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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

AZI, IN COMPETIȚIILE EUROPENE
LA FOTBAL INTERCLUBURI

Cupa Campionilor Europeni i

STEAUA, FERM HOTĂRÎTÂ
I

Cupa Cupelor

DINAMO VIZEAZĂ 0 NOUĂ VICTORIE,

ATLETELE ROMÂNE. LA ÎNĂLȚIME 
$1 IN BILANȚUL MONDIAL '89

2. Davls (Bahamas) 50,18, X 
Si7»6» <HDG’) M-48— 8- Oan.

808 m : 1. Quirot (Cuba) 1:54,44, 
1 Wodars (R.D.G.) 1 :55,70, 3. Me- 
llnte (România) 1:56,55... 10. Be
clea 1:58,94, 11. Nlga 1:59,00... IX 
Kovacs 1:59,16.

ism r~ - -
339,23, 
4:00,80, 
4«X0X.. 
Pin tea 
4:06,04...

1» bilanțul mondial al atle- 
ttsmuhrf. la finele sezonului de 
concursuri ale anului 1989, pre
zența reprezentantelor Româ
niei este notabilă, ca mereu 
ta ultimii ani.

Intr-un articol, pe această 
temă, cotidianul francez „l’E- 
quipe" titrează: „Quirot și 
Ivan — teribile. Cubaneza pe 300 
m șl românca pe 1500 m s-au 
dovedit irezistibile".

In capitolul rezervat cursei 
de 1500 m se scrie: „Paula 
Ivan, un fel de Kratochvilova 
(njs. recordmană a lumii la 
800 m). a imitat-o pe Quirot 
Ca șl aceasta, și-a dominat cu 
ușurință proba. neingăduind 
nimănui sa se apropie! în 
piua. puternica româncă * 
întrecut, ta Nisa, recordul mon
dial pe o milă. In urmă se 
află compatrioata ei, neobosi
ta Doina Mellnte. care a rezis
tat cel mai bina șocului".

Iată „podiumurile- mondiale 
alo câtorva dintre probele femi
nine șl clasările sportivelor 
noastre:

4M m : L Quirot (Cuba) 50,01,

m :
X
1 ____

. 8. Ghican _____
4:03,99... 14. Gheorghiu 17. Beclea 4:07,24.

3004 mii. McColgan (Marea 
Brltanle) 0:34,80, X Ivan 8:38,40, 
X Murray (M. Brit.) 8:38,51._ 7. 
Ghican 8:42,01... 9. Keszeg 8:44.33, 
10. BeșUu 8:45,04

10 000 m : 1. Kristiansen (Nee- 
regia) 30:48,31, X Ullrich (R.D.G.) 
31:33,92, 8. Ghican (România)
31 :«,4X

10* mg : 1. Oschkenat (R.D.GJ 
IM*. X Ewanje-Epeâ (Franța) 
11,83, 3. Pogâceanu (România) șt 
Cemlșeva (U.R.S.S.) 12,68... tX 
Năstaso 12,87.

MO mg : 1. Patrlc-Farmer
(S.tf-A.) 52,37, 2. Krug (R.D.G.)
54,33, X FUntott-Klng (Australia)

Romeo VILARA

1. Ivan
Mellnte 
Kitova

(România) 
(România) 
(U.R.SA) 

4:07,65.„ IX

SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA
EINDHOVEN, 31 (prin telefon, de Ia trimi

sul nostru special). La distanță de două săp
tămlni, frumosul oraș olandez, reședința concer
nului Philips, găzduiește mîine (nr. azi), la 
debut de noiembrie, unul dintre ode două 
mari derbyuri ale Cupei Campionilor Europeni, 
PJS.V. Eindhoven — Steaua. Un med contînd 
ca revanșă la partida, de la București, la finele 
căreia, cum se scrie și în „De Telegraaf", 
ziar de mare tiraj care apare la Amsterdam, 
„Steaua a surclasat Eindhovcnul pe toate pla
nurile fotbalului modern". O apreciere care — 
de ce să n-o spunem ? — ne face plăcere, ca 
venind din partea unor cronicari de specialitate 
care, în interpretarea lui Feyenoord, Ajax și, 
mai proaspăt, P.S.V. Eindhoven, au putut lua 
contact, acasă la ei. în ultimele două decenii, 
cu un fotbal foarte bine cotat în arena inter
națională.

O mare dorință de a confirma lot ceea oe li 
se... atribuie după meciul tur caracterizează, în 
aceste zile, pe fotbaliștii Stelei. Luni seara, de 
pildă, în pitorescul decor al complexului P.S.V. 
Eindhoven, situat în afara orașului, în mijlocul 
unei păduri, ei au efectuat, sub supravegherea 
lui Anghcl Iordănescu șl Dumitru Dumltriu, un 
antrenament foarte solicitant, cu o durată de 
aproximativ 90 de minute. Modul în care cel 
19 component! al lotului au răspuns ta toate 
„comenzile", pofta lor de joc. cînd. în final. pe

Gheorgbe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3) I

PRINTR-UN JOC DE BUNA CALITATE
Stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare va 

găzdui astăzi meciul internațional de fotbal din
tre Dinamo București și Panathinaikos Atena. 
Este, după cum se știe, cea de a doua manșă a 
dublei confruntări căre i a opus echipele respec
tive in turul II al Cupei Cupelor . In prima 
manșă, disputată pe Stadionul Olimpic din ca
pitala Greciei, fruntașa campionatului nostru a 
avut o evoluție foarte bună (excelentă chiar 
după pauză), obținînd o frumoasă victorie cu 
scorul de 2—0. rezultat care — s-o spunem des
chis — a întrecut așteptările. Cn acest substan
țial avantaj realizat pe terenul adversarei sale, 
Dinamo și-a deschis drum larg pentru califi
carea in etapa următoare a competiției euro
pene, sferturile de finală, din primăvara anului 
viitor. Deoarece este foarte greu de imaginat 
că „unsprezecele" antrenat de Mircea Lueescu 
și Florin Cheran va putea pierde la București 
ceea ce a cîștigat în deplasare.

Sîntem, totuși, convinși că dinamoviștii nu 
vor trata cu ușurință meciul de astăzi. Fiindcă 
nici echipa ateniană — în ciuda handicapului 
pe cano îl are — nu-1 consideră ca o simplă 
formalitate. Chiar dacă își dau seama că șansele 
lor de a răsturna situația existentă sînt extrem 
de mici, cei de la Panathinaikos vor încerca 
să obțină un rezultat mai bun decât cel înregis
trat acasă cu două săptămlni în urmă. An
trenorul secund al echipei oaspete, Kalougheras,

Moment al întrecerilor din finala Campionatului National da sah 
pe echipa, dcsjăsurate ta stațiunea Eforie Nord 

Foto : Gabriel MIRON

(Continuare ta vag. a 4-a)

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE LAUREATE
ALE CAMPIONATULUI NATIONAL DE ȘAH

Constantin FIRANESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

MULT SUCCES REPREZENTANTELOR NOASTRE!

Gimnastica masculină la „Mondialele** de la Stuttgart

BĂIEȚII NOȘTRI AU TRECUT CU BINE UN EXAMEN PRETENȚIOS
Dacă pentru fetele noastre, 

îndeobște pentru Daniela Sili- 
vaș. .Mondialele" de gimnas
tică de la Stuttgart au marcat 
Încă un moment de satisfacție, 
cînd este vorba despre pres
tația băieților, obiectul acestei 
analize, se cuvine să recurgem 
la nuanțe, disociind realizările 
de neîmpliniri. La fel se cu
vine însă să subliniem, din 
capul locului, că față de con
cursurile de anvergură anteri
oare. invocind aici C.M. 1987 
Șl J.O. 1988, gimnastica mascu
lină românească s-a prezentat 
la Stuttgart în evident pro
gres. .Pilonii" pe care se spri
jină o asemenea afirmație 
»lnt. într-o ordine aleatorie, 
clasarea echipei pe locul 8 (7 
la Rotterdam 1987). participa
rea în 4 finale pe aparate (cu 
3 sportivi), urmată de ocupa
rea locului 4 de 3 ori (Mariua

Gherman la sol și sărituri. 
Marian Rizan la cal cu mine
re), precum și situarea acelu
iași Marius Gherman pe po
ziția a 8-a la individual com
pus. Făcând raportările firești, 
să adăugăm că mai ales mări
rea numărului de finaliști pe 
aparate (și de aparate în sine) 
prin comparație cu ediția pre
cedentă a competiției (cînd 
doar M. Rizan s-a calificat și 
numai ta paralele) a reliefat 
mersul înainte al gimnasticii 
noastre masculine, care a de
pășit. Lată. stadiul unui cam
pion de excepție, îngăduind 
să se discute despre existența 
unei școli. Ceea ce înseamnă, 
firește, mult mai mult. Știind 
că M. Gherman a terminat to
tuși al 5-lea ta J.O.. iar acum 
al 8-lea. ar putea exista, logic, 
rezerve la adresa afirmației de 
mal sus. Ele sînt însă, credem.

ușor de spulberat. Pe de-o 
parte, întrucît la C.M. au luat 
startul aproape de două ori 
mai multi concurenți decît la 
J.O. (119 și, respectiv. 62). iar 
pe de alta, argument încă mai 
convingător, pentru că nivelul 
întrecerilor de la Stuttgart s-e 
dovedit — opinia unanimă a 
specialiștilor — net mal ridi
cat decît cel de la Seul. în 
contextul unei lupte tensiona
te. când formații redutabile 
precum cela ale Italiei. Bul-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare ta pag a 4-a)

EFORIE NORD, 31 (prin 
telefon). Chiar cu o rundă 
înainte de încheierea întrece
rilor finalei, era cunoscută 
principală laureată a Cam
pionatului Național de șah po 
echipe — ediția 1989. Jucă
torii șl jucătoarele formației 
A.E.M, Timișoara își asigura
seră un avans suficient de 
puncte, pentru a se putea con
sidera ciștigători ai între
cerii. în clasamentul general 
(mixt). In schimb, pentru 
toate celelalte titluri puse in 
joc — seniori, senioare și ju
niori — lupta continua cu ar
doare .pe ultimii metri".

Dar, iată mai întîi rezulta
tele din ultimele zile de joc : 
runda a 7-a : Mecanică Fină
- A.E.M. 4,5 — 5,5 (Nicolai- 
de — Mozes 1—0, Mariana Du
minică — Ligia Jicman 0—1), 
Petrolul — Calculatorul 2—8. 
Metalul — I.A.T. 6—4, Politeh
nica Iași — E.M.T, 2,5 — 7,5 
(Foișor — Ungureanu 0—1). 
I.T.B. — Electromagnetica 
5,5 — 4,5. Sportul Studențesc
— Eiectromureș 9—1 ; runda a 
8-a ! A.E.M. — Eiectromureș 
5—5 (Neamțu — Czira 0—1), 
Electromagnetica — Sp. Stu
dențesc 2,5 — 7,5, E.M.T. — 
I.T.B. 5—5 (Lupu — Reicher 
1—0, Gertrude Baumetark — 
Mădălina Strop. 0—1). LAT.— 
Politehnica 5—5, (Ghițcscu —

Foișor 1—0), Calculatorul — 
Metalul 5—5, Mecanică Fină — 
Petrolul 6—4 ; runda a 9-a t 
Petrolul — A.E.M. 2,5 — 
(Butnariu — Grdnberg I 
Gociman — Cosma 0—1), Me
talul — Mecanică Fină 5—8 
(Nadia Mitescu — Mariana 
Duminică 0—1), Politehnica — 
Calculatorul 5—5, I.T.B. — 
I.A.T. 7—3 (Savin — Prundea» 
nu 1—0), Sp. Studențesc — 
E.M.T. 5,5 — 4.5 (Stoica — Ra
dovici 1—0), Eiectromureș — 
Electromagnetica 5—5 (Ani. 
țoael — Negulescu 0,5 — 0.5) | 
runda a l#-a s A.E.M. — Elec
tromagnetica 8—2 (Grinberg 
— Negulescu 0,5 — 0,5 (M&- 
rășescu — V. Bărbulescu 1—<L 
Zetocha — Ș. Dumitrache 1—0), 
E.M.T. — Eiectromureș 8—3 
(Corina Peptan — Edit Kolla 
1—0), I.A.T. — Sp. Studențe» 
4—6, Calculatorul — I.T3.
3—7 (Viorica Ursuleae — O 
tilla lonescu 0—1, Dom in ta — 
Savin 0—1), Mecanică Fină — 
Politehnica 5,5 — 4.5 (Nlcotafe 
de — Navrotescu 1—0, Maria
na Ioniță — Alina Crețu 0—1), 
Petrolul — Metalul 4—9 ț
runda a 11-a : Metalul — 
A.E.M. 4,5 — 5,5 (Badea — 
Grinberg 1—0. Miulescu —

■ M 
0-1.

