal, gimnastică, 
înot etc. — este major, deter- 
minat de recentele rezultate ale 
naționalei, ca și de prestațiile 
din campionat ale actualului li
der, CSM Minaur. Jocul va avea 
loc, dc altfel, pe stadionul mare 
al nostru, «23 August», acolo 
unde a evoluat, cu ani in urmă, 
șl celebrul team Real Madrid, în 
Cupa Cupelor la fotbal." Cunos- 
cînd pasiunea pentru sport 
maramureșenilor, putem 
pa, la rindu-ne, tribune 
duminică...

Tricoloril au susținut un meci 
Oe verificare, miercuri, socotit 
de antrenorii (amîndoi... princi
pali) Theodor Rădulescu șl Mihal 
Naca drept „realmente util", 
ceea ce apare șl firesc, replica 
fiind dată de puternicul XV ma
ramureșean, întărit ---------
nenți al lotului. A 
nu încape discuție, 
a țării, dar aceasta 
țină importanță, de 
nînd amănuntul formei bune, pe 
ansamblu, manifestată (și) eu 
două zile în urmă de Belecțlona- 
bill. O seamă de probleme ar e-

cu compo- 
învins, nici 
prima echipă 
are mal pu- 
reținut rlraî-

xlsta totuși, de vreme ce 
Rădulescu (mal ales ei) . . 
Lungu, Carp au acuzat trauma
tisme. Se speră In recuperarea 
tuturor, colectivul tehnic avlnd 
în acest sens sprijinul unui me
dic bălmărean, ' ———
Formula 
finltlvată

tn ce-1 
au sosit 
neață. __ ________ .
drumul, cu trenul spre munici
piul gazdă a foarte atractivei 
partide de duminică.

.. dr. II. Odteanu. 
de începere va fl de- 
astăzi.
privește pe oaspeți, el 
în Capitală Ieri dimi- 
continuîndu-șl aseară

• CELE 15 eseuri reușite în 
„testele" de pînă acum au tost 
semnate de nu mal puțin de 9 
jucători. Dintre aceștia, un pili
er, Gheorghe Leonte, un Ranker, 
Ovidiu Șugar, și un centru, 
Adrian Lungn, au punctat tn 
ambele meciuri. Interesantă apa
riția pe o asemenea listă a nur- 
tătorului tricoului cu numărul 1, 
puternicul Leonte. • NOUL ve
nit în xv-Ie reprezentativ se nu
mește Bogdan Șerban, debutan
tul de sîmbătă. „Produs sută la 
sută" al clubului Steaua (primul

ACTUALITATEA IN BASCHET ETAPA A 7-a LA HANDBAL MASCULIN
Un public numeros a asistat 

la meciul restantă dintre echi
pele feminine Comerțul Tg. Mu
reș șl Voința Brașov (din ca
drul primei etape a Diviziei A). 
După o întrecere aprig dispu
tată, cu numeroase 
de scor 
in min.
67—68 
revenit 
(39—38).
o
au 
au 
coș. 
Podraczkl 
chevicl 4, Bulgăr 2, Zslgmond 6. Bod 2, - - -- - -
văstru 18, Menihart 
10, Grecu 6, 
bune apărătoare : 
respectiv 
Arbitri : 
Badea.
resp.).

răsturnări 
(0—7 In min. 3, 36—18 
M, 51—44 în min. 36, 

în min. 35), victoria a 
brașovencelor : 81—76
Mureșencele au avut 

bună, dar nu 
din cauză că 

multe aruncări la 
înscris : Jakabfy 31, 
22, Weichelt 9, Sin-

comportare 
ciștigat 
ratat
Au

respectiv Pali 34, Solo- 
11, Cășvean 

Clcio 2. Cele mal 
Erika Bod, 
Solovăstru. 

L. 
co-

Camelia
Al. Columban - 

(Constantin ALBU,

CLASAMENTELE DIVIZIEI A 
FEMININ

1. »U“ Cluj-N, 3 3 0 264:165 6
2. Voința Bv. 3 3 0 244:201 6
3. Sp. St. Buc. 3 3 0 221 U94 6
4. Voința Buc. 3 2 1 234:202 5
5. Com. sr. Gh. 3 2 1 237:230 5
6. Met. Salonta 3 12 189:239 4
7. G. M. Mediaș 3 12 238:265 4
8. Met. Rm. V. 3 12 219:219 4
9. Rapid Buc. 3 12 217:245 4

10. Olimpia Buc. 3 1 2 206:210 4
n. Com. Tg. M. 3 0 3 207:246 3
12. Mob. S. Măre 3 0 3 208:268 3

MASCULIN
1. Dinamo Buc. 34 0 300:227 6
2. Steaua 3 3 0 323:262 6
3. Din. Oradea 3 2 1 277:267 5
4. Farul C-ța 3 2 1 284:295 5
5. ELBA Tmș. 3 2 1 251:273 5
6. I.C.E.D. Buc. 3 2 1 276^02 5
7. „U" Cluj-N. 3 12 244:235 4
8. Met. Tg. M. 3 12 287:298 4
9. OȚELINOX 3 12 243:299 4

10. Balanța Sibiu 3 12 299:286 4
11. Rapid Buc. 3 0 3 250:263 3
12. Ac. Mii. Buc. 3 0 3 263:290 3

Criteriile de departajare în caz 
de egalitate de puncte sînt : vic
toriile directe, eoșaverajul direct, 
coșaverajul general. In caz că 
trei sau mal multe echipe se 
află la egalitate de puncte, se 
întocmește un clasament în care 
sînt incluse numai rezultatele 
dintre formațiile în cauză.

3S

laTO-PRONOSPORÎ INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
18 OCTOMBRIE
Buc. — P.S.V.
2. Panathinaikos 
namo Buc. 2; 3.
F. C. Malines 
Praga 
A. “ 
1;

1989. 1. Steaua 
Eindhoven 1; 
Atena — Di- 
Malmâ F. F. — 

x ; 4. Sparta
Sredeț Sofia x ; 5.

C. Milan — Real Madrid 
6. R.S.C. Anderlecht — F.C. 

Barcelona 1; 7. Borussia Dort
mund — Sampdoria 
8. Torpedo Moscova 
shoppers X; 9. F.C. nruges — 
Rapid Viena 2; 10. Fiorentina 
— Sochaux X; 11. 
Germain

ANULAT;
— Gras- 

Bruges —
Paris St. 

Juventus 2; 12. 
Anvers — -Dundee United A- 
NULAT; 13. Wettingen — Na
poli X. Fond total de cîștlgiei: 
1 680 610 lei, din care 500 000 
lei. report la categoria 1.

• CIȘTIGURILE TRAGERII---------------- —------- -------- ]989_ 
26.889 
7.592 
3.037 
1.467

LOTO DIN 13 OCTOMBRIE
Cat. 1: 4 variante 25% a

cat. '----
cat. 
cat.
cat.

cat.
cat.

2:
3:
4:

5:
6:
X:

8,50 variante a
21,25 variante a
44,00 variante a ___
196.00 variante a 329
336,75 variante a 200

2.257,25 variante a

lei; 
lei; 
lei; 
iei ; 
lei; 
lei: 
100 lei.

® Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 20 octombrie 1989 
va avea loc în București, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
înoepînd de la ora 15,50. Onera- 
țiunile de tragere vor fi radiodi
fuzate pe programul I, la ora 
16,35, urmînd ca numerele extra
se să fie retransmise, pe același 
program, la ora 23,15 șl mîlne, 
sîmbătă, la ora 2,55, o dată eu 
omologarea concursului PRONO
SPORT de miercuri, 1* ocfc

(Urmare din pag. 1)

care în min. 48 și 49 aveau 
gol în plus. Rezultatul fi- 
este însă echitabil prin

lor 
un 
nai 
prisma prestației ambilor por
tari (Neșovici la băimăreni și 
Buligan la bucureșteni), dar și 
a celorlalți jucători. Minaur, a 
condus din primul minut și cu 
un atac mai eficace a 
avans de trei goluri în 
22 : 10—7. Cursa de urmărire 
a bucureștenilor a continuat și 
după pauză, astfel că dinamo- 
viștii au egalat în min. 34 ; 
11—11. Au urmat din nou cî- 
teva atacuri ale gazdelor, care 
au ridicat scorul în min. 40 la 
16—13. Dinamo se apără însă 
din ce în oe mai' bine, găsind 
și cele mai bune culoare de 
aruncări și în min. 46 : 17—17. 
Ultimele minute au fost dra
matice. Scorul de egalitate re
flectă just raportul de forțe din 
teren. Marcatori : Botorce 5, 
Favel 7 (4 din 7 m), Andronic 
5. Porumb 1, Akacsos 1, pentru 
Minaur, respectiv Lieu 8 (4
din 7 tn), Mocanu 4, Zaharia 3, 
Jianu 1, Ene 1, Chiriae 1, Do- 
gărescu 1. Arbitri: R. Iamandi 
(Buzău) — Gh. Șandor (Oradea).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
STRUNGUL ARAD 34—24 
(14—9). Timișorenii și-au re
găsit ritmul și au oferit nume
roșilor specatori din Sala Olim
pia o partidă de foarte bună 
factură tehnică. O comportare 
excelentă au avut-o Matei, cu 
mare poftă de gol, și portarul 
Mitrea. Au înscris : Matei 9, 
N. Dobrescu 8, Gal 6, Horge 4, 
Nagy 3, Năstase 2. Dan 2. res
pectiv J. Nagy 7, Urs 5, Avram 
3. Robu 3, Deacu 2, Crivăț 2,

luat 
min.

