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Îovingînd cu scorul general de 8-1 pe Panathinaikos

DINAMO S A CALIFICAT SPECTACULOS 
ÎN „SFERTURILE" CUPEI CUPELOR

Dc mllnc, la sala de atletism de la „23 Aiigusr

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATELOR

' Așa cum — de fapt — era 
de așteptat, Dinamo a obținut 
o spectaculoasă calificare în 
sferturile de finală ale Cupei 
Cupelor . După frumoasa și 
prețioasa victorie realizată în 
urmă cu două săptămîni la A- 
tena — victorie care i-a des
chis larg drumul acestei ca
lificări — fruntașa campiona
tului nostru a învins-o și în 
partida de ieri pe reprezen
tanta fotbalului grec în com
petiția europeană a cîștigătoa- 

Rednic deschide seria celor sase goluri ale dinamovlștilor în 
meciul retur eu Panathinaikos Foto : Aurel D. NEAGU

atît de net printr-un joc de 
foarte bună calitate, un adevă
rat recital de -fotbal modern, 
care i-a Incîntat pe miile de 
spectatori din tribunele pline 
ale stadionului Dinamo, ca și 
— sîntem convinși — pe nu
meroșii telespectatori care au 
urmărit partida pe micile e- 
crane. în repetate rînduri, mai 
ales în repriza secundă, elevii 
lui Mircea Lucescu și Florin 
Chcran au realizat acțiuni sau 
faze de mare frumusețe, unele 

crispat, jocul lor nu se lega 
suficient de bine. Totuși, chiar 
și în aceste condiții, ei au a- 
vut cîteva bune posibilități de 
a deschide scorul, dar Mateuț
— încă în primul minut al 
meciului —, pătruns impetuos 
în careul advers, a ezitat inex
plicabil să șuteze, fiind apoi 
deposedat, Vaișcovici (min. 5) 
a fost oprit prin fault din 
cursa lui după ce intrase în 
suprafața de pedeapsă, iar Sa- 
bău (min. 8) a fost, de ase
menea, stopat prin fault în ime
diata apropiere a careului de 
16 m. Golul înscris în min. 
21 de REDNIC, după o splen
didă combinație cu Sabău, a- 
vea însă să-i descătușeze de
finitiv pe dinamoviști din 
crisparea de pînă atunci, ei 
dîndu-și în continuare drumul 
la jocul lor obișnuit, cu ac
țiuni ofensive de o mare va
rietate și un pronunțat grad 
de periculozitate. Drept urma
re, după alte 10 minute a ve
nit golul al doilea, marcat de 
MATEUȚ printr-un șut lobat
— asemănător celui de la A- 
tena —, după o frumoasă pasă 
dată de Timofte. Cîteva mo
mente de relaxare intervenite

Constantin FiRANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DE LUPTE
încă o ediție a Campiona

telor Republicane de lupte pe 
echipe se apropie de momen
tul desemnării cîștigătoarelor. 
După încheierea partidelor pro
gramate în cele opt etape, 
conform regulamentului for
mațiile calificate în turneul 
final, cîte trei din fiecare 
grupă (deci, 12 la fiecare stil), 
se vor reuni pentru stabilirea 
noilor campioane ale țării.

Vineri dimineața, de la ora 
9, intră în întrecere finalis
tele la lupte greco-romane. 
Concursul lor va continua vi
neri după-amiază și campioa
na țării va fi cunoscută sîm- 
bătă la prînz. Competiția fi
nală la lupte libere va începe 
sîmbătă dimineața, la ora 9, va 
continua sîmbătă după-amiază 
și se va încheia duminică di
mineața (cu începere tot de la 
ora 9). întrecerile vor avea 
loc la sala de atletism de la 
Complexul sportiv „23 August" 
din Capitală.

Conform regulamentului cele 
12 formații calificate în tur
neul final (la fiecare stil) vor 
fi împărțite în două grupe de

BOXERII NOȘTRI FRUNTAȘI 
AȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTORI PRIMUL GONG

Au mai rămas puține zile 
pînă la primul gong din ac
tuala ediție a turneului final 
al Daciadei la box seniori. Cei 
115 pugiliști care vor evolua 
pe ringul instalat la Palatul 
Sporturilor și Culturii, între 6 
și 12 noiembrie, s-au pregătit 
intens, cu seriozitate și dă
ruire pentru a intra în po
sesia mult rîvnitelor centuri 
de campioni. Ca și la edițiile 
trecute ale întrecerilor finale, 
și de data aceasta sportivii cu 
cele mai multe șanse la prima 
treaptă a podiumului de pre
miere se află în cele două sec
ții fruntașe ale boxului nostru: 
Dinamo și Steaua.

După succesele boxerilor 
noștri la cea de a V-a ediție 
a Campionatelor Mondiale de 
la Moscova, unde dinamoviștii 
Francisc Vaștag (semimijlocie) 
și Rudei Obreja (mijlocie mi
că) au cucerit titlul suprem

PE ECHIPE
cîte șase, prin tragere Ia. sorți, 
acestea luptînd fiecare cu fie
care. După disputarea acestor 
întîlniri echipele clasate pe 
primele locuri In grupe își vor 
disputa titlurile de campioana, 
cele clasate pe locurile 2 vor 
lupta pentru locurile 3—4 etc.

La lupte libere s-au califi
cat pentru această fază a com
petiției echipele Armature 
Zalău, Voința Cluj-Napoca, 
Constructorul Hunedoara (se
ria I), Dinamo Brașov, înfră
țirea Oradea, Lemnarul Odor- 
hei (seria a II-a), Steaua, C. S. 
Tîrgoviște, Pandurii Tg. Jiu 
(seria a IlI-a), Rapid, Hidro- 
tehnica-C.S.Ș. 2 Constanța, Vul
can București (seria a IV-a). 
La lupte greco-romane vor fi 
prezente echipele : Elcctromn- 
reș Tg. Mureș, Rapid, A.S.A. 
Cluj-Napoca (seria I), Steaua, 
Aluminiu Slatina, C.S.M. 
MECON Craiova (seria a II-a), 
Dinamo București, Dacia Pi
tești, Turbomecanica București 
(seria a IlI-a), Metalul Ră
dăuți, Constructorul București si 
Rulmentul Suceava (seria â 
IV-a).

și, respectiv, medalia ele 
bronz, în sala de box a 
clubului din Șoseaua ștefan 
cel Mare l-am găsit, mai preo
cupat ca oricînd, pe antreno
rul emerit Teodor Niculescu 
și pe secunzii săi Valentin 
Vrînceanu și Calistrat Cuțov. 
Am intrat In subiect fără prea 
multă introducere și am.. a- 
tacat cu întrebarea „ce va fi 
la turneul final al Daciadei 7“ 
Apreciatul tehnician nu a stat 
prea mult „în gardă" $1 a răs
puns : „Am trecut noi «hopul— 
campionatelor lumii șl nu-l 
vom trece pe cel al naționa
lelor ? Băieții, după cum ve
deți, sînt «ancorați» la impor
tanța evenimentului. Feri și 
Rudi (Vaștag ți, respectiv, O-

Paul IOVAN

(Continuare In vag. 2-3)

relor de cupe naționale. A în
trecut-o de o manieră clară, 
lejeră, la un scor categoric 
(6—1), despre care am putea, 
totuși, spune că nu reflectă 
chiar fidel desfășurarea jocu
lui, nu exprimă îndeajuns di
ferența de valoare și exprima
re dintre cele două echipe.

într-adevăr, dinamoviștii au 
confirmat cu brio anticipările 
din avancronica meciului, reu
șind să se impună asupra ad
versarilor lor, să-i depășească

GIMNAȘTll JUNIORI ÎN ÎNTRECERE
De astăzi și pînă duminica, 

tn Sala Sporturilor din Ti
mișoara, se desfășoară finala 
Campionatului Național de ju
niori — individual și pe echi
pe la gimnastică sportivă 
masculină. Sînt programate 
întreceri la toate categoriile

„UN COLT
Stăteam de vorbi, la sediul 

Consiliului Județean pentru 
Educație Fizică si Sport Cluj, 
eu președintele acestuia. L Ti
tan. si unul din secretari. O. 
Vidu. Amindoi erau de aceeași 
părere. st anume ed una dta 
.pasiunile* clujenilor este si 
aceea de a-si amenaja ne Bn- 
aă unitățile economice ta care 
lucrează (ba chiar si ta locuri 
mai îndepărtate) miei baze 
sportive. cu terenuri diferite, 
.mici bijuterii* eum te nu
meau ei.

Firește, ne-am manifestat 
dorința de a vedea si noi cita
ția dintre acestea si am plecai 
ta drum ttrin Cluj-Napoca, SI 
n-am regretat..

Un prim popas, undeva tn- 
tr-o zonă frumoasă. alături de 
Parcul sportiv al Universității 
clujene, două terenuri de te
nis. acoperite cu zgură roșie, 
bine îngrijite. împrejmuite eu 
gard inalt si solicitate (unii 
joacă. alții așteaptă) fac o bună 
impresie. Sint ale asociației 
sportive Conforest. citim ne o 
firmă unde este scris si nu
mele proprietarului: Antrepri
za - de construcții, montai st 
reparații. Tn preajma celor 

încheiate cu goluri mult gus
tate de public, în care s-au a- 
rătat adevărați virtuozi ai ba
lonului, lăsîndu-i fără replică 
pe partenerii lor.

Trecînd la relatarea în de
taliu a desfășurării partidei de 
ieri, trebuie să spunem că 
partea ei de început n-a fost 
prea promițătoare în privința 
spectacolului care avea să ur
meze. tn fața replicii decise a 
echipei ateniene, dinamoviștii 
an evoluat un timp destul de 

de clasificare, la finele cărora 
vor fi desemnați noii campioni 
ai țârii. Va fi interesant de 
constatat dacă vizibilul și 
constantul progres al sem orilor 
are— rezonanțe șl la nivelul 
juniorilor.

DIN CASA
două terenuri, altă suprafață, 
cu pămintul răscolit pe care se 
lucra. „Aici se mal amenajea
ză încă patru terenuri de te
nta — ni se precizează. Iată, 
împrejmuirea lor s-a si făcut".

Raid la Raze sportive 
din Cluj-Napoca

O explicație suplimentară: di
rectorul antreprizei este Stefan 
Moț, am iubitor oi sportului 
care, un merit, nu se aindeste 
doar la baza sportivi proprie. 
ci se implici — aiutînd — si 
ta alte amenajări sportive din 
oraș. Frumos..

