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ECHIPELE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

în campionatele de motocidism-viteză

PILOȚII DE LA
LAUREAȚIÎN TOATE PROBELE !

în vederea pariidei de miine, din C.C.E.

STEAUA SE AFLĂ LA EINDHOVEN
• Fotbaliștii noștri au efectuat un prim antrenament in 
Olanda • După toate probabilitățile, Hagi va putea 
juca • intîlnirea va începe la ora 20,30 (ora României)

EINDHOVEN, 30 Iprin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Aproape două ore de 
zbor i-au fost necesare aero
navei TAROM , pentru a depu
ne. luni la amiază, pe pista 

în Cupa Cupelor

DINAMO - HOTARÎTĂ SĂ CONFIRME
ÎN MECHL RETUR CU PANATHINAIKOS
• Echipa ateniană a sosit ieri dupâ-amiază la Bucu
rești • Așteptat cu interes, jocul va începe la ora 14

După cum se știe, Dinamo 
va susține miercuri, pe pro
priul teren, meciul retur cu 
Panathinaikos Alena, din ca
drul „Cupei Cupelor" la fot
bal. Merituoasă învingătoa
re, cu 2—0, în prima manșă, 
disputată în urmă cu două 
săptămîni în capitala Gre
ciei, echipa bucureșteană 
pornește ca favorită certă în 
această a doua partidă. Totuși, 
jocul de miercuri se anunță ca 
unul de reală atracție și iubi
torii de sport din Capitală 
simt acest lucru, dovadă fiind 
și cererea destul de mare de 
bilete.

Intr-adevăr, nu numai spor
tiv, dar nici realist nu este să 
considerăm meciul de mîine 
ca dinainte jucat, iar echipa 
ateniană ca victimă sigură.

/n Divizia A/l la hochei

steaua a Învins (doar cu 3-1) pe dunărea
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în cea de a doua manșă a 
etapei a patra a Diviziei A, 
prima grupă valorică, 1a ho
chei. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

D1NAMO BUCUREȘTI — 
C-S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI 6—4 (3—0; 3—1, 0—3). 
în ansamblul ei partida s-a 
dovedit interesantă, prin vi
goarea și viteza cu care s-a 
jucat, in prim-plan fiind timp 
de două reprize dinamoviștii. 
Ei au combinat rapid în fața 
porții lui Kiraly, s-au repliat 
prompt în apărare, ușurînd 
astfel sarcina portarului Gh, 
Huțanu, cu intervenții salva
toare, cînd coechipierii nu 
și-au făcut datoria. Primele 
trei goluri le-au înscris gaz
dele. în vervă, după cîteva mi
nute de... studiu scorul a a- 
juns 4—0 în min. 22, oaspeții 
au reușit o dală prin Cs. Csiki, 
iar Jumătate și Panaitescu au 
majorat diferența la 5 punc
te (6—1 în min. 39).

în ultima „treime" a parti
dei Dinamo a oprit motoarele 
(de ce, oare ?) și Viitorul nu 
s-a lăsat invitată prea mult, 
marcînd de trei ori. în min. 
56 scorul devenise 6—4, se aș
tepta... egalarea. dar, alertați 
de o asemenea perspectivă, 
colegii și „elevii" lui Pisăru 
și-au apărat rezultatul, majo
rarea lui. nemaifiindu-le la în- 
demînă.

Marcatori: Pogăceanu, Me
zel, Szabo, ErGs. Jumătate, 
Panaitescu. pentru gazde, 
Csiki 3. Csala pentru oaspeți- 

Au arbitrat FL Gubernu — 
M. Presneanu. A. Becze.

Mi-ceo COSTEA

C.S.M. DUNĂREA GALATI 
— STEAUA BUCUREȘTI I—S 
(1—1, 5—1. •—1). Un mane 
număr de spectatori au fost 

aeroportului situat la destui 
kilometri distanță de centrul 
orașului, formația campioană 
a României, partenera lui 
P.S.V., miercuri, în cea de 
a doua manșă a turului al

De altfel, prezența antrenoru
lui secund de la Panathinai
kos, Kalogheras, sîmbătă. în 
tribunele stadionului din Șo
seaua Ștefan cel Mare, la me
ciul de campionat dintre Di
namo și F.C.M. Brașov, do
vedește faptul că formația din 
Atena nu se socotește dinainte 
eliminată din competiția eu
ropeană, ci este hotărită să-și 
apere chiar și cea mai mică 
șansă pe care o mai are.

Conștienți. deci, că pentru 
ei această nouă, confruntare cu 
Panathinaikos nu va constitui 
o simplă formalitate și că 
pentru a reedita victoria 
obținută Ia Atena va fi nece-

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3) COTE VALORICE RIDICATE

martorii unei partide aprig 
disputate, cu multe faze fier
binți la ambele porți și cu doar 
9 minute de penalizare. In 
fața unei echipe care s-a a- 
părat cu exactitate (s-a re
marcat portarul Corciovă) și a 
contraatacat periculos, cam
pioana a găsit greu drumul 
spre victorie. Regretabile 
îndemnurile adresate steliștilor 
de antrenorul secund A. Cri- 
șan, de a juca „tare", in re
priza a doua. Au marcat • 
Domnițeanu. respectiv Gliga, 
Daia, Andrei. Arbitri : Em.
Both — Gh. Mîcu. Gh. Ena- 
che. (Telemac SIRIOPOL — 
coresp.).

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — PROGRESUL MIER
CUREA CIUC 6—1 (3—0, 2—1.
1—6). Cu un lot evident mai 
bun. Sport Club s-a impus au
toritar și în a doua partidă, dar 
nivelul prestației ambelor 
echipe a fost foarte slab, do
vadă greșelile elementare și 
ratările incredibile. Orga
nizarea a lăsat din nou de 
dorit, arbitrîndu-se tot în 
doi. Marcatori : Gereb 2, Bar- 
talis. Dezsii, Arpad Sofron, I. 
Szabo, respectiv Attila So
fron. Au arbitrat A. Balint 
șl T. Szabo. (Vaier PASCA- 
NU — coresp.).

CAMPIONATE
NAȚIONALE 
ÎN PLINĂ 

DESFĂȘURARE
Cronici și amănunte 

ia pag 8-2

II-Iea din cadrul prestigioasei 
Cupe a Campionilor Europei.

Cunoștințe mai vechi, ul
tima oară cu prilejul jocului- 
tur de la București, fotorepor
terii olandezi au solicitat 
și au obținut de la antreno
rii A. Iordănescu și D. Dumi- 
triu tradiționala imagine-fo- 
to neprezentînd — la sosire — 
grupul fotbaliștilor noștri.

A urmat îmbarcarea în au
tocarul care i-a transportat pe 
jucătorii Stelei la hotelul „Ho
lliday Inn“, pentru masa de 
prinz și necesara odihnă dina
intea antrenamentului pro
gramat să se desfășoare la 
ora meciului (20,30 — ora 
României). pe unul dintre 
terenurile puse de organi
zatori la dispoziție. La șe
dința de pregătire, care a du
rat 90 de minute, au participat 
toți cei 19 componenți ai lo
tului : Lung, Stîngaciu. Dan 
Petrescu. Bumbescu, Iovan. 
Ungureanu, Minea. Ciocan. 
Bunaciu, Miijnai. Hagi. Ro-

Gheorghe N1CO1.AESCU

(Continuare in pag. 2-3)

La Deva, intr-o organizare ireproșabila

FINALELE FEMININE DE JUDO AU ATINS

Finalele Daciadei la judo 
pentru senioare și junioare, 
desfășurate în Sala Sporturi
lor din Deva, au onorat toa
te așteptările : sîmbătă șl du
minică, sportivele au benefi
ciat de un cadru optim de în
trecere (organizatori, C.J.E.F.S. 
Hunedoara și C.S.S. Minerul 
Deva), de arbitraje cît se 
poate de corecte, iar disputele 
au atins cote valoric© ridicate.

în finala categoriei 61 kg 
(senioare), față în față s-au 
aflat Gabriela Ștefan (Ae
ronautica București) și Simo
na Aruș (Chimia Năsăud). Cu

PRtGĂTIUI PENTRU TURNEUL FINAL AL BOXERILOR
• Palatul Sporturilor și Culturii — o gazdă primitoare
• Lista arbitrilor judecători poate fi imbunătățitâ

Săptămîna viitoare va fi 
plină pentru iubitorii nobilei 
arte. începînd de luni și 
pînă duminică, la Palatul 
Sporturilor și Culturii din Ca
pitală se va desfășura turneul 
final al Daciadei la box se

binamovistul Rudei Obreja (stingă), in partida cîțtigată in fata 
campionului mondial Israel Akopkohian (UR.S.S.), In finala 
turneului „Centura de aur" Foto : Nicolae PROFIR

După o întrerupere de 3 
ani, pe traseul de la Arad au 
fost reluate cursele motociclis- 
te de viteză pe șosea, in mu
nicipiul de pe Mureș desfășu- 
rîndu-se duminică. în exce
lenta organizare a C.J.E.F.S. 
și C.S.M. Vagonul, etapa fina
lă a Campionatelor Republica
ne pe echipe, ediția 1909. 
Cursele au fost urmărite de 
aproximativ 25 000 de specta
tori, care au plecat pe deplin 
satisfăcut! de calitatea în
trecerilor furnizate de specia
liști ai genului din București, 
Sf. Gheorghe, Zărnești, Timi
șoara, Reșița, Tg. Mureș, O- 
radea și alte centre moto.

Un traseu de „mînă“, lung 
de 2310 m, cu 14 viraje, une
le în formă de „S“, a triat 
alergătorii după valoarea fie (Continuare tn pap 2-3>

Echipa campioană absolută pe anul 1989, de la
stingă ; C. Filip, T. Drâghici, antrenorul Tr. Mihăilescu, Q. Vră

jitoru și T. Troia Foto : Eduard ENEA

atacuri rapide. bucureșteanca 
a reușit să se detașeze net 
pe tabela de punctaj, avînd în 
favoarea sa două yuko, 1 koka 
și 1 wazaari. Nimeni dintre 
numeroșii spectatori (tribuna 
sălii era arhiplină) — nu mai 
punea la îndoială deznodă- 
mîntul partidei. Numai fina
lista din Năsăud a continuat 
să creadă în șansa sa. Mai 
avea la dispoziție un minut și 
o secundă. în acel moment, 
Gabriela Ștefan — dorind să 
se detașeze și mai mult, sau 
poate să încheie duelul înainte 
de limită — a încercat un 

niori. La întrecere vor fi pre- 
zenți pugiliștii, care și-au cîș- 
tigat acest drept la disputele 
de la ,',zone“. componenții lo
tului național, care au partici
pat la Campionatele Mondiale 
de la Moscova, precum și cîți- 

căruia și seriozitatea cu care 
și-au pregătit motoarele 
pentru concurs. Așa cum se 
anticipa, principalele dispute 
din program au stabilit in 
final clasamentele scontate. 
Se aștepta ca piloții de la
I.M.G.B.  să domine clasa ce
lor mai puternice mașini solo,, 
250 cmc. Posedînd forță și 
o tehnică adecvată strunirli 
„cailor putere” pe un traseu 
dificil. T. Trola, O. Vrăjitoru 
șt D. Ciuraru—, care, de data 
aceasta; au avut adversari re
dutabili în motoctcliștii P, 
Festo, (IRA Tg. Mureș), R. 
Ceteras (Voința Oradea) șl 
C. Șerb (Torpedo Zărnești),

Traian IOANITESCU

procedeu, tai-otoshi. pe car© 
insă n-a apucat să-l finalize
ze, fiind contrată cu yoko- 
guruma și... totul se sfîrșise, 
arbitrul din centrul saltelei 
consemnînd ipponul. Ambe
le judoka, au izbucnit în la
crimi : Simona Aruș de feri
cire, Gabriela Ștefan de a- 
mărăciune !