Ionescu 1, Boldor 1. Au arbi
trat Șt. Șerban și Tr. Popescu 
din București (C. CREȚU — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 17— 
23 (6—10). Victorie meritată a 
craiovenilor, chiar și la aoest 
scor. Ei au condus tot timpul 
pe tabela de marcaj, actionînd 
variat și rapid în atac și au 
fost foarte atenti în apărare. 
Băcăuanii au evouat lamenta
bil, au comis multe greșeli, 
autori fiind Gherhard, Bondar 
și Chirilă. Au înscris : Condruz 
4, Vasilca 3, Chirilă 3. Gher- 
hard 3, Gîrlescu 2, Rotaru 
Bondar 1, respectiv Neagu 
Marian 7, Răduț 4, Agapie 
Dumitru 2. Au arbitrat 
Marghescu din București 
M. Tănăsescu din Pitești. 
TEIRAU — coresp).

A.S.A. ELECTROMUREȘ 
MUREȘ — DINAMO BRAȘOV 
30—22 (14—11). Victorie cate
gorică a gazdelor, care au con
dus la un moment dat și cu 
zece goluri (26—16 în min. 52 
și 27—17 in min. 55). Au în
scris : I. Moldovan 9, Mureșan 
8 (4), Prică 6, Boroș 2. Ciobanu 
2. Bădău 2, David 1. respectiv 
Fielk 7, Hoîgyes 5, Donosa 3, 
Nicolescu 3 (2), Hossu 2, 
Moldovan 2. Au arbitrat 
Boier și E. Iavorschi din Timi
șoara (A. SZABO — coresp.).

DACIA PITEȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
18—19 (9—11). Au înscris : Pa- 
raschiv 9, 
Bălășescu 
Kiss 5. S. 
Cristea 2, 
trat Gh. Mihalașcu din Buzău 
și H. Marzavan din București. 
(I. FEȚEANU — coresp.).

antrenor: veșnic tînărul I. Dan- 
clu), el are 22 de ani șl. Înainte 
de a deveni aripă de treisferturi, 
a jucat în linia a treia a grăme
zii, ceea ce se observă lesne în 
evoluțiile sale. Bogdan nu este 
altul decît fiul unui internațional 
de altădată, înaintașul Constan
tin șerban, coautor, între altele 
și între alții, la una din victo
riile românești în fața Franței 
(15—14 in 1968). • SPECIALIST
pînă mal ieri al postului de 
mijlocaș la grămadă, Eduard 
Suciu, de asemenea ex-lntema- 
țional, apreciază jocul actualului 
„numărul 9", Daniel Neaga. II 
dorește însă să joace mai mult 
cu grămada decît a făcut-o hi 
partida cu Samoa de Vest șl să 
nu mal „armeze" baloanele.

Rubrică realizată de 
Geo RAEȚCHI

• Comisia municipală de rug
by organizează un curs pentru 
formarea de arbitri. înscrieri — 
marțea după-amiază, la sediul 
CJd.E.F.S.

N-am dori să „fetișizăm" 
în nici un fel valoarea 
clasamentelor mondiale Elo 
ale șahului, oficializate în- 
cepînd din 1971, dar tre
buie să recunoaștem că a- 
cestea au adus o notă de 
organizare și obiectivitate 
necunoscută pînă atunci în 
sportul pe eșichier. In 
fruntea piramidei de cifre 
a stat timp de 17 ani per
formanța excampionului lu
mii Bobby Fischer, credi
tat cu Elo 2785. Dar, de 
două săptămîni încoace, un 
nou „record" a fost trecut 
pe listele oficiale de 
coeficienți, cel al actualu
lui campion Garri Kaspa
rov — 2795 ! De mult în- 
cercînd să depășească Elo- 
ul ilustrului său predece
sor, i-a reușit acest salt a- 
bia acum, în finișul mare
lui turneu „Interpolis" de 
la Tilburg (Olanda), cîști- 
gat de Kasparov cu im
presionantul scor de 12 
puncte din 14 posibile. Un 
vîrf de formă ilustrat foar
te bine și de partida pe 
care o reproducem mai jos.

J. Piket — G. Kasparov 
(Tilburg, 1989) l.d4 Cf« 
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BASCHET. IN MOD SURPRINZĂTOR, 
antrenorii M. Cîmpeanu șl S. Rotaru l-au 
deseihnat drept cel mai bun apărător (în 
meciul de sîmbătă. cu Dinamo București), 
pe... debutantul în Divizia A Coslel Ște
fan, junior. Subliniind că talentatul jucător 
și-a meritat pe deplin calificativul, apre
ciem că se cuvin extrase cîteva date in 
ceea oe-1 privește. Are 18 ani, măsoară 
2,03 m șl provine de la C.S.ș. Galați (an
trenor, Virgil Petrescu). Sperăm ca pri
mele aprecieri despre evoluția lui C. ște
fan să fie doar un început. • VOINȚA 
BUCUREȘTI (lipsită de patru titulare față 
de lotul din campionatul trecut — Esteta 
Urogdi, Svetlana Simion, Ioana Cocîrlan 
și Rodica Jugănaru) s-a văzut nevoită să 
lanseze în teren alte jucătoare (tinere 
chiar junioare), care în partida-deroy cu 
Olimpia au dat satisfacție în mare măsu
ră. Ne referim la Ileana Andrei, Simona 
Spălățelu și Claudia Neacșea, provenite din 
pepiniera proprie. Succes pe mai departe, 
(țț „MOBILA SCÎRȚÎIE**. se exprima un 
hîtru, duminică, în cursul meciului Rapid 
— Mobila Satu Mare. Intr-adevăr, deși are 
un lot destul de valoros, cu 11 (din 1?) 
jucătoare provenite din secția de junioare 
C.S.Ș. Satu Mare (antrenori: Iulia Arderco 
și Tiberiu Szendrei), echipa a suferit a 
treia înfrîngere categorică. Antrenorul loan 
Feflea (care pînă de curînd se ocupa în 
exclusivitate de juniori) ne-a spus că, din 
motive organizatorice, pregătirile au în
ceput de abia la 16 septembrie. Se vede! 
(D.ST.).

LUPTE. LA ULTIMA ETAPA a Campio
natului Republican de lupte libere pe e- 
chlpe, pentru reuniunea organizați de 
clubul Steaua au fost delegați arbitrii 
Constantin Penciu (șef de concurs), Ion 
Crăciun (Timișoara) șl Teodor Balaș (Bra
șov). Așa cum aminteam șl in cronica 
noastră, cei trei oficiali au oferit un exem
plu de competentă șl intransigență, atri
bute care ar fl de dorit să-1 caracterizeze 
pe toți cel chemați să vegheze la respec
tarea regulamentului. El l-au eliminat din 
competiție pe campionul național al „grei
lor*. Petrișor Cruceanu (Steaua), pentru 
că s-a prezentat la alntarul oficial cu cinci 
minute după expirarea tfmpu’ui regula
mentar. .. La fel de fermi fn aplicarea re-

1,
7,
3, 

Șt.
și 

(E.
TG.

Ov. 
AI.

Barbu 6. Mihăilă 2,
1. respectiv Marc 5, 
Pop 3, Sîmboan 3, 
Cucura 1. Au arbi-

Duminică ia startul o nouă e- 
diție (a 41-a) a campionatului 
masculin de volei. Vă prezentăm 
loturile celor 12 divizionare A:

STEAUA BUCUREȘTI (antre
nori, Gyula Bartlia și Virgil Du
mitrescu) : Petre Ionescu (35 ani 
— 1,90 m), Aurelian Ion (34—1,88), 
Pompiliu Dascălu (27—2,03) Sil
viu Pralea (26—1,97), Cristian 
Pentelescu (26—1,94), Marian 
Constantin (24—1,97). Mihai Pădu- 
rețu (22—1,93), Cornel Șoica (22— 
1,98), Anton Pițigoi (28—1,98), 
Alin Stavariu (20—2,03).

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nori, Cornel Oros și Marian Pău- 
șescu): Daniel Rădulescu (24— 
1,91), Daniel Dalacu (23—2,05), 
Robert Mader (21—1,97) Gheor
ghe Crețu (2H—1,92), Mihail Vișan 
(19—1,90), Robert Tvardahllb 
(19—1,95), Botond Szilaghyl (18— 
1,91), Vlcențlu Dumitrescu (17—
1.97) , Marius Căta-Chițdga 
(29—1,95), Sorin Pop (26—1,94),

Dan Drăgușln (23—1,90), Teodor 
Rotar (21—1.9Ș).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA (antrenor, Ion Dobritoiu): 
Nicu Stoian (32—1,94), Iulică Bă- 
loi (31—1,90), Llvian șteflea (30—
1.98) . Lucian Mătușoiu (26—1,86), 
Dănuț Pascu (25—1,97), Horst 
schâberl (24—1,98), Berthold Vă- 
suică (23—1,87), Paul Dobre (22— 
1,89), Ullse Drăghlcl (22—1,91), 
Mihai Horfaș (21—1,93), Adrian 
Groza (20—1,98), Ramon Drăgu- 
șan (18—1,86), Paul Popeseu (18— 
1,95), Mlreea Dudaș (18—1,96), 
Florin Popeseu (26—1,94). Ioszef 
Iuhasz (22—1,89).

EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE (antrenor. Vaier Cozmu-

ța): Gigi Dumitru (30—1,92), Du
mitru Tudoran (28—1,86) Is^van 
Reisfeld (26^1,87), Sorin Pop H 
(22—1,90), Radu Pricop (21—1,80), 
Liviu Georgescu (21—1,89). Done! 
ștefan (2.1—1.94), Cristian Serei 
(21-11,96), Sorin Tămășan (29— 
1,92), Csaba Szeibel (20—1,94), A- 
drian Moroianu (27—1,80).

CALCULATORUL (antrenor, A- 
lexandru Iuhasz): Gunther Enes- 
cu (34—2,03), Marian Mîțu (31— 
1,98), Octavian Rădulescu (30— 
1,84), Bogdan Calița (30—1.88), 
Mihai Alexandru (29—1,83). Ma
rian B’ră (28—1,89), Lucian Oprea 
(26—1,83). George iacob — ' — 
Ovidiu Bălan (25—1,99) 
Nicolae (24—1,84), Dan 
(23—1,90). Dan Mihal 
(23—1,92), Lucian Caval 
Vasile Zamfir 
Ettz (21—1,90).

ELCOND DINAMO ZALAU 
(antrenor, Constantin Chițigoi): 
Iuliu Codre (30—1,94) Gheorghe 
Zamfir (28—1,94), Lucian Horje 
(27—1,88), Iuliu Briscan (27—1,39), 
Sorin Țîrlea (26—1,80), Nicolae 
Tămășan (20—1,85), Aurd Vîaicu. 
(20—1,99), Iuliu Stoian (21—1,96),‘ 
Valentin zadaoencu (20—1,95), 
Vasile Ștreang (29—1,72), Dănuț 
Ciontoș (27—1,91).

TRACTORUL BRAȘOV (antTC- 
nor, Petrică Stancu): Constan
tin Zamfir (34—1,89), Adrian Pus
tiu (31—1,92), Francisc Kozma 
(31—1,87), Viorel Crăciun (29— 
1,87), Paul Răzvan (27—1,92), Do
rm Cășvean (25—1,93), Horațiu 
Ferariu (23—1,92), Vasile Mun
tean (22—1,86). Horațiu Peța (21— 
1,92), Cătălin Ristea (21—1,91), 
Alin Trușcă (21—1,88), Cristian 
A mi ceriu (20—1,94) Septimiu

(25—1,98), 
Adrian- 

Dumitru 
Dumitru

(22—1,91), 
(22—1,92), Radu

gulamentului s-au dovedit și la trecerea 
normelor de control, trei dintre compo- 
nenții echipei Danubiana nefiind Drimiți în 
concurs. Tn aceste condiții, firește nici n-a 
fost de mirare că întrecerile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de perfectă ordine și 
disciplină, așa cum am dori să vedem cît 
mai des în sălile de lupte, • AM REMAR
CAT ambiția cu care a luptat juniorul gor- 
jan Lorcdan Toma în partida cu Ciprian 
Radu (Steaua), multiplu campion al țării. 
Fără să se Intimideze de cartea de vizită 
a adversarului, Toma a atacat permanent,

POST-SCRIPTUM
a luptat curajos șl chiar dacă nu l-au reu
șit toate tentativele, el a realizat două 
puncte tehnice în fața unul partener mult 
mai puternic și experimentat.
2—6. O evoluție pentru care 
citări (M.TR.).

MOTO. CAMPIONATUI.

pierzînd cu 
merită fell-

___ Republican 
individual de dirt-track, încheiat duminică 
pe arena din Ianca, a constituit și un 
prilej de afirmare a unor tineri și talen- 
tați alergători. FL Ungureanu și St. Stelian 
au fost revelația curselor, iar P. Giurgiu 
și F. Popa, aflați Încă la vîrsta junioratu
lui, au reușit la unele etape să obțină pri
mele lor puncte în compania seniorilor. 9 
APRECIATUL antrenor N. Rîureanu 
(LP.A. Sibiu) a trăit duminică o dublă sa
tisfacție: elevii Iul, M. Șoaită la seniori și 
P. Giurgiu la juniori, au urcat, la sfirșltul 
campionatelor respective, pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului • INEGAL de la 
un concurs la altul, arbitrul principal FI. 
Carp (Brăila) a comis în etam finală cî- 
teva erori care au creat justificate nemul
țumiri în rîndurile sportivilor șl antreno
rilor. Una care se pare că a creat chiar 
un caz fără precedent s-a produs atunci 
cînd a văzut din turnul de arbitraj că nr 
fi „venit" tn același timp alergătorii M. 
Agrlșan șl D. Bogdan, în pofida repetate-

lor semnalizări ale ajutorului de starter, 
M. Boriceanu, aflat pe pistă, în dreptul li
niei de sosire • NELIPSITA de la cursele 
desfășurate la Brăila și Ianca, fetița cu
noscutului pilot S. postolache, Doinița, 
în vîrstă de 7 ani, nu a mai plîns ca altă
dată, pentru că tăticul ei a reușit dumini
că, într-o palpitantă luptă cu adversari 
puternici, să urce pe podium atît 
sameritul etapei, cît și în cel final.

TENIS DE MASA. REVENIM — 
fi fost cazul să nu ni se mai dea 
— asupra prevederii regulamentare 
ce privește obligativitatea (subliniem) echi
pamentului uniform al echipelor și al an
trenorilor. De ce formațiile C.S.Ș. Metalul 
Rm. Vîlcea,. Confecția Rm. Sărat, Eterrit 
Oradea sau Unirea Tricolor București pot 
respecta regulamentul, iar celelalte nu? De 
ce antrenorul Șerban Dobosi sau Vasile 
Dumitrescu pot fi văzuți în echipamentul 
adecvat, iar ceilalți în cel de... plimbare? 
De altfel, cea mai „pestriță44 echipă a fost 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constanța. ® AN
TRENORUL Viorel Filimon despre jucăto
rul Andrei Filimon: „Laudele de * ” 
acum, poate meritate, în loc 
zeze, să-1 facă să lucreze mai 
rios, l-au dus la polul opus. I 
o zdravănă... urecheală“. Să 
mică dispută în... familie, sau 
de intervenția mai severă a tatălui? 
zid. Andrei? • PRINTRE cei mai 1 
spectatori s-au aflat Andreea (6 ani) 
Silviu (9 ani) Duican. care încearcă să de
vină și ei... performeri. Succes! • LA „EU
ROPENELE" din Luxemburg antrenorii 
noștri au fost sever admonestați pentru că 
au dat indicații ’ ’* “ ■*
turilor și nu în 
zău am asistat 
sfaturi date de 
celălalt colț al 
știau la ce să 
sărilor sau la antrenori? Din păcate, arbi
trii n-au intervenit. De ce? Cei mai mulți 
dintre antrenori trebuiau scoși din .sală, 
conform regulamentului, o antrenorul 
clujean Mihai Bledea ne-a spus că jucă- 
toarea Gabriela Gherman, din echipa divi
zionară, refuză să mai vină la pregătire. 
Să fi uitat, oare, ceea ce a făcut 
acum clubul pentru ea? (EM.F,).
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la un „cor** de asome-iea 
pe margine sau chiar din 
sălii(!), încît sportivii nu 

fie atenți: la jocul adver-



DINTRE CELE DOUĂ MARI CAMPIOANE, NUMAI STEAUA A STRĂLUCIT...
(Urmare din pag. 1)
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teren a formației sale, într-atît 
de rare și fragmentate „repli
cile" partenerei de întrecere. 
„Am venit să-i văd pe da
nezii moi, declara, după meci, 
un „neutru", Sepp Piontek, 
antrenorul Danemarcei, și am 
sfîrșit prin a-i observa pe ro
mâni, care astăzi, sincer vor
bind, m-au entuziasmat, ei lâ- 
sîndu-le lui Nielsen, Heintze, 
Lerby și Povlscn, sarcini strict 
defensive, pe care pot să apre
ciez că le-au dus cu bine la 
îndeplinire".

Cum se sugera si în cronica 
meciului, JOCUL PE ATAC 
ai Stelei, despre care vorbea 
Piontek, a fost minuțios pre
gătit. S-a căzut din timp de 
acord că, în condițiile în care 
„ll“-le olandez este alcătuit 
din tot atîtea valori, în sco
pul de a triumfa, de a ob
ține victoria. Steaua trebuie 
să-și facă jocul obișnuit, de 
ECHIPA omogenă în toate li
niile și, prin aceasta, în an
samblul ei. „Dar pentru ea 
reușita noastră să fie deplină, 
au stabilit cei din conducerea 
tehnică împreună cu jucătorii, 
de astă dată mai mult ca ori- 
cînd? pentru a „ține" jocul în 
jumătatea adversă, apărarea 
noastră imediată va trebui să 
acționeze cit mai departe de 
„16"-Ie propriu ; să facă pasul 
înainte, în timp util, la min
gile lungi destinate vîrfurilor, 
să „strîngă" și să se plaseze 
în scară pentru a face posibil 
dublajul, sprijinul reciproc".