Următorul popas, in Parcul 
Rozelor, cum i se spune zonei 
in care este situat astăzi Par
cul sportiv (nu putem să-i spu
nem altfel) ai întreprinderii 
Tehnofrig. De cum intri aici, 
ești efectiv Incîntat de tot ceea 
ce vezi. Vegetație încă bogată. 
tn plină toamnă, flori de toate 
culorile. bănci pe alei, lac mic

24 de ore la o asociație sportiva din Timișoara

•ELBA-UN NUME, UN RENUME, IN PRODUCȚIE Șl IN SPORT
• ELECTROBANAT TIMI

ȘOARA, ELBA, cum este cu
noscută în țară și peste ho
tare întreprinderea timișorea
nă, construită în anii Româ
niei socialiste șl dezvoltată 
vertiginos în „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", s-a impus 
prin calitatea corpurilor de 
iluminat folosite în indus
trie, pe nave, căi ferate, pe 
mijloace de transport în co
mun, pentru uzul casnic. Pro
dusele întreprinderii ELEC
TROBANAT sînt întîlnite la 
tot pasul și se bucură de o 
prețuire deosebită, dovadă fi
ind faptul că ele sînt mult 
solicitate șl peste hotare, la 
un moment dat exportul ex-

NOASTRĂ"
cu apă din Somes (care devine 
iama, bineînțeles, patinoar na
tural). ornamenta din piatră 
(adusă de pe Feleac!). totul 
frumos vopsit (vestiare, tribu
ni. garduri împrejmuitoare, 
bănci) in culori vii. Simion 
Pop. administratorul bazei .de 
la începutul ei" (aproape cinci 
ani), na arată totul cu vădită 
satisfacție: patru terenuri de 
tenis, bine întreținute, cu zgu
ră roșia: un teren de fotbal 
gazonat si tribună, alte tere
nuri si. splendid, orioinal. un 
loc de joacă pentru copii, fă
cut după un model chinezesc.

„Aici este baza asociației 
sportive «Constructorul T. C.» 
a Trustului de Antrepriză Ge
nerală de Construcții-Montaj". 
Din nou totul foarte frumos, 
vădind ariia cu care este tn- 
tretinută această bază. Intrlnd 
pe o alee, cu flori ne ambele 
părți, aiunaem la niște tere
nuri de handbal bitumintzate. 
Ne impresionează două vorti

Modesto FERRARINI

(Continuat* la pag. 2-3) 

tinzlndu-se In peste 20 de țări. 
• O DATA CU DEZVOLTA
REA ÎNTREPRINDERII a spo
rii ți ponderea sportului, de 
masă și de performanță, el de
venind un prieten apropiat 
oamenilor muncii de Ia ELBA. 
Port-drapelul asociației spor
tive ELBA est» secția de bas
chet, mai precis echipa mascu
lină divizionară A, cotată prin
tre formațiile valoroase din 
țara noastră. Faptul că unii 
dintre componenții echipei fac 
(ori au făcut) parte din lotu
rile naționale este o dovadă a 
calității baschetului practicat, 
la ELBA. Cristian Bota (trans
ferat de curînd la Steaua) este 
jucător de bază al lotului na
țional de seniori, Alin Bîkov 
al „naționalei" de juniori. Vic
tor Scalețchi, Octavian Isaicu, 
Dan lonescu, Costel Ilie, Zsig- 
mond Bobroczki au făcut și ei 
parte din reprezentativele 
României. Toți aceștia, cărora 
li se adaugă Ervin Fried, Cris
tian Vorvoreann șl Emil Secu- 
ianu provin din pepiniera 
Clubului Sportiv Școlar Timi-

Astăzi, în Divizia A de handbal

DERBYUL COMPETIȚIEI MASCULINE
Sala Floreasca va găzdui 

astăzi, începlnd de la ora 17, 
derbyul turului ediției a 32-a 
a Diviziei A la handbal mas
culin, dintre Steaua și Dinamo 
București, fruntașele detașate 
ale campionatului actual. Se 
continuă astfel o frumoasă ri
valitate sportivă Intre princi
palele furnizoare ale lotului 
reprezentativ. Disputele dintre 
aceste două fruntașe de necon
testat ale handbalului nostru 
au oferit de fiecare dată par
tide atractive, spectaculoase, 
de bun nivel tehnic, așa cum 
dorim să vedem ți astăzi după- 
aniiasă. 

țoara, mal precis a antreno
rului Mihai Bolcu, care se *- 
tu acum la conducerea teh
nică a formației ELBA, di* 
Divizia A. • PREȘEDINTELE 
SECȚIEI, ing. M. Pop, Îm
preună cu președintele asocia
ției sportive, ing. Simion Mar
tinov, și cu secretarul aoesteia. 
Adrian Vermețan, se străduiesc 
să asigure baschetbaliștitor 
condiții cît mai bune de pre
gătire. ți de joc, în acest sens 
•i primind un sprijin concret 
din partea conducerii Între
prinderii (In special a direc
torului tehnic, ing. Ioan Ma
rines), totul aflîndu-se sub În
drumarea Comitetului de par
tid (secretar : Emil Iova). 
• TOT PERFORMERI sînt ți 
membrii secțiilor de handbal, 
fotbal, tenis de masă, țah țt 
radio-amatorlsm. dar activita
tea lor se desfășoară deocam
dată doar la nivelul județului

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta pag. 2-3)

Echilibrul valoric dintre 
Steaua si Dinamo este ilustrat 
și de faptul că, in ultimele 
cinci ediții, de pildă, din cete 
11 partide disputate, 6 au a- 
vut ca Învingătoare pe Steaua, 
In 3 victoria a revenit dina- 
movițtilor, celelalte două me
ciuri s-au terminat la egali
tate (ambele in ediția ante
rioară). golaverajul fiind 
303—276.

Jocul de astăzi va fi con
dus de arbitrii bucureșteni 
Jean Mateescu ți Valter Dă»» 
cesctt. (M. Vă.



Ieri, in campionatele de volei în jocurile-restanță ale Diviziei A de

TREI MECIURI CU VICTORII ALE GAZDELOR
LIDERUL, s. MINAUR, ÎNVINS L

Icri, la Pitești și la Iași, s-au 
desfășurat ultimele două par
tide din cadrul etapei a 6-a a 
campionatului feminin al Di
viziei A de volei. De asemenea, 
echipa masculină Universitatea 
C.F.R. Craiova (care, duminică, 
va debuta în „Cupa C.E.V.“, în- 
tîlnind pe teren propriu, în 
mcci-tur, formația sovietică 
Sever Novosibirsk) a susținut 
partida do campionat din etapa 
a 4-a cu Relonul Săvinești. 
Iată amănunte transmise de 
corespondenții noștri.

condus ploieștenii C. Teodo- 
rescu și N. Constantin. (I. PO
PESCU — ccresp.).

La Pitești, echipa locală 
DACIA a întîlnlt pe FARUL 
CONSTANȚA. Voleibalistele de 
la Dacia, desfășurînd un joc 
bun, agresiv în atac și atent 
In apărare, au obținut o vic
torie netă, cu 3—0, scorul pe 
seturi fiind mai categoric decît 
•ra de așteptat: la 4,1 și 61 
S-a remarcat întreaga 
piteșteană: Miliaela 
Mariana Miron, Anca 
ghe, Dana Marinescu,
Bogdăneci, Gabriela Bică. Au

formație 
Marian, 
Gheor- 
Florina

La Iași, PENICILINA a pri- 
mit vizita echipei C.S.M. O- 
ȚELUL TÎRGOVIȘTE, gazdele 
cîștigînd cu 3—1 (—11, 9, 12, 5). 
în' primul set, echilibrat pînă 
la 10—10, pe fondul unor gre
șeli ale ieșencelor (6 servicii 
ratate, blocaj deficitar), tîrgo- 
viștencele au avut cîștig de 
cauză. în setul secund, după 
0—4 și trei egalități (ultima la 
9), Penicilina marchează o re
venire, și, cu Amalia Popa la 
serviciu; obține 6 puncte con
secutiv. în ultimul set abia 
s-a văzut adevărata valoare a 
gazdelor care au condus cu 
9—1 și 10—2, adjudecîndu-șl o 
victorie meritată. Cele mai 
bune : Danelia Donciu, Mirela 
Bigiu, Tatiana Popa (în setul 
4), respectiv Cristina Zamfir și 
Viorica Bîrsășteanu. Arbitri : 
C. Oprea și V. Ionescu — 
București. (Al. NOUR — co
resp.).

CLASAMENTUL
( « 9 18: 2 12 
«1117:8 11
6 4 1 îs: 7 10 
« 4 2 15: 7 10
8 4 2 1*01 1«

1. Univ. CFR CV. 
‘2. Dinamo Buc.
3. Penicilina
4. Chimia Rm. V.
5. Rapid Buc.
«. Fl. Roșie Buc. «42 12:12 10
7. C.S.U. Galați (33 12:11 9
«. C.S.M Sibiu 11 < ld< t
9. Dacia Pitești * 1 S 7 U5 7

10. Oțelul Tgv. «15 7R7 7
11. Farul (IS (U7 7
12. știința Bacău (15 C15 7

în sala sporturilor 
iova formația locală _______
tatea C.F.R. a susținut partida 
cu Relonul Săvinești. Gazdele 
au evoluat foarte bine, strădu- 
indu-se să se comporte la Înăl
țimea partidei de duminică, cu 
Sever Novosibirsk. Universita
tea C.F.R. a dominat copios în
treaga partidă pe care a cîști- 
gat-o cu 3—0 (II, 5, 8). S-au 
remarcat : Stoian, Horfaș și 
Drăghici de la gazde, Vițelaru 
și Crăciun de la oaspeți. Au 
condus: CI. Murgulescu și A. 
Cotoanță, din București. (N. 
DRAGANOIU — coresp.).

din Cra- 
Universi-

Ieri s-au disputat două me
ciuri restante in Divizia A de 
rugby. Iată rezultatele și amă
nunte :
• Surpriză în partida de la 

Sibiu, unde formația locală, 
C.S.M. a întrecut pe actuala li
deră a Diviziei A, C.S.M. MI
NAUR BAIA MARE cu li—10 
(3—7). A fost un meci de mare 
angajare — restanță din etapă 
a IV-a — în care gazdele, 
mai decise, in special după 
pauză, s-au impus, uneori cu 
autoritate. Realizatori s AMA- 
RIE — 3 l.p. și FUGIGI — 
drop pentru învingători. V. 
ION — l.p., NICHITEAN — l.p 
și DEMIAN — eseu pentru În
vinși. A arbitrat 
București. (I. 
coresp.)