Parilt STEFANOV

(Continuare ta pag. ■ 4-a)

DIALOG SPORTIV STUDENȚESC Raid ancheta m centrele
O dată cu startul în noul an 

sportiv universitar, am consi
derat a fi de actualitate o... 
trecere în revistă a condițiilor 
in care își vor desfășură stu

denții orele lor de sănătate, 
tot mai îndrăgite, tot mai so
licitate, cu efecte pozitive in
contestabile asupra capacității 
de efort, fizică și intelectuală.

IN PRIMUL ORAȘ AL ȚARII...

Cele 4 reprezentante ale voleiului feminin românesc si-au sus
ținut ieri, in ăevans. meciurile etapei a 6-a. In imagine, o fază 
dta meciul Dinamo — Știința Baciu (3—0). Amănunte tn pag. 2—3.

Foto : Aurel D. NEAGU

...un popas la UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTEANA. 4 săli 
de sport, la Drept (2), în Pan
duri șl la Pitar Moș își aș
teaptă oaspeții. amatorii de 
„jocuri" și gimnastică, pe cei 
dornici să se relaxeze prin e- 
xercițiu fizic. Și. separat, te
renul de fotbal din Măgurele, 
de la Facultatea de Fizică, pre
cum și baza nautică de la Tei 
și cîteva culoare la bazinul de 
la „23 August". E mult? E pu
țin? Șeful catedrei de specia
litate. conf. univ. Anton Bătan. 
consideră că, „folosite în mod 
chibzuit, bazele sportive ale 
Universității vor fi In măsură 
să răspundă solicitărilor". O 
noutate: procurarea unor mag-

netofoane pentru gimnastica 
aerobică și îmbunătățirea zestrei 
de materiale sportive, cu spri
jinul Rectoratului și a Cen
trului Universitar. Proiecte ? 
Completarea numărjilui de a- 
menajări sportive, cu altele de 
dimensiuni reduse. încă în pri
mul semestru de studiu...

în Regie, la INSTITUTUL 
POLITEHNIC, sala de sport 
(multifuncțională), terenurile 
de baschet (unul pe bitum, 
altul pe zgură), cele de volei, 
fotbal șl handbal și nu mai 
puțin da 10 pentru tenis (două 
dintre ele, eomplet refăcute, 
reamenajate) au fost gata pen
tru primele lecții și competiții. 
SI ta lei sata de cultură Czb

universitare din 
București șl Clnj-Napoca 
că medicală, pista de alergări 
(150 m), sectorul de sărituri si 
aruncări, cel pentru alergări 
de durată, baza nautică de ta 
Tei. excelent dotată, unică ta 
taxă la nivelul sportului uni
versitar. O doleanță a colecti
vului catedrei (responsabil 
cont. univ. Ion Bulugioiu): a 
mal bună coordonare Intre ac
tivitatea sportivă da masă M 
cea de performanță, care an
gajează in principal C.S. Spor
tul Studențesc, astfel ca M 
una. și cealaltă să se desfășca»

Raid realizat de Tîberfa 
STAMA, Modesto FERRAR1M 
șl corespondenții noștri Bogdaa 
TAMAS SI Alexandru RUSUL

(Continuare ta pan. 2-J0



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
Cinci meciuri de volei jucate în devans 

RAPID. ÎNVINSA Șl IN GIULEȘTI
Cinci dintre participantele noastre în cupele europene a 

volei (toate cele 4 feminine și 
una masculină) au susținut ieri meciurile din cadrul etapei ur

mătoare a campionatelor. Astăzi, 
la fete, vor mai avea loc ce
lelalte două partide : Penicilina 
lași — C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
și Dacia Pitești _  Farul Con
stanța. De asemenea, Universi
tatea c.f.r. Craiova (masculin) 
și ea participantă în cupe, '’a 
întîlni. tot astăzi, ne Relonul Săvinești.

FEMININRAPID BUCUREȘTI — FLACA- 
RA ROȘIE BUCUREȘTI 2—3 
<li’ r14* —10* n* ~12>* ra- p:d:stul se aștepta, desigur, la o 
victorie a echipei favorite. Era 
firesc. în pofida înfrîngeril su
ferite de gluleștence la Sibiu, 
duminica trecută. rezultat care 
părea un accident. Numai eă 
accidentul s-a repetat, lndlclrd 
că este vorba mal degrabă de c 
pregătire în evidentă scădere a Rapidului. Deși sup -ioară ca 
individualități, reprezentanta 
noastră în „Cupa C.E.V.* a fort depășită net sub aspectul pregă
tirii generale de jucătoarele lui 
Costinel Stan (al cărui merit a- 
vem prilejul să-l subliniem din 
nou). Flacăra Roșie a dovedit o 
remarcabilă siguranță la preluare și deopotrivă ---
ambele linii, 
versara sa s-a 
In mal toate 
învingătoarele, 
prima surpriză au folosit sc:___ _ .
colda (Daniela Isofache), v«v 
rica Mazilescu, Mihaela Butuc.

venind pasionantă și prin evoiuția 
scorului : 8—4, 8—11. 16—14,
14—15, 17—15 pentru gălățence 
care controlează clar șl wSma parte a setului următor (10—1), 
dar II pierd in prelungiri 1 E- 
chilibrat și ultimul set plnă la 10—10, cu ------ -
campioane.
dla Oprea, ______ ______
ileana Berdilă, respectiv Mo- 
nica șușman, Mirela Bojescu. 
Mirela Cazangiu șl Cristina Bu- 
zllă. Arbitri : M. Constantinescu 
din Ploiești și A. Dinicu din 
București. (T. SIRIOPOL — co
resp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — C.S„M. 
LIBERTATEA SIBIU 3—0 (8,
5, 8). Repetiție reușită a gazde
lor înaintea meciului de la Sos- 
nowiec cu vicecampioana polone
ză Plomlen. Jucînd variat, mereu 
la turația maximă. In sextetul : 
Cristina Buznosu. Xenia Ivanov, Aurelia Zabara (Camelia Dcică), 
Camelia Iliescu (Violeta Ianru), 
Lucretia Mirea, Mădălina Cior- 
baru, vîlcencele au obținut o 
victorie logică ta fața 
adversar tenace, la care 
evidențiat Anca Beșta ți 
men Nicolae. Arbitri : V.

final reușit de ex- 
Remarcate : Clau- 
Speranța Andrcica, 

respectiv
Mirela Bojescu.

- ȘTI- 
•» «).

. 1 jo- cu coordona- 
Dimofte In te- 
stlngherite de 

a partenerei, stu- 
Ștllnța, timorate, mal nimic. Nici 

combinații ți cu 
1. De cea-

DINAMO BUCUREȘTI — 
INȚA BACAU 3-0 (4 , C, 
Campioanele și-a Început 
cui obișnuit, — ------
toarca Doina 
ren, parcă 
replica slabă 
dentele de la 
nu reaușeau 
preluări, nici ______ ,
atlt mal puțin atacuri.______
laltă parte. In tabăra campioa
nelor. o singură jucătoare In 
vervă, eficientă permanent : Co
rina Ilolban-Rotar. Dinamo — 
al cărui lot a părăsit aseară 
Capitala, la ora 21,35, plecînd in 
Israel, unde în zilele de 3 și 6 
noiembrie va susține cele două 
manșe ale întllniril sale cu Ha- poel Mate Asher în C.C.E. — a 
întrebuințat în joc formația : 
Doina Dimofte, Alida Cioroianu, 
Cristina Pirv, Corina Rotar, Alina 
Pralea, Georgeta Ene (Dana Co- 
șoveanu-Matei). (M. FERRAR1NI).

MASCULIN
C.S.M. MINAUR BAIA MARE— 

TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (2, 
12, 5). Practlcînd un joc foarte 
bun atît la fileu, cît și în linia 
a doua, băimărenii a învins în. 
mal puțin de o oră (!). S-au 
remarcat : Moroianu Tăneășan 
Dumitru (M), Ferariu, Ristea 
(T) Au arbitrat : N. Dobre și 
V. Dușa. (A. CRIȘAN — coresp).

tn apărarea din 
în timp ce ad- 

chinuit evident 
compartimentele, 

care nu stat la 
în acest sezon, sextetul : Cornel-’a ' - - ). V1O-

urnii
s-au Cais 

___________________ . Vră- 
jescu din București șl P. Popa din Rm. Vîlcea. <D. ROȘIANU 
— coresp.).

Restanța în Divizia A la handbal masculin 
POLITEHNICA TIMIȘOARA - DACIA PITEȘTI 

21-18 (12-9)
4, Costache 3, Barbu 2, BăUșes- 
cu 2 șl Avram 1. Arbitri : T. 
Pleșa — V. Sighicea din 
Vîlcea. (C. CREȚU — coresp.).

Sala Olimpia din Timișoara

Cristina Mureșan, Daniela Taga^ 
Georgeta Toader (Angela Rață), 
aplaudat in mod sportiv de du---- ._ --------------

51

„L.upa României- ta tenis ae masa 
CRAIOVA (m) ?i CONSTANTA (f) - 

CIȘTIGATOARELE TROFEULUI
Competiție tradițională, 

României" la tenis de masă a 
marcat, cu ediția din acest an, o 
nouă schimbare in regulamentul 
de desfășurare, renunțîndu-se la 
formula unor jocuri lnterechipe 
(compuse din seniori, juniori, 
cădeți, uneori de scăzută valoa
re) și adoptlndu-se un sistem 
individual, cu participarea pri
milor 32 din clasament, pe cate
gorii de vîrstă, desemnarea clu
bului cîștigător al trofeului fă- 
cîndu-se prin adiționarea puncte
lor acumulate de flecare partici
pant. Este neîndoielnic faptul că 
s-a realizat un pas Înainte pe 
calea sporirii eficienței competi
ției și ridicării nivelului valoric 
al jucătorilor, ta timp ce ierar
hizarea a fost mult mal aproape 
de adevăr. Pentru că, a fost e- 
vident, cine nu a dispus de spor
tivi competitivi la absolut toate 
categorile sau de un număr spo
rit de jucători ta clasament, a 
trebuit să se mulțumească cu 
poziții In afara podiumului. A- 
eest lucru ar trebui să ofere o 
temă de meditație (și nu numai) 
tuturor tehnicienilor, suficient de 
preocupați de mult prea multe 
probleme colaterale, in locul a- 
devăratei activități — ta sala de 
antrenament.