Plecînd de la aceste con
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Marea ratare a tui Balint, din minutul «...
Foto : Eduard ENEA

(Urmare din pag. 1)

DINAMO S-A IMPUS CU AUTORITATE, JUClND CU DEZINVOLTURĂ LA ATENA

dentă tensiune, s-a aruncat în 
viitoarea luptei cu întreaga sa 
forță și energie, impulsionată 
fiind și de exploziva ei galerie, 
care a transformat stadionul 
într-un adevărat vulcan în e- 
rupție, aruneînd în momentele 
mai fierbinți ale jocului zeoi 
de petarde și luminări fumi
gene spre teren. La începutul 
și în ultima parte a primei re
prize, mai ales, formația ate
niană a atacat cu insistență și 
multă virulență, punînd une
ori în dificultate sistemul de
fensiv al dinamoviștilor și pe- 
riclitînd poarta apărată cu brio 
de Stelea. Dar echipa noastră 
— care pregătise cu grijă și 
din vreme măsurile necesare 
pentru contracararea adversa
rilor la fazele fixe (lovituri li
bere, cornere), unde se anti
cipa că ei pot crea probleme 
prin angajările lor aeriene în 
forță, chiar agresive — a reu
șit să treacă cu bine de aceste 
momente mai grele, apărătorii, 
în frunte cu același tenace

NI CĂ

cu cit mal 
bilete!

DIN NOU, DU
MINICA, 22 OC
TOMBRIE, UNA 
DINTRE CELE MAI 
ATRACTIVE OCA
ZII, O DATA CU 
ORGANIZAREA UL
TIMEI TRAGERI 
LOTO 2 A ACES
TEI LUNI • 12 NU
MERE EXTRASE, 
CUPRINSE IN 3 EX
TRAGERI „LEGA
TE-, CU POSIBILI
TATEA DE A SE 
CiȘTIGA SI CU 
NUMAI 2 NUME
RE • PARTICIPA
REA SE FACE PE 
BILETE CU TAXA 
UNICA, DE NU
MAI 10 LEI • UL
TIMA ZI DE PAR
TICIPARE CU NU
MERELE FAVORITE, 
SIMBĂTA, 21 OC
TOMBRIE I

In „Cupa Campionilor Europeni-, atenția comentatorilor este 
concentrată asupra celor două capete de afiș ale turului II, 
partidele Steaua București — P.S.V. Eindhoven și A.C. Milan 
— Real Mad-rid. In legătură cu primul joc, sub titlul : 
„Lăcătuș aduce victoria Stelei asupra iui P.S.V. Eindhoven", 
agenția A.P.A. Vlena scrie, printre altele : „Un gol frumos a 
Iui Marius Lăcătuș a asigurat miercuri, la București, țn fata a 
30 000 de spectatori victoria formației Steaua asupra echipei o- 
landeze P.S.V. Eindhoven — ambele ciștigătoare ale Cupei 
Campionilor Europeni nu cu mult timp în urmă. Fotbaliștii 
.români au atacat continuu, făcînd un joc remaroabil, dar oas
peții s-au apărat supraaglomerat Ia cîteva atacuri ale lui 
Dumitrescu, Balint și Lăcătuș, pe olandezi ajutîndu-i și șansa".

semne tactice judicioase, puse 
în aplicare cu succes în tre
cutul apropiat, ne vom ex
plica mai ușor realizările co
lective ale componenților Ste
lei (acel flux aproape continuu, 
In situația de posesie a min
gii, și refluxul oportun, în 
momentele de recuperare a ei) 
și, ca o consecință firească, 
reușitele individuale. Revăzînd 
filmul jocului cu ochii minții, 
putem spune că, miercuri, fie
care jucător al Stelei (inclusiv 
Balint și I. Dumitrescu, „fiii 
risipitori"...) și-a adus con
tribuția la o prestație de an
samblu ca în zilele sale 
cele mai bune din acești ul
timi ani fructuoși In mari per
formanțe. Și întrucît cîteva 
remarcări, totuși, se impun, 
vom deschide lista noastră cu 
Iovan, care și în această toam
nă s-a evidențiat prin jocul lui 
sobru, precis, generator de li
niște în întregul sistem de
fensiv. La doi pași de Iovan, 
celălalt fundaș central al Ste
lei, Bumbcscu, ne-a reamintit, 
prin simțul de anticipație, prin

„Cuțpa Cupelor" a înregistrai rezultatele celt, mai echilibrate, 
gentiile de presă subliniind faptul că singura victorie în 
deplasare a fost obținută de Dlnamo București, care a învins 
cu 2—0 pe Panathinaikos Atena, făcînd, se apreciaza, un pas 
decisiv spre sferturile de finală din primăvara anului viitor.

Bine orientați tactic, siguri in apărare șl incisivi în atac, 
fotbaliștii români au obținut un succes absolut meritat, deve
nind performerii primei manșe a turului n al competiției, 
se arată în comentarii.

Rednic, bine secondat de An- 
done, făcîndu-și datoria. In 
ultimă instanță, cînd a fost 
cazul, a intervenit oportun și 
eficace Stelea, uneori ca un 
veritabil fundaș în afara careu
lui de 16 metri, care a dat 
astfel o mare siguranță în
tregii echipe.

Incomodă pentru dinamoviști, 
de această dată pe planul ac
țiunilor lor ofensive, s-a do
vedit echipa ateniană și prin 
jocul la ofsaid practicat într-un 
mod obsesiv, cum rar ne-a mai 
fost dat să vedem, de. apără
torii ei. în fața acestei manie
re mai puțin obișnuite de joc, 
bucureștenii s-au descurcat In 
prima repriză ceva mai greu, 
fiind deseori surprinși în of
said. Iar cînd au reușit să 
scape de capcanele întinse de 
apărarea adversă s-au pripit 
ori n-au controlat bine balo
nul și au irosit bune ocazii 
de a deschide scorul.

După pauză însă, Dinamo ți-a 
impus cu dezinvoltură și din 
ce în ce mai autoritar jocul, 
evoluția ei constituind o ade
vărată îneîntare. In fața atacu
rilor și contraatacurilor dinamb- 
viste, construite cu inteligență 
și fantezie, în modalități va
riate și surprinzătoare pentru 
adversari, mereu mai debor
dante și mai incisive, sistemul 
defensiv al celor de la Pana
thinaikos s-a văzut nevoit să 
cedeze. Dinamo și-a conturat 
astfel meritata și prețioasa ei 
victorie prin două goluri de 
mare frumusețe. La primul 
dintre ele, Sabău i-a pasat lui 
Răducioiu, iar tînărul virf de 
atac — aflat într-o remarcabilă 
vervă miercuri seară — s-a „în
șurubat" superb printre apără
torii eleni și a șutat fără spe
ranțe pentru experimentatul 
Sarganis. La al doilea gol, Vaișco- 
vici s-a angajat într-o acțiune 

intervențiile prompte, „curate" 
la valorosul Romario, de... 
Bumbescu de-acum un an-doi. 
Revenirea la forma sportivă 
care l-a consacrat conferă în
credere formației sale și pen
tru dificila partidă-revanșă eu 
P.S.V. Eindhoven. Vin la rînd 
cei din linia a doua, dintre 
care și de data aceasta Rota- 
rîu a fost mijlocașul-piston 
care a îndeplinit cu succes 
dublul rol de sprijin al apă
rării imediate, în zona centra
lă, ca și al echipierilor din a- 
vanposturi.

Acționînd mai avansat decît 
Rotariu, Hagi, după un start 
ezitant, și-a atras frumoase 
aprecieri din partea antreno
rului olandez, car», miercuri, 
n-a găsit în echipa sa un co
respondent (la același diapa
zon) pentru Hagi. Am ajuns, 
astfel, la Lăcătuș, a cărui 
certă clasă internațională l-a 
permis o aplaudată revenire 
de formă și randament. Fiind 
tipul de fotbalist pe care repu
tația partenerei îl stimulează. 
Lăcătuș a putut zburda Iarăși 
în cfmpul de joc, trăgînd de
seori după el întreaga echipă, 
între realizările Iui de excep
ție, la această partidă ? Min
gea de gol servită subtil ți 
abil colegului Balint (c« oca
zie rarisimă a putut risipi a- 
cest jucător de atîtea ori „sal
vatorul" echipei I), șl, firește, 
a semnat golul victoriei, la 
centrarea lui Hagi.