La open, categorie rezervată 
senioarelor, s-a făcut. de 
astă-dâtă. o excepție, permi- 
țîndu-se și accesul junioarelor 
de la categoriile mari. Simo
na Richter (Muncitorul Reși
ța), campioana categoriei 72 
kg. și Gabriela Părăianu

Costin CH'9'*-

(Continuare fn nao 2-3) 

va dintre tinerii sportivi re
marcați la Criteriul Speranțe
lor. în total. 115 candidați la 
cele 12 titluri de campioni na
ționali.

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru desfășurarea 
în cele mai bune condițiuni a 
turneului final, totul fiind pus 
la punct pînă la ultimele a- 
mănunte.

Din motive diferite. mai 
multi dintre campionii ediției 
trecute nu-și vor apăra cen
turile. dar candidaturile puse 
de ceilalți pretendenți la 
supremație sint dintre cele 
mai îndreptățite. Principa
lele secții de box din țară 
și-au asigurat un program 
de pregătire adecvat pentru 
sportivii lor. Desigur, candi- 
dații cei mai numeroși la pri
ma treaptă a podiumului de 
premiere îi au. ca întotdeau
na, secțiile bueureștene Di
namo și Steaua. Dar. sintem 
siguri, și alți pugillști din Ca
pitală și din țară vor lupta 
cu ambiție nu numai pentru 
locuri fruntașe, ci chiar pen
tru tricourile de campioni.

înaintea marilor competi
ții, am fost informați întot-

Paul IOVAN

(Continuare fci pa». • <-•>



CAMPIONATE NATION ALE IN PLINA DE.
VOLEI (m)s MÂI MULTE SCORURI DE 3-0

In cea de a treia etapă a Di
viziei A de volei masculin, gaz
dele au obținut cinci victorii cu 
3—0(!>, înregistrîndu-se doar un 
singur succes al oaspeților: Mi- 
naur Baia Mare a cîștigat la Re- 
lonul Săvinești. Relatări dc la 
meciuri:

DINAMO BUCUREȘTI — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 
<8, 10, 5). Victorie scontată a 
dinamoviștilor bucureșteni. In 
numai o oră de joc. în mod 
special a impresionat însă modul 
în care a fost obținută, evoluția 
vicecampionilor, în vervă, ambi
țioși. fiind remarcabilă. Forma
ția antrenată de C. Oros și M. 
Păușescu — tînără — a Început 
să se „lege", să-și apere eu ar
doare șansele, vrînd parcă să 
se... exprime tot mai conclu
dent. Coordonatorul Vlșan, tră
gătorii Mader (în special) și Cre
ții încep să se dovedească buni 
jucători de „A". Evident, este 
loc de mai bine, cînd se va re
aliza o îmbinare perfectă între 
talentul tinerilor, cerințele vo
leiului modem șl experiența an
trenorilor. Formația care a 
.zburdat" a fost: Vișan (Rădu- 
lescu). Rotar, Creț», Mader, 
Pop, palacu. De la Calculatorul, 
cu rezerve, o singură evidenți
ere: Bălan. Au arbitrat loueu- 
reștenli M. loanovlci șl M. Ni-

Modesto FERRARINI

STEAUA BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV »—9 <S, 
«, «). Victorie scontată a Cam
pionilor, realizată fără a se în
trebuința prea mult. Aceasta. în 
fața undi reprezentante a vole
iului din provincie, de la care se 
aștepta mai mult. Evidențieri: 
Șoica, Pralea, Penteieseu <S), în 
parte, Zamfir, și Kozma <T). Au 
arbitrat: J. Bratu din Brăila și 
V. Dumitru din București. (N. 
TOKACEK-coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — ELECTROTEHNICA 
BISTRIȚA 3—0 <9, 0, 7). Proas
păta promovată n-a reușit prea 
mult la Craiova, eă fiind între
cută fără drept de 'apel de că
tre echipa gazdă, de la care 
ă-au evidențiat Stolan, Drăghici, 
Borfaș. La. oaspețj. mal buni: 
Tutovan, Deleanu, Kiss. Au ar
bitrat: D. Blahă din Curtea de 
Argeș și Gh. Toma din Pitești. 
(N. DRAGANOIU. coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.M.U. 
SUCEAVA 3—0 (8, 10, 13).
Se părea la început că feroviarii 
vor încheia conturile foarte re
pede, în favoarea lor. Dar su
cevenii au jucat din ce în ce 
mai bine, ultimul set fiind cîș
tigat de rapidiști numai după o

luptă epuizantă. De la gazde 
s-au remarcat : Spinu, Gizdavu și 
Manole, iar de la oaspeți Cio- 
bîcă și Velea. Au arbitrat: N. 
Constantin din Ploiești șl V. 
Ranghel din București (N. COS- 
TACHE. coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
VIITORUL DINAMO BACAU 
3—0 (8, 7, 6). Joc la discreția 
gazdelor, victorie în mai puțin 
de o oră. S-au evidențiat: Sto
lan, Ștreang, Ciontoș, Vlaicu (E), 
Sava(V). Au arbitrat I. Armea- 
nu din București' și I. Rusu din 
Timișoara (N. DANCIU, coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — Ml- 
NAUR BAIA MARE 3—3 (—15, 
8, —13. 15, —13). Meci dramatic, 
echipa oaspete excelînd prln- 
tr-o bună apărare și prin sigu
ranță la preluări. Remarcați: VI- 
țelaru, M. Ionescu de la gazde, 
respectiv Morolanu, Szeibel, D. 
Ștefan. Au arbitrat bueureștenil 
D. Rotaru și G. Simulescu <C. 
NIȚA, coresp.).

Astăzi, cinci meciuri

ale „Europenelor'*
Intrudt la finele săptămânii 

cele 4 echipe feminine româ
nești înscrise în cupele europe
ne la volei vor susține primele 
manșe ale turului I, meciurile 
lor de campionat contînd pentru 
etapa a S-a au fost reprograma- 
te astăzi. Astfel, Dinamo 
București (care va pleca diseară 
în Israel, pentru ambele manșe 
cu Hapoel Mate Asher, în C.C.E.) 
va întîlni la ora 14, in sala pro
prie. pe știința Bacău, Chimia 
Rm. Vîlcea, care va evolua sîm
bătă la Sosnowiec cu Plomien, 
în Cupa Cupelor, primește re
plica slbiencelor de la C.S.M. 
Libertatea (ora 16). Universita
tea C.F.R. Craiova va juca la 
Galați (ora 17) cu C.S.u. Ra
pid, iar Rapid București in sala 
proprie cu Flacăra Roșie Bucu
rești (ora 17), craioveneele pri
mind duminică vizita echipei 
belgiene Antonius Herentnals, 
iar rapidistele se deplasează la 
Reggio Calabria, la meciul de 
sîmbătă cu A.s. Pallavolo Nau- 
sieaa, ambele în „Cupa Confe
derației Europene". De aseme
nea, formația masculină C.S.M. 
Minaur (fostă Explorări Motorul 
Baia Mare), care va pleca la 
Ankara pentru meciul din „Cu
pa C.E.V." cu Emlak Bank, va 
juca tot astăzi (ora 13) pe teren 
propriu partida cu Tractorul 
Brașov. Deci, pentru toate aces
te reprezentante ale noastre, as
tăzi — ultimele verificări.

BASCHET: OLIMPIA ÎN VERVĂ,

DAR NU IN TOT
In Campionatul Național de 

baschet feminin, lupta pentru 
locurile fruntașe se anunță e- 
Chilibrată. In afara celor două 
echipe neînvinse — Sportul Stu
dențesc București șl Voința Bra
șov — candidează la titlu sau

TIMPUL JOCULUI
la un loc pe podium Universita
tea Cluj-Napoca, Voința Bucu
rești, Olimpia București, Me
talul Rîmnicu Vîlcea șl Co
merțul Sf. Gheorghe, ultima, 
recent revenită în Divizia A, 
constituind o surpriză plăcută.

La băieți, Dinamo București și 
Steaua parcurg tradiționala 
„cursă în doi", iar Dinamo Ora
dea și I.C.E.D. și-au pus din nou 
candidatura pentru locul 3, la 
care aspiră însă șl Farul Con
stanța, cu un lot revigorat și, 
oricum, mai bine pregătit decît 
în ultimii ani.

Amănunte de la meciurile eta
pei a v-a a întrecerilor feminine :

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 55—62. 
Baschetbalistele de la Olimpia 
au condus, în Sala Rapid, cu a- 
tîta autoritate, îneît era aproape 
de neconceput un final echilibrat. 
Organizîndu-și acțiunile ofensive 
cu minuțiozitate si eficiență, do- 
minînd disputa pentru recupera
rea mingilor sub panouri, cu 
Mariana Bădinici, Mălina Mari- 
nache șl Romela Crlstea exce
lente în ambele faze ale jocu
lui, cu tinerele surori Gabriela 
și Edith Szoke mai curajoase 
decît în partidele precedente, 
baschetbalistele de la Olimpia au 
avut 27—14 (min. 13), 42—26 (min. 
23) și 54—39 (min. 34). în 
continuare, însă, rapidistele, 
pînă atunci parcă resemna
te, s-au apărat eeva-ceva 
mai agresiv tocmai în perioada 
în care la Olimpia interveniseră 
cîteva schimbări (în scopul utili
zării, cît mal multor jucătoare). 
Drept urmare, diferența a scă
zut vertiginos, tabela de scor ln- 
dicînd Si—57 (min. 38) și 53—59 
(min. 39) ; șl probabil că ar fi 

fost șl mai mică dacă echipa 
gazdă ar fi aplicat în aceste mi
nute, devenite hotărîioare, apă
rarea presing. Așa, insă. Olimpia 
a mal avut o zvicnire și a cîș
tigat, greu, un meci pe care l-a 
dominat aproape tot timpul. Ori
cum, formația Rapid trebuie să 
învețe, și după această întîlnire, 
că fără o apărare mal combati
vă nu va putea obține victoriile 
pentru care se pregătește. Au 
marcat : Marina 26, Blduianu
13, Pădureanu 9, Moanță 6, Pin
ter 2, respectiv Cristea 15, Mari- 
nache 14, Bădinici 13, G. Sz&ke 
«, E. Sziike 6, Bîră 2, Mărginea- 
nu 2, Stoichlță 2, Țintea 2. Cele 
mai bune apărătoare : Mariana 
Bădinici, respectiv Metania Ma
rina. Arbitri : N. Constantinescu 
— L. Badea (București).

Dumitru STANCULESCU
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA — GAZ 
METAN C.S.Ș. MEDIAȘ 96—56. 
Campioanele țării au dominat cu 
autoritate un meci în cursul că
ruia au fost folosite majoritatea 
jucătoarelor incluse în foaia o- 
ficială. Oaspetele, lipsite de ex
periența Diviziei A, nu au putut 
face prea mult. Au marcat : Mo- 
roșanu 18, Simion 18, Morar 13, 
Badiu 11, Geleriu 9, Dragoș 8, 
Enyedi 7. Popa 6, respectiv Ve- 
reș' 16, Vigh 16, Nagy 6, Bunget 
5, Radu 3, Lascu 3, Velicica 2. 
Apărătoare : Daniela Moroșanu, 
respectiv Laura Bunget. Arbitri : 
N. Gal (Timișoara) — Șt. Toth 
(Tg. Mureș). (Mircea RADU-co- 
resp.).

METALUL C.S.Ș. RÎMNlCU 
VÎLCEA — MOBILA C.S.Ș. SA- 
TU MARE 83—67. Gazdele s-au 
impus încă din prima repriză, în 
fața unor adversare depășite la 
toate capitolele. Au marcat : L. 
Nițulescu 23, Ionescu 17, Barbu
14, Stochcci 14, Telițoiu 4, Rusă- 
nescu 9, Duțu 7, respectiv Szdcs 
30, Kindriș 18, Toth 7, Szeneș 8. 
Moisa 4. Apărătoare : Marinclă

Stocheci, respectiv Aurelia Kin- 
driș. Arbitri : O. Vestinian — I. 
Varga (București). (Nicolae DRA- 
GANOIU-coresp.).