Revenind la concursul propriu- 
zis, să notăm, mai lntii, că 
trofeele au revenit echipelor U- 
nivcrsitatca A.S.A, Craiova — 
pentru opta oară consecutiv •— și 
C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Constan
ța — în premieră —, ambele llus- 
trînd cum nu se poate mal bine 
că acolo unde se lucrează se ob
țin șl rezultate. Desigur, aceeași 
apreciere se cuvine și celorlalte 
formații situate pe podium : 
C.S.M.A.S.A. MECON Cluj-Napo- 
ca, C.S.Ș. Constructorul Infrftțl-

„Cupa I orea Tg. Mureș (masculin), C.S.Ș. 
Metalul Rm. - Vîlcea, Eternit 
Oradea (leminln), altele — 
Spanac Stirom București. U- 
mrea Tricolor București “ 
ternii Oradea, Juventus ‘Bucu
rești, Voința Galați ș^_ re. 
marcindu-se la o categorie sau 
alta. De altfel, elocvente ni se 
par în această direcție clasamen
tele pe probe : masculin, seni
ori : 1. Universitatea A.S.A. 124 n, 
2. Spartac Stirom 72 n, 3 
C.S.M.A.S.A. MECON 40, 4. Me
canică Fină 25 p, 5. Juventus 13 
P, 6. C.S.Ș, Constructorul înfrăți- 

5 Juniori î. c.S.M.a.s.a.
MECON 92 p, 2. Universitatea 

t6? P’- 3* c-s 5- Constructorul înfrățirea 58 p, 4. c.s.s. 
Bistrița 54 p, ș. Pionierul Cra- 

p* 6* C.S.M.A.S.A.IEEL.IF 9 p ; cădeți : 1. Unlver- 
emnrea<iaA‘S’A; 88 p* 2* Unirea Trl- 
CON 43 P - ,C S MA®*A- ME- 
IJPIPS
P, 6.
30 P • aeu.uare ;
ii ȘPartec Stirom 88 p, 2. C.S.Ș. 
troroo1 ,a81 p* 3* CS-S* Știința36 p* Elcond 32 p, ș. 
C.S.Ș. Energetica A.C.H.I.P.C 20 
P. 6. C.S.M.A.S.A. MECON 19 p ; 
junioare : 1. Eternit 88 p, 2. Ju- 

’3 P- »■ C.S.M.A.S.A. IEELIF 70 p, 4. C.S.Ș. Metalul 
48 p, 5. c.s. Arad 16 p, 6. Con
structorul Craiova 15 p ; cade- 

! J* C.s.ș. 2 știința Ijpips 
107 p, 2. Voința Galați 58 p, 3. 
Energetica 51 p, 4. Juventus 27 p, 
5. Eternit 26 p, 6. Constructorul 
Craiova 10 p. Aceste clasamente 
ilustrează nu numai situația clu
burilor menționate la diferite 
nivele de virstă, dar șl slabul 
randament al altora, care nici 
măcar n-au reușit să puncteze.

In ceea ce privește turneele 
individuale, ele au adus în prim- 
plan jucători deja consacrațî, 
lăsînd prea puțin loc pentru cei
lalți, cei mai buni fiind V. Flo- 
rea, Z. Zoltan, c. Toi, otilia Bă- 
descu, Adriana Năstase, George
ta Cojocaru — care au cîștigat 
turneele, dar remarci se cuvin și 
pentru K. Revisz, C. Toma, D. 
Cioca, V. Căluș, M. Piciu, St. 
Moldovan, G. Lazici, M. Panteli- 
mon, G.> Pantelimon, Maria 
Lunescu, Emilia Ciosu. Ma
rla Popa, Emeșe Marton, 
fulia Rlșcanu, Ionela Copaci, 
Laura Nicolae, Ana Gogoriță 
ș.a. Dintre rezultate, reținem : 
Florea — Revisz 2—0, Toma — 
Cioea 2—0, Ciociu — Tiugan 2—0, 
Zoltan — Căluș 2—0, Piciu — 
Moldovan 2—0, Țol — Lazici 2—0, 
Bădescu — Lunescu 2—1, Cojocaru
— Nieolne 2—0, Ciosu — Popa 
2—0, Năstase — Marton 2—0, Rîș- 
canu — Copaci 2—0. Gogoriță — Mănac 2—0.
- CLASAMENTE — masculin : 1.
Universitatea A.S.A. Craiova 
280 p (124—68—88), 2. C.S.M.A.S.A. 
MECON CluJ-Napoca 175 (40—
92—43), 3. C.S.Ș. Constructorul
înfrățirea Tg. Mureș 104 p (16— 
58—30), 4. Spartac Stirom Bucu
rești 74 p (72—2—0), 5. Unirea 
Tricolor București (0—0—64), 6.
C.S.Ș. Bistrița (0—54—0) și Pio- 
nerul Craiova- (0—41—13) ‘
feminin "
IJPIPS 
107), 2. 
cea 130 
Oradea __ „ ____
tus București 116 p (16—73—27), 5. 
Spartac Stirom 85 p (84—1—0), 6. 
C.S.M.A.S.A. IEELIF Buzău 74 p 
(1—70—3).

E- Ic
I no»
I
I
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I

P, 4 c.s.ș.’ știința I
« P, 5. I.M.G.B. ?1 I

C.S.Ș. Constructorul ■ 
_ senioare :

I
I
I
I

înt 
Austi 
junio 
obțin 
plate 
mite 
comp 
sele 
1—3 
Ploie 
cu s. 
duit, 
sibiai 
nevrî 
goliu 
de ji 
vînd 
iora 
făcăti 
pe sc 
tdmor 
rutin;

IIn___ _____ _____ __ .s-a disputat partida restantă din 
etapa I a turului Diviziei A la 
handbal masculin hitre poli
tehnica din localitate ș! DA
CIA PITEȘTI. Scor: 21—18 (12—S) 
în favoarea studenților timi
șoreni. Ambele echipe, in maro 
criză de puncte, s-au angajat 
lntr-un meci dîrz, ambițios, ’n 
care spectacolul sportiv ■ lost 
trecut pe planul secund. Stu
denții au condus cu 11—8 (min. 22), apoi oaspeții revin, egalează 
(14-14, 1 :T_. “ ----”—
obțin in final rltată. Au înscris 
N. Dobrescu 4, 
Ignat 3, Năstase 
Horge 1 pentru 
pectiv Mlhăilă 8

Rm.

blicul rapidist la serșitul 
ciulul. Arbitri : Gh. Vișan 
CI. Murgulescu (A. B.i.

C.S.U. RAPID GALATI —
DIVERSITATEA ------
IOVA 1—3
Peste 1 500 
urmărit 
aprig _______
punctată cu faze _ .
și momente de suspans. 
un prim set fără istoric, eistl- 
gat de oaspete, inceplnd cu cel 
eecund partida s-a relansat, de-

In Divizia A de popice — seria a ll-a valorica 
GLORIA BUCUREȘTI Șl C.S.M. REȘIȚA (E), 

PERFORMERELE ETAPEI A 6-A 
FEMININ

u-
C.F.R. CRA- 

(—4, 15, —14. -19).
C spectatori au 

eu Interes o partidă 
disputată, dramatică, 

spectaculoase 
■ După

min. 36), dar gazdele 
o victorie me- : Matei 7 (2). 

H. Gal 3 (1), 
3, O. Gal 1 șl 

„Poli*, res
ts), Paraschiv

In ultimul concurs de ciclocros din Capitalâ 
FRUMOS SUCCES AL CICLIȘTILOR DE LA STEAUA I

VOINțA CRAIOVA — GLORIA............... (1_<)
H mai

BUCUREȘTI 2293-2348
Gazdele, aflate intr-o _ ___
puțin fastă, au fost depășite clar 
de mai experimentatele jucătoa
re de la Gloria. Astfel, trei 
dintre sportivele de bază ale 
sextetului oaspete au trecut de 
„granița* celor 400 p.d., fapt ce 
a ctatărit decisiv in obținerea 
victoriei. Remarcate : Ana An- 
drecscu — 413, Margareta Căti- 
neanu — 4n șj Octavia Ciocîrlan 
— 408 (G), respectiv Nuți Mada- 
lon — 411. (Costin TEODOR-co- 
resp.). a VOINȚA ODRADEA — 
C.S.M. REȘIȚA 2357—2387 (1—5).
Victorie pe „ultimii metri* a re- 
șițencelor, care produc una din
tre surprizele etapei. Cele mal 
bune au fost Maria Manciu — 
413 de la învingătoare, respectiv 
Elisabeta Boda — 404 (Hie GHI- 
ȘA-coresp.). a RAPID BUCU
REȘTI DERMAGANT TG. MU
REȘ 2475—2418 (3—3). Rapidistele 
nu se așteptau la replica dîrză 
pe care au dat-o mureșencele, 
tratînd meciul cu o oarecare u- 
șurință. Astfel trei dintre sporti
vele feroviare nu reușesc să 
depășească „bariera* celor 400 
p.d., cea mal ineficace fiind 
Cristina Rădoi — 387. Oaspetele
profită de această situație, își 
string rîndurile șl Intră In ul
timul schimb cu un avans de 
27 popice. A venit Insă rîndul 
Siminei Munteanu, care nu tre
bui? să facă . tceva decît să se 
„țină* cît mal aproape de Elena 

Bîrnaz (R) pentru ca oaspetele să-și 
treacă in cont o prețioasă victo
rie. Dar lucrurile s-au petrecut 
cu totul altfel. Bîrnaz își aduce 
aminte că este jucătoare de lot, 
ți evoluează “
reușind o 
tă — 257

la „izolate"). Munteanu nu poate 
tine pasul, ratează exasperant și 
totalizează doar 181 popice la 50 
de lansări mixte. Finalul parti
dei aparține tot bucureștencel, 
care-și încheie evoluția în aplau
zele meritate ale publicului. E- 
vidențlate : Elena BIrnaz — 463, 
Sorina Dumitru — 425, Vasila 
Pometcu — 410 de la Rapid, res
pectiv Margareta Ungvari — 423, 
Johana Baumgartner — 422 și 
Viorica Mate — 406 (Ion PANA) 
■ OLIMPIA I.E.I. BUCUREȘTI 
— DACIA PLOIEȘTI 2471—2243 
(6—0). Au trebuit să treacă șa
se etape din actualul campionat 
pentru ca Olimpia să evolueze 
la adevărata el valoare, cinei 
din cele șase jucătoare depășind 
baremul celor 400 p.d. Iată-le în 
ordinea intrării pe piste : Liliana 
Dabija — 428, Cornelia Ignaten- 
cu — 401, Gabriela Dinu — 415, 
Florentina Dumitru — 427 și 
Rotaru Mirela — 401 De la oaspe
te nici o remarcată. (Nicolae 
ȘTEFAN-eoresp.). • METROM 
BRAȘOV — VOINȚA SANATA- 
TEA ODORHEI 2372—2286 (4—2).

MASCULIN
«CARPATI SINAIA — CON

STRUCTORUL GALATI 5292—4855 
(6—0). Cele mal mari rezultate 
le-au avut localnicii C. Lungii 
șl D. Neguțescu — ambii 
(Vasile FELDMAN-coresp.).

Ultimul concurs de ciclocros 
din Capitală, desfășurat duminică 
dimineață în parcul I.O.R., a re
unit la starturi aproape 100 de 
participant!. Ei au avut de par
curs un traseu solicitant, care 
a triat sever eoncurențll, iar bi
cicletele au fost puse Ia grele 
încercări, consemnlnd, la toate 
categoriile, multe abandonuri. 
Vremea a fost prielnică, doar 
ceața împiedicînd, la primele ca
tegorii, buna vizibilitate. La ju
niori am fost martorii unor fru
moase curse, cei mal bine pre
gătiți fiind Cornel Grămesco șl 
Laurenpu Dumitru, care au con
firmat bunele evoluții de plnă 
acum. Așteptată cu interes, În
trecerea seniorilor a avut o des
fășurare palpitantă. Din start, 
Nicolae Pălrașcu (cel eare a cîș- 
tigat pînă acum toate cursele la 
care a luat parte) s-a instalat la 
conducere, cu un avans de 2—300 
metri față de un grup format 
din Valentin Buduroi, Attila 
Balasz, Constantin Dumitrescu șl 
George Olteanu. Pe o porțiune 
de urcuș, însă, forțtnd, Pâtraș- 
cu a suferit o defecțiune la 
schimbător și, pînă a fost depa
nat, a pierdut un timp extrem 
de prețios, care l-a „aruncat** 
din primii șase (situație similară 
și în cazul Iul Constantin Du
mitrescu, eare a remontat Insă). 
Cuplul stclist Buduroi — Balasz 
a forțat tur după tur șl a venit 
cu avans la sosire. A cîștigat 
campionul de anul trecut, VaL 
Buduroi, care a devenit astfel 
campion municipal, depunîndu-șl

o serioasă candidatură pentru 
„naționalele" din Poiana Brașov, 
de la sfîrșitul acestei săptămînl.