O victorie obținută, așa cum 
se știe, doar la un gol dife
rență, dar la capătul unei 
prestații de ridicată factură 
tchnico-tactică. Tonifiantă pen
tru viitoarele evoluții ale Ste
lei, ne apare aprecierea lui 
Sepp Piontek, potrivit căreia 
echipa pregătită de Iordănescu 
și Dumitrîu rămîne una din
tre cele mai puternice ale fot
balului european. „Astăzi, 
Stea a „finalei turului II", au 
recunoscut și cei din antura
jul lui P.S.V. Eindhoven, a 
fost echipa română...

personală de-a dreptul ului
toare în careul advers, a pasat 
apoi lui Mateuț și acesta — 
vrînd să confirme aprecierile 
unanime cu care îl gratulaseră 
în avancronicile lor aproape 
toate ziarele ateniene — a lobat 
balonul, printr-o execuție de 
reală măiestrie, în poarta ad
versă.

Tot Mateuț — în evidentă 
revenire de formă — pătrun
sese impetuos cu trei minute 
înainte spre poarta adversă și 
șutase senzațional în „transver
sală", aproape de vinclu. în 
această a doua repriză, mai a- 
les spre finalul ei, dinamoviștii 
— irezistibili în ofensiva lor — 
și-au mai creat și alte mari o- 
cazii de gol, care le-ar fi putut 
aduce un avantaj și mai sub
stanțial, echipa ateniană fiind 
incapabilă de a mai da o re
plică consistentă, în ciuda 
schimbărilor de jucători efec
tuate.

Cu această victorie in depla
sare, pentru care întreaga e- 
chipă, ca si conducerea ei teh
nică merită cele mai călduroase 
felicitări, Dinamo a făcut — 
putem spune — pasul decisiv 
în vederea calificării în turul 
următor (sferturile de finală) 
al competiției europene, care 
se va disputa în primăvara 
viitoare. Important este însă 
acum ca Dinamo să consoli
deze ceea ce a realizat, să 
mențină acest înalt nivel de 
joc care i-a atras la Atena a- 
prccicri dintre cele mai elo
gioase si'care îi poate asigura 
o mai lungă primăvară euro
peană. înțclcgînd prin aceasta 
chiar disputarea finalei „Cupei 
Cupelor". Care ni se pare pe 
deplin posibilă. Ba chiar și ne
cesară liderului campionatului 
nostru, fotbalului românesc în 
general. Mult succes !

1

BUCUREȘTENII S-AU DESPRINS DUPĂ PAUZĂ
Restanță din etapa a 6-a, 

Sportul Studențesc — Univer
sitatea Craiova, a dat naștere 
unei lupte crîncene, unui joc 
de uzură, deseori fragmentat 
de numeroasele intrări mult 
prea dure. Polițe mai vechi 
sau mai noi aveau să fie 
plătite de jucătorii celor două 
combatante, și din această cau
ză spectacolul a avut de su
ferit iar fazele clare de gol 
au fost extrem de rare. Cra- 
iov. !i au început jocul pu
ternic, pe care l-au și contro
lat timp de 15—20 de minute, 
perioadă în care Badea (min. 
3), Gh. Popescu (min. 8 — la 
capătul unei combinații reușite) 
și Săndoi (min. 16 — șut în 
blocaj) au încercat să-1 sur
prindă pe Lucescu, însă balo
nul a ocolit buturile. Trep
tat, partida s-a echaibdat, 
studenții din „Regie" ieșind 
din „corsetul" de pînă a- 
tunci. Ca urmare, în min. 24, 
Cristea a apărut la finalizare, 
a întors o minge din voie car» 
a trecut razant cu „transver
sala", pentru ca în minutul ur
mător ei să fie foarte aproape 
de deschiderea scorului cînd 
M. Popa a „șters" balonul eu 
capul, acesta a ajuns la Bu- 
țerchi și, e drept, din unghi, 
bucureșteanul n-a reușit să-l 
reia, din apropiere, în plasă, 
în replică, pe contraatac, Ola
ni (min. 29), scăpat frontal a 
fost deposedat de ieșirea opor
tună a lui Lucescu. Apoi, în 
min. 31, o acțiune personală 
semnată de C. Gheorghe s-a 
încheiat cu un șut imprecis 
în ultimul minut al primei 
reprize Dobre a expediat ba
lonul la vinciul porții craio- 
vene, dar Boldici a respins în 
corner.

La reluare, gazdele încep 
puternic și la prima acțiune 
de atac (min. 48) reușesc des
chiderea scorului: Stănici îl 
găsește, cu o pasă precisă, M-

In meci amical (selecționate de Juniori U.E.F.A. '90)

ROMÂNIA — ISRAEL 10 (0-0)
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

După dubla întîlnire cu echipa 
Bulgariei, reprezentativa de 
juniori U.E.F.A. *90 a României 
a susținut joi după-amiază. pe 
Stadionul Tineretului din loca
litate, o nouă partidă amicală 
internațională, de data aceasta 
parteneră fiindu-i selecționata 
similară a Israelului. Privită ta 
perspectiva jocului cu forma
ția Austriei din preliminariile 
C.E., întîlnirea a constituit un 
util test, replica primită fiind 
extrem de dîrză (uneori mult 
prea... dîrză), juniorii oaspeți 
remareîndu-se printr-un joc 
angajant. ofensiv, solicitant pe 
întreaga durată a disputei. 
„Unfiprezeoele" trimis pe teren 
de antrenorii Gh. Staicu $1 M. 
Țiței ca (fără cei patru titulari 
care nu au drept de joc ta 
meciul cu Austria) a .prins a- 
nevoie cadența, neputînd să se 
descurce în fata unui marcaj 
strict, cu intervenții nu o dată 
dincolo de limita regulamentu
lui. Primul șut periculos a fost 
al lui Zanc (min. 20), iar pri
ma mare ocazie a aparținut lui 
Săvoiu (min. 27). care, bine an
gajat de Deaconu. a șutat însă 
imprecis. La fel de favorabilă 
a fost și situația irosită de Ha-

• MIERCURI s-au disputat 
două partide restante <Hn seria 
a ni-a a Diviziei B, încheiate 
cu următoarele rezultate: GLO
RIA BISTRIȚA — ARMATURA 
zalAU 4—2 (3—0). Au marcat: 
Ciocan (min. 14 din 11 m>. Ma
nea (min. 27), D. Moldovan (min. 
40) și pîrvu (min. 72) pentru lo
calnici, respectiv Anton (min. 80 
din penalty) și Sabău (min. 32). 
(I. Toma-coresp.). STRUNGUL 
ARAD — ELECTROMUREȘ TG. 
mureș 3—0 (1—0). Au Înscris:

j INVITAȚIE la predeal
ț Oficiul județean de turism Brașov-Predeal oferă minicon- 
> cedii la sfîrșit de săptămînă în stațiunea Predeal în pe- 
i rioadele : 26—28 octombrie. 2—4 noiembrie. 16—18 noiem- 
l brie. 23—25 noiembrie. 30 noiembrie — 2 decembrie. 7—9 
1 decembrie și 14—16 decembrie 1989. Cazarea se asigură 
l la hotelurile Orizont. Cioplea. Bulevard si Carmen sau 

vile confortabile. Prețul pentru 3 zile este de 416 lei 
ț (hotel) si 336 lei (vile). Se asigură cazare, masă, plimbare 
i cu telescaunul la Clăbucet. seară distractivă.

Informații suplimentare se pot obține de la agenția de 
ț turism Brașov, telefon 921/43393 sau la dispeceratul de 
ț cazare Predeal, telefon 922/56276.

j SP. STUDENȚESC 2 (0) |
1 UNIV. CRAIOVA

Stadion Sportul Studențesc; 
teren foarte bun; timp închis șl 
rece; spectatori — circa 15.000. 
Șuturi: 7—3 (pc poartă: 3—2). 
Cornere: 3—6. Au marcat: M. 
POPA (min. 48) șl S. RADUCA- 
NU (min. 54).

SPORTUL STUDENȚESC: Lu- 
cescu 7 — Ciucă 7. Cristea 7, 
Luoacl 7, M. Popa 7,5 — Prodan 7 
(min. 89 Rădtiță), Țînlea 7, Do
bre 6 (min. 80 Mihale), Stănici 7 
— S. Răducanu 7,5, Buțerehl 1 
(eliminat în min. 76).

UNIVERSITATEA: Boldici 5 - 
Mănăilă 6, Săndoi 7, Gh. Popescu 
7,5, Ad. Pdpeseu 8 — Ciurea 5, 
Blea 6 (min. 72 Plgulea S), Olaru 
8, N. Zamfir 7 — C. Gheorghe 9 
(min. 62 Ncagoe 6), Badea 7.

A arbitrat: Fl. Popescu (Plo
iești) ; la linie: Cr. Teodonescu 
(Buzău) șl M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene: C. GHEOR
GHE, BUȚERCHI, PRODAN 

Cartonașe roșii: BUȚERCHI 
Partida dintre echipele de spe

ranțe se va disputa la 11 noiem
brie.