COMERȚUL C.S.Ș. SF. GHEOR
GHE — COMERȚUL TÎRGU MU
REȘ 83—80. Ambele echipe au 
contribuit la un frumos spec
tacol sportiv, în care fazele a- 
tractlve s-au împletit cu capti
vanta evoluție a scorului. Vic
toria a revenit, în mod meritat, 
foarte tinerei echipe din Sf. 
Gheorghe, mai proaspătă, mai 
incisivă și mai eficientă în final. 
Au marcat : Ambrus 26, Kovacs 
25, Madaras 14, Lăcătușu 12, 
Bartok 4, Cehanzue 2, respectiv 
Ilieș 17, Jakabfi 15, Zsigmond 13, 
Podraczky 14, Bod 9, Welchelt 9, 
Sinchevici 3. Apărătoare : 
Erzsebet Ambrus, respectiv Eri
ka Bod. Arbitri : B. Bădilă —I. 
Cernat (București), (Livlu BRIO- 
TĂ-coresp.).

FEMININ

MASCULIN
1. DINAMO BUC. 5 5 0 469 :342 10
2. Steaua 5 5 0 515:417 10
3. Farul C-ța
4. Dinamo Or.
5. I.C.E.D. Buc.
6. ELBA Tmș.
7. „U“ Cj.-N.
8. Balanța Sb.
9. OȚEL1NOX Tg'

10. Met, Tg. M.
11. Rapid Buc.
12. AC. Mii. BUC.

5 4 1 477:
5 3 2 444:437 8
5 3 2 475:497 8
5 3 2 396:4G6 8
5 2 3 398:374 7
5 2 3 466:481 7
5 1 4 407:474 6
5 1 4 472:507 6
514 435:447 6
5 0 5 429 :477 5

(.AUREAȚI iN TOATE PROBELE! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(Urmare din naa. 1)

ultimul atîta timp cit î-a 
funcționat mașina — s-au 
distanțat de la o tură la alta 
și. după ce s-au aflat, pe rind. 
La conducerea cursei, au ocu
pat în final „podiumul", la ca
pătul unei întreceri mult a- 
plaudate. în care s-au atins, în 
linie dreaptă, viteze de a- 
proape 180 km. Ordinea so
sirii : 1. T. Troia, 11 p. 2. O.
Vrăjitoru 9p, 3. D. Ciuraru 7 p.

Dacă bucureștenii, conform 
calculului hîrtiei. au pornit 
favoriți și la clasele 125 cm și 
50 cmc. — sport, printr-un e- 
vident plus de cunoștințe teh
nice în pilotarea motoarelor de 
către O. Vrăjitoru și. respec
tiv. T. Drăghici, reprezen
tanții Asociației Sportiva 
I,M.G.B. s-au situat în 
prim-plan și la 50 cmc. înce
pători, unde C. Filip șj oiilia 
Panca. terminînd la egali
tate în clasamentul general cu

liderii campionatului, D. Ho
dorogea și Doina Popescu 
(Torpedo Zărnești), au ciș- 
tigat la potou tricourile de 
campioni, grație plasării pe 
locuri mai bune în cursa fina
lă. Cucerind. ca o urmare 
firească a valorii de ansamblu 
și a unui plus de omogeni
tate și titlul de campioană 
absolută pe echipe, componen- 
ții secției moto I.M.G.B. 
(președinte — ing, D. Pe
trescu. antrenor — Tr. Mihăi- 
lescu) au realizat o performan
ță de excepție, urcind pe cea 
mai inaltă treaptă a podiumu
lui laureaților pe anul 1989 
la toate probele din program, 
rezultate care încununează e- 
forturile depuse 1a această 
mare Întreprindere bucureș- 
teană pentru dezvoltarea spor
tului cu motor

Clasamente generale: 256 cmc
— 1. I.M.G.B. (T. Troia + D. 
Ciuraru) 36 p, 2. I.M.G.B. n 18 
P, 3. Voința Oradea 8 p; 125 cmc
— 1. I.M.G.B. (T. Troia + O.

Vrăjitoru) 30 p, 2. Torpedo Zăr
nești 10 p, 3. I.R.A. Tg. Mureș 
7 p; 50 cmc-sport — 1. I.M.G.B. 
(T, Drăghici + M. Mezincescu) 
43 p, 2. I.R.A. Tg. Mureș 29 p, 
3. Voința Oradea 26 p; 50 cmc 
începători — 1. I.M.G.B. (C. Fi
lip + Otilia Panca) 39 p, 2. 
Torpedo Zărnești 39 p, 3. I.R.A. 
Tg. Mureș 38 p: absolut — 1.
LM.G.B. (T. Troia, O. Vrăjitoru, 
T. Drăghici, C. Filip) 97 p. 2. 
Voința Oradea (L, Farkaș, V. 
Stanca, T. Ceteraș) 51 p, 3. 
I.R.A. Tg. Mureș (P. Festo. M. 
Szekely, I. Szekely) 42 p, 4. E- 
lectromureș (D. Huduș, S. So- 
verfi, C. Kovacs, S. Vaisz) 41 p.

Nu putem încheia fără a ară
ta că viteziștii de la Oțelul Ga
lați, Severnav Drobeta Tr. Se
verin. Voința Hunedoara și I.T. 
București, care ne obișnuiseră 
cu prezența lor la diferitele con
cursuri, au absentat la ambele 
etape ale campionatului, din mo
tive pe care nu le cunoaștem 
încă. Oricare ar fi însă expli
cațiile, cert este că motocicliștii 
respectivi au avut de pierdut 
două șanse din cursa afirmării 
tor în arena competițîonală. Pă
cat !

Troian lOANIfESCU

1.
2.
3.
4.
5. 
«.
7.
8.
i.

10. 
11.
12.

„U« CJ.-N. 
Sp. Studențesc 
Olimpia Buc. 
Voința Brașov 
Comerțul Sf. Gh. 
Met. Rm. vîlcea
Voința Buc. 
Rapid Buc. 
G. M. Mediaș 
Mobila S. M. 
Met. Salonta 
Com. Tg.

5 4 1 412:294 9
4 4 0 294:252 8
5 3 t 381:333 8
4 4 0 321:270 8
5 3 2 388:423 8
5 3 3 378:354 8
4 3 1 333:290 7
5-1 4 341:384 6
III 382:426 6
3 1 4 347:425 «
4 1 3 258 311 5

Mureș 8 0 5 375:429 5

Deoarece unii antrenori nu au 
citit cu atenție (sau nu l-au citit 
deloc...) paragraful din regula
mentul de desfășurare a Diviziei 
A privitor la modul de alcătui
re a clasamentului, îl amintim : 
„Dacă trei sau mai multe echipe 
sînt 1a egalitate de puncte, de
partajarea se va face ținind sea
ma, succesiv, de următoarele 
criterii : se va întocmi un clasa
ment numai între echipele în 
cauză (se vor lua In considera
ție numai jocurile dintre echipe
le implicate direct) ; dacă după 
întocmirea acestui clasament e- 
galitatea persistă, echipele vor 
fl departajate țînînd seama de 
coșaverajul realizat In IntUnirile 
directe dintre aceste echipe ; daca 
și după aceasta egalitatea per
sistă, departajarea echipelor *e 
va face ținind seama de coșave
rajul general realizat. In toate 
cazurile, coșaverajul se va cal
cula prin Împărțire".
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POPICE: IN GENERAL, 0 ETAPĂ A GAZDELOR
Etapa a VI-a a Diviziei A de 

popice, seria I valorică, a aparți
nut gazdelor, cu două excepții
— în confruntările feminine de 
ta Băicoi șt Arad.

FEMININ
U. T. ARAD — VOINȚA TG. 

MUREȘ 2279—2340 (3—3). Două 
echipe în posturi diferite : U.T.A., 
în scădere vizibilă de formă, iar 
Voința într-o revenire spectacu
loasă față de debutul in campio
nat. Au ciștigat oaspetele, de- 
monstrînd, astfel, că victoria din 
etapa trecută în fața campioa
nelor en-titre nu a fost întâmplă
toare. în acest joc, mai eficace 
a fost Maria Todea — 415 și Eli- 
sabeta Albert — 403 de ta în
vingătoare, respectiv Varvara 
Breban — 400. (Octavian BER- 
BECARU-coresp.). a PETROLUL 
BAICOI — electromureș tg. 
MUREȘ 2508—2562 (1—5). Campi
oanele au evoluat la „turația 
maximă", întreg sextetul depă
șind granița celor 400 p.d. Cele 
mai bune au fost Mariane Hala- 
lat — 440 și Doina Țăgean — 437 
de la învingătoare, respectiv Li
liana Negreanu — 445 și Lumi
nița Popa — 433. (Ion TANASES- 
CU-coreSD.). a VOINȚA GALAȚI
— VOINȚA BUCUREȘTI 2532—2516 
(4—2). întîlnirea a corespuns aș
teptărilor, prilejuind o dispută 
interesantă și de un bun nivel 
tehnie. tn final, victorie meritată 
a gazdelor care au punctat deci
siv în ultimul schimb. Remarca
te : Angelica Vasile — 469 și E- 
lena Chirilolu — 427 de la gazde, 
respectiv Liliana Băjcnaru — 440

șl Elena Ar reescu — 428. (Tele- 
mac SIliTOPOL-coresp.). • 
VOINȚA PLOIEȘTI — LARO- 
MET BUCUR? TI 2541—2492 (4—2). 
Jucînd tehnl , cele două forma
ții au fost aplaudate de Întreaga 
asistență. Au ciștigat gazdele, da
torită unul plus de eficacitate în 
manșele „pline". Cele mai bune 
au fost Constanța Constantin — 
454, Mihaela Ltxandru — 450 și 
Constanta Nuță — 442 de la 
ploieștence, respectiv Laura An
drei — 428, Florica Lucan — 427 
și Silvia Boboc — 416 (Octavian 
BALTEANU-coresp.). • HIDRO
MECANICA BRAȘOV — VOINȚA 
TIMISOARA 2413—2293 (4—2). Vic
torie clară a brașoveneelor care 
au etalat un joc de bună valoare 
tehnică (media pe echipă a fost 
de 402,16 p.d.). Rezultate superi
oare au obținut Marlclca Cojan
— 444. Filofteia Boncan — 431 și 
Mariana Constantin — 418 de la
Hidro", respectiv Emilia Ebel

— 418 (Carol GRUIA-coresp.).
MASCULIN

MINERUL VULCAN — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 5053—4949 (4—2). 
Recomandate de bunele re
zultate obținute pînă acum, cît 
și de valoarea individuală a 
componenților, ne așteptam ca 
întîlnirea dintre cele două pro
tagoniste ale seriei masculine să 
fie de un ridicat nivel tehnic. 
Previziunile nu s-au adeverit, 
jocul fiind unul modest, cu mul
te ratări la „izolate" șl eficaci
tate scăzută la „pline". Au cîș- 
tigat gazdele, datorită cunoaște
rii mal bine a particularităților
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FINALELE FEMININE DE JUDO

ADMINISTRAȚIA DE
JȚȘTIGURiLE tragerii pro- 

NOEXPRES DIN 25 OCTOMBRIE 
Categoria 2 : 1 variantă iot»/. 

a 20.047 lei ; șl 4 variante 25»/n a 
5.012 lei ; categoria 3 : 9 varian
te 100»/„ a 2.587 lei și 26 variante 
»»/„ a 647 lei ; categoria 4 : 43,25 
itarlante a .927 lei ; categoria 5 : 
153,50 variante a 261 lei ; catego
ria x : 129,75 variante â 309 lei : 
wegorla z : 2.585,75 variante •

Report ta categoria L 149.811 lei. 