Rezultate tehnice : Începători 
(6 km=3 ture) : 1. C. Măntescu 
(Olimpia) 18:30 ; juniori mici 
(10 km 'j5 ture) : 1. C. Grămescu 
(Voința) 26:33, 2. A. șoghlor
(C.S.Ș. 1). 3. D. Călin (Voința) ; 
juniori mari (14 km=7 ture) : 1. 
L, Dumitru (STIROM) 35:30, 2.
D. Nedelcu, 3. I. Militaru (ambii 
C.S.Ș. 1) : seniori (20 km=10 tu
re) ; 1, Valentin Buduroi 48:24, 2. 
A. Balasz (ambii Steaua), ac.

, Dumitrescu (I.M.G.B.) 
Cr. Ivancea (I.M.G.B.) 
M. TIrlea (Steaua) la 

P. Șanta (Voința) la

I
I
I
I

4. I
Horatiu SIMA

Ediția

• Mîine, 
la ora 13,

Ia Poiana Brașov, de 
„Cupa Polana-Cibo*.

AZI, DOUA RESTANTE 
LA RUGBY

Astăzi se dispută două dintre 
cele trei partide restante din ca
drul Diviziei A — prima grupă 
valorică la rugby. Campioana 
țării, Steaua, primește pe frumo
sul său gazon din cartierul Ghen- 
cea replica formației Rapid Me
trou, cu începere de la ora 15. 
La Sibiu, echipa locală C.S.M. 
întîlnește lidera campionatului, 
CSM Minaur Baia Mare, lntr-un 
interesant meci, care are loc de 
Ia ora 12.

,o) 54 p ;2 Știința 
Constanța 146 p (36—3— 
C.S.Ș. Metalul Rm. Vîl- 
p (81^—48—1), 3. Etemit
118 (4—88—26), 4. Juven-

1. c.s.ș.

F. EMANUEL

DIALOG SPORTIV STUDENȚESC
(Urmare din vaa. D

ca un metronom, 
primă manșă excelen- 

(151 la „pline- și 106

917.
© TEHNOUTILAJ OD ORII El — VO

INȚA TIMIȘOARA 4952—4817
(4—2). A OLIMPIA REȘIȚA — 
JIUL PETRILA 5517—5102 (5—1). 
• C.F.R. CONSTANȚA — META
LUL ROMAN 5059—4951 (4—2). • 
C.F.R. IAȘI — CHIMICA TÎRNA- 
VENI 5070—4995 (4—2).

Rezultatele au fost 
de corespondenții : C.
Costache, I. Bartha, 
C. Popa și AL Nour.

transmise 
Gruia, N. 
P. Fuchs,

a 5-a a „cupei 0. T. c;* la deltaplanism

REZULTATE BUNE IN CONDIȚII METEO IMPROPRII
• Ediția a 5-a a „Cupei U.T.C.*’ 
la deltaplanism, competiție re
zervată celor mai tineri prac
ticant ai acestui sport, s-a 
desfășurat în apropierea loca
lității Călan (jud. Hunedoara), 
dealurile din vecinătate. cu 
diferente mici de nivel dintre 
punctul de start și terenu] de 
aterizare (aproximativ 50 m). 
fiind indicate pentru cei cu o 
experiență redusă. S-au în
scris în concurs 22 de sportivi 
reprezentind 12 județe. dm 
condiția meteo (vînt lateral s’, 
de spate) i-a obligat pe cîțiva 
concurenți să renunțe. dînd 
astfel dovadă de o apreciere 
realistă a posibilităților de 
care dispun în această etapă. 
Este, de fapt, o primă regulă 
in această disciplină sportiva 
și .aplicarea el. conștientă si 
voluntară (eliminînd astfel 
bravadele inutile), a contribuit 
substantial la asigurarea bunei

desfășurări a competiției, făiă 
evenimente de zbor.

Organizatorii au programat, 
initial, proba de precizia ate
rizării și zboruri de durată în 
curenți de pantă. Vîntul late
ral a împiedicat însă desfășu
rarea în condiții optime a ce
lei dinții. Ia starturile de an
trenament distingîndu-se 
deanul 
marcat 
(suma 
ordine, 
șoara) 
trei aeumulînd fiecare peste 2 
minute, rezultat- bun dacă ți
nem seama 
a pantei și 
punzătoare 
clasamentul 
tea a revenit județului Arad, 
cîștigător detașat, pe locurile 
următoare situîndu-se repre
zentanții județelor Timiș și 
Iași.

ară- 
Iulian Socea. El s-a re- 
și în proba de timp 

a 3 manșe), urmat. în 
de C. But uman (Timi- 

și I. Zabos (Arad), toti

de mica înălțime 
orientarea necores- 
a curentilor. In 
pc echipe întîieta-

O. PASEN CO-coresp.

fără obstacole artificiale.re
Sigur, nu este ușor să teci fa
tă unor cerințe cotidiene, de 
ordinul a 3—4 000 de studenți, 
dar, nrintr-o colaborare direc
tă. acest lucru este posibil. 
După cuib există condiții pen
tru ca în spatiile unor facul
tăți să fie amenajate mini săli, 
în genul celei de cultură fizică 
medicală. S-ar degreva 
lalte 
ceva 
Este 
insă.

La_____ .
dii Economice), sălile de sport 
au fost rezugrăvite. s-a reame- 
najat sala de cultură fizică 
medicală, s-au reparat vesti
arele etc. Bine se prezintă si 
terenurile pentru „jocuri”. în 
toate cazurile — tine să sub
linieze responsabila colectivu
lui catedrei de resort, lect. 
univ. Sonia Iovan — cu spri
jinul Rectoratului și al Comi
tetului de partid al A.S.E.

Condiții superioare față de 
anul precedent sînt asigurate 
la I.M.F. (Institutul de Medici
nă si Farmacie). în aer liber: 
două baze

___ _ __ oele- 
săli. studenții ar cîștiga 
din bugetul tor de timp, 
o sugestie. Ar putea fi. 
si o realizare...
A.S.E. (Academia de Stu-

sportive, una în Bu-

...Șl IN ORAȘUL 
principal. Parcul 
Universității din 

dar

Obiectiv 
sportiv al 
Cluj-Napoca. Al acesteia, __
și al studenților de la Politeh
nică. Agronomie. I.M.F.. Arte 
și Conservator și de la Clubul 
Sportiv Școlar. E de remarcat, 
din capul locului, la ce dimen
siuni se va desfășura activita
tea sportivă pe această fru
moasă bază sportivă, căreia 
responsabilul ei. M. Rusu, a 
căutat să-i asigure — in mul-

levardul Armata Poporului, ex
tinsă cu încă 2 terenuri, pe 
lîngă cele 6 existente, alta ta 
Bulevardul Dr. Petru Groza, 
în incinta Facultății de Medi
cină Generală, cu 3 terenuri 
(baschet, handbal, volei): o 

sală de sport pentru gimnasti
că ritmică în str. Traian Vuia 
(cu oglinzi, covor etc.). alta 
pentru „jocuri", pentru baschet 
îndeosebi, lîngă eare — ca 
noutate — a fost amenajată și 
una pentru forță, solicitată de 
amatorii, tot mai numeroși, de 
culturism. Să mai notăm com
pletarea dotării, astfel îneît 
mai bine de 300 de component! 
ai echipelor IMF vor dispune 
de tot ce le trebuie pentru a 
face tetă competițiilor De cen
tru universitar si republicane. 
Totul poartă amprenta spiritu
lui gospodăresc existent aici 
(responsabil de catedră, lector 
univ. L. Hector) si a largului 
sprijin material acordat 
conducerea Rectoratului, 
special prin conf. dr. L Lem- 
nete, prorector. Si totul este 
gata pregătit pentru „Cupa li
nilor I“. care va Însemna star
tul oficial în noul an sportiv 
universitar al mediciniștilor 
bucurcștcni...

DE SUB FELEAC
te privințe — o ținută adecva
tă. Adică a terenurilor de te
nis (4), a celor de fotbal (unul 
cu zgură, altul cu gazon), poligo
nului. sălii de atletism (par
dosită cu material plastic), să
lii de „jocuri” (nou-nouță. 
strălucind de curățenie), cen
trului 
tinere, 
zgură

de tenis (4 cu tribune de be-

ton vor fi date In folosință 
chiar în acest an) și un teren 
de rugby (în plină amenajare, 
la fel ca si tribuna). Ce nu 
ne-a plăcut aici? Terenul de 
atletism, neîngrijit, ca si pista 
de alergări. într-o vizibilă de
gradare. Apoi, marea platfor
mă cu bitum pe care s-ar 
putea „planta" baschetul, vole
iul. dar pe care nu există de- 
cît două stinghere porti de 
handbal. Note discordante, 
care nădăjduim să dispară cît 
de curind!

de 
tn

de gimnastică de tatre- 
altor amenajări, cu 
sau bituminate. Parcul 
Îmbogăți cu 7 terenul**

I
I
I
I
I
I
I
I

ANUNȚ
OFICIUL JUDEȚEAN 

DE TURISM PRAHO- 
VA-SINAIA organizează 
cursuri teoretice și de 
perfecționare a ghizilor 
— monitori de schi (la 
tehnica predării schiului 
și limbi străine) ta pe- 
perioada 6 — 11 noiem
brie a.c.

înscrierile se fac tele
fonic sau în scris la se
diul O.J.T. Prahova, din 
Sinaia, bd. Carpați 19, 
telefon 973/14751 — in
terior 402,

o jum 
cut la 
impre 
seama 
între i 
rijvers 
chipei 
ceea i 
rător 
tul șe 
gurul 
jO0'-!< 
zi 
tei.
succes 
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a CÎȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 29 OC
TOMBRIE 1989. Categoria 1 (13
rezultate) : 4 variante 100% a
14.440 lei și 245 variante 25% a 
3.«lo lei ; Categoria 2 (12 rezul
tate) : 126 variante 100% a S28 lei 
și 6.203 variante 25% a 132 lei *, 
categoria 3 (11 rezultate) : 1.049 
variante 100% a 96 lei șl 57.108 
variante 25% a 24 leL
• Tragerea obișnuită 

NOEXPRES de astăzi,
1 noiembrie, va avea loe 
București, in sala clubului 
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Sibiu, 

linariile

juniori I

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

OSIiîlA, ON MECI DE PALMARES
(cu Spania, 

îarca) in care 
.E.F.A. ’90 au 
bune în de

dările consu- 
oruri egale), 

totuși, san- 
• după acel 

Spaniei. la 
acum meciul 

Austriei, găz- 
„Munieip'ilul" 

<sformă, vrînd, 
iroblemă de or- 
regi generații 
•ia năzuită a- 
tant de a co- 

încă nesatis- 
care au pășit
A (Sabo. Ar- 
alții care au 

(Moga), o se

rie care așteaptă marele salt, 
înarmată cu talent incontesta
bil (Săvoiu, Jelea, Năstase), 
au datoria să confirme speran
țele cu care au foet investiți, 

un cec ta alb care se cere, in 
sfirșit. onorat.