M. Vătui 
BOȚOCAN

• In Capitală, 
tă (din etapa a 
dintre STEAUA 
METROU. In pofida 
eu care campioana și-a apro
priat victoria, 44—10 (24—3),
întrecerea a oferit un specta
col de bună calitate. Pe de o 
parte din verva ambelor com
partimente ale echipei mili
tare. într-o veritabilă cavalcadă 
a... eseurilor (7), iar pe de altă

o altă restan- 
V-a),

și
meciul 

RAPID- 
scorului

parte prin promptitudinea cu 
care foarte tînăra formație ra- 
_■■■■■ J J a
jucătorilor sînt născuți în anii 
1968—1969 !) s-a străduit — Ei 
foarte adesea a reușit — să 
stăvilească o serie de acțiuni 
ofensive ale „XV“-lui ad
vers, prin placaje necruțătoare. 
Steaua a făcut o bună repeti
ție în vederea derbyului de 
duminică, cu Dinamo, în timp 
ee Rapid-Metrou și-a gporit 
bagajul experienței în compa
nia unei echipe de talia cam
pioanei. Au marcat : DAVID, 
ȘERBAN, VARZARU. COMAN. 
MOȚ, OROIAN, FLOREA,

pidistă (marea majoritate

prin eseur 
D. ALEXi 
transforma 
a fost opt 
tru Rapid- 
STANCIU 
eseu. Rem 
cătorilor n 
Iul eficaci 
mitrescu, 1 
te de la S 
lincă, I-rnt 
Cantoneru 
A arbitrat 
earacteristi 
Gh.

BOXERI! NOȘTRI FR
(Urmare din pag. 1)

• VOLEI © După 5 etape 
în campionatele diviziei secun
de, se profilează și mai clar due
lurile pentru promovare : Brai- 
coiif Brăila — Oltcit Craiova (se
ria I), Maratex Baia Mare — 
GIGCL Brașov (seria a Ii-a) la 
feminin, Electra București — 
C.S.U. Galați (seria I) și „Poli* 
Timișoara — ASA Electromureș 
Tg. Mureș (seria a Il-a) la mas
culin. Rezultate din etapele 4 
și 5.

FEMININ : Petrodava P. Neamț 
—- Calculatorul București 0—3, 
Braiconf — Chimpex Constanța 
3—0, Metal 33 Buc. — Comerțul 
Constanța 3—2, Flntex Fălticeni 
— Confecția Buc. o—3, Sportul
Studențesc Buc. — Locomotiva 
Ploiești 3—2, Electronica Buc. — 
Oltcit Craiova 3—2, Oltcit — 
Petrodava 3—0, Locomotiva — E- 
lectronica o—3, Confecția — Spor
tul Studențesc 3—2, Comerțul — 
Fintex " ", lZztr.2
33 Buc. 0—3, Calculatorul — Brai
conf 
Brașov 
C.P.B.

tica Buc. — „Poli" Timișoara 
0—3, Balneara Buziaș — C.S.U. O- 
radea 2—3 ; „Poli" — Balneara 
3—0, CSU — Metalul 3—1, Mine
rul — Electromagnetica 3—1, Chi
mia — Voința 3—1, Silvania 
CSM 3—0, ASA 
Minaur H 3—2

Electromureș — 
(seria a n-a).

3—0, Chimpex Metal
0—3 (seria I) ; GIGCL
— „Poli" Timișoara 3—0, 

— Armătura Zalău 1—3, 
Metalotehnica Tg. Mureș — I.T.B. 
3—0, „U“ Cluj Napoca — viito
rul Petroșani 3—2, Olimpia Ora
dea — Toplitana 0—3, Maratex 
— GIGCL 3—0, Viitorul Olimpia 
3—0, I.T.B. — „U“ 3-1, Armătu
ra — Metalotehnica' 3—0, „Poli" 

a H-a).
Dacia Pi-

— C.P.B. 3—0 (seria 
MASCULIN : IATSA

tești — PECO Ploiești 3—1, Del
ta Tulcea — SARO Tîrgoviște 
3—0, Nicotină „Poli" Iași — Me
talul Tîrgoviște 3—2, ASA Buzău
— Electra Buc. o—3, 1.0.R. Buc.
— C.S.U. Galați 0—3, Metalul 

— IUGC Constanța 3—1 ; 
- Metalul Rm. V. 3—0,

IUGC — IATSA 3-2, Electra - 
I.O.R. 3—0, Metalul TgV. — ASA 
3—0, SARO — Nicotină 3—1, 
PECO — Delta 3—1 : (seria I) ; 
Metalul Hunedoara — ASA Elec
tromureș 0—3, Minaur II Baia 
Mare — Silvania șimleul Silva- 
niei 3—1, CSM Caransebeș — 
Chimia Victoria Zalău 3—0, Vo
ința Alba Iulia— Minerul Oraș 
Dr. P. Groza 3—0, Electromagne-

Rm. v. 
C.S.U.

• HANDBAL 
pauză de două . ... _,
ionul secund a intrat în cea de 
a doua fază — turul II (retur), 
in care participantele sînt obli
gate să dispute partidele în sa
lă. Cum nu toate acestea sînt 
regulamentare și F.R.H. nu le-a 
omologat, o serie de formațil-gaz- 
dă au fost nevoite să apeleze 
la... vecini care le-au pus la dis
poziție săli corespunzătoare. Ast
fel, la Baia Mare a avut 
jocul dintre Unio Satu Mare 
Fl. Roșie Sighișoara (28—27), 
Tîrgoviște, Arctic Găești 
I.M.P. Sf. Gheorghe (35—28), la 
Piatra Neamț, Cetatea Tg. Neamț 
— Victoria Constanța (24—21), la 
Deva, Textila Sebeș — C.S.M. Si
biu (30—30), la Alexandria, Spor
tul Muncitoresc Caracal — Elec
tro Pitești (23—30). • In afara
egalului menționat, cu același 
scor s-a încheiat și întîlnirea 
dintre Metalul Hunedoara — Ut. 
Știința Petroșani, iar în alte do
uă jocuri („U“ Farmec Ciuj-Na- 
poca — Industria Linii Timișoa
ra, Industria Ușoară Oradea — 
REMIN Deva) rezultatul final a 
fost identic : 21—21. • Un nou 
record al victoriilor în deplasa
re : șapte ! Una am consemnat-o 
mal sus. Iată și pe celelalte : 
Tractorul Brașov, 24—19, la Con
stanța. cu Utilajul Basarabi, Co
merțul Sinnicolau Mare, 40—26, 
la Lugoj, cu Metalul, Constructo
rul Oradea, 18—16 cu Mecanica 
Oradea, Calculatorul IIRUC, 
27—20 cu Steaua II Mecos, voin
ța Odorhei, 25—19 la Brașov, cu 
Carpatex CSU șl Dorobanțul 
Ploiești, 12—10 la Plopeni, cu 
Metalul. • și un record de e- 
ficacitate : Tehnoutilaj Odorhei 
Metalurgistul Cugir 42—19 • Un 
fapt rar întîlnit pe terenurile de

• După o 
săptămini, eșa-

loc
la

handbal : la Focșani, la scorul 
de 21—14 pentru echipa gazdă,
Filatura, oaspetele — precizia
Vaslui — s-au retras de pe te
ren ! • O privire asupra clasa- 

‘ mentelor provizorii evidențiază 
lupta extrem de strinsă pentru 
„șefie" mai ales în seria mascu
lină D, unde primele trei forma
ții — Unio Satu Mare, Mecanica 
Oradea, Tehnoutilaj Odorhei — 
au același număr de puncte (18), 
iar următoarele trei — Minaur II 
Cavnic, Metalul Bistrița și Con
structorul Oradea — au acumu
lat 16 p. Și în seria B disputa 
este interesantă, la ea partici- 
pînd trei echipe : Petrolul Telea- 
jen și Arctic Găești care au cîte 
19 p, Tractorul Brașov 18 p. • 
In seria C, fosta divizionară A, 
Comerțul Sînnicolau Mare, s-a 
distanțat la 2 p față de Carpați 
Mîrșa, iar în seria A, I.M.U. Ba
cău conduce cu 1 p pe Moldosin 
Vaslui. • La fete, în seriile B 
și D, cîte două echipe s-au de
tașat de restul plutonului : Con
fecția București și Dorobanțul 
Ploiești, respectiv A.E.M. Timi
șoara și Constructorul Baia
Mare, o în seria A, Textila Bu- 
huși, cu 22 p, este pe primul loc, 
dar Oțelul Galați — mai mult ca 
sigur cîștigătoare a restanței — 
se va apropia la 1 p. • în
sfîrșit, în seria C, patru echipe 
s-au desprins de restul compe
titoarelor : CSM Sibiu, 20 p, „Tex
tila Sebeș, 19 
și C.S.M. Sf.
18 P-

p, Textila Odorhei 
Gheorghe cu cite

• RUGBY 
C.F.R. Brașov,

1

loan NOVAC
• Liderul seriei J, 

și-a continuat

serla rezultatelor bune, învlngînd 
în deplasare pe Chimia Turnu 
Măgurele, cu 9—3, șl pe teren 
propriu pe Electroputere Craio
va : 43—9. Urmăritoarea, LO.B. 
Balș, a ciștigat, la rindu-i, la 
Craiova (22—12) șl acasă, cu Ta- 
blierul Pitești (20—0). Alte rezul
tate : Electroputere — Textila
17— 12, S.N. Oltenița — Rulmen
tul Alexandria 22—6, Textila — 
Chimia 9—18. In seria a Il-a, o 
surpriză : Constructorul Feroviar 
București a cedat cu 3—6 în fa
ța echipei I.O.R. Buc., situație de 
care profită C.F.R. Constanța 
(46—3 cu Chimia Năvodari, 42—0 
cu I.T.C. Constanța). Alte rezul
tate : Constructorul Feroviar — 
Chimia 55—0, I.T.C. — Slderur- 
gistul Călărași 42—12, Pescărușul 
Tulcea — Callatis Mangalia 20—8, 
I.M.U. Medgidia — Știința 
CCSITCE 8—4, Callatis — Știința 
8—0, I.M.U. — I.O.R. 9—22. Noi 
victorii, în seria, a IlI-a, pentru 
Chimia Brăila : 7—0 la Galați, cu 
Rapid C.F.R., 23—3 cu Electro
contact Botoșani. Scoruri mari
In jocuri ale formației ASA con
structorul Ploiești : 46—9 cu Ra
pid CFR, 48—3 la Focșani, cu 
Laminorul. Rapid Buzău a trecut 
de Abrom Bîrlad cu 15—9 și s-a 
impus și Ia Tecuci (22—4). Pro
gresul Brăila — Prahova Ploiești 
20—6. tn seria a IV-a, echipa U- 
niversitatea Cluj-Napoca a cîști- 
gat la Petroșani (29—6 cu Uti
lajul), învingînd apoi pe IFET 
Baia Mare (13—6). Alte două 
victorii în contul XV-lul Carpați 
Mîrșa : 25—0 cu 
(care depășise
18— 5), 27—0 CU 
bești. La fel în
M. Ciue : 6—3 __ ___  __ .
20—3 cu Unirea Săeele, ultima 
treeînd de Transportul Tg. Mu
reș cu 11—9. Minerul — Transpor
tul 41—0, IFET Sibiu — Utilajul 
35—7.

breja) au de apărat titlurile 
cucerite anul trecut, dar tre
buie să onoreze, în primul rînd, 
medaliile cucerite ia Moscova. 
Dar șanse la primul loc mai 
au și ceilalți membri ai sec
ției, Nicolae Talpoș, Vasile 
Damian, Nicolae Iancu, Dan 
Dăncuța, Adrian Amzăr și 
Viorel Encean Pop“. I-am lă
sat pe sportivii dinamoviști 
să-și continue în liniște pre
gătirile și... repede la Steaua.