„ • După cum «-a mal anunțat 
W) publicațiile specifice ale A.S. 
ÎLPTO-PRONOSPORT. pentru 
•afine, marți. 91 octombrie, ie tr 
hunță : un no® concurs PRONO

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SPORT, axat pe meciuri pro
gramate în manșa a doua a cupe
lor europene la nivel de club. 
Prin urmare, ASTAZI. MARȚI, 
31 octombrie, este ULTIMA ZI 
în care vă mai puteți exprima 
opțiunile, depunlndu-vă buletine
le ta agențiile din rețeaua noastră. 
Iată care sînt partidele înscrise 
în concursul de mîlne: 1. P.S.V. 
Eindhoven — Steaua București; 
1. Dinamo București — Panathl- 
nalkos; *. F.C. Malines — Mal
mo r.p.; 4. Sredeț Sofia _ 
Sparta Fraga; 9. Real Madrid
•ț-A.C. Milan; 9. F.C. Barcelo- 
M — R.S.C. Ânderlecht; 2,

Sampdoria — Borussia Dort
mund : 8. Grasshoppers — Torpe
do Moscova; 9. Rapid Viena — 
F.C. Bruges; 10. Sochaux — Fio
rentina; 11. Spartak Moscova — 
F.C. Kdln ; 12. Juventus — Pa
ris saint Germain; 13. Napoli — 
F.C. Wettingen.

Menționăm eă. avlnd în vede
re programarea la ore nocturne 
tirzii a unor partide, rezultatele 
concursului vor fi publicate in 
rubrica noastră de vineri, 3 no
iembrie, urmînd ea rezultatele 
omologării cișiigurllor să fie 
d.aie publicității sîmbătă, 4 no
iembrie. . «■

(Urmare din vaa. I)

(IFLGS București), învingă- 
toarea de la „66 kg“. n-au... 
stat pe ginduri, solicitând în
scrierea pe foaia de con
curs. Pe reșițeancă — de 
departe cea mai valoroasă 
concurentă, cu toate meciurile 
încheiate inainte de limită — 
am înțeles-o în tentativa sa 
de a se confrunta chiar și cu 
senioarele. Cutezanța Ga- 
brielei Părăianu a surprins 
însă, avind în vedere că 
urma să întîlnească adversa
re mai grele cu 20—30 kg și, 
dacă e cazul să mai adăugăm, 
cu experiența căpătată de-a 
lungul multor ani. Totuși, în 
cele din urmă, finala și-au 
disputat-o aceste junioare, 
care au trecut de toate adver
sarele întîlnite I Scontat, re

valorificat și 
la open măiestria 

atacurilor sale, obținind vic
toria — se putea altfel 1 — 
tot prin ippon (kansetzu).

Gazdele au avut satisfacția 
de a le aplauda îndeosebi pe 
oele două campioane de la 
C.S.S. Minerul Deva : Cristina 
Kovacs (cat. 52 kg), șl Angela 
Dărăbuf (61 kg), junioare.

Dintre arbitri s-au re
marcat Ilie Papa, Ionel Lu- 
pescu, Tieu Plăcintă (Bucu
rești), Octavian Crețu (Si
biu), Constantin Golăescu 
(Iași) ș.a.

Au urcat pe podium, sțntoare : 
cat. 48 kg : 1. Virginia NAstase 
(Metalul Filipeștl), 2. I. Onica 
(Metalul Filipcști), 3. T. Frățllă 
(Metalul Buzău) sl Fl. Prlcop 
(Sănătatea Brăila)'; 52 kg : 1.
Mariana Mlktosi (CCIAG Bucu
rești). 2. I. Manea (CCLAG), 1 
G. Gulie (C.S.M. Pitești) și T. 
Gălățeanu (Voința Focșani) ; 56 
kg : L Ioana Nicola ■ (Metalul 
Buzău), 2., G. Ciocîrlan (Chimia 
Năsăurt). 3. R. Coconea (CCIAG) 
și Â. Serobotă (Constructorul 
Alba lull al ; 6r kg : 1. ' Simona

Aruș (Chimia Năsăud), 2. G. ște
fan (Aeronautica București), 3. 
S. Dică (C.S.M. Pitești) și D. Rî- 
panu (Spartac București) ; 66 kg: 
1. Frăsinica Rotea (CCIAG), 2. 
M. Ceronica (C.S.M. Borzești), 
3. L. Georgescu (Muncitorul Re
șița) și D. Raita (Mureșul Lu
duș) ; 72 kg : 1. Daniela Huluță 
(C.S.M. Borzești), 2. R. Teșa 
(Spartac București), 3. A. Cosma 
(Chimia Năsăud) și M. Reguli 
(T.C.I. Oradea) ; +72 kg : 1. Leo
nora Vizitiu (C.S.M. Borzești), 2 
L. Stanciu (Voința Ploiești), 3. 
C. Mortaslfu (Metalul Buzău) și 
E. Amaicei (Voința Iași) : open: 
1. Simona Richter (Muncitorul 
Reșița), 2. G. Părăianu (IFLGS 
București), 3. M. Nemeș (Mun
citorul) șl F. Rotea (CCIAG) ; 
junioare : cat. 48 kg : 1, Cătălina
Dinu (IFLGS), 2. M. Apostol (Me
talul Buzău), 3. D. Ion (INSTA
Focșani) și L. Lungu (Spartac

J
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INVITAȚIE LA BAZA DE

A HOTELULUI „BUC
COMPLEXUL HOTELIER „BUCURE 

Victoriei 63—81, vă ofetră, în cadrul 1 
ment, condiții pentru destindere ;
• piscină acoperită :

— ctlrsuri de inițiere în înot pentru c
• saună finlandeză
• cabinete de masaj, presopunetură, u 
roșii
• sală de gimnastică :

— cursuri de gimnastică aerobică
• cabinete de coafură, manichiură, ’zed 
frizerie.

Se pot închiria : costume de baie.
•ala de gimnastică, prosoape, căști, papu 

Servicii asigurate de personal cu înaltă 
Program : juni, între orele 12.30—20 ;

vineri și slxnbătă între orele 8—20 ; d 
8—14.

- -Seruiciile oferite pot ti asigurate șj 
.. aiente lunare.

Informații suplimentare.la-telefon 1.5.4,



ȘURARE
i de bine îșl 
: victoria șl 
eau două re-

(C. Rădu- 
Lupu — 

a evoluat la 
e a fost I. 
irtiv cu lan- 
gure, calitâțl 
atenția se- 

lotul repre- 
/ a C.F.R. 
I. CLUJ-NA- 
-2). Partidă 
ă din partea 
istele arenei 

aceste deo- 
dovenli s-au 

de 92 popi- 
îzultate fiind 
os — 966 și 

Clujenii au 
ent prin D. 
Bice — 935

(Viorel PARASCHIV — coresp.) 
a UNIO SATU MARE — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 5243— 
5174 (4—2). victorie prețioasă a 
sătmărenilor, care au luptat cu 
multă dăruire pentru cele două 
puncte puse în joc. S-au remar
cat : Gh. Dudaș — 925 și I. 
Vuță — 916 de la gazde, respec
tiv L. Siklodi — 911 și I. Hosu
— 902. (Roxana VIDA-coresp.). 
0 OLIMPIA I.E.I. BUCUREȘTI
— METALUL HUNEDOARA 
5055—4965 (4—2). Bucureștenii a- 
veau nevoie de victorie pentru a 
se îndepărta cit de cît de zona 
fierbinte a retrogradării. Cei 
mai „productivi" au fost S. Be- 
livacă — 908 și C. Marin — 896 
de la Olimpia, respectiv M. Po
pa — 876. (Mihai ROBU-coresp.). 
« MINAUR BAIA MARE — 
GLORIA BUCUREȘTI 5549—5029 
(5-1).

Etapa s-a încheiat, comentariile continua

ONOARE CELOR ÎNVINȘI!

OUĂ VICTORII In deplasare

CRUPA A DOUA

NI GRELE 
INSTRUCTO- 
:2—U (S—«). 
această par- 

disputată. 
caracterizat 

itaj de par- 
îpâ pauză, 
> în forma- 
: antrenorul • - “Je 
edit insplra- 
at mal intii 
>ol ia 12, in 
netele vlcto- 
se mal aș- 

late că Zisu 
în min. 57 

sarului... Au 
I lovituri de 
entru bucu- 
1 mal bun 
+drop, Pa- 

craioveanul

reușit in min. 17 de Măcinlc 
(Pandelea ratează transformarea, 
șutind în bară), la origine a- 
flîndu-se o minge „bilbiită" de 

. Piti șl sancționată cu grămadă 
la 5 m de terenul de țintă al 
bucureștenilor. Rugbyștil din 
Alba Iulla păstrează inițiativa și 
egalează în min. 36, prin Pân
dele» (l.p.). Repriza se Încheie 
eu o lază-spectacol a elevilor 
lui Valeriu Irimescu, ciad, după 
o șarjă pe treisferturl, balonul 
—„întors" la Semen, care-1 
culcă între buturi, formalitatea 
transformării fiind Îndeplinită de 
Szvercsak. In repriza secundă 
Dinu și Stanciu stabilesc scorul 
final prin două eseuri dar. pe 
ansamblul Bău, jocul studenților 
a înregistrat și scăderi ce nu 
pot B scuzate prin motivația că 
„aib-negrli" aveau... certitudinea 
victoriei. A condus Gh. Preo
teasa (Oradea).

Nicolae ȘERBANESCU

•>ESCU
1 — DUNA- 
(15-0). ViC- 

e fiind în- 
eseu, 3 l.p., 

ii eseu, res- 
Arbltru : G. 
CA IAȘI — 
CȘANI 16—0 
f-tr„ Rotaru 
ipau — l.p., 
>. A condus
NG'’R, co- 

HOS^-fANȚA 
.ȘCANI 56—7 
■u 4, Popcs- 
2, D. Mihai, 
inaru-eseuri, 
tr., respec- 

A arbitrat 
ZAIFU, CO
RTUL STU-

— TRANS- 
21—7 (13—7). 
imă repriză 
In care oas- 
'ost conduși 
eu, Năstase 

prin eseul

PETROLUL ARAD — ENER
GIA buc, 11—12 (7—3). Victorie 
muncită a oaspeților, după o 
partidă extrem de echilibrată. 
Au marcat Cristur, Obreja — 
eseuri, Iuhas l.p.(P), Matei eseu, 
Dinulescu 2 l.p.+tr. Arbitru: 
M. Popa (Iași). (N. STRAJAN, 
coresp.). PETROCHIMISTUL PI
TEȘTI — METALURGISTUL CU- 
GIR 34—7 (13—3) s I. Gheorghe 
2, R. Sandu, A. Văcaru — 
eseuri, Popa 3 tr+4 l.p.(P), Măr
ginean eseu, Manea l.p. A arbi
trat N. Chiciu. (S. IONESCU, 
coresp,). IAMT ORADEA —GLO
RIA buc. 33—3 (29—0): Gudca 3, 
Solomle, Hăiaș — eseuri, Sepe- 
tiuc 3 l.p.+2 tr., respectiv Hera 
l.p. A condus brașoveanul D. 
Costea. (I. GHIȘA, coresp.).

♦
RESTANTE CSM 
Minaur Baia Mare 
Rapid Metrou, din 
a Diviziei A, se

PARTIDELE 
Sibiu — CSM 
șl Steaua — 
prima grupă ,
dispută mîine, cu începere de la 
orele 12, respectiv 15. A treia 
restanță, Dinamo — Contactoare 
Buzău a fost programată pen
tru 8 noiembrie.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STEAUA SE AFLĂ LA EINDHOVEN
(Urmare din vag. I)

tariu, Balint, Hie Dumitrescu, 
Ilie Stan, Lăcătuș, Negrău, 
Grigoraș, Negoiță.