•    IU —

ber, pe stingă, pe M. POPA 
și acesta șutcază plasat în col
țul scurt, învhigindu-1 pe Bol
dici. Al doilea gol al studen
ților bucureșteni se înscrie In 
min. 54, în urma unei faze 
rar întilnite : Buțerchi trimite 
o pasă lungă spre S RADU- 
CANU, Boldici iese la 20 m și 
încearcă să respingă cu capul, 
balonul îl „sare" și „vîrfuî" 
gazdelor trimite în poarta 
goală. Pînă In final, domina
re insistentă a craiovenilor a- 
flați în superioritate numerică 
(Buțerchi fusese eliminat pen
tru lovirea, fără balon, a 
lui Săndoi), dar atacurile lor 
rămîn fără rezultat pe tabelă.

Gheorghe NERTEA
• După acest rezultat, Univer

sitatea a rămas pe același loa 
(4), iar Sportul Studențesc a ur
cat pe locul 16.

fif (min. 41. minge trimisă pe 
lingă bară).

Ifa reluare, întflnirea are a- 
celași aspect echilibrat, cu am
bele echipe lansate în cursa 
deschiderii soorului. Se joacă 
ofensiv, se ratează. Săvoiu își 
mai trece în cont o ocazie (min. 
51). pentru ca peste trei mi
nute să notăm parada lui Cioa
că la violentul șut al Iul Ber- 
kovitz. Insistența „tricolorilor" 
se va materializa ta min. 73: 
lovitură liberă executată de 
Moldoveanu si SĂVOIU reia, 
cu capul, jos, Ia colț. Jocul pier
de din claritate, este fracționat 
de unele intervenții mai dure, 
cum a fost cea a lui Cohen 
(min. 86) asupra Iui Jelea.

Arbitrul R. Petrescu a con
dus formațiile:

ROMANIA: CIOACA — Mol
doveanu, Ticu. ARTIMON, 
Ulici — DICU. Tertid (min. 4® 
Năstase), Zanc. D. Zamfir (min. 
46 Crudu) — SĂVOIU, 
Deaconu (min. 46 Jelea).

ISRAEL: Konfaim — Zoar, 
Cohen, Tubi. Mizrani — AM- 
ZALEG. Sason. Reuven, BER- 
KOVITZ — Talker (min. 60 
Boni). HAFIF.

Adrian VASILESCU

Ujvari (min. 32) șl Bolborea 
(min. 60 și 83 — ambele din lo
vituri de la 11 m.). (Gh. Moral- 
ilă-coresp.).
• REPROGRAMARE A TRA

GERII LA SORȚI. F.R.F. anunț» 
o altă eșalonare a seriilor de 
divizia C In proxima tragere la 
sorți a arbitrilor, după cum 
urmează:

24 octombrie, ora 9, seriile 1, 9, 
9, 4, 9 și 12.

25 octombrie, ora 9, seriile I. 
I, 7, 9, 10 șl 11.



R. Vil

VICTORIE A HANDBALISTELOR

stop cadru LONGO, UN BONT EXCEPȚIONAL

franceză J eannie

Șl ACUM: KARPOV SAU TI MM AN?

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA

După prima manșă a clapei a doua in cupele europene

(Vtrnare din pap F5

se va

LONDKA, 1* (Agerpres). Fi
nala turneului candidaților la 
titlul mondial de șah se va 
disputa intre marii maeștri 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) și 
dan Timman (Olanda). In se-

mifinalele desfășurate la Lon
dra, Karpov l-a întrecut cu 4,5— 
3,5 puncte pe compatriotul său 
Artur Iusupov, iar Timman a 
ciștigat, cu același scor, în fața 
englezului Jonathan Speelman.

AMSTERDAM, 19 (Agerpres) 
In prima zi a turneului interna
țional feminin de handbal din 
Olanda, selecționata Romănicl 
a învins cu scorul de 27—19 
(10—10) reprezentativa Franței, 
principalele realizatoare ale 
mațiel noastre fiind Mateîl 
șl Torpea — 4 goluri. Alte 
zultate : Polonia — Olanda 
16 (9—8) ; R. D. Germană
Cehoslovacia 25—20 (16—12).

Svetlana Boghinskaia a căzut 
la birnă), dar și-au adus o 
contribuție fundamentală, prin 
virtuozitate, grație și stăpînire 
de sine, la reușita unui spec
tacol sportiv vecin cu desăvâr
șirea, care a și fost răsplătit 
cu aplauze furtunoase. Nu 
exagerăm cu nimic. Sim
pla comparație între pres
tația de la ..impuse" și oea de 

. la „libere" demonstrează fără 
putință de tăgadă că fetele 
noastre s-au prezentat miercuri 
mai bine, la cota cea mai ri
dicată. Nu doar că nota cea 
mai mică a fost (dincolo de 
ratarea amintită) 9,837, primită 
de Eugenia Popa la btrnă, 
dar fiecare componentă a e- 
•cbipei a obținut, fără excep
ție, punctaje superioare In 
concursul de exerciții libere, 
în vreme ce pe insamblul e- 
chipoi creșterea a fost sub
stanțială, de 2,043 p. Dacă 
asta ne-a bucurat, întrucît tot 
„liberele", dezlănțuira de ritm 
și imaginație, constituie și vor 
constitui sarea și piperul 
gimnasticii, ne-a și obligat să 
observăm, cu regret, că nu s-a 
făcut totul, chiar dacă s-a fă
cut mult, pentru ca progra
mul de „impuse", și altădată 
călcîiul lui Achile pentru e- 
chipă, să fie pregătit mai e- 
xigent, mai temeinic, fără 
cusur. Dar, asupra acestui as
pect vom reveni în tihnă, du
pă întoarcerea acasă.

Un capitol aparte, chiar dacă

restrîns ca spațiu, se cuvine re
zervat Danielei Sllivaș. Și 
miercuri multipla noastră cam
pioană s-a dovedit impecabilă, 
adevărată pasăre măiastră, fi
ind notată la paralele și la sol 
cu nota 10. Ziarele vest-germa- 
n de azi (n'.r. ieri) tot caută 
superlative pentru interpretă
rile ei magistrale și nu con- 
teneso s-o elogieze. Totodată, 
ele anticipează că lupta pen
tru titlul de campioană abso
lută se va da, vineri seară, 
între „românca zburătoare" 
(„Esslinger Zeitung") și sovie
tica Svetlana Boghinskaia, în- 
vingătoarea „Europenelor* din 
luna mai Pronosticul e unul 
normal. Cu toate astea, va fi 
interesant de urmărit asaltul 
viguros al noilor „stele" de 
aici, între care (alături de Na
talia Lascenova și Yang Bo) 
cel al Gabrielei Potorac și 
Cristinei Bontaș, care o vor 
acompania pe Daniela Silivaș 
în finala de la individual com
pus. Să mai menționăm, re- 
amintindu-vă, că în ierarhia 
de pînă acum, chiar dacă nu
mai cu valoare simbolică, în
trucît la individual compus — 
In premieră potrivit noilor re
glementări — se va porni de 
la zero, conduce Daniela Și- 
livaș, cu 79,561 p, în imediata 
ei apropiere găsindu-se Poto
rac (79.237) și Bontaș (78,873), 
pe pozițiile a șasea și, respec
tiv, a șaptea.

Vineri seară, așadar, să le 
ținem din nou pumnii strtnșl 
fetelor noastre I

FINALI „CUPEI DIVIS*
STUTTGART. 1» (AgerprcsJ. 

Finala „Cupei Davis' 
desfășura anul acesta în pe
rioada 15—17 decembrie, la 
Stuttgart. Intre echipele R. F. 
Germania și Suediei. întrece
rea va avea loc la Sclileyer 
Halle (12 000 locuri).

NUMEROASE ECHIPE POT PRIVI

C.S. SATU MARE CUCEREȘTE TITLUL TA SPADA (m)
(Urmare din pao- I)

Brașov, 4. Mecanica Bistrița, 5. 
Steaua 6. Electroputere Craic- 
va. 7. Albatros Mamaia. 8. 
UNIO Satu Mare 9. IEFS 10. 
Olimpia București. 11. CTA 
Steaua. 12. CSU Tg.-Mureș.

Formațiile clasate pe ultime^- 
le două locuri. 
Steaua și CsU 
retrogradat.