Și în Ghencea, animație deo
sebită în jurul boxerilor. _E și 
normal 
litar a 
cuvînt

să fie așa. Clubul mi- 
avut întotdeauna un 

greu de spus la fina-

lele Camț 
Titlurile c 
anilor !i 1 
tivii de la 
tuala ediț 
multe titli 
Daciadei. 
secție, car 
tul de a 1 
fază a Ini 
tens și, 
antrenorii, 
trecute. Io 
Măieran și 
deciși să 
iar alături 
la primul 
drian Mări 
troaie.

Vom ve< 
mul gong

24 DE ORE LA 0 AS<
(Urmare din pag. 1)

Timiș. Deocamdată, deoarece 
ambițiile sînt mari. • CABA
NA ELBA din comuna Șag Ti- 
mișeni (situată pe malul Timi
șului, la 7 kilometri de Ti
mișoara) este locul de sport 
și agrement preferat de oa
menii muncii de la ELBA, în- 
cepînd din primăvară și pînă 
toamna tîrziu. Terenurile de 
minifotbal, tenis, volei, mesele 
pentru șah și tenis stau la dis-

poziția nui 
recreere ș: 
ber, la 
tămînâ. 
ganizat 
Băile i 
Stina de ă 
la Muntele 
reunesc, să 
nă, zeci d 
de la EL! 
tori să s 
musețile I 
COMPETIj 
scrisv tub

fi<

RAID LA BAZE S
(Urmare din pag. 1)

A APARUT UN NOU

NUMĂR AL REVISTEI

Minerul Lupeni 
pe IFET Sibiu. 
Minerul Ber- 
cazul Rapidului 
la Baia Mare,

Cornel CKISTACHESCU

I 
I

Ih
I

Autoturismele DACIA 1310 Berlină și Break se livrează Dină I 
cumpărătorilor care au banii depuși la I n ™~4- ~ 4. -—a.-a. 1

I

I
ItL30 NOIEMBRIE 1989 cumpărătorilor care au banii depuși la 
CEC în cont pentru autoturism pînă la 31 decembrie 1986.

Livrările se efectuează în baza numărului de ordine centrall- 
Zai PHucrrmF1^ITfereni ma§a2in?1<4e înscriere, la magazinele : 
, • BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil » 
in municipiul București, județele Giurgiu și Teleorman.
• PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 

județele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, Vîlcea, Dolj, Gorj. 
. ? brașov — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil " 
județele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș.
• BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

județele Bacău, Buzău, Neamț, Vrancea.
9 CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul sta

bil în județul Cluj.
• IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județe

le Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui.
• TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Arad, Bihor, Timiș.
O REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju

dețele Alba, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți.
• baia mare — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

In județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj.
• CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta județele Dolj și Gorj.
• BRAILA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 

județele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea, Galați.
• sibiu — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta jude

țul Sibiu.
Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate 

se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul de 
domiciliu.

Autoturismele DACIA 500 se livrează la prezentare, indiferent 
de data de depunere a banilor la CEC pentru autoturismul DA
CIA 1300, sau în baza cecului de depunere în cont pentru au
toturism a contravalorii autoturismului dacia 500, de către 
toate magazinele auto IDMS din țară, indiferent de județul de 
domiciliu.

Vtazările se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme *1 
capacitatea zilnică de Uvrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
bani depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — plnă la 38 IUNIE 198». 
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — plnă la 30 IUNIE 1988.

I

• BBBBB B BBBBB B

în
In

I

I I

In sumarul acestui număr, al revistei „Educație fizică și 
sport" sînt incluse lucrările : TEORIE—STUDII—CERCETĂRI— 
Contribuții teoretice și practice privind selecția și orientarea 
psihologică a copiilor șl juniorilor, de psiholog Maria Șerban ; 
EDUCAȚIA FIZICA ȘI SPORTUL IN ÎNVAȚAMÎNT — Conside
rații privind aptitudinile necesare profesorului de educație fizi
că, de asist, unlv. Magdalena Mușat ; Jocurile sportive la ci
clul gimnazial, de prof. V. Purice ; Dezvoltarea motrică șl a 
performanțelor sportive la elevii claselor gimnaziale, de prof. 
Al. Zota și prof. Gh. Halițchi ; integrarea absolvenților de in- 
vățămînt universitar în munca și viața socială — deziderat al 
activității de educație fizică șl sport, de lector univ. dr. Maria
na Marolicaru și colab. ; TEHNICA—METODICA—ANTRENA
MENT — Unele contribuții la elaborarea metodicii pregătirii 
sportivilor la aruncarea discului, de prof. I. Lupu ; MEDICINA 
SPORTIVA — Studii privind efectele antioxidante ale seleniu- 
lui la înotători, de conf. univ. dr. I. Drăgan și colab. ; OPINII 
—CONSULTAȚII — Aspecte sociale ale activității sportive de 
masă, de prof. V. Fărcaș ; Testarea — mijloc important de e- 
valuare a nivelului de pregătire și joc a fotbaliștilor de Di
vizia „C“, de prof. V. Dragomir ; FILE DE ISTORIE — Din 
istoria gîndirii și creației științifice și tehnice în domeniul edu
cației fizice și sportului (II), de prof. dr. N. postolache ; Con
tribuții privind începuturile „jocului cu mingea" (fotbalul) în 
Romania, de asist, univ. D. I. Pădureanu.

Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea mai sigură pen
tru ca revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT" să nu lipseas
că din biblioteca de specialitate a profesorilor de educație fi
zică, a antrenorilor, a medicilor sportivi, a tuturor activiștilor 
mișcării sportive.

Reînnoiți-vă de urgență abonamentul la revista „EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT" !
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mici. vopsite in alb-nearu. ca 
niște jucării. pentru... mini
fotbal. „Punctul forte" al ba
zei. nu mai puțin de... 9 tere
nuri de tenis. Foarte bine în
treținute. curate. Patru din ele 
au instalație de nocturnă, unul 
din ele. ..centralul", are si tri
bună. Să nu uităm, terenurile 
au. in afara aardurilor de sir- 
mă. garduri naturale de tran
dafiri. Este aici si o construc
ție veche, reamenaiată. din 
care s-a făcut o. sală pentru 
jocuri, cu vestiare, grup sani
tar s.a. Aflăm la plecare, tre- 
cînd ne alei împrejmuite cu mici 
steaguri „nearu-rosu". culorile 
asociației, că administrator este 
aici, din 1932. o femeie. Feli
citări Suzănei

Ne spunea
„După orele 
cern o bună 
nostru liber in acest loc. Este, 
categoric, un colt din casa 
noastră". Nu-i de mirare ceea 
ee ni se spunea referitor la 
micul loc de agrement al între-

Bod.
o muncitoare : 

de lucru, petre- 
parte din timpul

prinderii c 
șul“. aflat 
unitate.
bleu, in i 
proape toi 
teren de 1 
de handba 
pentru adt 
pii. un te: 
picărie. ur 
ticâ de i 
iarbă, un 
re. „Oamei 
prinder 
a ied. n . 
de educați 
ce se ocup 
tivitătii svi 
flat un lo 
toată lauda 
mișcare.

Aveau d 
la C.J.E.F., 
cabilă vrei 
de a-si an 
frumoase 
deri. Motiv 
scris despr 
rientă bun 
centrul ate 
mari sau i

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOS
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 1 NOIEMBRIE 
tragerea I : 41 2 27 
extragerea a Il-a : 
3 6 5. Fond de 
659.057 lei, din care 
report la categoria

1989. Ex-
31 21 17 ;
34 20 16
cîsfiguri : 

149 811 lei 
1.
noiembrie,

> MW A b/kb» b bbbbbi • bbbbb u bbbbb r
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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) In pe- 
perioada 6 — 11 noiem
brie a.c.

înscrierile se fac tele
fonic sau In scris la 
diul O.J.T. Prahova. 
Sinaia, bd. Carpați 
telefon 973/14751 - 
teriar 402.

e ASTĂZI, JOI, 2 
este ULTIMA ZI pentru exprima
rea opțiunilor în ceea ce pri
vește numerele favorite la trage
rea obișnuită LOTO de mîine, 
vineri, 3- noiembrie. Nu uitați că 
mai multe variante jucate În
seamnă și mai multe șanse de 
ciștig !

din
19.
in-

• Anunțăm pc participant!) la 
concursul PRONOSPORT inter
mediar de ieri, 1 noiembrie, că 
rezultatele exacte vor a publi
cate In rubrica noastră de mîi
ne, vineri, 3 noiembrie. Omolo
garea cîștigurilor — care va a- 
vea loc mîine — va fi dată pu
blicității, prin mijloacele obiș
nuite, sîmbătă, 4 noiembrie.

• Vă 
gramul 
SPORT 
brie : 1. 
sena — 
Udinrse 
na ; 5. 
Milan -
Lecce ; 8. 
9. Verona 
Pisa ; 11. 
Parma — 
Cagliari.

pn 
c 

de 
Bl

Asi 
; «. 
La:
Jtc

B
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• Nu 
noiembrie, 
și importan 
ter deosebit 
EXCEPTION 
PRES, CU Ci 
portante su 
peste hotărî 
cia 1300), pi 
lă tehnică 
sântă și ati 
re, cuprinse 
posibilitatea 
cu numai 3 
pectiv, 6 ex

u



Ill !
na te de 
a mai 

altă l.p 
r. Pen- 

înscris 
JIȚĂ — 
ara ju- 
capito- 

, Du- 
t, Leon- 
isu, Cî- 
Jovna și 
•Metrou. 
1 toate 
lay-ului 
ești.
IAMA

DOUĂ ATRACTIVE (
CURSE INTERNATIONALE | 

DE DIRT-TRACK |
• scor general: 92-88

''HiiiinnHiiiiiiniiiiiiiiiifntiiiniiinuiiiitiiiiiiHiiiiiHiiiHiiiniiniiiiitiuniiiniiiiniiuinb

Ieri, în preliminariile C.E. de juniori A

ROMÂNIA - AUSTRIA 0-0

aționale. 
lungul 

oe spor- 
i la ac- 
:e mai 
>ioni ai 
eri din 
t drep- 

1 ultima 
cesc in
ie spun 

ediției 
Daniel 

lila, stnt 
armanța, 
iri sanse 
află A- 
Adumi-

pâ ulti- 
i final...

pentru piloții sibicnl ■
Amatorii curselor de dirt- ’ 

track din Sibiu au avut posi- . 
bilitatea de a urmări două I 
concursuri internaționale, cu I 
participarea unei combinate 
locale și a selecționatei clubu- I 
rilor din Neubrandenburg și | 
Wolfslake, din R. D. Germa
nă, care au furnizat întreceri | 
mult apreciate de numerosul I 
public. •

Prima confruntare a avut ■ 
loc pe pista Stadionului I.P.A. I 
și s-a încheiat cu succesul ■ 
gazdelor, 50—40 p, iar reuniu- 
nea revanșă s-a desfășurat pe I 
arena Voința și a revenit oas- | 
peților cu 48—42. Victoria ar 
fi putut reveni tot atît de | 
bine sibienilor dacă M. Șoaită, I 
campionul țării, precum și D.

gBogdan și FI. Ungureanu nu . 
ar fi pierdut puncte prețioase I 
din cauza penelor de cauciuc. I 
Scorul general a fost totuși 
favorabil motocicliștilor români I 
cu 92—88 p. Principalii reali- I 
zatori au fost S. Ghibu — 27 • 
p, D. Bogdan — 22 p, M. - 
Șoaită — 19 p, Fl. Ungurea- I 
nu — 14 p. P. Giurgiu — 10 I 
p, respectiv G. Nikolas — 23 p,
N. Olt (campionul R.D.G.) — I 
22 p și H. Musel — 15 p.