După cum se vede, a fost 
prezent și Hagi, recuperat 
(prin îngrijirea dr. Valen
tin Ștănescu) de pe urma en
torsei de gleznă de la picio
rul sting,’ cel de... șut, con
tractată în timpul meciului cu 
Jiul Petroșani. Un verdict 
referitor la prezența lui Hagi 
în „11 “-le de începere pentru 
manșa a doua cu P.S.V. îl vom 
avea marți seara, după antre
namentul fixat să aibă loc 
pe terenul care va găzdui me
ciul.

Despre
dată ne vom limita la a 
reaminti că, intr-un meci con- 
tînd pentru etapa a 12-a a 
campionatului Olandei (ur
mărit, la fața locului, de an
trenorul Anghcl Iordănescu) 
disputat, în deplasare. în com
pania echipei
vijk (locul 9),

3—0.
Aici timpul 

(plus 20 grade), 
privința interesului 
este așteptată 
portantă partidă 
tul că biletele 
de a se epuiza.

Eindhoven, deocam-
vă

R.C.K. Waal- 
ea a învins eu

este călduros 
Grăitor

cu
această 

ne apare 
sînt pe

în 
cane 
im- 

fap- 
cale

DINAMO
'(Urmare din vag. 1) .

să depună eforturi dusti- 
dinamoviștii au pregi-

PANATHINAIKOS
sar 
nute, __ „___ ,___  __ _ __
lit cu toată seriozitatea oi gri
ja meciul de mîine. Simbă* 
tă, in partida cu F.C.M. Bra
sov. ei au făcut din nou do
vada că ee află intr-o formă 
foarte bună și este de așteptat 
ea mîine să reconfirme această 
realitate, chiar dacă din rîn- 
durile lor va lipsi tinfirul 
valorosul mijlocaș Lupescu, 
suspendat pentru cumul de 
cartonașe.

In privința echipei 
thinaikos 
a susținut 
meciul de 
Grama, pe 
1—0, prin 
Samaras, 
nea confratele N. 
de la ziarul „Eleftheros Typos",

Pana- 
este de notat că ea 
duminică, la Atena, 
campionat cu Doxa 
care l-a tîștigat cu 
golul marcat de 

După cum ne spu- 
Manos,

etenienii au evoluat destul de 
bine In aoest meci, dar l-au 
pierdut pe Saravako». care 
«-« accidentat si nu a mai 
făcut deplasarea la București. 
Oaspeții dinamoviștilor au 
sosit ieri după-âmiază in Ca
pitală, și astăzi vor face un 

■ antrenament de acomodare cu 
terenul de joc al stadionului 
Dinamo. întnebîndu-1 cum vede 
meciul de mîine din punctul 
de vedere al echipei sale, an
trenorul principal G. Bengtsson 
ne-a răspuns laconic: „Am
venit să facem un joc frumos".

în încheiere, să menționăm 
că meciul de mîine va Începe 
la ora 14 și va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Elve
ție. avindu-1 la centru pe K. 
Roethlisberger. Observator din 
partea U.E.F.A. la acest joc 
este dr. Salvatore Lombardo, 
din Italia.

Raportul redus de șuturi pe 
poartă, numai 1—4, ar putea 
sugera că meciul F. C, Argeș 
— Victoria a fost de calitate 
scăzută. N-a fost. Chiar dacă 
s-a jucat, e drept, mai mult 
în „zona neutră". partida a 
plăcut, ambele echipe anga- 
jindu-se cu multă îndîrjire. 
Victoria a ciștigat, practic, la 
mijlocul terenului, unde ex
periența lui C. Solomon, tra
valiul Iui Hanganu. rafina
mentul lui Ursea (dovedit cu 
strălucire la gol) și. chiar dacă 
mai puțin spectaculos, „servi
ciul" lui Fulga s-au arătat 
decisive. De altfel, mulțumit 
de randamentul tinărului Ful
ga. președintele A. S. Victoria, 
Dumitru Dragomir, avertiza 
după meci : „Foarte curând, 
vom arunca în foc încă un ta
lent de talia lui Fulga, de ase
menea crescut în pepiniera 
proprie. Pe Marian Savu, care 
n-are decit 16 ani și jumătate, 
dar care e... Pireăiab intreg !" 
Va fi încă o probă că, renun- 
țînd la completarea lotului „din 
afliră", formația din Calea Gri- 
viței a optat pentru o cale pe 
care (șe) presupune că va do- 
bindi și mai mari satisfacții.

Infringerea Argeșului, de- 
acum la —6 la „adevăr", le-a 
mihnit teribil pe gazdele în
tâlnirii de duminică. Dincolo 
do ceea ce s-ar putea numi 
circumstanțe atenuante (echipa 
a pierdut totuși acasă numai 
în fata „europenelor" Dinamo, 
Steaua și Victora, -capabile, 
nu-i așa ?, să afecteze „adevă
rul" tuturor celorlalte divi
zionare). situația a devenit 
îngrijorătoare, iar poziția de 
„lanternă" greu de suportat. 
Cu toate astea, repetăm, Ar
geșul n-a jucat rău. Numai 
că. în general, lotul e cel care 
e. iar abserițele lui Ignat, S. 
Badea și C."Pană (acesta în 
convalescență după o opera
ție de apendicită) îi complică 
misiunea tânărului antrenor 
Alexandru Moldovan. A-l 
scoate însă pe acesta „țap is
pășitor", chiar dacă, dumi
nică. înlocuirea lui Vlădoiu 
n-a fost cea mai inspirată (de 
ce nu Prisăceanu sau Grigo- 
riu ?), ni se pare o eroare. 
Pentru F; C. Argeș, ca să zi
cem așa. timpul are încă răb
dare. Rămîne însă de văzut 
dacă asta va ajunge.

Ovidiu IOANIȚOAIA

UN PUNCT DE... PORNIRE

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• ROMANIA — AUSTRIA, IN 

PRELIMINARIILE C.E. DE JU
NIORI. Mîine, la Sibiu. De Sta
dionul „Municipal", cu începere 
de la ora 14, reprezentativa de 
juniori U.E.F.A. ’90 va întîlni 
formația Austriei, partida con
tend pentru preliminariile C.E. 
de juniori I. Reamintim că me
ciul tur. disputat în primăvară, 
s-a încheiat nedecis: 1—1.

• RESTANTA in divizia b. 
Meciul restant din cadrul etapei 
a n-a Diviziei B. dintre F.C.M.

Progresul Brăila și Ceahlăul
Neamț, se dispută astăzi, 
stadionul din Brăila.

P 
pe

TRAGEREA LA SORTI A AR
BITRILOR pentru ultimele trei 
etape ale Diviziei C va avea loc 
la sediul F.R. Fotbal, după cum 
urmează: pentru seriile I, a II-a 
șl a XH-a, joi 2 noiembrie ; 
tru seriile a ni-a, a iv-a 
Vni-a, vineri 3 noiembrie ; 
tru seriile a IX-a, a X-a 
Xl-a, luni 6 noiembrie, iar 
tru seriile a V-a, a Vl-a 
vn-a, marți 7 noiembrie.

pen- 
și a 
pen- 
și a 
pen- 
șl a

Printr-o analogie sugerată de 
„duelul tactic" al partenerelor, 
meciul de la Cluj-Napoca. din
tre cele două echipe universi
tare, ar putea fi comparat cu o 

. partidă de șah, al - cărei dez
nodământ s-a produs — sal
vator pentru „alb" -- cu o 
secundă înaintea căderii „ste- 
gulețului de control". Atunci, 
în finalul acela, Craiova ra
tase amendarea unei erori de
fensive ce putea să pună ca
păt disputei, „negrul" avind 
deja un avantaj (1—0) concre
tizat, totuși, ca la fotbal, adică 
pe tabela de marcaj. Scăpat 
dinta-o poziție de mat ce părea 
imparabil, „albul" a găsit, sub 
presiunea crizei de timp. o 
mutare spectaculoasă, cu care 
a egalat situația.

Întâlnind un adversar care 
avea atâtea atuuri să se im
pună, echipa clujeană a adop
tat o variantă de apărare nu 
strict ermetică, dar vizînd o 
restrîngere a ariei de desfășu
rare a jocului craiovenilor, e- 
vident superiori în știința pa- 
sei și cu o recunoscută artă 
a contraatacurilor tăioase. Oas
peții au și mizat (poate prea 
mult) pe asemenea mișcări 
surprinzătoare, încercînd să-i 
atragă cît mai în față pe clu
jeni, Numai că localnicii n-au

intrat în- cursa întinsă,' for- 
țindu-le... răbdarea. De vreo 

.. cîteva ori, această deliberată 
cedare a inițiativei i-a scos de 
pe poziții pe adversari. cel 
mai evident și mai periculos 
în penultimul minut al re
prizei întîi, cînd formația- 
gazdă și-a creat o superiorita
te ' numerică, pe contraatac, 
din care rareori se scapă fără 
gol. Ulterior. în repriza se
cundă, dominată de clujeni, 
Universitatea Craiova a mar
cat la un corner, fază cînd 
noua conducere tehnică clu
jeană (Dan Anca — Iosif Ca- 
vai. ultimul intrat în poartă, 
după luni de inactivitate, in 
locul lui Prunea, suspendat) a 
făcut o schimbare de jucător 
total contraindicată în acel 
moment. A fost, de altfel, gre
șeala care ar fi putut com
promite o egalitate _ meritată, 
dacă judecăm ocaziile (nu 
multe, dar clare ale lui „U") 
și însăși varianta tactică a- 
leasă pentru acest joc de 
mare dificultate chiar pe pro
priul teren. Golul din min. 
90 a „căzut" la timp, fiind 
poate... punctul de pornire a 
„șepcilor roșii" pe drumul re
dresării. „

George ROTARU
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® Liderii autoritari : 
Gioria C.F.R. Galați 19 
p, Eiectroputere Craio
va, Montana Sinaia și 
Metalurgistul Cugir — 
cite 18 p • Luptă pasio
nantă pentru șefia seriei 
a IV-a între Progresul 
Medgidia și fosta divi
zionară B Callatis Man
galia

SERIA I
Steaua Mecanica Huși — Pro

letarul Bacâu 2—0 (2—0), Zim
brul Șiret — Aurora Tg. Frumos
1—2 (0—2), TEPRO Iași — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc 3—0 (2—0), Mecanica Vaslui 
— Electro Botoșani 2—0 (0—0),
Unirea Negrești — Carpați Gălâ- 
nești 3—0 (1—0), Partizanul Ba
cău — Constructorul Iași 2—0 
(0-0). FORTUS lași — FEPA 74 
Bîrlad 3—0 (2—0). C.S.M. Buce- 
cea — Metalul Rădăuți 2—0 (1—0)

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a X-a: 1. MECANI
CA HUȘI 17 p (21—7), 2. FORTUS 
fași 14 p (24-10). 3. FEPA 74 
B-trlad 13 p (23—0), 4. Partizanul 
Bacău 13 P (13—7).„. pe ultimele 
locuri : 15. Electro Botoșani t p 
(14—26). 16. TEPRO Iași 5 P 
(11—20).

SERIA A II-a
'Metale tehnica Tg. Mureș — 

C.S.M. Borzești 0—0, Viitorul 
Gheorgheni — Petrolul Moinești 
1—1 (0—0). MECON Mun. Gh.
Ghedrgnlu-Dej — Rapid Miercu
rea Ciuc 1-0 (0—0), Mureșul To- 
pllța — Metalul Sighișoara 1—0 
(0—0). Metalul Reghin — Mure
șul Luduș 2—3 (1—1). Progresul 
Odorhei — Textila Buhuși 5—0 
(2—0), oțelul Reghin — Avîntul 
Reghin 0—1 (0—0). Minerul Co-
măn'eotl — Unirea Cristur 1—0 
(D-O;1-pe nrlmel- lOcutrl: 1. C.S.M. 