Antrenorii Gh. Staicu și M. 
Titeica și-au convocat încă de 
duminică lotul, la Sibiu. A- 
vtad în vedere că doi compo
nent! de bază ai formației. 
Gabor (care în etapa a Il-a a 
marcat trei goluri în contul 
echipei sale. A.S.A. Tg. Mu
reș) și Zâne (titular la ,.U“ 

Cluj-Napoca, nu vor putea e- 
volua din pricina acumulării 
de cartonașe galbene. „11“-lc 
probabil va fi următorul: 
Cioacă (Coiceag) — Moldovea
na, Heidiner, Artimon. Țlcu —

Dicu, Sabo, Moga, Crudu (Năs
tase) — Săvoiu, Jelea. Se scon
tează pe un joc ofensiv, care 
să pună în valoare venirile 
din linia a doua ale Iul Sabo, 
viteza și forța dc penetrație 
ale lui Jelea, apetitul de gol 
al lui Săvoiu (golgcterul iotu
lui). cel care a marcat și go
lul egalizator din mcciul-tur 
cu Austria, de la Loekenhaus 
(10 mai).

Juniorii austrieci au sosit 
marți la prînz la București, cu 
avionul, continuîndu-și imedi
at drumul spre Sibiu, tot cu 
avionul.

Meciul de azi va începe la 
ora 14 (la o concurentă, deci, 
nedorită cu partida Dinamo — 
Panathinaikos) și va fi arbi
trat de sovieticul V. Zhuk. eu 
concursul tușicrilor J. Grama 
și S. NeCșuIessu.

Ion CUPEN

FĂRĂ DREPT DE APEL

C. S. M. Suceava — Gloria Buzău 3-0 (1-0)
Pe o vreme frumoasă, peste 

10.000 de spectatori au asistat la 
această partidă, considerată der- 
byul seriei. Se întîlncau două 
foste divizionare A, cu aspirații 
diferite : C.S.M. Suceava (antre
nor : I. Sdrobiș) pe drumul o- 
mogenizării echipei, iar Gloria 
Buzău (antrenor : I. Ionescu) 
pretendentă la promovare în 
prima divizie. A rezultat un meci 
aspru, tăios, în care sucevenii 
s-au întrecut pe sine (au făcut 
cel mai bun joc din acest sezon), 
iar oaspeții au dat o replică pa
lidă, mult sub așteptări. Partida 
a fost controlată în totalitate de 
formația gazdă (șuturi la poar
tă : 23—3 ; cornere : 12—3), care 
a atacat încă din start și. în min

12, în urma unei faze excelen
te, a reușit deschiderea scorului : 
Bosînceanu a centrat de pe par
tea dreaptă, Zubjlnschl a pasat 
Iul SFRIJAN, care a reluat ful
gerător de la 19 m : 1—0. In
continuare, aceeași dominare ca
tegorică a gazdelor, cu faze fru
mos construite, dar Gafeneu 
(min. 17), Buliga (min. 25) și 
Sfrijan (min. 32) au ratat ocazii 
bune de gol. In replică, Alexan- 
drescu (min. 39) a șutat puternic 
de la 18 m șl Bucu a respins. în 
min. 40, Bosinceanu ia o acțiu
ne pe cont propriu, driblează 
cițlva adversari, intră în careu, 
este faultat, dar jocul... continuă. 
La reluare, sucevenii reușesc faze 
frumoase, portarul Lazăr opunîn-

du-se majorării scorului la șu
turile lui Buliga (min. 56) șl 
Sfrijan (min. 59 șl 88). Totuși, în min. 70, a căzut și al doilea 
gol : Buliga scapă de adversarul 
direct, centrează perfect și 
SFRIJAN reia imparabil de ia 
8 m. După ce, în min. 80, Tul
pan salvează de pe linia porții, 
in min. 84 SFRIJAN Înscrie al 
treilea gol al echipei sale, la o 
centrare a lui Buliga.

A arbitrat Gh. Ofițcru (Bucu
rești).

C.S.M. SUCEAVA : Bucu — 
BOSÎNCEANU, Breniuc, Bălan, 
Gălușcă — Goian, BULIGA, GA- 
FENCU, — ZUBJINSCHI. SFRI
JAN, Andrei (min. 76 panait).

GLORIA BUZĂU : LAZAR — 
Bratu. Mircea, IVANA, Roșu — 
Tulpan, caragea, Mașcu (min. 
54 Constantinescu), Chivu (min. 
46 Mihai) — ALEXANDRESCU, 
Ursa.

Pavcl PEANA

COMPETIȚIILE EUROPENE INTERCLUBURI
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nului s-a tre- 
mingea. l-a 
im putut da 
s pe margine, 
tatul C. Sch- 
Ltrenor al e- 
a Olandei. în 
ște, îmbu cu
că, la sfîrși- 

iregătire, sta- 
ntrebare —

- — a eă- 
îostru in-

I fată cu 
solicitările, la 
e efort de- 
>ți cei 19 ju- 

lai specificat 
aetră cores-

urma să e- 
ara (la ora 
ra României, 
iterea acestei 
ulț1* antne-

II cjîe va 
5 altfel. Iată

cu care 
»pe meciul : 
eseu, Bum- 
îgurcanu — 
tariu, I. Du- 
ituș, Balint. 
va confirma, 

va utili- 
■hipă care a

evoluat și cu două săptămini 
în urmă, la București, și che
mată de astă dată - să inter
preteze „partitura Eindhoven", 
în ce constă ea ? Din motive 
lesne de înțeles. antrenorii 
n-au lăsat să le scape nimic 
în această privință, cum, dc 
altfel, nici Guus Hiddinck nu 
și-a divulgat secretele confra
ților olandezi. Avînd oa punct 
de plecare avantajul minim (to
tuși... un avantaj) luat de 
Steaua la București, meciul de 
miercuri seara cu P.S.V. Eind
hoven se anunță extrem de di
ficil pentru ambele părți. Con
firmă și Silviu Lung, care tine 
sâ-i asigure pe toți oei de aca
să că. „in marea-i dorință de 
a trece de puternica adversa
ră, întreaga echipă se va mo
biliza exemplar". Vor fi ală
turi de acești băieți minunați 
și foștii lor coechipieri Stoica, 
Pițurcă și Bălan, care și-au 
anunțat, pentru miercuri, so
sirea aici, la Eindhoven.

P.S.V.-ul își încheie și ea 
astăzi (n.r. Ieri) preparativele, 
dar la conferința de presă care 
a avut loc luni antrenorul G. 
Hiddinck a făcut cunoscut că 
abia miercuri, în ziua jocului, 
va putea anunța său.
O amînare nedorită, firește, de 
numeroșii ziariști (prezenți la 
Eindhoven din Franța, Italia, 
Belgia, Spania. Luxemburg 
ș.a.) pentru veritabilul „cap de 
afiș" al turului al doilea în 
prestigioasa C.C.E., determi

nată însă, conform celor spu
se de antrenori, de indisponi
bilitățile intervenite în echipă, 
pe numele lor Nielsen (entorsă 
de gleznă) și Romano (indi
gestie), care în ultimul, meci 
de campionat, cu R.K.C. Waal- 
vijk, au jucat. A lipsit însă la 
această partidă Kicft, suspen
dat pentru două cartonașe gal
bene. După Oele două 0—1 (la 
București, apoi pe propriul te
ren în compania lui Vitesse, o 
ex-divizionară B), victoria re
purtată la scorul de 3—0 în 
dauna lui R.K.C. a avut darul 
să mai îmbunătățească starea 
de spirit a echipei lui Hiddinck. 
Confrații noștri de aici afirmă 
că pînă la deschiderea scorului 
(petrecută în mîn. 60. Oere- 
bach fiind autorul golului). 
P.S.V. Eindhoven a suferit 
mult în fața unei partenere nu 
prea bine clasată Qocul 9 după 
12 etape) în prima ligă olan
deză. Tot din păreri-culese de 
la ziariștii localnici am putut 
compune „ll“-le formației gaz
dă : Van Brcukelen — Gerets, 
Nielsen. Koot, Hcintze — Eller- 
man (Linskcns), Van Acrie, 
Lerby — Roiuario, Kieft, Povl- 
scn.

Să mai spunem că. deși 
timpul s-a mai răcit, seara 
este chiar frig, în tribunele 
cochetului stadion urmirad a 
lua loc 30 000 de spectatori. 
Vor fi, așadar, pline. Arbitrul 
întilnirii : Siegfried Kirschen 
(R.D. Germană).

DOUĂ PUNCTE PREȚIOASE PENTRU GAZDE

Gaz Metan Media? — Chimia Rm. Vllcea 2-0 (2-0)
în programul partidei de la Me
diaș, noul antrenor al echipei 
Gaz Metan, loan Cotruț, declara 
că este încrezător în echipa sa și 
va încerca ,s-o aducă pe linie 
de plutire. Ambele formații au 
dorit să-și aproprie cele două 
puncte puse în joc, dar gazdele 
au avut cîștig de cauză, depășin- 
du-și condiția de purtătoare ale 
„lanternei roșii". Se poate spu
ne că „impresia artistică" a e- 
chipei vîlcene nu a putut învin
ge elanul și voința celor din 
Mediaș. In min. 9 șl 21 lovu s-a 
aflat aproape de... gol, dar fie 
că a trimis de puțin pe lîngă 
poartă, tie că Szebln a scos în. 
corner. In min. 24 s-a consumat.

poate, momentul psihologic al 
partidei, cînd Carabageac a fost 
eliminat pentru Injurii la adresa 
tușierului A. Corolan ți, astfel, 
echilibrul s-a rupt. După 7 mi
nute, gazdele au deschis scorul 
prin MĂRGINEAN, care a șutat 
violent, la o centrare a ini «an
drea, iar în min. 37 TENGHEA 
a urcat scorul la 2—0, la o cen
trare a aceluiași Handrea.

După reluare, vîlcenii domină, 
cre!ndu-șl cîteva situații bune 
de a înscrie prin Nica (min. 61), 
Tudorache (min. 65), Perșu (min. 
86), Crlstea (min. 87), dar Sze- 
bin a apărat excelent, iar In 
min. 82 N. Marin a șutat de la 
7 m peste „transversală". Gaz

Metan a răspuns prin șuturile 
trimise de Mărginean (min. 61), 
Pustai (min. 72) și Ciobanu (min. 
89), care puteau rotunji propor
țiile scorului.

A arbitrat D. Buciumau (Ti
mișoara).

GAZ metan : SZEBIN — So
lomon, Biro, ALOMAN, M. Ma
rin — VEZA, MĂRGINEAN, 
Tenghea — HANDREA, oiogu 
(min. 67 Potor), Pustai (min. 85 
Ciobanu).

CHIMIA t Iliescu — MOLDO- 
VEANU, Cristca, Giurcâ, Stancu 
— Perșu, Tudorache (min. 69 
Ama ti), Carabageac — IOVU, N. 
MARIN, I. Grlgore (min. 46 
NICA).

Ștefan DUMITRU

SIGURANȚĂ IN APĂRARE, DECIZIE lN ATAC

C. S. M. Vagonul Arad —
Gazdele au mizat pe avantajul 

terenului și pe siguranța oferită 
de prezența în poartă a Iul Du- 
cadam, Iar oaspeții s-au bazat 
pe buna lor valoare de ansam
blu, argumentată și de poziția 
in grupul fruntaș. Drept urmare, 
dorința de victorie a fost ma
nifestă la ambele echipe, dtir 
cea care a reușlt-o a fost Va
gonul, elevii antrenorului Gh. 
Boriigă aplictnd, In plus, șl un 
lncomodant pressing, pe fondul 
lansării unor periculoase contra
atacuri, în timp ce maramureșe- 
șenll, din această cauză, chiar 
dacă au dominat mijlocul tere
nului, n-au reușit să-șl creeze 
reale situații de a înscrie, fiind 
obligați mai mult la șuturi dc la 
distanță. „

Scorul s-a deschis cînd cel a-

F. C. Maramureș 1-0 (1-0)
proape 7 000 de spectatori nici nu 
apucaseră să-și ocupe locurile : 
Blajovlc’, aflat pe partea dreap
tă, a trimis o pasă precisă in 
centru, lut Molnar, care ■ pă
truns în careu, Perneș a Încercat 
să-l închidă unghiul, dar mingea 
i-a fost „pusă* Iul RAD. care a 
trimis balonul peste portar. Era 
minutul 2. în continuare, jocul 
— evident mal bun in prima re
priză — se va transforma în li
nul de uzură. Vagonul avînd po
sibilitatea să mal Înscrie In cîte
va rînduri (min. 1< — Rad, de 
la 4 m ; min. 17 — Erdei din 
lovitură liberă de la 18 m ; min. 
26 — Perneș a degajat de la 
marginea careului din fața iul 
Salka ; min. 37 — Teodorescu trimi
te de puțin pe lingă bară : min. 
54 — Erdei, singur de la 8 m).

alte poziții favorabile fiind pier
dute pentru că s-a preferat pasa 
în plus șutului decisiv. în 
sehimb, F.c. Maramureș a avut 
doar o singură mare ocazie, in 
min. 52, cînd Vase a expediat, 
puternic șl precis, o lovitură li
beră de la 22 m, Ducadam tri- 
mițind cu dificultate In corner.