DINAMO S-A CALIFICAT SPECTACULOS
(Urmare din paa. 1)
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au devenit tradiționale la | 
ELBA, printre ele aflîndu-se 
„Cupa 1 Mai", „Cupa 23 Au- | 
gust**, „Cupa U.T.C.", numeroa- I 
se crosuri, precum și campio- ■ 
natele intersecții, la diferite . 
discipline sportive. • ATA- I 
ȘAMENTUL față de sport »-a I 
manifestat din plin, de către 
conducerile întreprinderii și I 
asociației sportive ELBA, cu | 
prilejul Campionatului Euro
pean de baschet pentru cade- ■ 
te, desfășurat în luna august, I 
în sala Olimpia din Timișoa- ■ 
ra. Organizatorii (F. R. Bas- 
chet și C.J.E.F.S. Timiș) au I 
beneficiat de un sprijin con- | 
sistent din partea factorilor a- 
mintiți, motiv pentru care fe- I 
derația de specialitate a ținut | 
să mulțumească, în scris, pen
tru concursul primit cu oca- ■ 
zia Campionatului European, I 
care a prilejuit reprezentativei ’ 
României frumoasa performan- ■ 
ță, în premieră pentru bas- | 
chctul din țara noastră, de a 
cuceri titlul de vicecampioană I 
continentală.

apoi în evoluția echipei dina- 
moviste le-au oferit oaspeților 
ocazia să reducă din scor. Ei 
au reușit acest lucru în min. 
34, cînd SAMARAS, lăsat com
plet nemarcat în marginea ca
reului, a fructificat pasa pri
mită de la Kalazis. N-a fost 
decît un simplu „foc de paie" 
al echipei ateniene, căci Di
namo și-a reluat cu mai mult 
aplomb ofensiva și, după o 
mare ratare a lui Timofte 
(min. 38;, și-a mărit din nou 
avantajul, în min. 40, de a- 
ceastă dată prin SABAU, în 
urma unei excelente acțiuni 
personale, finalizată cn multă 
măiestrie.

Repriza secundă a fost în
cepută de dinamoviști într-o 
adevărată trombă, în numai 
trei minute (48—50) ei reu
șind să marcheze alte două 
goluri. Mai întîi a înscris MA- 
TEUȚ, printr-un șut plasat, 
după o frumoasă deschidere 
făcută de Lupu. A venit apoi, 
din nou, rîndul lui SABAU, 
care a valorificat o prelungă 
și aplaudată acțiune colectivă 
de atac. Răducioiu (min. 59), 
Andone (min. 65) și Vaișcovici 
(min. 71) vor fi și ei foarte 
aproape de gol dar nu-1 vor 
reuși, portarul Sarganis inter
venind oportun. Pe contraatac, 
atenienii vor avea, la rîndul 
lor, două- mari ocazii de a re
duce din scor, însă Meszaros

(min. 69 la șutul lui Polak, 
scăpat singur in careu) și Ste- 
lea (min. 81, la pătrunderea 
lui Samaras) se vor opune sal
vator. Rezultatul va fi, totuși, 
„rotunjit" în penultimul minut 
al partidei, cînd KLEIN, după 
o frumoasă combinație cu Red- 
nic (apreciabilă participarea 
fundașilor dinamoviști la acți
unile ofensive), a șutat plasat, 
în colțul lung al porții lui 
Sarganis.

Așa s-a încheiat această par
tidă, la finele căreia — pentru 
jocul de clasă europeană pres
tat, pentru victoria categorică 
obținută, implicit pentru cali
ficarea realizată (cu scorul ge
neral de 8—1) — dinamoviști! 
au primit pe merit aplauzele 
entuziaste ale publicului.

Arbitrul K. Roethlisberger 
(Elveția) a condus bine forma
țiile :

DINAMO: Stelea — Mihă- 
eseu (min. 68 Meszaros), RED- 
NIC, Andone, KLEIN — SA- 
BĂU, TIMOFTE. MATEUȚ, 
LUPU — Vaișcovici (min. 74 
C. Zamfir), RĂDUCIOIU.

FANATHINAIKOS: Sarganis 
— Hagiatanasiou, Kalidzakis, 
Mavridis, Kalazis — ANDONIU, 
Giorgamlis, Kolev (min. 46 
Polak), Georgakopoulos (min. 
46 Vlakos) — Dimopoulos, SA
MARAS.

SIBIU. 1 (prin telefon). 
Foarte puțini spectatori pe 
„Municipalul" din localitate, 
concurența lui Dinamo — Pana- 
țhinaikos neputînd fi, firesc, 
învinsă de o partidă între juni- 
°JJ« Printre cei prezenți s-au 
aflat antrenorii piteștenj L. 
Ianovschi și N. Dobrin, cu 
ochii pe Danie) Zamfir, pre
cum și vîlcenii T. Popa si N. 
Dmescu observîndu-si „omul" 
Moldoveanu. Făcînd un schimb 
curajos, cei care au op
tat pentru această întîlnire 
n-au avut nici măcar satisfac
ția să aplaude victoria „trico
lorilor" sau să vadă vreun gol, 
în ciuda presiunii permanente 
la poarta excelentului Fran
tsich.

Conform așteptărilor, oaspe
ții— cu o echipă tehnică și 
dăruită — au ridicat un zid In 
fața careului propriu, o apă
rare aglomerată destrămin- 
du-se foarte rar, numai atunci 
cînd existau posibilități ideale 
pentru contraatacuri neriscante 
(la două dintre ele, în min. 
51 Colceag a parat excelent 
șutul lui Krejcirik, iar în min. 
85 Pokomy a reluat imprecis), 
în aceste condiții, misiunea ju
niorilor noștri nu a fost ușoa
ră. Dinamici și conștiincioși, 
„tricolorii" s-au angajat în a- 
tacuri prelungite, frecventa la 
finalizare a fost Si ea satisfă
cătoare. dar calitatea de excep
ție a portarului austriac s-a 
aliat uneori cu neșansa fotba
liștilor noștri. Si nu am'ntim 
decît bara lui Jelea, după un 
dribling lung, cu care și-a 
fixat toți adversarii întîlniți în

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp răcoros ; spectatori — cir
ca 500. Șuturi : 20—10 (pe poar
tă : 9—3). Cornere : 6—2.

ROMANIA : Colceag — Moldo
veanu, Heidiner, Artimon. Țl- 
CU — Dicu, MOGA, SADO. JE
LEA — Săvoiu, Crudu (min. 46 
D. Zamfir).

AUSTRIA : FRANTSICH —
Fasching, LANG. Rencher, Me
sa — Naști, MĂHLICH. Krejci
rik (min. 62 Aflenzer), Ftirns- 
chuss — Pokorny. Suss (min. 66 
Van Muysen).

A arbitrat V. Jul< (U.R.S.S.) ; 
la linie : S. Necșulescu si J. 
Grama.

Cartonașe galbene : RENCHER.
• <

cale (min. 52), pentru a argu
menta afirmația. Cele 20 de 
șuturi la poarta oaspeților au 
fost expediate de la toate 
distantele și din toate unghiu
rile, Tezumîndu-ne sâ le men
ționăm numai pe acelea in 
care Frantsich a făcut „mi
nuni" : min. 24 si 68 — Jelea 
min. 41 și 61 — Sabo. min. 54 
— Moga. Cu toate acestea, să 
nu omitem însă acuta inefica
citate a juniorilor noștri.

Ion CUPEN

CLASAMENTUL

România — Danemarca si Spa
nia — Austria.

1. SPANIA 5 3 1 1 3—6 7
2. Danemarca 5 3 3 1 ie—7 6
3. România 5 8 4 1 4—6 4
4. Austria 5 4 3 2 3—7 3

Mai sînt de disputat meciurile

Cea mai mică selecționată de juniori
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
* BRIGADA DE ARBITRI 

PENTRU ROMANIA — DANE
MARCA. Importanta partidă din 
preliminariile C.M., România — 
Danemarca, ce se va disputa In 
ziua de 15 noiembrie, la Bucu
rești, va fi condusă de o briga
dă de arbitri din Italia : T. 
Lanese — la centru ; L. Magne 
și A. Amendolia — la linie. Ob
servator F.I.F.A. a fost desem
nat Jean Leroy (Franța).
• PROGRAMAREA ULTIME

LOR ȘASE ETAPE ALE TURU
LUI DIVIZIEI A. După cum ne 
anunță F.R.F.. ultimele șase 
etape ale turului campionatului 
Diviziei A la fotbal au fost re- 
programate după cum urmează : 
ETAPA A XII-a : la 1» noiem
brie ; ETAPA A XIII-a : 36 no
iembrie ; ETAPA A Xiv-a : 3
decembrie ; ETAPA A XV-« : 10 
decembrie ; ETAPA A XVI-a : 
13 decembrie ; ETAPA A XVII-a : 
17 decembrie.