BORZEȘTI TS p (18—3), 2. MECON 
Mun. Gh.'' GhOorghlu-Dej 14 p 
(16—6). S. ii'ur^șul Likluș 13 p 
(20—15) ... 'pe uRlmele locuri : 14, 
Metalul Sier.lsoaita 8 P (8—15).
15. Oțelul Rechin *' O (7—17). ÎS. 
Rapid' M. duc t p v"*—11),

DIVIZIA C-
SERIA A IH-a

Gloria C.F.R. Galați — Gloria 
Ivești 5—0 (3—0), Petrolul Brăila 
Ianca — Mecanosport Galați — 
amînat. F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Granitul Babadag 2—0 
(2—0), Progresul Isaccea — La
minorul Brăila 1—0 (0—0), Tri- 
cotext Panciu — Chimia Brăila 
5—0 (1—0), Foresta Gugești —
Știința NAVROM Galați 2—1 
(0—1), Celuloza Adjud — Chimia 
Autobuzul Mărășești 1—0 (0—0), 
C.S. Progresul Brăila — Arru- 
blum Măcin — amînat.

Pe primele locuri: 1, GLORIA 
C.F.R. GALATI 19 p (37—2),
2. Foresta .Gugești 13 p (19—17),
3. Delta Tulcea 12 p (26—9) — 
penalizată cu 2 p, 4. Chimia 
Brăila 12 p (18—22).., pe ultime
le locuri: 14. C.S. Progresul 
Brăila 7 p (14—16 — din 9 jocuri)
15. Granitul Babadag 7 p (6—20),
16, Laminorul Brăila 3 p (8—24).

SERIA A IV-a
Progresul C.S.S. Medgidia — 

Victoria Floreștl 1—1 (0—0), Vic
toria Lehliu — Viitorul Chlrnogi 
3—1 (0—1). ISCIP Ulmeni — S.N. 
Oltenița 1—0 (0—0), A.S.A. Chi
mia Ploiești — Olimpia Slobozia
3— 1 (1—0). Rapid Fetești — Me
talul Plopenl 0—0, Dunărea Că
lărași — CONPREF Constanța — 
nu s-a disputat. Portul Constan
ța — Voința ICS Medgidia 2—1 
(1—1), Victoria Țăndărei — Ca
llatis Mangalia 0-rl (0—0).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL MEDGIDIA 16 p (10—5), 
2. Callatis Mangalia 16 p (21— 
11), 3. Victoria Florești 15 p 
(18—5)... pe ultimele locuri: 15. 
CONPREF Constanța « p (13—5») 
— din 9 jocuri, 16. ISCIP Ui
meai 5 p (17—20).

SERIA A V-»
Thhnomotal București — Meta

lul București 3—2' (0—1), C.F.R.-' 
B.T.A. București — Dunărea 
Giurgiu 2—1 (0—0), Automatica' 
București — MECON București 
0—0, F.C.M. Victoria Giurgiu — 
MECOS București 1—0 (0—0),
Rapid Braniștea — I.M.C). Bucu
rești 0—2 (14—1); Danubiana
București — A.S.I.C. București
4— 2 (4—1). Progresul IMUC
București — IUPS cititila 2—1 
(1—1), Viscoli! București — Avi
cola Crevedfa '5—0 (1—0).

•Pe primele locuri: 1. LM.G.

REZULTATELE ETAPEI A X-a
BUCUREȘTI 14 p (20—9), 2. Pro
gresul București 14 p (14—5), 3. 
Metalul București 12 p (29—14),
4. MECOS București 12 p 
(20—9)... pe ultimele locuri: 15. 
Vlscofil București 6 p (18—22), 
10. Rapid Braniștea 4 p (8—29).

SERIA A Vl-a
Constructorul Șoimii Craiova

— Eiectroputere Craiova 2—2
(2—1), Progresul Corabia — RO- 
VA Roșiori 1—0 (0—0), Dună
rea Zimnicea — Chimia Tr. Mă
gurele 4—0 (3—0), Petrolul Ți-
clenl — Unirea Alexandria 2—0 
(1—0), Recolta Stoicăneștl — Spi
cul Coteana 1—1 (1—0), Sportul 
Muncitoresc Drăgăneștl Olt — 
Progresul Băilești 1—0 (0—0), Vi
itorul C.S.S. Drăgășam — Pe
trolul Stoina 6—1 (3—1) I.O.B.
Balș — Minerul Mătăsarî 0—0.

Pe primele locuri: 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 18 p 
(36—7), 2. ROVA Roșiori 12 p 
(26—13), 3. Constructorul Craio
va lil p (22—15), 4. Spicul Co
teana 11 p (14—9)... pe ultimele 
locuri : 14. Sp. M. Drăgăneștl Olt 
7 p (8—20), 15. Petrolul Stoina 
7 p (9—26), 16. Chimia Tr. Mă
gurele 5 p (11—22).

SERIA A VH-a
I.P.A.  Sibiu — Dacia Pitești

2— 3 (0—0), Nitramonla Făgăraș
— Carpați Brașov 3—1 (2—0),
Metalul Voința Sibiu — Electri
ca Tltu 1—1 (0—0). Metrom Bra
șov — Chimia Găești 1—1 (1—1), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Metalul Hm. Vtlcea 4—0 (2—0), 
Muscelul Cîmpulung — Dacia 
Cozfa Călim.'.nești 1—0 (1—0),-
Carpați Agnita — Caroațl Mirșa
3— 0 (1—0), Unirea Pitești —
C.S.U. Mecanica Sibiu 1—0 
(1—0). -

Pe primele locuri: 1. I.P.A. 
SIBIU 16 p (19—6), 2. Dacia Pi
tești 14 p (15—9). 3. Electrica
Tltu 12 p (21—11), 4. Metalul Si
biu 12 p (11—10)... pe ultimele 
locuri: 14. Nitramonla Făgăraș 
7 p (12—12). 15. Dacia Călimă- 
neștl 7- p (8—11). 16. Chimia Gă- 
cștl 7 p (9—19). ■

SERIA A VIIl-u
Montana Sinaia — Electro Sf. 

Gheorghe .1—0 (9—0), — s-a ju
cat la Bușteni. Minerul Baraolt 
—' Metalul Filipești 1—1 (-1—1>.
Minerul Șotînga — Precizia Să- 
cele 1—0 (1—01, Minerul FÎUpeștl
— Carpați Covasna 2—0 (1-rO), 

Cimentul Fieni — Carpați Ne- 
hoiu 1—0 (0—0), Unirea Cimpina 
— Chimia Buzău 2—0 (1—0). Hi
drotehnica A.S.A. Buzău — Pe
trolul Băicoi 2—0 (0—0), Petrolul 
Berea — Metalul Tg. Secuiesc 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MONTA
NA SIBIU 18 p (28—6), 2. Me
talul Filipești 13 p (19—7), 3.
Hidrotehnica Buzău 13 p (18— 
12)... pe ultimele locuri: 15. Mi
nerul Baraolt 7 p (11—17), 16. 
Petrolul Berea 7 p (10—24),

SERIA A IX-a
Minerul Lupeni — Minerul Ști

ința Vulcan 2—2 (1—1), Minerul 
Moldova Nouă — C.S.M. Caran
sebeș 0—0, U.M. Timișoara — E- 
nergia Timișoara 3—0 (1—0),
Vulturii Lugoj — Automecanica 
Reșița 3—1 (2—0). Ceramica Jim- 
bolla — A.S. Sînmartinul Sîr- 
besc 3—2 (2—0), A.S. Paroșeni — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 5—0 
(2—0), Mecanizatorul Șimian — 
Retezatul Hațeg 1—2 (1—1) —
s-a jucat la strehaia, Dierna 
Orșova — Minerul Anina 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. VULTU
RII LUGOJ 15 p (23—7), 2. Mine
rul Lupeni 15 p (20—9), 3. C.S.M. 
Caransebeș 14 p (12—7)... pe ul
timele locuri: 15. Mecanizatorul 
Șimian 6 p (6—19). 16. C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. 3 p (4—24).

SERIA A X-a
Aurul Brad — Dacia Orăștie 

1—1 (1—0), Dacia Mecanica
Orăștie — C.F.R. Slmeria 2—0 
(1—0),. Petrolul Arad — Motorul 
I.M.A. Arad 2—0 (0—0), Strun
gul Ctdșineu Criș — Unirea 
Slnnicolau 1—0 (0—0), înfrățirea 
Oradea — Șoimii Lipova 3—1 
(1—0), Gloria Belus — Minerul 
Or. dr. Petru Groza 1—0 (0—0), 
Otelul Or. dr. Petru Groza — 
Voința Oradea 5—2 (4—1). Uni
rea Tomnatic — Chimia Tășnad 
4~“0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
ORAȘTI^ 15 p (26—7), 2. ,Unirea 
Sînnicolau 14 p (23—11). 3. În
frățirea Oradea 13 p (16—9);..; pe 
ultimele locuri: 15. Unirea Tom
natic 0 p (12—27). 16. Gloria Be- 
luș 4 p (9—23).

SERIA A xi-a
Minerul Bălța — Metalurgistul 

Cugir 0—1 (0—0), Laminorul Vic
toria Zalău — Metalul Aiud 1—0 
(»-«), Voința Oaș Negrești —

• Scorul etapei : 
C.I.L. Sighet — Bradul 
Vișeu 6—0 • O runda 
a... gazdelor, cu doar 7 
victorii în deplasare ® 
C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, doar 2 p in 10 e- 
tape • Gloria C.F.R. 
Galați ți Metalurgistul 
Cugir, doar cite 2 goluri 
primite I

Oașul Negrești 2—1 (1—0). Vic
toria Cărei — Soda Ocna Mureș
2— 0 (1—0), C.U.G. Cluj-Napoca 
— CUPROM Baia Mare 1—0 
(1—0), Minerul Sărmășag — U- 
nirea Dej 3—0 (1—0), Energia 
C.P.L. Sebeș — Sticla Arieșul 
Turda 3—0 (2—0). Mobila Armă
tura Șimleul Silvaniei — Indus
tria Sîrmei Cimpia Turzil 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri: 1. meta
lurgistul CUGIR 18 p (27—2),
2. Ind. Sîrmei C. Turzii 12 p (15— 
6), 3. Unirea Dej 11 p (17—16) 
pe ultimele locuri: 14. C.U.G. 
Cluj-Napoca 8 p (11—10). 15. E- 
nergia Sebeș 3 p (11—18), 16. Me„ 
talul Aiud 7 p (8—12).

SERIA A XH-a
C.I.L. Sighet — Bradul Vișeu 

6—0 (4—0), Metalul Roman — 
Steaua Minerul Vatra Dornei 4—6 
(1—0), Mecanica Bistrița — La
minorul Roman 3—0 (2—0), Mi
nerul Gura Humorului — Mine
rul Cavnic 1—1 (0—1). Minerul
Crucea — Cetatea Tg. Neamț
3— 6 (2—0), Relonul Săvlnești —
Minerul Bala Sprle 1—0 (6—0).
Chimia Nftsăud — Avtntul Fra
sin 1—0 (0—0). Laminorul Be- 
clean — Minerul Borșa 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: L C.I.L. SI
GHET 15 p (28—7), 2. Relonul 
Săvinești 14 p (17—10), 3. Mine
rul Bala Sprle 12 p (18—10). 4. 
Laminorul Beclean 12- p (20—15).., 
pe ultimele locuri:. 14. Metalul 
Roman 7 p (12—16). 15. Minerul 
Vatra Dornei 7 p (17—75). ■ 16. 
Cetatea Tg. Neamț 7 p (8—17).