★
Ca de obicei, 

vedit arma cu 
concurenți. La 
pei Rcmâniei". 
s-au aliniat —..
sălii de scrimă Floreasca din 
Capitală, 117 spadasini, ceea 
ce a determinat ca primul tur 
al acestei întreceri individuale 
să se dssfășoare pe durata a 
nu mai puțin de 4 ore ! Spada 
s-a mai dovedit a fi, totodată, 
o armă fără vîrstă. Pentru că 
doi juniori din lotul repre
zentativ care a evoluat săp- 
tămîna trecută la întrecerile 
Balcaniadei, G. Epurescu și V. 
Tone; n-au reușit să treacă de 
primul tur,. în timp ce „vete
ranii* N. Bodoczi, R. Szabo, 
A. Poi.gracz (acesta din urmă 
în vîrstă de 41 ani) au ajuns 
în finala de 8...
- în această finală s-au cali

ficat. direct, N. Mihăilescu 
(C.S.M. Craiova) 10—8 cu N. 
Bodoczi (C.S.Ș.M.), S. Saitoc 
(Steaua) 10—8 cu A. Pop 
(C.S.S.M.), F. Nicolae (Steaua) 
10—5 cu A. Colcișcă (I.E.F.S.) 
si M. Adam (Steaua) 10—9 cu 
C. Milan (Progresul Buc.), iar 
din recalificări, A. Pop 10—6 
cu M. Popa (Steaua), A. Pon- 
graez (C.S.U. Tg. M.) 10—8 cu 
A . Colcișcă. R. Szabo (C.S.$.M.) 
10—8 cu C. Milan, și N. Bo
doczi 10—6 cu I. Stanciu 
(Steaua), Numărul 1 pe acest 
tablou al finaliștilor a fost 
craîoveanul N. Mihăilescu (24 
ani), cel car», se anticina, ur
ma să fie „arbitrul" disDutei 
dintre reprezentanții Clubului 
Șoortiv Satu Mare și cei ai 
Clubului Steaua (cîte 3 spor
tivi). Anticipare realistă, în
trucît tînărul craiovean și-a 
continuat n.rcursul de regu
laritate șl fn această finală de 
8, pe care, în cele din urmă, 
a controlat-o cu autoritate, do- 
vedindu-se un specialist al a-

respectiv CTA 
Tg.-Mureș, au

spada s-a do- 
cei mai mulțl 

startul „Cu- 
ediția 1989, 

pe planșele

cestei competiții k.o. N. Mi- 
hăilescu și-a luat, implicit, re
vanșa față de eșecul de la e- 
diția precedentă (cînd pier- 
duce cu 10—4), el întnecîndu-1 
acum, în ultimul asalt, pe fos
tul său concitadin F. Nicolae, 
după o dispută deosebit de 
spectaculoasă și cu o impre
vizibilă derulare de situații. 
După ce l-a condus pe spada
sinul militar cu 8—2, Mihăi- 
lescu a fost egalat la 9 (!), dar 
a găsit resursele (fizice și psi
hice) să se impună într-un fi
nal de-a dreptul dramatic : 
12—10. Un frumos și meritat 
succes al spadasinului craio- 
vean, un neașteptat eșec al 
plutonului de rutinați scrimeri 
de la Steaua și C. S. Satu 
Mare.

Iată rezultatele „Cupei Româ
niei* la spadă : Nicolae Mî- 
hăilescu — Anton Pongracz 
19—7, Mirel Adam — Adrian 
Pop 10—4, Felix Nicolae — Ni
colae Bodoczi 10—6, Rudolf 
Szabo — Sorin Saitoc 10—7; 
Mihăilescu — Adam 10—5, Ni
colae — Szabo 12—11 ; pt. loc. 
3—4 : Szabo — Adam 10—3 ; 
pt. loc. 1—2 : Mihăilescu — 
Nicolae 12—10.

După consumarea primei man
șe din etapa a doua a cupelor 
europene intercluburi, numeroa
se formații, care au obținut in 
deplasare victorii sau scoruri e- 
gale, dar șl unele care au cîști- 
gat pe teren propriu, pornesc 
favorite pentru promovarea în 
etapa următoare.

Din ziarul de ieri ne-au lipsit 
două rezultate. Unul din C 1, 
Marsilia — A.E.K. 2—0 (2—0) și 
altul, din C 3, F.C. Porto — Va
lencia 3—1 (1—0). A mal rămas 
un rezultat (pe care nu -am 
primit pînă la închiderea ediției, 
tot în C 3), meci desfășurat a- 
seară, Intre echipa elvețiană F.C. 
Sion șl F.C. Karl M.arx Stadt, 
din R.D.G.

Agențiile internaționale trec 
tn revistă principalele partide 
de miercuri, subliniind că »ma- 
rile șlagăre" ale acestui tur au 
avut loc In C.C.E., la București 
șl Milano, unde s-au confruntat 
echipe de elită, toate foste cîști- 
gătoare ale trofeului. Este vorba 
deci de Steaua București (1—0 
cu P.S.V. Eindhoven) și A.C. Mi
lan (2—0 cu Real Madrid). Pe 
„Giuseppe Meazza* (68 080 de 
spectatori), Milan, cîștigăt-oarea 
Cupei tn acest an, se părea că 
va cîștiga la un scor mal cate
goric, dacă avem ta vedere că 
In mln. 13 conducea cu 2—9! 
Frank Rijkaard (mln. 8) a des
chis scorul după o centrare a 
lui Van Basten, după care a- 
cesta din urmă (min. 13) a 
transformat un penalty. Milane
zii au jucat bine, dar au cam 
„oprit motoarele", nrulțumlțl de 
rezultat... Se speră ca la 1 no
iembrie, la Madrid, să reintre șl 
marea forță a echipei italiene, 
Ruud Gullit, care de la Începu
tul lunii și-a reluat antrenamen-

ATLETISM • A 11-a ediție a 
cursei pe 20 km. de la Paria, a 
prilejuit o dublă victorie alergă
torilor portughezi, prin Rosa 
Mota 1.06:37 și Antonio Plnto 
58:46

AUTOMOBILISM • tn cursa 
de la Monterey (S.U.A.) america
nul Rick Mears („Penske 
vrolet") a înregistrat o 
orară de 151,500 km.

BOX • La turneul de 
trava, pe primele locuri, 
dinea celor 12 categorii, 
semimuscă la supergrea, 
clasat următorii sportivi : ____
rez (Cuba), Khalbonl (Siria), Fe
lix (Cuba), Gomes (Angola), Ga- 
llkov (U.R.S.S.), Gerejankov 
(U.R.S.S.), A. Skallkov (U.R.S.S.), 
Kunecny (Cehoslovacia), S. Ska- 
likov (U.R.S.S.), JU (Cuba). Bar- 
tosik (Cehoslovacia), Veznofov 
(U.R.S.S.)

Che- 
medle

la Os
lo or- 

de la 
s-au 

: Alva-

V

• SĂRITURILE de la trambulina 
acoperită cu material sintetic, acum tn se-I „„ maicua, Sldieuc, acum in se-
zon nehlvernal, nu stat o simplă joacă șau, 
dacă vreți, doar un antrenament ta ve-

I' derea săriturilor pe zăpadă bătătorită. A- 
firmațla are ta vedere, între altele, si 
faptul că rezultatele de acum. în Unii I» mari, stat asemănătoare cu cele din timpul 
iernii. Recent, la Hinterzarten. în R.F. Ger- 
mania, în cadrul unui astfel de concurs pe

i
I
*I
NI
*I
*1I
wI
I

derea săriturilor pe zăpadă bătătorită. A-

mari, sint asemănătoare cu cele 'din timpul

„plastic", schiorul suedez Boklow a reali- 
zat. cu o săritură de 96 m, cel mai bun 
rezultat înregistrat (vară-iarnă) pe aceas
tă trambulină 1 • DIN 1985, de la insti
tuirea „Marelui Premiu I.A.A.F. Mobil”, ta 
cadrul diferitelor concursuri au fost rea
lizate 24 de recorduri mondiale. Intre care 
și cele stabilite de atletele noastre Marici- 
ca Puică (2000 m — 5:28,69 ta 1986, la Lon
dra) șl Paula Ivan (4:15.61 o milă — ta a- 
cest an, la Nisa) • CATEGORIA 130 kg la 
Campionatele Mondiale de lupte greco- 
romane, de la Martigny (Elveția), a fost 
dominată categoric de sportivul de excep
ție „are este Aleksandr Karelin (originar 
din Siberia). Sportivul sovietic a ciștigat 
la pas. cum se spune, titlul mondial (7—0 
ta finala cu ungurul Laszlo Klausz). In 
„zestrea* sa de succese mal figurează două 
titluri de campion european, tn 1987 și 
1982. șl unul olimpic, ta 1988. Dar etnd a!

între figurile legendare 
ale ciclismului mondial s-au 
aflat, nu cu multi ani în 
urmă, reputați rutieri, ita
lianul Fausfo Coppi si fran
cezul Jacques Anquetil ca
re. între alte mari reușite 
sportive, au deținut și re
cordul mondial al orei eu 
45,848 km (Milano, 7 noiem
brie 1956). Ambele perfor
manțe au fost înregistrate pe 
pista velodromului Vigorelli, 
în lungime de 504 m.

Am făcut această punere 
in temă pentru a putea în
țelege mai lesne valoarea 
deosebită a recentului re
cord, realizat la Ciudad de 
Mexico, pe velodromul o- 
limplc (333 m lungime), de 
ciclista -_____ 1
Longo, care în decurs de o 
oră a parcurs distanta de 
46.352 km ! Acest rezultat 
vine să mal adauce o filă 
la „cartea", și .așa impre
sionantă. a succeselor rea
lizate de. indiscutabil, cea 
mal valoroasă ciclista . a 
lumii.

9 »

Jeannie Longo (născută 
la Annecy, la 31 octombrie 
1958 ; căsătorită cu antre
norul ei. Patrice Ciprelli) 
a cucerit, între altele. 4 
titluri de campioană a lux 
mii la fond (1985, 1986, 1987. 
1989).. 3 titluri la urmărire 
(1986, 1988, 1989), 6 titluri 
de campioană a Franței. 3 
victorii în Turul Franței 
(1987—1989). si cite două 
în Turul Columbiei (1987, 
1988) șl al Texasului (1984. 
1985). Deține, de asemenea. 
10 recorduri mondiale la 3, 
5. 10 și 20 km în aer liber. 
3, 5 și 20 km pe pistă aco
perită si recordul orei la 
joasă altitudine (sub 600 m) 
cu 43,587 km, la altitudine 
(peste 600 m) cu 46,352 km 
și pe pistă acoperită, cu 
44.718 km.