O VICTORIE
Cînd își pregătește primul 

pas în arena internațională, o 
selecționată de juniori își pro
gramează, de regulă, unul sau 
două meciuri pe terenul pro
priu ; pentru că foarte multe 
depind de rezultatele înregis
trate la debut și, înainte de 
toate, moralul, încrederea în 
forțele proprii atît de nece
sare la început de drum. Nu 
așa s-au prezentat însă lucru
rile cu cea mai mică dintre 
selecționatele noastre de ju
niori, U.E.F.A. '93, cea care 
va susține în 1990 primele ei 
meciuri oficiale, în prelimina
riile Campionatului European 
B. Ea a susținut primele două 
meciuri internaționale în Ceho

Șl UN EGAL ÎN BULGARIA
slovacia, pierzîndu-1 pe pri
mul (0—3) și terminîndu-1 la 
egalitate pe al doilea (0—0). 
Săptămîna trecută însă, U.E.F.A.
93 a efectuat un alt turneu 
de două jocuri, evoluînd în 
Bulgaria, la Sliven. A cîștigat 
prima partidă cu 3—1 (0—1) și 
a terminat-o pe a doua la e- 
galitate, 0—0. Rezultate care 
aruncă o lumină favorabilă a- 
supra acestei selecționate pre
gătită de Cornel Jurcă și Cor
nel Vlad, cei doi antrenori a- 
firmînd că echipa a jucat bine 
In ambele meciuri, în cea ter
minată nedecis ratînd cîteva 
mari ocazii de gol. Dar. iată 
„ll“-Ie utilizat : Munteanu
(Viitorul București) — Barbir

(Viitorul București), Constan- 
tinescu • (S. C. Bacău), Nico- 
lescu (Viitorul Pitești), Oajdca 
(C.S.Ș. 1 București) — Simc- 
dru („Poli" Timișoara), Chilin 
(Metalurgistul Cugir). Iacob 
(A.S.A. Progresul Timișoara), 
Niculescu (Inter Sibiu) — An- 
ghel (F. C. Farul). Covaci 
(„Poli" Timișoara). Aceasta a 
fost formația de bază. Pe du
rata celor două partide au mai 
fost folosiți portarul Gabor 
(Viitorul Tg Mureș), si jucă
torii de cîmp Popa (C.S.Ș. 
Vaslui). Vasiloiu (Petroiul Plo
iești), Vere (F. C. Bihor). A- 
brudan (Vagonul Arad) și Bratu 
(Viitorul Buzău).

HALTERE a FINALELE Dacladeî, 
desfășurate La Timisoara, au scos in 
evidență multe aspecte pozitive : afir
marea puternică a elementelor tinere, 
rezultate bune (in afară de cele două 
recorduri ale Iul Feri și Udrea) și o 
organizare excelentă, asigurată de gaz
de (CJ.E.F.S. șl A.S. Electromotor), in 
colaborare cu F.R.H. • A FOST edi
tat și un program atractiv al cam
pionatelor, primit cu deosebit interes 
de spectatori, de toți participant!! '• 
PUȚINI știu că secretariatul și arbi
trajele la haltere au un rol hotărîtor 
in derularea cursivă și corectă a dis
putelor. La aceste campionate, deși a 
lipsit (nu știm din ce motive) cel mal 
competent crainic (M. Dlmltriu), el a 
fost Înlocuit cu brio de N. Băjenaru 
și, in primul rind, de D. Apostol (fiul 
fostului multiplu campion și recordman 
al țării. Gh. Apostol — acum se
cretarul campionatelor). în ce privește 
arbitrajele, spun antrenorii și sporti
vii, ele au fost ireproșabile. Nici nu e 
de mirare, cînd printre ei se aflau doi 
foști campioni și recordmani, maeștrii 
sportului Ion Panait și Marin Cristea, 
foarte bine secundați de P. Banciu, C. 
lonescu și V. Mereuță • MAJORITA
TEA sportivilor au fost evldențiați in 
cronicile anterioare. Să facem loc și 
nnor antrenori, care și-au pregătit 
bine elevii : Constantin Dumitru
(Steaua), Tudor Enuță (Dinamo), Mi
hai Constantinescu (Olimpia), Gh. Mă- 
niilescu șl Gh. Gospodinov (Rapid), 
Gh. Biriș (Vagonul Arad). Andrei Ka- 
raffa (C.S.M. Bistrița), Milan Costică 
(Electromotor), Ilie Ienciu-Doclu (Cons

tructorul Buc.), Lisias lonescu (Chim- 
pex), Radu Gelu (A.S.A. Tg. Mureș), 
Spiridon Herghelegiu (Clujana). Gh. 
Iakab (C.S.M. Cluj-Napoea). Marcel 
Iridon (Constructorul Tg. Mureș), ș.a. 
(I. O.)

HOCHEI 0 SE POATE Intlmpla, 
dlntr-un motiv major, ca un arbitru 
delegat (cu cîteva zile înainte) să nu 
se poată prezenta la un meci. Au 
fost cazurile lui Dumitru Trandafir — 
la București și Tibor Szabo — la 
Miercurea Ciuc. Primul a fost înlocuit 
(cu succes) de Andrei Bccze, pentru 

•1 doilea negăsindu-se un suplinitor. 
E de mirare că intr-un oraș cu atita 
hochei și atiți arbitri nu s-a găsit un 
om de schimb, mal ales că se știa din 
ajun că va fi nevoie. * TOT LA 
MIERCUREA CIUC. în partida a doua, 
cînd T Szabo s-a putut prezenta, nu 
• mal vrut să- arbitreze Gheorghe Taș- 
nadi, motivînd eă. insultat de unul 
din antrenorii localnici, refuză să mai 
intre pe gheață clnd joacă echipele din

Miercurea. E dc crezut, dar trebuia să 
iasă pe gheată, propunînd federației 
sâ nu-1 mai delege pe viitor la Sport 
Club sau Progresul. 0 ARBITRII DE
LEGAȚI la partida de la Galați no
tează in raport că porțile nu sînt re
gulamentare (prin ochiurile nlasei se 
strecoară pucul) și că gheața a fost 
sub orice critică. „Regretabil — spu
nea arbitrul Gh. Mîcu — că o echi
pă care a jucat așa de bine, de o 
exemplară disciplină, poate pierde o 
partidă din cauza organizării !“. Se 
referea la Indicația dată de federație, 
de a nu se fluiera începerea meciului 
dacă nu sînt întrunite condițiile regu
lamentare (porțl, iluminat, gheață, ar
bitri de poartă, cronometror și se
cretar la foaia de arbitraj). dîndu-se 
meci pierdut echipei organizatoare. 
Atentie. deci 1 (M. C.)

JUDO. a LA RECENTELE finale fe
minine ale Dacladeî, printre con-

ani pfriă la 14. Din ’86, ea a început 
să practice judoul, iar în anul urmă
tor s-a situat pe locul 2. pentru ca în 
’88 și ’89 să urce pe primul Ia cat. 72 
kg. La cei 17 ani al săi, Simona deți
ne și trofee internaționale în acest 
sport : campioană balcanică (1989), 
medalii de argint și bronz la Turneul 
Prietenia — Bulgaria 1988 și Cuba 
1989 (C. CH.)

MOTO. a DIN ECHIPELE participan
te la Campionatele Republicane de vi
teză pe șosea. Încheiate duminică pe 
traseul de la Arad, au făcut parte și 
fete care, spre surpriza generală. au 
sosit înaintea unor băieți. Astfel, din 
cel 17 concurent! alintați la startul cla
sei 50 cmc — începători. Doina Po
pescu (Torpedo Zărneștl) a „venit" pe 
locul 7. Otilia Panca (I.M.G.B.) pe 8, 
Marglt Kovacs (Electromureș Tg. Mu
reș) — 10 șl Elena Rauca (T.M.A.S.A. 
SI. Gheorghe) — 11 0 VETERANUL pl

MIZA unei partide nu scuză însă ie- ' 
șirile nesportive. Un asemenea gest re
probabil (lovirea cu pumnul. în figură . 
a adversarului, respectiv a internatio- . 
naiului Ardelean, care ă evoluat foar- • 
te bine) l-a comis stelistul Ragea, în 
finalul întilnirii de sîmbătă. E de dorit.

eu rentele de la cat. 48 kg se afla și 
Florica Pricob (Sănătatea Brăila), con
tabilă la întreprinderea Progresul din 
localitatea dunăreană, in vlrstă de 30 
de ani, studentă în anul II la I.E.F.S. 
— curs fără frecvență. Primul meci n 
cîștlgase prin lppon. In cel de al doi
lea, însă, ea s-a accidentat și, firește, 
a fost nevoită să cedeze. Nu mică ne-a 
fost surprinderea revăzînd-o pe brăi- 
leancă în recalificări, după ce primise 
asistența medicală. pricob a ciștl- 
gat două meciuri prin ippon, după 
care și semifinala, situîndu-se pe locul 
3. în timpul ultimei partide, Își sur
prinsese adversara în oșaekoml (fi
xare). dar — culmea ghinionului 1 —
s-a accidentat din nou. Invihgîndu-și 
durerea. Florica Pricob n-a renunțat 
pină ce nu a sunat gongul, consfin
țind victoria sa prin ippon... • INCE- 
P1ND de la prima ediție, 1986, se
nioarele de la categoria grea au o li
deră de care n-au putut să treacă 
vreodată, fiind învinse prin ippon. E 
vorba de Leonora Vizitiu (C.S.M. Bor- 
zești), de 4 ori consecutiv pe loeul L 
Are 22 de ani, și este lăcătuș mecanic 
la Combinatul Petrochimic Borzeștl, 
Visul ei : să concureze Ia C.E. * CEA 
MAI VALOROASA finalistă a fost, ne
îndoios. reșitcanca Simona Riehter, 
fostă înotătoare — tie la vîrsta de •

loților de la I.M.G.B., Ing. M. Mezln- 
eescu, a cucerit duminică, la 53 de ani, 
al doilea titlu din lunga sa carieră 
sportivă (peste 80 de ani). In care ș-a 
situat In marea majoritate a cazurilor 
pe locul secund. * CUNOSCUTUL ar
bitru republican N. Bîrta, președintele 
comisiei de specialitate a Județului 
Arad, și-a probat duminică și calită
țile de crainic sportiv, afltndu-se per
manent lntr-un interesant dialog cu 
numerosul public. • CORPUL de ofi
ciau (Gh. Didescu — arbitru principal, 
p. Negescu — cronometror șef, Zoica 
Jur ian — secretară) a funcționat eu 
mal multă operativitate și competență 
ca oricînd A DEFECT1NDU-I-SE moto
rul la antrenamentul oficial, tînărul 1. 
Marcu (C.S.M. Vagonul Arad) a mun
cit. Împreună cu antrenorul L Lăză- 
rescu, pină peste miezul nopții la 
schimbarea pistonului și a 2-a zi s-a 
numărat printre animatorii dasei 50 
cmc — sport. (TH. I.I.
POLO. • MECIURILE Dinamo — 

Steaua, derbyurfie campionatului nos
tru. au fost, la „edițiile" lor de sîm- 
bătă și duminică, foarte disputate, e- 
chilibrate. Ambele echipe au avut mo
mente de joc bun, dar și unele scăderi, 
alarmante — mai ales în fazele de 
atac, cu multe ratări ehiar și din si
tuații de superioritate numerică. •

firește, ca astfel de gesturi să dispară 
cu desăvîrșire (și) din ■ bazinele noas
tre. ele umbrind în fond realizările 
unuia sau altuia dintre jucători, ca și 
pe cele ale antrenorilor lor. (Mg. P.)