Rezultatele n<sau fost trana- 
aoise de corespondenții noștri 
voluntari din leeantățlle respec
tive. - ... - ■ ■



ACTUALITATEA ATLETICĂ
0 Incepind cu 1 ianuarie 

1990, vor fi omologate drept 
recorduri mondiale numai per
formanțele stabilite in aer 
liber, a hotărit forul interna
țional al atletismului 0 Said 
Aouita, celebrul semifondist 
marocan, va încerca in sezonul 
viitor să-și amelioreze recor
durile mondiale la 1500 m 
(3:29,46 — 1985) și 5000 m
(12:58,39 — 1989). a declarat 
consilierul său tehnic. Aziz 
Daouda, care a subliniat tot
odată că Aouita se va consa
cra în exclusivitate pregătirii 
acestor distanțe, 
gret al 
cărui

... arena , _ . .
dus la Universiada din 1981 de 
|a București, rămîne apela de 

nu fi alergat niciodată îm
potriva altei mari vedete a a- 
nilor ’80, britanicul Sebastian 
Coe • Alergătorii americani 
au realizat două „triple" la re
cent disputatul maraton de la 
Minneapolis. La bărbați, pri. 
mul sosit a fost Don Janicki 
(2.12:18), urmat de Antoni 
Niemczack (2.12:36) și Mi
chael O’Reilly (2,12:37). în timp 
ce la fete s-a impus Kim Jo
nes (2.31:42). în fața compa
trioatelor sale Janis Jackler 
(2.36:42) și Michaela Bush — 
Cuk^ (2.39:59). • Categoric, a- 
ceastă perioadă a anului poate 
fi considerată una a alergă
rilor pe distante lungi, a ma- 
raloanelor-mamut, cu zeci de 

. P,artic'r>anti. Tanza-
, ... . Shahanga a

16-a ediție a 
Berlinul Oc

Marele
atletului african, 

debut fulminant 
internațională s-a pro-

nianul Alfredo 
cîștigat cea 
maratonului

d-e-a 
din

C. E
PE

DE 
ECHIPE

re
al 
in

JUDO

La Viena s-a desfășurat fi
nala. . Campionatului European 
feminin de judo pe echipe 
diptre reprezentativele Franței 
și. Angliei. Valoroasa formație 
franceză a repurtat o victorie 
categorică cu . școrul de 4—1.

„CUPA CONFEDERAȚIEI
La Începutul lunii viitoare 

(4—5 șl 11—12 noiembrie) se 
vor desfășura partidele turu
lui I din cadrul cupelor euro
pene la volei. După cum se 
știe, in octombrie a avut Loc 
un tur preliminar (numai) în 
cea de-a treia competiție con
tinentală, ■ „Cupa Confederației 
Europene de Volei" (pe scurt : 
„Cupa C.E.V."). lată rezulta
tele înregistrate în ambele 
manșe, FEMININ : Antonius
Herenthals (Bel.) — B.T.V. 
Lucerna (Elv.) 3—0. 3—0 ; O-K.

BOX
(Urmare din pag. 1)

deauna de forul de specialitate 
— ca și de data aceasta, de
altfel — despre arbitrii-jude- 
cătorl care vor oficia La tur
neul final. Am apreciat de 
fiecare dată prestațiile unor 
„cavaleri în alb“. cu frumoa
se „cărți de vizită". cum 
sînt Constantin Chiriac, Du- 
mitru-Doru Banciu, Virgil 
Cazacu, Jenei Vancea (Bucu
rești). Ștefan Muntean (Ti
mișoara). Gheorghe Maidan 
(Cîmpulung Muscel), Ion Da
mian (Călărași). Mihai Toma 
(Constanța). Pavel Nedelcea 
(Reșița) ș.a.. pe care ii vom 
revedea pe ring sau la mesele

cidental, realizind, pe un 
parcurs rapid, un nou record 
al traseului cu 2.10:11. Tan- 
zanianul, aflat ta prima vic
torie de răsunet, i-a devansat 
pe etiopianul Dereje 
(2.11:15) — „argintul" 
Mondiale, de la Milano 
pe grecul Spiros Andriopoulos 
(2.12:59). La femei, cîștigătoa- 
rele din 1988. poloneza Ko- 
kowska (2.31:56) și respectiv 
din 1987. vest-germanca Press- 
ler (2.33:27), nu au avut re
plică în fața surprinzătoarei 

. finlandeze Paevi Tikkanen, 
specialistă a probei de 10.000 
m (32:11 in acest an), aflată 
acum la primul maraton în
cheiat. care, cu 2.28:45, a „ur
cat" direct pe poziția a șasea 
a clasamentului mondial al a- 
nului ! (Andi VILARA).

TENIS...

Nedi
Cupei
— Și

TENIS...
• Finala „Cupei Davis", care 

va opune formațiile R. F. 
Germania și Suediei, in peri
oada 15—17 decembrie, va a- 
vea loc. la Stultgart și nu la 
Munchen, cum se anunțase 
anterior. Pe terenul de la 
Schleyerhalle — ale cărui tri
bune numără 10 000 de locuri 
— Becker și colegii săi își vor 
apăra trofeul cucerit în urmă 
cu un an la Goteborg. • în 
lupta sa contra 
ATP (Asociația 
lor profesioniști) 
lărgească cîmpul 
ne a controalelor 
pistarea steroizilor 
zanți. Pînă acum, 
caina, amfetaminele și he
roina erau căutate. • Premii
le WITA ’89 (Asociația Inter
națională a jucătoarelor) au 
fost decernate . astfel : Steffi 
Graf — cea mai bună jucă
toare a anului ; Arantxa San
chez — cel mai mare progres ; 
Kathy Rinaldi — cel mai bun 
„come-back" ; Conchita Mar
tinez — cea mai bună nou-ve-

dopingului, 
tenismani- 

a decis să 
de acțiu- 
oentru de- 

anaboli- 
doar co

și

EUROPENE LA VOLEI"
Radnicki Belgrad — V.T.C. 
Guntramsdorf (Austria) 3—0, 
3—1 ; Alba Volan Szekes 
(Ung.) — Kfum Skelleftea 
(Suedia) 3—9, 3—0 ; Rapid 
București — Benfica Lisabona 
3—0, 3—0 ; Akademik Sofia — 
C.S.M. Clamart (Franța (3—0, 
3—0 ; MASCULIN : Puerto
Malagueno (Sp.) — Academic
De Espinho (Port.) 3—1, 3—0 ; 
Debic Zanhoven (Bel.) — Tun
gsram Budapesta 3—0. 3—0 ; 
Hapoel Mate Asher (Isr.) — 
Olimplas Nicosia (Cipru) 3—0,

judecătorilor și la această 
ediție a campionatelor. De a- 
ceastă dată, însă, ne-a sur
prins neplăcut absența de pe 
lista alcătuită de Colegiul 
Central al arbitrilor, a unor 
purtători ai ecusoanelor in
ternaționale, cum sînt Lau- 
rențiu Vlad (Cluj-Napoca), 
Nicolae Mocsar (Oradea) sau 
Grigore Dăncilă (Drobeta Tr. 
Severin), cunoscuți ca unii 
dintre cel mai competent! șl 
intransigenți arbitri-judecă
tori. Am ridicat această pro- 

R. Box 
această 
și pe 

la tur-
Pen-

blemă acum, cînd F, 
mai poate remedia 
„scăpare", invitindu-i 
cel amintiți mai sus 
neul final al Daciadei. 
tru competența și bogata lor 
activitate ar merita-o din 
plin.

PE SCURT PE SCURT• PE SCURT• PE
BASCHET • In med amical, 

la Steyr : Austria — R.D. Ger
mană 74—66 (42—39) • Rezul
tate din optimile de finală ale 
„Cupei Campionilor r 
masculin : Budivelnik
Lech Poznan 104—88 • 
Prievidza — BC 
74—85 ; < B.C.
SC Limoges (Franța) 
Commodore Den Helder _____
da) — Maes Riis Malines 99—70 ; 
Bracknell (Anglia) — 
Milano 95—115Balkan 
grad

BOX * La Santo Vicente, 
Gianfranco Roși (Italia) a re
cucerit titlul de . campion mon
dial la categoria > mijlocie mică 
(-IBF). învlngîndu-1 ta puncte, 
după 12 reprize, pe australianul 
Țrov Waters. ■ ‘i . ■
: CAuARIB a Lai Washington, 
proba pe echipe ..Marele Pre
miu al Națiunilor" a '• revenit 
formației S.U.A). cu zero puncte 
penalizare, urmată de1 cele ale 
Angliei — 20 p.p„-Olandei — 51 
p.p. șl Canadei

Europeni" 
Kiev— 
Banlk 

__ Barcelona 
Polly (Elveția) — 

~________ 95—115.1
(Olan- 

9»—<5.; 
Philips 
Botev- 

Arls Salonic 91—107.
La Santo

CICLISM • Proba de urmări
re individuală din cadrul „Cu
pei Europei" pentru juniori, 
care s-a desfășurat pe velodro- 

a re- 
Oleg 

3000 m

61 D.P.

mul olimpic din Moscova, 
venit sportivului sovietic 
Bahmetov, înregistrat pe 
cu timpul de 3:26,487.

HANDBAL 9 La Veria . 
cia), tn meci retur din cadrul 
primului tur al „Cupei campi
onilor Europeni" feminin : 
Phlllppis — Colege Ciprus 41—19 
(19—14). învingătoare șl în tur, 
formația elenă s-a calificat pen
tru etapa următoare. * La 
Plnar del Rio, în campionatul 
panamerican masculin : Cuba — 
Mexic 39—11 (20—16). 0 La Par- 
tizanske (Cehoslovacia). în pri
mul tur al „Cupei Cupelor" fe
minin. Iskra — . Hapoel . Petah 
Tikya (Israel) 30—10 (15—4). is- 
kfa’ s-a calificat în faza urmă
toare;

RUGBY a La Edinburgh, în 
partidă amicală : Scoția — Insu
lele Fidji 38—17 (18—6). 0 în
continuarea turneului pe care îl

(Gre-

LONDRA (Agerpres). 
turneului candidaților la 
mondial de șah, dintre 
maeștri Anatoli
(U.R.S.S.) și Jan Timman 
landa), se va desfășura anul vii
tor, în luna martie, la Londra. 
Întrecerea va cuprinde 16 parti
de, învingătorul urmînd să-l 
întîlnească în meci pentru titlul 
mondial pe actualul campion. 
Gări Kasparov. Așa cum se 
cunoaște, în semifinale, Karpov 
l-a întrecut cu 4,5—3,5 p pe

Finala 
titlul 
marii 

Karpov 
(O-

TENIS... TENIS...
nită ; Jana Xovoina — Helena 
Sukova — cel mai bun cuplu 
(este pentru prima oară după 
opt ani cînd Navratilova — 
Shriver nu obțin acest pre
miu). • Spaniolul Jose ALtur 
a terminat învingător în tur
neul de la San Marino, deve
nind al patrulea jucător îna- 
cest sezon care 
un titlu pornind 
El a cîștigat in 
ciuri. Această 
l-a propulsat de 
mondial pe 125. 
ca Jennifer Capriati, 
tinăra campioană de 
oare la Roland Garros ’89 (13 
ani și 3 luni), a stabilit, în a- 
fară de acesta, si un alt re
cord de precocitate : a deve
nit. în 
participantă din toate timpuri
le la „Wightman Cup" 
tradițional 
între S.U.A. 
nie). Ea a bătut, 
ocazie, de departe. 
Andreei Jaeger. .
la virsta de 15 ani și 5 luni,

își adjudecă 
din calificări, 
total opt me- 

performanțâ 
pe locul 204 
• American- 

foarte 
juni-

MARTIE 1990, LA LONDRA
Artur Iusupov, iar Timman a 
cîștigat, cu același scor, în fața 
lui Jonathan Speelman.

LUCERNA, 30 (Agerpres). tn 
orașul elvețian Lucerna au în
ceput întrecerile Campionatului 
Mondial masculin de șah pe e- 
chlpe. Iată -------
trate în prima rundă: '
— Selecționata Africii 
puncte; Iugoslavia — 
1,5—1,5; Olanda — Cuba 
Ungaria — R.P. Chineză 
Elveția — S.U.A. 2.5—1,5,

rezultatele înregls- 
U.R.S.S. 