A arbitrat M. Buciumeanu (Tir- 
govlște).

VAGONUL : DUCADAM —
Blajovlcl, KRAUS, Blaj, Grad — 
Erdei, Salka, MOLNAR — Mer- 
tesz, Teodorescu (min. 57 Terek), 
RAD (min. 84 Csordas).

F.C. MARAMUREȘ : Perneș — 
Balaj, GROZAVU, PINTER, O- 
chlosu — Strimbei, Miriuță (min. 
82 Andrelcuț), Murcșan — Bu
la, AZOIȚEI, Vase (min. 69 S. 
Sabău).

Emanuel FÂNTÂNEANU

INTRE VESTIAR

vto
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nod sportiv 
formație de 

ire poate as- 
ptățit Ia cu- 
a ținut să 
în meciul de 
vor lupta cu 
energia pen- 
nsuccesul de 
imă adevăra- 
ti și a se 
urnai parțial, 
ii lor supor
ta chiar ta 

unuia din
ii, internațio- 
are s-a acci- 
necl de cam- 
uminlcă, și 
ai făcut — 
- deplasarea

i-amiază ta 
ateniană a 
>ra meciului, 
e acomodare 
: de la sta- 

componenții 
după cum 
urmărindu-i 

nă dispoziție 
i asu,»ra al- 
:ecelui“ cu

cane vor începe partida de azi, 
antrenorii lui Panathinaikos au 
ezitat să ne dea răspunsuri 
precise. Am dedus, totuși, că 
în locul lui Saravakos ar pu
tea fi împins în linia de atac 
Dimopoulos, iar linia de mij
loc să fie completată cu bul
garul Kolev. Formația probabi
lă ar arăta, deci, astfel : Sar- 
ganis — Hagiatanasîou, Kalid- 
zakis, Mavridis. Kaiazis — An- 
doniu, Vlahos, Kolev, Georgam- 
lis — Dimopoulos. Samaras.

Conștienți că replica adver
sarilor ar putea fi azi deose
bit de dîrză, dinamoviștii s-au 
pregătit cu toată grija și răs
punderea. efectuind și în ulti
mele zile antrenamente deose
bit de intense, de solicitante. 
Ei știu că suporterii lor. în 
primul rînd, dar și toți iubi
torii de fotbal din tară așteap
tă o nouă victorie dlnamovisță 
în partida retur cu Panathinai
kos. O victorie care să confir
me rezultatul din prima man
șă. de la Atena, să îmbogă
țească și mai niult palmaresul 
clubului și să sporească — 
totodată — punctajul fotbalu
lui românesc în clasamentul 
întocmit de U.E.F.A. pentru 
cupele europene întercluburi. 
Dar liderii campionatului nos
tru pot oferi publicului — au 
chiar și obligația morală s-o 
facă — nu numai satisfacția

Clubul Dinamo anunță 
că la meciul de astăzi, 
Dinamo — Panathinai
kos. sînt valabile numai 
legitimațiile - abonament 
de culoare roșie și verde 
(pentru ziariști) eliberate 
de C.N.E.F.S.

unei noî victorii, ci și pe aoeea 
rezultată din vizionarea unui 
joc de bună calitate. Confir- 
mînd forma deosebită în care 
se află, evoluînd la nivelul su
perior la care sc ridică în me
ciurile de campionat și pe 
care l-a arătat și în partida 
de la Atena, Dinamo va putea 
face și azi o demonstrație dc 
fotbal modern, ofensiv și e- 
ficace. Ca și miile de specta
tori, vom merge așadar azi la 
stadionul Dinamo cu speranțe 
justificate nu numai într-o vic
torie românească, ci și într-un 
joc spectaculos, în care vioara 
întîi să fîe — cum este si 
normal — echipa gazdă,

în lipsa lui Lupescu, sus
pendat pentru cumul de carto
nase, formația probabilă or fi: 
Stelea — Mihăescu, Rodnic, 
Andone, KIein — Sabău, Ti- 
rnofte, Mateuț, Lupu — Vaiș- 
covici, Răducioiu.

Reamintim că partida de as
tăzi va începe la ora 14 și că 
ea va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Elveția, avîndu-1 
la centru pe Kurt Roethlisber
ger.

X
}

• FOTBALIȘTII DE 
La dinamo, specta
tori la oină 1 Sîmbătă 
după-amiază, în par
cul sportiv Dinamo era 
multă animație. Pe te
renul n jucau echi
pele de speranțe ; la 
bazin se disputa der- 
byul campionatului de 
polo Dinamo — Steaua, 
în timp ce pe terenul 
central în deschidere 
la meciul de fotbal cu 
F.C.M. Brașov, a avut 
loc un meci demon
strativ de oină între 
multipla campioană a 
țării, Dinamo, și tînă- 
ra formație A.S.A. 
Mangalia. Jocul și co
mentariile unor, spe
cialiști au făcut o 
frumoasă propagandă 
sportului nostru națio
nal. Cit privește echi
pamentul, cu coliere, 
genunchere, mănuși, 
șepculițe. ce să mai 
spunem, parcă eram la 
un meci de base-ball. 
Printre spectatori, șl 
fotbaliștii dinamovlști. 
în frunte cu antreno
rii Luceseu șl Cheran, 
entuziasmați de specta
col. a Timofte I șl 
Doboș seamănă mult 
între ei. De aici și 
confuzia unora cînd a 
marcat Timofte. a Să 
subliniem din nou ex
celenta comportare a 
portarului brașovean 
șanta, care, supus unul 
tir continuu, a 
multe mingi de (AL. C.).

scos 
gol

INFORMEAZĂ
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l publică, ac- 
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>rin gama lar- 
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banl, de valori 
Este vorba de

O nouă TRAGERE EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, progra
mată să aibă loc duminică, 5 
noiembrie, ocazie cu care se vor 
extrage din urnă nu mal puțin 
de 42 de numere, În cadrul a 6 
extrageri „independente", cu po
sibilitatea de a se cîștlga șl' CU 
NUMAI 3 NUMERE. De notat că, 
procurîndu-vă bilete In valoare 
de 25 de lei, vl se asigură acce
sul la toate extragerile șl, impli
cit, la toate cele 13 categorii de 
clștiguri. De altfel, frecventînd 
unitățile din rețeaua A.S. Loto- 
Pronosport, aveți posibilitatea 
să fiți puși la curent și cu alte 
amănunte, inclusiv cu prospec
tele tragerii, care sș distribuie 
gratuit.

ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI
A La Brăila. în med restan

ță în cadrul Diviziei B, seria I: 
C.S.M. l’ROGRESUL — CEA
HLĂUL PIATRA NEAMȚ 3—0 
(1—0). Golurile au fost înscrise 
de Titirișcă, in min. 7, 33 și 89. 
(I<m BALTAG — coresp.).
• ÎN SERIA A IV-A A Divi- 

ziei C, rezulta tul medului Ra
pid Fetești — Metalul Plopeni a 
fost o—l, nu 0—0 cum — din- 
tr-o relatare greșită — a apărut 
în ziarul nostru de marți,

« PRIMELE DOUA 
goluri ale .Farului" 
au fost contestate (In 
teren) de apărarea ti
mișoreană, care acuza 
ofsaid la primul, și 
prealabila ieșire a min
gii în aut la cel de 
al doilea. La pauza 
modulul, președintele 
secției de fotbal a 
lui „Poli", Stclian 
Angliei, a avut prile
jul să revadă (pe în
delete), la video, fa
zele Incriminate. Con- 
vingîndu-se de corec
titudinea deciziilor, a 
ridicat mîinile ta sus, 
recunosetad, sportiv, 
valabilitatea golurilor. 
• Agățindu-și ghetele 
In cui, Sevastian Io- 
văncscu a fost imediat

cooptat ca antrenor la 
Centrul de copii șl ju
niori al Farului. Ini
mos cum 11 știm, el 
nu 'se limitează la 
atît, mai dă șl o mină 
de ajutor, pe plan or
ganizatoric. în “ ‘ 
cînd fosta sa 
evoluează 
„Decarul" _________
Georges Mihai, un mlj- 
locaj ofensiv (cu alu
ra lui Mateuț), reve
lația ultimelor etape, 
nu este un necunos
cut : la vîrsta junio
ratului el a stîrnlt ad
mirația fostului mare 
jucător Haan (acum, 
cunoscut antrenor), cu 
prilejul unui turneu al 
„tricolorilor" în 
da. (I. C.).

zilp1? 
echipă 

acasă. • 
constănțean,

Olan-

® F.C. OLT 
se arăta într-o 
moașă ascensiune) 
F.C. Bihor (care, _
ciuda infringeril sufe
rite, a confirmat, 
și parțial, bunele 
precleri clștigate 
acest sezon) au __
rit un loc deosebit de 
plăcut ta primele 45 
de minute. Pînă la 
urmă. Insă, prin evo
luția lor mal modestă 
din ultima jumătate 
de oră, au ajuns să 
nemulțumească publi
cul. Obosesc. oare, 
atit de repede jucăto
rii 1 • Foarte activ 
în aceeași primă re
priză s-a dovedit Pena, 
vîrful de atac al echi
pei din Scornlcești re- 
mareîndu-se prin ci- 
teva dintre pătrunderi
le sale, el fiind auto
rul primului gol șl 
coautor la cel de al 
doilea, a O bună Im
presie a produs mij
locașul orădean Che- 
regl. mal ales prin 
șuturile sale puterni
ce șl periculoase, din
tre care unul l-a sur
prins nepregătit pe 
portarul Gherasim, 
mingea dueîndu-se 
plasă, a Dintr-o 
pare la transmisia tele
fonică a cronicii, 8 
fost omis din formația 
orădeană jucătorul 
Tcrheș. El a evoluat 
în ultima jumătate de 
oră. taloculndu-I
Murețan. care 
rtadul tail — 
ta teren după 
(C.F0

(care 
fru-

în
fie 
a- 
în 

ofe-

pe 
la 

intrase 
pauzl.