POPICE. a BUCURIE mare în tabăra 
sportivelor rapidlste. care au cîștigat 
In extremis partida cu Dermagant Tg. 
Mureș. Dar și mai mare bucuria antre- 
noarei Vasilica Pometcu, pentru reve
nirea la forma-1 cunoscută a talenta
tei sale eleve Elena Birnaz, „eroina" 
principală a meciului. Să sperăm că 
nu a fost un simplu... foc de pale. • 
INFUZIE de tinerețe la echipa mascu
lină Minerul Vulcan. Conducătorul el. 
I. Scorțea, a aruncat tn „focul luptei" 
eu Voința București nu mal puțin de 
patru juniori. Și putem spune că »- 
ceștia au meritat pe deplin încrederea 
antrenorului. Să consemnăm că la e- 
eelași meci, arbitrul sibian l. Radu nu 
a văzut că jucătorii echipei gazdă, con
trar regulamentului, lansează bila pe 
culoarea roșie a automatelor Un... dal
tonist T (Ion PANA).

VOLEI. a CÎTEVA OBSERVAȚII pe 
marginea partidelor din Divizia A : 
revine puternic Universitatea C.F.R. 
Craiova (f). pînă acum, singura echipă 
neînvinsă cu 5 victorii și doar un set 
pierdut (!). 0 LA MASCULIN. Steaua 
șl Dinamo — neînvinse in trei etape. 
Setaveraj : 9—0, respectiv 9—1 a PRO
MITE mult coordonatorul VIșan, de la 
Dinamo (19 ani ; 1,95 m). Talentat, 
suplu, ambițios. Servește puternic din 
săritură (ded. ia nevoie, bun și in 
atac) 0 ANTRENORUL Tr. Vilsan a 
prezentat în București, la întîlnirea cu 
Dinamo (f). o echipă — C.S.U. Rapid 
Galați — bine pusă la punct, dornică 
să joace fără complexe. Așteptăm con
firmări viitoare, a DUMINICA, progra
mările din Capitală au lăsat de dorit 
Meciul Dinamo — C.S.U. Rapid Galați 
(f) a început cu o întârziere de 27 mi
nute : Rapid — C.S.M.U. Suceava (ni) 
eu tntlrziere de 40 minute. Neserioasă 
atitudine I... a COLEGIUL municipal 
București (președinte M. Nicolau) a 
rodat în ..Cupa Calculatorul", in parti
de dintre divizionare ,,A“. cîtiva arbi
tri tineri : M. Scarlat, M. Alexandru, 
L. Bănică, N. Stan, N. Catrina, M. 
Runeeanu gL. Marfa» Câta-Chițiga. 
<M. FB.».



In Cupa „Liliana Ronchetti"

VOINȚA BUCUREȘTI
Puțini spectatori 

în sala Floreasca 
la meciul retur 
din cadrul Cupei 
„Liliana Ronche- 
tti“ dintre echipe
le feminine Voin
ța București și O- 
rizont Minsk. Du
pă cum se știe. în 
prima partidă bas
chetbalistele so
vietice au cîșligat 
ou 69—51 și a- 
veau, normal, pri
ma șansă de a 
obține calificarea 
în. turul următor 
al competiției. A- 
seară. însă, spor
tivele de la Vo
ința au realizat o 
frumoasă victorie 
de palmares cu 
78—73 (47—33) și 
putem afirma că 
au fost destul do 
aproape de reali
zarea unei spec
taculoase califi
cări. .. A fost o 
partidă tipică de 
calificare. Eleve
le Iui Marian 
Strugaru au abor
dat meciul de a- 
seară sigure pe 
ele și făcînd, par
că, abstracție de 
handicapul de 18 
puncte de la Minsk,

MCU VLAD — LOCUL 1

ACTUALITATEA
ÎN TENISFoto: Eduard ENEApanouri.

Stefania Borș (nr. 12) țmereu_ prezența _țn 
lupta sub

Gala finală a ,,Cupei Mondiale1* la haltere

LA CATIGORIA 100 kg

PE SCURT © PE SCURT

La Lisabona, s-a desfășurat 
Gala finală a „Cupei Mondiale" 
la haltere, la care au fost in
vitați cei mai buni 16 sportivi 
(din 11 țări), remarcați în e- 
tapele anterioare. Țara noas
tră a fost reprezentată de Nicu 
Vlad, care a luat startul la 
categoria 100 kg, ocupînd pri
mul loc cu 395 kg (180+215), 
înaintea sovieticului Rizvan 
Keliskanov — 355 kg.

Federația Internațională a 
alcătuit un clasament „open" 
pe baza rezultatelor obținute 
la această gală, acordînd pro
centaje în funcție de cele mal 
valoroase performanțe (în com
parație cu recordurile mon
diale). Iată-1: 1. Liu Shu Bin

R. P. Chineză (cat. 56 kg) 
' , 2. Ivan Ivanov ■—285 kg,

Bulgaria (cat. 52 kg) 257,5 kg. 
3. Nairn Suleimanoglu — Tur
cia (cat. 60 kg) 305 kg, 4. Ste
fan Botev — Bulgaria (cat. 
110 kg) 422,5 kg. 5. Aleksandr 
Kurlovici — U.R.S.S. (cat. 
+ 110 kg) 420 kg, 6. Nicu Vlad 
— România (cat. 100 kg) 395 
kg. Să notăm că la această 
reuniune — care s-a bucurat 
de un frumos succes de pu
blic, 4 000 de spectatori — au 
luat startul majoritatea cam
pionilor și recordmanilor lumii.

MARELE PREMIU

puncte de la Minak, au început 
încă din start o frumoasă și 
dătătoare de speranțe cursă 
de urmărire. în prima repriză 
româncele au evoluat sigure 
Pe ele, s-au apărat atent și 
în atac au realizat combinații 
și coșuri aplaudate deseori la 
scenă deschisă de asistență. Ele 
s-au desprins repede pe ta
bela de marcaj și datorită, _ în 
special, eficacității Luminiței 
Ciocan și Elenei Caloianu au 
făcut ca după 15 minute de 
joc diferența de 18 puncte să 
fie redusă doar la 3—4,

La reluare sportivele sovie
tice au cîteva acțiuni reușite, 
realizează și 2—3 coșuri de 3 
puncte, dar baschetbalistele 
noastre nu cedează. Ele pierd 
în min. 28 și 30 (eliminate

pentru 5 greșeli personale) pe
Roxana Ștefan și Elena Calo- 
ianu,
Și
pe tabela 
văzînd cu 
cîștigat

două jucătoare de bază, 
avantajul bucureșt ancelor

de scor a scăzut 
ochii. Voința a 

acest meci ou 
78—73 (47—33), dar cele care
s-au calificat în turul următor 
au fost baschetbalistele de la 
Orizont Minsk cu scorul ge
neral de 142—129. Au marcat: 
Ciocan 21, Jerebie 21, Caloia- 
nu 13, Borș 8, Ștefan 8, Hi rida 
4 pentru învingătoare. Iva- 
novskaia 24, Kalonta 15, Ksen- 
znir 14, Sumnikova 8. Kuban 6, 
Chorociiilova 2, Satikova 4. 
Bun arbitrajul cuplului L. Ris- 
tovski (Iugoslavia) — I. Ramot 
(Israel).

Paul IOVAN

tu-• Indianapolis (S.U.A.), 
rul 1 (f) : Katerina Maleeva
(Bulgaria) — Tami Whitlinger 
(S.U.A.) 4—0, 6—1, 6—2 ; Amy 
Frazier (S.U.A.) — Leila Meskl
(U.R.S.S.) 6—4, 5—7, 6—3 •
Worcester (S.U.A.), primul 
tur (f) : Zina Garrison — Patty 
Murren (ambele S.U.A.) 6—2, 
6—1 ; Conchita Martinez (Spania)
— Peanut Louise Harper (S.U.A.) 
6—2, 6—0 : Bettina Bunge (R.F.G.)
— Amy Schwartz (S.U.A.) 6—2,
6—4 • Paris, turul 1 (m) + 
Boris Becker (R.F.G.) — Milan
Srejber (Cehoslovacia) 6—3, 6—3 ; 
Jakob Hlasek (Elveția) — Tim 
Mayotte (S.U.A.) 2—6, 6—3, 6—2 ; 
Miloslav Mecir (Cehoslovacia) — 
Emilio Sanchez (Spania) 6—2,
6— 2 ; Henri Leconte (Franța) — 
Richard Matusewskl (S.U.A.)
7— 6, 6—0 : Michael Chang
(S.U.A.) — Amos Mansdorf (Is

rael) 6—2, 6—2.

I.A.A.F. ÎN SALĂ
,„™ARIS’ 1 (Agerpres). In anul 1990 sezonul internațional de a- 
tletism în sală va cuprinde peste 20 
de concursuri, majoritatea con- 
tînd pentru „Marele Premiu 
IAAF". Primul dintre acestea va 
avea loc la 12 ianuarie, la Ha
milton (Canada) și va fi urmat 
de reuniunile programate la Los 
Angeles, Slndelflnden, New 
York, Stuttgart, Osaka, san Se
bastian, Atena etc.

BASCHET • C.C.E. masculin 8 
Maccabl Tel Aviv — BK Klos
terneuburg 103—84

BOX • Pugillstul Italian Sal
vatore Nardino a devenit cam
pion mondial la cat. superușoa- 
ră (WBC), învlngîndu-1 prin k.o. 
tehnic In repriza 6 pe brazilia
nul Carlos Dorea, în gala de la 
Fano (Italia).

HANDBAL • La Katrineholm, 
meci masculin : Suedia — Norve
gia 18—16 • La Plnar del Rlo 
în Cuba, în Campionatul Pana
merican — masculin : Cuba — 
Canada 29—21, S.U.A. — Porto 
Rico 32—17.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Ostrava : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
2—5 (1—1, 1—2, 0—2), în prezența 
a 10 000 spectatori.

ÎNOT • Intr-un concurs la 
Cracovia, Kornelia 
(R.D.G.) a cîștlgat 200 
2:05,90, 100 m fluture 
200 m mixt — 2:21,66.

SCHI • Slalomul 
la Solden (Austria) a ___
gat de elvețianul Pirmin Zurbrig
gen, care l-a întrecut In fi*lă 
pe austriacul Bernhardt Gstrein.