3,5—0,5 
Anglia 

i 2—2; 
»—i;

in 1980. • Suedezul Joakym
Nystrom, pînă acum doi ani 
între primii zece jucători ai 
lumii, a cîștigat la Baastad 
primul său meci după... exact 
un an. Intrecindu-1, în pri
mul tur. pe Mikael Pernfors, 
el s-a oprit apoi in „sferturi", 
învins fiind de junioryl (care 
se anunță viitoarea stea sue
deză) Nicklas Kulti. Cu acest 
rezultat, Nystrom a avansat 
de la locul 600 la 300. • Mar
tina Navratilova a făcut, în 
cursul acestei veri, următoarea 
declarație la adresa lui 
Steffi Graf : „Eu cred că ar 
trebui expediată în Antarctica. 
Poate așa 
numărul 1 
desigur, o

am să redevin eu 
în lume". A fost, 

glumă...
Grupaj realizat de
Doina STANESCU

RECORDURI
MONDIALE

MOSCOVA. 30 (Agerpres). 
într-o tentativă efectuată pa 
velodromul olimpic din Mos
cova, ciclista franceză Jeannie 
Longo a stabilit un nou record 
mondial al orei, pe pistă a- 
coperită. realizînd performan
ta de 45,016 km. Vechiul re
cord era de 44,718 km și apar
ținea aceleiași sportive. După 
cum se știe. Jeannie Longo 
deține și recordul mondial al> 
orei în aer liber, cu 46.352 km.

STOCKHOLM, 30 (Agerpres). 
Înotătorul suedez Anders 
Foryass (17 ani), a realizat, in 
bazinul din Linkoeping, un nou 
record mondial de rezistentă, 
acoperind în 24 de ore 101.900 
km. Recordul precedent era 
de 96,700 km și aparținea aus
tralianului Evans Barry.

C.C.E. LA POLO
MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 

La Moscova, în meci contînd 
pentru semifinalele Cupei Cam
pionilor Europeni la polo pe 
apă, echipa „Spandau 04“ din 
Berlinul Occidental a întrecut 
cu scorul de 10—7 (4—2, 1—1,
4—2, 1—2) formația tsk VMF 
Moscova.

SPORTIVITATE

Ovidiu IOANITOAIA

Nigel 
ca un 

s-a 
In

C.S. Chenois

fapt, cea mai tînără

î

(meci 
feminin, anual, 
și Marea Brita- 

cu această 
recordul 

selecționată

3—0 ; Eczacibasi Istanbul 
G.T.V. Gleisdorf (Austria) 3—0, 
3—0 (forfait) ; ~ ~
Geneva — Kups Volley Kuopio 
(Fin.) 3—1, 3—2 ; Ijsboerke
Herenthals (Bel.) — „Uni" 
Lausanne (Ely.) 3—0, 3—0 :
Dukla Liberec (Ceh.) — F.C. Do 
Porto 3—0, 3—0 ; Emlak Ban 
kasi Ankara — " 
Once (Spania) 
pă s-a retras ; 
Klagenfurt — 
3—0. forfait, și 
dingo (Suedia)
3—0. 3—0 ; Volley 80 Pelangc 
(Lux.) — Omonia Nicosia 3—1

Ace Mombers
— ultima echi- 

H.vpo Asko
Nyvsk (Ung.) 
0—3 ; S.K. Ll-
— Kfum Oslo

De cînd a apărut pe circuitele Formulei 1, englezul 
Mansell s-a purtat, dincolo de talentul său incontestabil, 
„bad boy", arogant șl tmpulsiv, drept penru care, logic, 
văzut neagreat de ceilalți piloți, ca să nu zicem altfel... 
decursul anilor. Mansell a intrat, îndeobște din cauza compor
tării sale agresive, pe pistă și in afara ei, tn conflict cu toată 
lumea, proaspătul campion al lumii, francezul Alain Prost, 
de pildă, declarind clndva că englezul se poartă ca „un om al 
pădurilor" I

De aceea nici n-a mirat incidentul pe care l-a provocat, re
cent, Mansell pe traseul de la Estorit al Marelui Premiu al 
Portugaliei, el continuînd cursa tn ciuda semnalizărilor de o- 
prire ale comisarilor și tn consecință, periclittnd securitatea ce
lorlalți concurenți. Că el s-a ales, meritat, cu o suspendare, 
fiindu-i interzisă participarea la următorul G.P., cel al Spa
niei, dacă nu cumva lucrurtle (tncă la tribunalul de apel al 
Federației Internaționale) se vor complica, e un aspect. Cel 
asupra căruia ne propunem să zăbovim se referă însă la reacția pe 
care a avut-o față de eroarea lui Mansețl tocmai adversarul 
lui. Alain Prost, încă angajat ta acea oră (alături de Senna) 
tn lupta pentru titlul suprem. „Cred că Nigel, a spus Prost, a 
fost de bună credință șl, tn locul lui, nu știu dacă aș fi pu
tut proceda altcumva. De altfel, am șl discutat pe această te
mă cu președintele Balestre (n.n. de la F.I.A.), expliclndu-i 
că trebuie întreprins ceva, pentru ca semnalizările să fie ame
liorate. In special steagul negru (n.n. de oprire) nu e vizibil, 
ceea ce scuză gestul lui Mansell".

In condițiile in care s-a produs, considerăm ci nu greșim in- 
terpretînd intervenția lui Prost ca un gest de frumoasă spor
tivitate.

Turneul din cadrul Jocurilor 
Olimpice de la Barcelona va 
reuni 16 echipe, care vor fl re
partizate in patru grupe. Celd' 
32 de meciuri se vor desfășura 
între 25 iulie și 8 august 1992.

In urma faptului că din zona 
Amerlcii de Nord, Centrale și 
Caraibilor a obținut calificarea 
pentru „Italia ’90“ reprezentativa 
Costa Rica, federațiile din Guate
mala și Salvador au solicitat fo
rului internațional să nu mai 
dispute meciurile ’ pe care le 
mal aveau programate, care, ori
cum, n-ar mal fi avut nici un 
fel de influență asupra clasa
mentului, mai ales că locul se
cund. de asemenea calificam.

SCURT • PE SCURT
întreprinde în Marea Britanie, 
echipa Noii zeelande a evoluat 
la Lanelli (Țara Galilor), unde 
a întrecut formația locală cu 
scorul de 11—0 (7—0).

ȘAH 0 La Pancevo. în runda 
a 10-a : Kuzmin — Kovacevici 
0.5—0,5, Peev — Hartman 1—0, 
Markovicl — Todorovid • 0,5—0.5. 
th clasament conduce maestrul 
sovietic Todorovid, cu 7,5 p.

TENIS • La Brighton în fi
nală : Steffi Graf (R.F.G.) —
Monica Seles (Iugoslavia) 7—5, 
6—4 • La Anvers. în finală: 

- Ivan Lendl — Miloslav Mecir 
(ambii Cehoslovacia) 6—2, 6—2,
1—6, 6—4.

TENIS DE MASA 0 La Shef
field, în meci pentru superi! ga 
europeană: Anglia — Olanda 3—4.

VOI,EI * La Berlin, în med 
pentru primul tur al „Cupei 
Confederatei Europene". femi
nin : T.Ș.C, — Pânathinaikos 
Atena 3—0 (11, 4, 7), învingătoare 
șl în primul joc, . _
din R.D. Germană s-au calificat 
în turul următor.

voleiba listele

șl-l vor disputa echipele S.U.A. 
șl Trinidad Tobago. F.I.F.A. a 
respins Insă această cerere, așa 
că programul de meciuri se va 
desfășura normal : 5 noiembrie, 
S.U.A. — Salvador ; la 19 noiem
brie, Guatemala — Salvador și 
Trinidad Tobago — S.U.A., Iar 
la 28 noiembrie. Salvador — 
Guatemala.

In cadrul preliminariilor C.E, 
de tineret, la Padova : Italia — 
Elveția 1—8 (0—0).

In prima manșă a „Supercu- 
pel Portugaliei". Benfica Lisabo
na — Belenenses 2—0 (1—0).

Spartak Moscova, devenită 
campioană unională cu o etapă 
Înaintea încheierii competiției, 
a cîștigat titlul pentru a 12-a oa
ră. Iată însă clasamentul final :
1. SPARTAK MV. 30 17 10 3 49-19 44
2. Dnepr 30 18 « « 47-27 42
3. Dinamo Kiev 30 13 12 5 44-27 38

în ultima etapă a campionatu
lui au fost înregistrate rezulta
tele : Jalghirls Vilnius — Spartak 
2—1, Dnepr — Torpedo Mosco
va 2—2, Cernomoreț Odesa — 
Zenit Leningrad 3—2. Dlnamo 
Moscova — Rotor Volgograd
1— 0, Minsk — Ararat Erevan 2—0, 
Dinamo Kiev — Dinamo Tbilisi
2— 2. Lokomotiv Moscova — Sah- 
tlor Donețk 1—0.

în campionatul Austriei, in e- 
tapa a 17-a, au fost consemnate 
rezultatele : Austria Salzburg — 
Wiener Sportclub 1—3, GAK — 
VSE St. Potten 0—2, FC Tirol 
— Admira Wacker 2—1, Kremser 
SC — Vorwarts Steyer 0—0, Aus
tria Viena — Sturm Graz 2—1. 
Vienna — Rapid 2—1.

în clasament conduce Austria 
Vienna, cu 27 p. tot atîtea cît și 
FC Tirol (diferență de golave
raj). în abeastă etapă, înaintașul 
Gerhard Rodax, 
Wacker, a ajuns 
cu care conduce 
eficacității.

După 12 etape, 
samentului

• Programul trebuie 
respectat! • Campioa
nă pentru a 12-a oară 
© 5 victorii în deplasa
re • Scoruri strînse...

de la Admira 
la 20 de goluri, 
în clasamentul

în fruntea cla- 
campionatulul olan-

dez se află echipele Kerkrade și 
Eindhoven, cu cite 16 puncte, ur
mate de F.C. Twente 15 p. Re
zultate tehnice : Den Bosch — 
Roda 1—1, Walwijk — Eindhoven 
0—3, Haarlem — Ajax 0—4, Sit- 
tard — Sparta Rotterdam 2—1, 
Volendam — Maastricht 4—1.

Cinci victorii în deplasare în 
etapa a 15-a a campionatul R.F. 
Germania : St. Pauli Hamburg
— Bayern MUnchen 0—2, Ham
burg — Eintracht Frankfurt 2—3, 
Waldhof Mannheim — F.C. Koln 
2—3, Borussia Monchengladbach
— VfL Bochum 1—2, F.C. Nilrn- 
berg — VfL Stuttgart o—2 și 
Bayer Leverkusen — Fortuna 
Dusseldorf 3—3. In rest : Werder 
Bremen — F.C. Kaiserslautern 
4—0, Karlsruher SC — Hambur
ger S.V. 2—0, Borussia Dortmund
— Bayer Uerdingen 1—0.

Pe primul loc, cu cîte 21 punc
te, se află Bayern MUnchen, Ba
yer Leverkusen și F.C. Kdln.

Scoruri foarte strînse (șasa 
partide încheiate la egalitate) în 
campionatul Angliei : Arsenal — 
Derby County 1-e-l, Charlton — 
Coventry 1—1, Chelsea — Man" 
Chester City 1—1, Millwall — Lu
ton 1—1, Norwich — Everton 
1—1, Nottingham — Queens Park 
Rangers 2—2, Aston Villa — 
Crystal Palace 2—1, Manchester 
Utd — Southampton 2—1. Shef
field Wednesday rf- Wimbledon 
0—1.

In Scoția, cu excepția unui 0—0 
(Dundee Utd — FC Dundee), nu
mai victorii la zero : Aberdeen
— Motherwell 1—0, Dunfermline
— Celtic 2—0. Glasgow Rangers- 
Hibernian 3—0, Hearts — St. N
ren 4—0 ! "~Dr-

Romeo V