UN GOL FRUMOS: Mocanu a executat cu 
efect lovitura de colt, din min. S. mingea 
va lovi stiloul din stingă al porții lui Pavel. 
va reveni in teren st Bîscă (nu se vede in 
fotografie) o va 
scorul în partida

relua în plasă, deschizind 
Petrolul — Corvinul (6—0) 

Foto : Gheorghe DAN
s-a• CORVINUL 

prezentat la Ploiești 
fără patru titulari : 
loniță, Nicța, Cojoca- 
ru șl Ttrnoveanu, pri
mii trei, nl s-a spus 
(I ?), fiind indisponi
bili, al patrulea 
pendat pentru 
de cartonașe. • 
trolul a executat __
te loviturile libere din 
preajma careului, cu 
„scheme* care au __ 
cut mat apărarea oas
peților. dar jucătorii 
care au ajuns 
portarul in față 
mal șl ratat. • 
mal bun de la : 
dorenl — Gabor,

sus- cumui 
Pe- 
toa-

fă-

cu 
au 

Cel 
hune- 

cel 
mal bun de la gazde — 
Biscă, autorul a două 
goluri ți apărător 
eficient la contra
atacurile Corvinului 1
• Foarte bun arbitra
jul Iul Ion Crăciunescu.
• Corvinul a primit 10 
goluri ta ultimele două 
etape ți n-a tascrls 
nici unul I Echipa 
trebuie să-șl strings 
urgent rîndurile, oină 
nu-1 prea tlrziu. • 
Liliac după med : „Am avut un singur 
moment greu, la pă
trunderea tul Gabor 
din prima repriză*
• Public de nota 18 
la Ploiești, ea «1 evo
luția echipei. Ok D.)

ranțele* Cralovel au 
făcut la Cluj-Napoca, 
o adevărată demonstra
ție de fotbal ofensiv, 
spectaculos ți ...eu 
multe goluri (8 ta de
plasare I). Cum parti
da s-a disputat pe 
„Municipalul" clujean, 
înaintea celei a echipe
lor mari, publicul lo
cal a putut să se 
convingă pe viu că 
„școala de fotbal din 
Bănie" produce me
reu. • Un mare semn 
de întrebare. Încă din 
preziua meciului din
tre cele două univer
sitare : cine 11 va în
locui pe portarul Pru
nca 7 Prima 
era Ciucur, . 
preferat Insă 
chiar și „fără 
in picioare", 
șl pentru 
(nouă) de

• FOARTE TINERII 
JUCĂTORI de 18 MC-

soluție 
A fost 

Caval, 
i jocuri 

desigur 
postura 

______ _  antrenor 
secund, care își pu
tea astfel dirija mal
bine elevii-coechiplen. 
Așa a și făcut pe mal 
toată durata meciului. 
A greșit Insă chiar el. 
o singură dată, ta 
min. 89. cînd a avut, 
eum se apune, mingea 
tn mină. a lăsat-o 
lui C. Gheorghe, 
craioveanul complieln- 
du-se ți ratind o oca
zie ce s-a „răzbunat* 
imediat. (G. ROT.)

...Șl GAZON



In Cupa ,,Liliana Ronchetti" la baschst

VOINȚA — GORIZONT MINSK, 

UN MECI ATRACTIV
Sala Florcasca găzduiește 

astăzi, de la ora 18. meciul de 
baschet feminin dintre echipe
le Voința și Gorizont Minsk, 
în cadrul turului al doilea al 
Cupel .Liliana Ronchetti". 
Partida se anunță atractivă 
prin cursa de urmărire pe 
care vor încerca să o facă 
baschetbalistele bucureștene 
pentru a recupera handicapul 
de 18 puncte (la Minsk. Gori- 
zont a cîștigat cu 69—51). Ar
bitrii partidei: L. Ristovski 
(Iugoslavia) și I. Ramot (Israel).

In deschidere, la ora 16,36 
lotul national de seniori, care 
se pregătește în vederea me

ATLETELE ROMÂNE

(Urmare din oag. h

54,42... 17. Matei 55,57... 19. Oanță 
55.67

lungime : 1. Cistiakova
(U.R.S.S.) 7,24 m. 2. Radtke
(R.D.G.) 7,15 m, 3. Berejnaia
(U.R.S.S.) 7,12 m. 4. Ilcu 7,08 m... 
6. V. Ionescu 6,93 m... 14. Năstase 
6,76 m.

înălțime : 1. Costa (Cuba) 2,04 
m, 2. Balck (R.D.G.) 2,01 m, 3. 
Astafei, Wolschlag (S.U.A.) și 
Henkel — Radetzky (R.F.G.) 2.00 
m (în sală : Kostadinova — Bul
garia 2,04, Bîkova —U.R.S.S. 
2,00 m)

heptatlon: 1. Nikitina (U.R.S.S.) 
7007 p, 2. Behmcr (R.D.G.) 6804 p. 
3. Nazaroviene (U.R.S.S.) 6604
p, 4. Năstase 6602 p,... 9. Anghel 
6361 p ... 19. Văideanu 6179 p.

Dintre atleții români, singurii 
clasați în bilanțul mondial sînt 
Giurgian — 13,49 s la 110 mg (lo
cul 18), Matei — 2.30 m la înăl
țime (locul 19) și Țîrle — 64,16 m 
la disc (locul 19)'.

In general, un bilanț onorabil 
pentru atletismul românesc.

Paula Ivan, și Viorica Ghican, 
două alergătoare de frunte ale 

atletismului mondial 
Foto : Aurel D. NEAGU

GIMNASTICA MASCULINA LA „MONDIALELE"
(Urmare din Vag. 1)

iei. Statelor Unite. R. F. 
Germania (cu medalie de aur 
la inele). Cubei etc. au încer
cat (fără folos) să pătrundă 
în prima grupă valorică, bă
ieții noștri au trecut cu bine 
un examen dintre cele mai di
ficile, pretențios. Dincolo de 
clasările amintite. ei s-au 
comportat meritoriu la „impu
se". altădată „călcîiul lui A- 
hile“, si mai ales la „libere", 
unde au etalat compoziții com
plicate și frumoase, inspirat 
gîndite și executate cu măies
trie. Pentru toate aceste reu
șite. care nu-s mici, antrenorii 
Dan Grecu. coordonator, Ioan 
Albu. Ștefan Ilargalaș și Cris
tian Balin t (ca si Adrian Stoi
ca — antrenor federal) merită 
cuvinte de laudă si. totodată, 
de încurajare, ei demonstr nd 
concret că au muncit cu com
petență, devotament si exigen
tă. Este, de altfel, și punctul 
de vedere pe care l-am expri
mat. statornic, in transmisiile 
efectuate de la „Schlcyer Hal
le". dar pe. care, bizar. unii

ECHIPELE LAUREATE LA ȘAH
(Urmare din na o I)

Cosma 0—1), Politehnica — 
Petrolul 5—5, I.T.B. — Meca
nică Fină 7—3 (Ștefanov — 
Ioneecu 1—0, Moldovan — Teo- 
dorescu 1—0), Sp. Studențesc 

— Calculatorul 6—4 (Ghindă — 
Urzică 0,5 — 0,5, Stanciu — 
Dominte 1—0. Istrățescu — 
Schwartzman 0,5 — 0,5), E- 
lectromureș — I.A.T. 5—5 
(Anițoaei — Ghițcscu 0.5 — 
0,5), Electromagnetica — E.M.T. 
2—8 (Joița — Birlescu 0—1).

Clasamentul general este 
următorul: 1. A.E.M. TIMI
ȘOARA (S. Grunberg. E. Mo- 
zes. I. Mărășescu, Ș. Ncamțu, 
I. Cosma. D. Moise, P. Bujo- 
reanu. G. Borabar, Dana Nuțu, 
Ligia Jicman, Gabriela Oltca- 
nu. Cl. Zetocha, M. Grunberg, 
Mălina Nicoară. Elcouora Ba- 
lint) 31 p, 2. Sportul Studen- 
tes« București 28 p, 3. I.T.B. 
2" P. 4. E.MJT. 22 p. 5. Me

ciurilor-tur din cadrul seriei A 
a semifinalelor Campionatului 
European, va susține un joc- 
test în compania unei selec
ționate divizionare.

în cadrul turului secund al 
C.C.E. la fete, echipa Univer
sitatea C.S.'Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca susține joi. la Belgrad, 
partida retur cu campioana Iu
goslaviei. Steaua Roșie. în 
partida de la Cluj-Napoca. 
„U“ a cîștigat cu 77—74. deci 
la o diferență de numai 3 
puncte, care-i face foarte di
ficilă sarcina de a se califica 
în faza superioară a competi

ției. Arbitri: D. Dagan (Isra
el) șl A. Ceizel (Cehoslovacia).

l-au răstălmăcit. interpretîn- 
du-1 eronat.

Progresele enumerate mină 
aici, în măsură să ateste, fără 
putință de tăgadă, curba ascen
dentă pe care se află angajată 
(și) gimnastica masculină, nu 
pot însă face uitate, și nu tre
buie să le facă, unele nereali- 
zări, „avertisment" în perspec
tiva preparativelor (care sînt 
un obiectiv ca Și imediat) pen
tru C.M. din 1991 (Indianapo
lis) și J.O. din 1992 (Barcelo
na). Bunăoară, aportul în ca
drul echipei a diferit prea ta
re de la un component la al
tul, de Ia calificativul bine (M. 
Gherman. M. Stoican. M. Ri- 
zan) la mulțumitor (A. Sandu, 
remarcabil la „impuse"), dar si 
(ca să fim concesivi) Ia sub 
așteptări (N. Bejenaru. A. Că- 
tănoiu). Altfel zis, tocmai cei 
mal tineri au rămas datori șl 
asta ne obligă să observăm, 
fără plăcere, că au lipsit de la 
Stuttgart C. Brczeanu șl N. 
Pascu. adică doi dintre... me- 
daliații cu argint ai „Europe
nelor" 1989. cel dinții la sol. 
celălalt la bară! Sigur că din

canică Fiilă București 19 p, 8. 
I.A.T. 14 p, 7. Metalul Bucu
rești 12 p, 8. Calculatorul 
București 11 p, 9. Politehnica 
Iași 8 p. 10. Electromagnetica 
București 5 p, 11. Electromu- 
reș Tg. Mureș 5 p, 12. Petro
lul Ploiești 2 p. La masculin, 
pe podium : 1. SPORTUL
STUDENȚESC BUCUREȘTI 
(M. Ghindă, V. Stoica. T. Stan
ciu. Gr. Călincscu, L. Vasiles- 
cu, M. Iosif, D. Văsleșiu. I. 
Dobronăuțcanu) 42,5 p, 2. 
I.T.B, 42 p, 3. E.M.T. 40,5 p. 
Feminin : 1. E.M.T. (Cristina
Foișor, Gertrude Baumstark) 
17 p, 2. Sp. Studențesc 16 p, 3. 
A.E.M. 15 p. Juniori — juni
oare : 1. CALCULATORUL
BUCUREȘTI (G. Schwartzman. 
Viorica Ursuleac, Raluca Dă- 
nălache) 15 p, 2. Sp. Studen
țesc 14,5 p, 3. A.E.M. 14,5 p.

Brigada de arbitri a fost 
formată din A. Matei, J. Gon- 
gn, N. Alexe. S. Biro, I. Cra
iin.

TRAGEREA LA SORȚI IN CUPELE

EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
In urma tragerii la sorți a 

optimilor de finală ale cupe
lor europene la handbal femi
nin. care a avut loc ieri la 
sediul Federației Internationa
le de Handbal, echipele noas
tre vor evolua după cum ur
mează:

C.C.E.: Chimistul Rin. Vîi- 
cea — Empor Rostock (R.D.G.)

MARILE COMPETIȚII
PARIS, 31 (Agerpres). — 

Campionatele Europene de 
atletism pentru seniori se vor 
desfășura anul viitor, între 27 
august — 1 septembrie. în o- 
rașul iugoslav Split. între
cerile mondiale ale juniorilor 
vor avea loc intre 8—12 august

CAMPIONATUL MONDIAL

DE ȘAH PE ECHIPE

ZURICH, 31 (Agerpres). — 
în runda a doua a Campiona
tului Mondial de șah pe echi
pe ce se desfășoară in orașul 
elvețian Lucerna. echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 3—1 selecționata S.U.A. 
(Ivanciuk — Firmian 1—0 ; 
Elvest — Fedeorowicz remi
ză ; M. Gurevici — D. Gurevici 
1—0 ; Beliavski — Seirawan 
remiză). Alte rezultate : Iu
goslavia — Elveția 2,5 — 1,5 ; 
Selecționata Africii — O- 
landa 2,5 — 1,5. Anglia — Un
garia 2—2, R. P. Chineză — 
Cuba 1,5 — 1,5 (1). în clasa
ment conduce echipa U.R.S S. 
cu 6,5 p.