In fața unui 
bilanț, cuvintele 
află rostul...

asemenea 
nu-si mal

CU ÎNCREDERE CALIFICAREA
tele. Să parcurgem în continu
are, alte rezultate și comentarii 
privind competiția continentală 
numărul 1. Bayern Munchen a 
obținut doar 3—1 eu 17 Nenlori, 
după un joc penibil (A.P.A. Vle- 
na), meci la care au asistat nu
mai 11590 de spectatori! După 
golurile lui KSgl (din 11 metri) 
șl Mihailovicl, albanezul Minga 
a redus scorul șl formația din 
Tirana se apropia de egalare !
In fine, tot Mihailovicl a marcat 
al treilea gol al bavarezilor. Cu 
un rezultat puțin scontat s-a în
cheiat partida dintre Sparta Pra- 
ga și Sredeț Sofia (la Trnava, 
terenul din Praga fiind suspen
dat) : 2—2, după ce fotbaliștii 
bulgari au condus cu 2—0! Cre
dem că prima șansă a calificării 
o are Sredeț. Benfica Lisabona, 
fără să se Întrebuințeze prea 
mult, a ciștigat cu 2—0, la Bu
dapesta, cu Honved (Pacheco 
min. 35 din penalty șl Valdo — 
min. 74), așa că poate privi cu 
Încredere spre sferturile de fi
nală. Șl să mal adăugăm că Cha- 
lana a ratat o lovitură de la îl 
ml Și F.C. Malines (0—0 la Mal
o'S) poate aștepta calificarea 
după partida retur.

tn Cupa Cupelor, singura for
mație învingătoare în deplasare 
a fost Dinamo București. Dar 
mal stnt șl altele oare Mu reușit 
rezultate bune In deplasare: 
Sampdorla la Dortmund (1—1), 
Dynamo Berlin la Monaco (0—0), 
Grasshoppers la Moscova, cu 
Torpedo (1—1), Partizan Belgrad 
a fost Învinsă la Groningen cu 
4—3, dar ta retur 11 este necesa
ră doar o victorie la limită. 
F.C. Barcelona, Întrecută la Bru
xelles. de Anderlecht (0—2). va 
avea probleme pe „Nou Camp*, 
ca șl Valladolid la Stockholm, cu

PE SCURT ® PE SCURT
HANDBAL • Meet amical, la 

Stockerau, între echipele mascu
line ale Austriei șl Suediei. Oas
peții au otștigat eu 82—30 (20—13) 
• Selecționata masculină a R.F. 
Germania a susținut un meci de 
verificare cu TUS Schutterwald, 
pe care a tntrecut-o cu 17—84.

SQUASH • La Singapore s-a 
încheiat Campionatul Mondial eu 
victoria surprinzătoare a echipei 
Australiei, tn finală Australia a 
întrecut, cu 1—0, Pakistanul, 
principala favorită a competiției. 
Pentru locul 8: Anglia — Noua 
Zeelandă 2—1.

ȘAH • Campionatul unional 
masculin desfășurat la Odesa s-a 
Încheiat eu victori» lui Rafael 
Vaganian (38 ani), care a tota
lizat » puncte din 10 posibile. Pe

numai 81 de ani, precum Karelin, este de 
presupus că Încă multe alte titluri de cam
pion vor veni să 1 se adauge ta palmares. 
• VIRSTA DE 33 DE ANI pentru un atlet 
alergător nu mal este chiar cea a marilor 
performanțe. Si. totuși, lată că britanicul

Sebastian Coe a obținut la această virată 
două performante excepționale î 1:43.38 pe 
800 m, la Zurich, șl 3:35,79 pe 1500 m, la 
Barcelona. • IN campionatul mondial 
de automobilism de Formula 1, echipele 
de mărci stnt alcătuite din cite do! piloți. 
Formația „McLaren — Honda*, câștigătoare 
a titlului mondial la ultimele ediții, va 
evolua anul viitor tatr-o formulă nouă a 
Ayrton Senna va avea partener pe aus
triacul Gerhard Berger, ta locul france
zului Alain Prost. Acesta din urmă va pi
lota, ta '90, o mașină ..Ferrari* (ta locul 
ltd Berger). Celălalt concurent ai firmei 
Italiene rămtne. tn continuare, englezul

J J

Djurgaardeu, după ce miercuri a 
ciștigat cu 2—0,

In Cupa U.E.F.A., alte formații 
se pot instala „în loja* turului 
3, prin prisma primei manșe. 
Este vorba în primul r’nd de 
cele care s-au întors din depla
sare cu victorii sau scoruri ega
le: Juventus (1—o cu Paris St. 
Germain), Rapid Viena (2—1 cu 
Bruges!), Auxerre (5—0 cu Ro
vaniemi). V.f.B, Stuttgart (1—0 
cu Zenit Leningrad). Intre can
didatele la promovare mai figu
rează: F.C. Anvers (4—0 cu Dun
dee United !), st. Roșie (4—1 cu 
Jalghiris), Werder Bremen (5—0 
eu F.C. Austria), Dinamo Kiev 
(3—0 cu Banik Ostrava), Napoli 
(?-« Ia. ZOrich. cu Wettingen), 
F.C. Liege (0—0 la Edinburgh), 
Sochaux (0—C la Florența). Unele 
calificări stau sub semnul în
trebării : Zaragoza sau Hambur
ger S.V. (1—0), F.C. K81n sau 
Spartak Moscova (3—1) ț să ve-
dem ce se va Inttmpia la l no
iembrie. . .

Ion OCHSENFELD

• tn tradiționalul derby lon
donez —■-------------
Arsenal _ 
primul Ioc continuă să se afle 
F.C. Liverpool — 18 p, urmată 
de Arsenal Londra ș! Norwich 
City, ette 17 p.

• tn meci contind pentru pre
liminariile C.E. de juniori (ju
cători plnă la 17 ani), echipele 
Austriei șt Danemarcei au în
cheiat nedecis : 0—0. Urmă
toarea part’dă a acestei grupe, 
a 7-a, România — Austria, este 
programată la 1 noiembrie.

Tottenham Hotspur — 
. 2—1. In clasament, pa

locurile următoare s-au clasat 
Beliavskl, Ghelfand Dolmatov și 
Einhorn cu cite 8.5 puncte ele. 
tn ultima rundă, Vaganian a câș
tigat la Balașov, Tukmalcov l-a 
învins pe Beliavskl, Dolmatov a 
pierdut la Dreev.

TENIS • Turneul de la Tou
louse a revenit americanului 
Jimmy Connors, care l-a Între
cut ta finală, cu 6—3, 6—3, pe 
compatriotul său John McEnroe.

volei • Lausanne, tn
meci pentru primul tur al compe
tiției masculine „Cupa confede
rației europene*, echipa bel
giană TJsboerke a întrecut, cu 3—9 
(7, 5, 9), formația locală Union, 
* ’ - - joc, vo-

ealfflcat
La Ma- 
Japonla 
12, 13).

învingători șl tn primul 
lelbaliștii belgieni s-au 
tn faza următoare • 
rioka. meci masculin : 
— S.U.A. 3—1 (13, —14,

Nigel Mansell. • PENTRU ANUL 1990, Fe
derația Internațională de Lupte a stabilit 
ca „europenele* să se desfășoare la Poz
nan, ta Polonia (10—12 mal, greco-romane, 
16—18 mal. libere), Iar „mondialele*, la To
kio (6—0 septembrie, libere), șl Roma 
(19—21 octombrie, greco-romane). • CE-TI 
ESTE CU „INOVATORII* 7 In Occident s-a 
desfășurat tn... nocturnă un turneu de 
golf, micile mingi folosite fiind fluores
cente. ■ CUM ESTE CUNOSCUT, I.A.A.F. 
a anulat recordul lui Ben Johnson, obținut 
Ia „mondiale*, ta 1987, cu 9,83 s. Hotărt- 
rea a fost luată In baza declarației atle
tului că s-a dopat, Încă din 1983, inclusiv 
In perioada C.M. de la Roma... Reacțiile 
au fost diferite, de la una foarte dură 
(Cari Lewis, care devine astfel recordman, 
cu 9,92 s), la alta plină de bun simț șl 
logică, cea a lui Gataulln. Atletul sovietic 
tși exprimă nedumerirea asupra acestei 
sancționări a lui Johnson, din moment ee, 
la data respectivă, la Roma, el a fost con
trolat antidoping șl găsit negativ I Atunci, 
spunem noi, înseamnă că la C.M. >87 con
trolul antl-doplng n-a funcționat bine șl că 
șl alți campioni ar putea fi. teoretic, sus
pectați (chiar dacă atunci, la Roma, nu 
au fost descoperite pozitiv decît foarte pu
ține cazuri. Intre care nici unul dintre 
campioni 1).

Romeo VILARA !