DE LA STUTTGART
vină proprie („impuse" mai 
slabe), dar iată că absența lor 
n-a fost suplinită la nivelul 
scontat, ceea ce a afectat ran
damentul echipei. în unele ca
zuri. pentru a detalia, acura
tețea execuțiilor a suferit, in
clusiv în programul de „libe
re". punctul nevralgic arătîn- 
du-se. și problema nu-i nouă, 
aterizările. element tehnic 
(dacă nu și psihologic pentru 
arbitri!) care a provocat des
tule depunctări. In sfîrșit. nu 
țoate aparatele au fost ataca
te cu același aplomb, uneori 
bara și alteori inelele punîn- 
du-le băieților noștri probleme 
mai greu de rezolvat.

Rezumînd. progresul gimnas
ticii masculine românești, no
tabil la Stuttgart, trebuie sus
ținut cu și mai multă rîvnă. 
cu și mai multă vigoare. 
Pe acest drum, care nu-i nici 
ușor, nici scurt, talentul com
petitorilor și priceperea antre
norilor reprezintă tot atîtea 
motive să fim încrezători.

• Columbia - a 13-a națională calificată pentru turneul final al 
C.M. • Care vor fi echipele promovate in etapa următoare a 
cupelor europene ? • Meciuri de atracție la Eindhoven ți Ma
drid • In C 3, numeroase formații ți-au asigurat calificarea...

SE CUNOAȘTE o nouă echipă 
calificată pentru turneul final 
al C.M. : reprezentativa Colum
biei. In meciul-retur al barajului 
cu selecționata Israel, desfășurat 
marți seara la Tel Avlv, Colum
bia a terminat la egalitate (0—0). 
Astfel, după victoria (1—0) de la 
Barranquilla, formația sud-ame- 
rlcană va fl prezentă ta Italia 
in 1990. Partida de la Tel Avlv a 
fost urmărită cu mare interes 
(50.000 de spectatori — record pe 
acest teren), dar scorul egal re
flectă, oplnlază comentatorii, ra
portul de forțe de pe teren. Por
tarul echipei gazdă, Boni Ginz
burg (Glasgow Rangers), a spus 
după meci : „Noi am jucat mai 
bine deck ta prima partidă, dar 
trebuie să recunoaștem că ad
versarii merită calificarea*. Ast
fel, Columbia (după 1962 ta 
Chile) va evolua pentru a doua 
oară intr-un turneu final al C.M.

Iată cele 13 echipe calificate 
(din 24) pînă acum : Italia (ța
ra organizatoare). Argentina (de
ținătoarea titlului). Brazilia, U- 
ruguay, Costa Rica, Iugoslavia, 
Anglia, Spania, Suedia, Belgia, 
Coreea de Sud, Emiratele Araba 
Unite șl Columbia.

Cupa Cupelor: TEllOM Iași
— Norlander-Foreholte (Olan
da). Pogon Szczecin (Polonia)
— Știința Bacău

Cupa I.H.F.: Mureșul Tg. 
Mureș — Sparkasse Wiener 
Neustadt (Austria).

Turul se dispută intra 8 și 
14 ianuarie 1990. iar returul 
între 15 și 21 ianuarie.

ATLETICE DIN 1990
la Plovdiv. Orașul scoțian 
Glasgow va găzdui, în zilele 
de 3 și 4 martie. Campionate
le Europene de atletism în 
sală. în timp ce Campionatele 
Mondiale de cros vot avea loc 
la 24 martie în localitatea 
franceză Aix—Ies—Balns.

JOCURILE SPORTIVE

NAȚIONALE ALE ALBANIEI
TIRANA, 31 (Agerpres). — 

Ce-a de-a 6-a ediție a jocurilor 
sportive naționale ale Al
baniei s-a desfășurat în ora
șele Tirana, Skodra, Durres și 
Elbasan, reunind la întreceri
le finale peste 500 de concu- 
renți care s-au întrecut la a- 
tletism, înot, haltere, tir. ci
clism. volei, fotbal etc. Cu a- 
cest prilej, au fost stabilite TI 
de noi recorduri naționale.

Conf
Intre alte rubrici, ziarul parizian „Le Monde* are șl una ' ‘ 

de anunțuri, să-l zicem de mică publicitate. Recent, în cadrul ', 
el a apărut, la compartimentul cereri de serviciu, o solicitare .. 
care începea cu cuvintele „sportlf de haut nlveau". Fiind vorba, .. 
deci, despre un sportiv de înalt nivel, interesul revistei ,,1’E- .. 
qulpe Magazine* s-a dovedit justificat, un redactor al tipărltu- ■ • 
rli respective încercînd să Intre ta contact cu autorul notiței. < • 
Sunînd la numărul de telefon’ indicat, nu mică l-a fost mirarea ■ • 
eînd de la celălalt capăt al firului l-a răspuns un fost reputat " ■ 
Internațional de hochei pe iarbă, Hubert Verrler, de 34 de ori "' 
selecționat în echipa reprezentativă a Franței 1 “ ‘

Retras din activitate, azi ta vlrstă de 36 de ani șl, nota bene, ," 
posesor al unei licențe, Verrler l-a mărturisit reporterului, .. 
stînjenit și el, că n-are slujbă de 6 luni șl că tot caută 1 Șl .. 
al găsit 7, a sperat insuși ziaristul, socotind că de la publica- .. 
rea anunțului se scurseseră aproape 3 săptămîni... Nu, s-a au- . > 
zlt replica, iar cele cîteva rendez-vous-url pe care le-am avut - - 
n-au dat nici un rezultat ! Nu știți cît e de greu... - ■

Cazul de mal sus, cu toate tristețile pe care le cuprinde șl "" 
le sugerează, dezvăluind realitățile unei anume lumi, nu e sin- ,. 
gular. Pentru că, iată, ne-a fost dat să descoperim In același .» 
număr de „E.M.“ un articolaș Intitulat „S.O.S., șomer celebru*. .. 
Cîndva fotbalist cu renume, fundașul lateral la Racing Paris .. 
și la Olympique Marsilia, clștlgător cu această din urmă forma- > ■ 
ție a campionatului șl Cupei Franței ta 1970 (echipa „de aur*, ■ • 
cu Carnus, Bosquler, Gress, actualul antrenor al lui Neuchâtel ■ ■ 
Xamax, Magnusson, Skoblar etc), Edouard Kula e, șl el, fără " ■ 
serviciu, motiv pentru care s-a adresat președintelui Marsillel, " ’ 
Iul Bernard Taple, pentru a obține „un petit poște" in cadrul * " 
clubului. Pentru a-1 mișca pe Taple, Kula a venit in tribune- "' 
le de la „Stade — VClodrome* însoțit și de fiica sa de 9 ani, .. 
după ce, în primăvară, și-a pierdut soția într-un accident de .. 
automobil. Demersul lui n-a Izbutit, președintele Iul Olympique . > 
comunicîndu-i, prin intermediari, că n-are nici timp, aici .> 
locuri libere ! - •

Adăugind că, numai in Franța, există în prezent peste o su- " 
tă de fotbaliști profesioniști fără angajament, care așteaptă la " ‘ 
„mila* ajutorului social, avem o imagine șl mal completă au- , , 
nei lumi care se pretinde una șl e, de fapt, altceva.

ASTAZI ȘI MIINE vor fl cu
noscute, ta urma jocurilor retur, 
echipele calificate pentru turul 
următor al cupelor europene ln- 
tercluburl. In C.C.E. șl Cupa 
Cupelor vor fi desemnate forma
țiile care se vor califica pentru 
sferturile de finală (programate 
la 7 și 21 martie 1990), iar ta 
Cupa U.E.F.A. se va mal des
fășura tacă ta acest an o etapă 
(turui la 22 noiembrie, returul la 
6 decembrie). Evident, ne intere
sează Îndeosebi partidele repre
zentantelor țării noastre taci 
și C 2. In C 1, Steaua va evolua 
la Eindhoven, după ce a cîștigat 
prima manșă (1—0), pe teren 
propriu, ta timp ce Dinamo Bucu
rești va tatilni acasă pe Pana- 
thlnaikos, după victoria echipei 
române cu 2—0, la Atena. Care 
stat partidele cele mal importan
te ta aceste două competiții I ta 
C 1, firește, cea de la Madrid, 
dintre Real șl Milan (ora de în
cepere 22,00), o întîlnire dificilă 
pentru ambele echipe. Pentru a 
se califica. Real are nevoie de o 
victorie la trei puncte, după 
înfrtagerea cu 0—2 de la Milano. 
Vor fl insă posibile șl prelun
giri șt poate lovituri de la 
11 m I Italienii vor juca tas*

PE SCURT 9 PE SCUKT
• Maratonul da la mirage a revenit englezului 

Paul Dariee-Hale, înregistrat pe 
42,195 km eu timpul de 2.11:25. 
Pe locul secund s*a situat RavB 
Kasparov (U.R.S.S.) — 2.15:15. La 
feminin, a cîștigat americanca 
Lisa Weldenbach, care a par
curs distanța In 2.28:15.

CICLISM • La Moscova, In ca
drul „Cupei Europei- pentru ju
niori, finlandezul Jon Laukka a 
stabilit un nou record mondial 
in proba de 18 km, cu timpul 
de 12:39,758.

HANDBAL • Rezultate dta 
manșa a doua a primului tur al 
cupelor europene, feminin (echi
pele subliniate s-au calificat in 
turul 2) : „Cupa Campionilor 
Europeni* «— Asplt Meta — I- 
nitla Hasselt (Belgia) 14—13 : H» 
Tyreso (Suedia) — Kamraterna 
Aabo (Finlanda) 21—14 ; „Cupa 
Cupelor* — USM Gagny — Es
perance Rumelange 36—4 ; Fre- 
deriksberg — Empor Rostock 
23—27 ; Norlander Foreholte (O- 
landa) — Wekefield Metros (An
glia) 23-8.

JUDO • La Viena, în fina
la Campionatului European mas
culin pe echipe, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut-o pe cea a 
Franței. Medaliile de bronz au 
fost cucerite de formațiile Angli
ei șl R.D. Germane.

RUGBY * In cadrul turneu
lui pe care îl întreprinde în 
Franța, reprezentativa Australi
ei a întîlnlt, la Grenoble, o se
lecționată locală. Rugbyștll fran
cezi au cîștigat cu 9—7 (6—4).

TENIS • La Frankfurt pe 
Main, finală masculină : Kevin 
Curren (S.U.A.) — Petr Korda 
(Cehoslovacia) 6—2. 7—5. • La 
San Juan (Porto Rlco), finala 
feminină : Laura Glldemelster 
(Peru) — Glgl Fernandex 
(S.U.A.) 6—J, 8—2.

Ovidiu IOAN1TOAIA

iFOTBAL
I meridiane ||

z
fără olandezul Gullit (încă nere
făcut complet). Celelalte întH- 
nlri (între paranteze scorul din 
tur) : Tirol — Dnepr (0—2), Ma
thes — Malms (0—0), A.E.K. — 
Marsilia (0—2), Sredeț — Sparta 
Praga (2—2), 17 Nentorl — Bayern 
Mflnchen (1—3), Benfica — Hon- 
ved (2—0).

In Cupa Cupelor : sampdoria 
— Dortmund (1—1), Dynamo Ber
lin — Monaco (0—0), Ferencva- 
ros — Admira (0—1), Barcelona — 
Anderlecht (0—2), Partizan — 
Groningen (3—4), Djurgaarden — 
Valladolid (0—2), Grasshoppers — 
Torpedo Moscova (1—1).

ta Cupa U.E.F.A., prin prisma 
rezultatelor din tur multe echipe 
se pot considera ca și calificate, 
dețlntad fie diferențe liniștitoa
re. fie avantajul terenului pro
priu : Dundee utd. — Anvers 
(0—I), Austria Viena — Bremen 
(0—5), Rapid Viena — Bruges 
(2—1), Juventus — paris St. Ger
main (1—0), Napoli — Wettingen 
(8-0), Stuttgart — Zenit (1—0). 
Auxerrtl — Rovaniemi (5—0) etc.
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