ȘAH • In runda a 3-a a Cam
pionatului Mondial 
de la * 
U.R.S.S.
3,5—0,5 
slaviei 
remiză, 
1—0, Vaganian 
M. Gurevicl ■
Alte rezultate : Anglia — 
țla 3—1, Cuba — Ungaria

Gressler 
m liber — 
— 1:14,63,

paralel da 
fost cîștl-

pe echipe. 
Lucerna, selecționata 

a întrecut cu scorul de 
puncte formația Iugo- 
(Karpov — Llubojevici 
Ivanciuk — Vellmlrovlci 

i — Nlkollcl 1—0. 
— Ivanovici 1—0). 

Elve- 
_ .,____ ___ 2—2,

S.U.A. — Olanda 3—1, R.P. Chi
neză — Selecționata Africii 2,5— 

1,3. în clasament conduce U.R.S.S. 
cu 10 puncte, urmată de Anglia 
șl Ungaria — cite 7 puncte.

:! D-ALE BOXULUI PROFESIONIST

Jucind cu mult sub valoarea ei după pauză

STEAUA PĂRĂSEȘTE C.C.E. (1-5 în returul cu P.S.V.)
»

EINDHOVEN. 1 (prin tele
fon, _ do la trimisul nostru 
special). După ce nu izbutise 
la București o desprindere mai 
netă. în min. 18, la Eindhoven., 
Steaua a reușit să conducă 
ou... 2—0 (prin adițiune de 
goluri), ceea ce ne-a făcut să 
sperăm că formația gazdă va 
acuza decisiv golul înscris 
impecabil de Lăcătuș. Dar n-a 
fost așa... Echipa lui Hiddiuk 
Și-a reluat ofensiva și, egaiînd 
relativ repede, s-a relansat 
spre o calificare realizată in 
cele din urmă lejer. Cită dife
rență, însă. între Steaua din 
prima manșă și cea din manșa 
a doua ? A fost suficient să 
cadă golul lui Romario, ime
diat după pauză, pentru ca ea 
să-și piardă cumpătul. Na- 
izbutind să-și regrupeze for
țele, cu precădere în sistemul 
defensiv. Steaua a primit, ia 
numai două minute. încă un 
gol, înscris de același Romario, 
La 3—I, eliberîndu-se aproape 
total de emoții, p.S.V. a jucat 
cu o și mai mare dezinvoltură, 
speculînd la maximum de
gringolada care cuprinsese e- 
chipa noastră. A venit apoi 
acel 4—1 (a înscris Ellerman. 
după părerea noastră din po
ziție de ofsaid) și ultimele 
speranțe într-o redresare și în 
cîmpul de joc și pe tabela de 
scor s-au risipit, astfel că am 
asistat la un foarte sever 5—1 
(1—1). Trebuie spus că P.S.V. 
ne-a apărut tuturor ca o e- 
chipă de ridicată valoare

Chiar în primul minut, Ro
mario a încercat, la o lovitură 
liberă indirectă de la 17 m, 
să-1 surprindă pe goalkeeper-ul 
nostru, dar mingea s-a dus 
„peste". în min. 3, dintr-o po
ziție favorabilă, Lerby a teas 
pe lîngă bară. Lung se va re
marca în două faze: prima 
dată, în min. 7, cînd Romario 
a pătruns, dar portarul Stelei 
a... placat mingea in extremis; 
apoi, după alte două minute, 
tot el a plonjat salvator la pi
cioarele lui Povlsen, intrat în 
careu. Prima replică a echipei 
noastre se va solda cu un fru
mos șut al Iui Hagi, la colțul 
scurt, jos, din lovitură liberă

de pe dreapta. Van Breukelen 
probîndu-și clasa și respingînd 
în corner. Balint pătrunde în 
min. 16 pe aceeași parte, cen
trează, însă din nou portarul 
Iul P.S.V. este la post, blocînd 
la timp în fața lui Lăcătuș. 
Peste nici un minut Hagi exe
cută o lovitură liberă de pe 
stingă, înalt, LĂCĂTUȘ sare 
mai sus decît Heintze, trimi- 
țînd, cu boltă, peste Van Breu- 
kelcn, în poartă: 0—1 ! Echipa 
olandeză trece la atac, în min. 
24 Chovanec șutind puternic 
din careu. Lung respinge pînă 
la Romario, care ezită și apă
rarea stelistă rezolvă situația 
critică. In min. 28 se produce 
egalarea, la o fază fixă: 
ELLERMAN execută o lovitură 
liberă de la 17 m la vinclu: 
1—1. în min. 39 Chovanec reia 
de la 8 m pe lîngă bară, iar 
după un minut Io van îi „suflă" 
mingea Iul Lerby

Campioana Olandei începe 
partea a doua a jocului cu O 
decizie care va amenda foar
te repede erorile defensivei 
steliste. Astfel, in min. 47, Ler- 
by, deschis pe sting* (D. Pe
trescu era prea avansat) een= 
trează arcuit și ROMARIO 
reia, nestingherit, cu capul, 
in plasă : 2—L Două minute 
după aceea, la • minge lungă, 
Bumbescu ezită și același RO
MARIO ii 3a fața", înscriind 
pe lingă Lung : 3—1. Gazdele 
vor mai avea două bune oca
zii în min. SI (deviere Roma- 
rio, din careul mic. de puțin 
afară) și 61 (șut Chovanec, tot 
alături), tn mln. 63, ELLER
MAN este angajat pe lingă • 
apărare parcă surprinsă șl teh
nicul atacant al lui P.S.V. mă
rește avantajul echipei sale la 
4—1. Steaua a echilibrat apoi 
jocul, a fost mai insistentă, dar 
ineficace. Finalul a aparținut 
însă formației din Eindhoven, 
care in min. 82 a avut două 
mari ocazii : Povlsen l-a „pă
călit" pe Iovan la o deschidere 
pe stînga, a tras puternic, din 
unghi, și Lung a respins „pes
te". pentru ca la cornerul e- 
xeoutat, același Povlsen să 
reia, cu capul. în „transversa
lă". Golul ultim al partidei *

fosl marcat toi de brazilianul 
ROMARIO, in min. 86, care 
și-a dovedit măiestria, elimi- 
nîndu-i, printr-un „lanț" 
fente, pe Ungureanu 
U imiți ud apoi, fără 
te, in poartă : 5—L

Arbitrul Siegfried
(R. D. Germană) a condus for
mațiile :

PJS.V. EINDHOVEN 8 Van 
Breukelen. — Gerets, Nielsen, 
CHOVANEC. Heintae — LIN3- 
KENS, Van Aerle, LERBY — 
ELLERMAN. ROMARIO (min. 
8» Gillhaus), POVLSEN.

STEAUA 8 Lung — D. Pe
trescu, Bumbescu, Iovan, UN
GUREANU "■ ‘ ‘ --------
Rotariu,
71 " - 
68

de 
șl Lung, 
dlficuUa-

Kirsehea

— Mujnai, HAGI, 
____ , I. Dumitrescu (min. 
I. Stan) — LĂCĂTUȘ (min. 
Grigotraș), Balint

Gheorghe NICOLAESCU

IERI, ÎN

■ - Borul profesionist reintră in „ringul” discuției publice, aprin- - -
■ ■ se fi contradictorii, după ce portoricanul Ramon Cruz a de- ' ’
■ ■ pus, deunăzi, o plîngere la I.B.F., reclamând „modul nespor- ' “
■ ’ tiv, dacă nu grosolan, lipsit de respect- In care a fost tratat ’ 
'' pînă să abordeze meciul cu francezul Fabrice Benichou. unul .. 
'' avlnd în joc centura supremă a categoriei super-cocoș (inter- ,. 
.. mediară, intre „cocoș- și „pană") a respectivei organizații. Nu . ■ 
.. atit meciul, pe care l-a pierdut la puncte în fața campionului . - 
.. en titre, a constituit obiectul memoriului întocmit de portori- • > 
• - can. cit intîmplările care l-au precedat...
- ■ Ales in mod bizar ca challenger, cu o „carte de vizită- mal ' ’ 
■■ degrabă mediocră (14 victorii, 3 Infringerl), dar preferat de
' ■ frații Acaries, managerii lui Benichou, tocmai pentru că pre- ., 
' ‘ zenta riscuri minime pentru elevul lor, Ramon Cruz a fost a- .. 
., nunțat în ultimul moment că tntilnirea nu se va disputa in .. 
.. Maroc, cum se stabilise inițial, ci la Paris. Sosit in orașul de ■ ► 
.. pe Sena, portoricanul s-a instalat la hotel pentru a afla că me- ■ -
«. ciul va avea loc la... Bordeaux I A luat iarățl avionul, in gra- • ■
- - bă, numai că ia Bordeaux nu-l aștepta nimeni l A mai consu- • ’
- ■ mat astfel o zi, după cele două petrecute pe ruta San Juan — ' *
■ ■ New York — Paris, ca să descopere ce și cum. Abia stmbită. ’ *
•" meciul fiind programat pentru miercuri, a putut să se antre- '
■ ■ neze, dar i-a fost imposibil, tniructt sala, deși plătită, fusese ., 
" ’ închisă din ordinul fraților Acaries t s-a mulțumit cu o oier- <, 
' gare prin parc, la capătul căreia s-a văzut insă silit să schimbe ho- ., 
,. telul (pasămite asaltat de turiști), deoarece organizatorii ga- . > 
.. lei, aceiași manageri, „uitaseră- să prelungească rezervarea t .. 
.. Ctnd, In sfirfit, totul părea să fi reintrat cit de cit in normal, - •
■ ■ chiar luni la prlnz i s-a adus aminte lui Cruz că, pentru a tn- * ■
■ ■ crucișa mănușile tn Franța, « obligatoriu să treacă un examen - ■
• ” medical. S-a conformat, firește, doar că în loc să vină să-l • ’
' ‘ însoțească ta ora 10, cum fusese înțelegerea, emisarii fraților * _
" ‘ Acaries au venit la S după-amiazi, portoricanul așieptindu-i tn , k 
' holul hotelului I în aceste condiții, tracasat și nepregătit, Ra- ,, 
.. mon Cruz a solicitat amtnarea medului, numai că telegrama .,
<. lui, pe care organizatorii s-au angajat s-o trimită la I.B.F., .,
.. n-a mai ajuns niciodată la destinație l - ■
- ■ In pofida acestui „scenariu-, partida s-a ținut și Cruz a pier- - •
• ■ dut-o, după l reprize, nu fără să-t fi pus însă mari probleme “ ‘
• ■ lui Benichou, care s-a și ales, ulterior, cu 8 puncte de sutura ’; 
' ’ la arcada stingă. Singurii care au teșit bine din toată această ,, 
' ■ poveste cusută cu ață albi, dacă nu urttă, au fost frații ., 
k ’ Acaries, ca încă o dovadă, a ctta 1, că in boxul profesionist ..

. scopul scuză mijloacele. ,,
Ovidiu IOANIJOAIA i >

>♦♦♦+♦+++++++♦+ + ++++++++♦++♦

CUPELE EUROPENE
Unele marți, majoritatea Ieri, s-au disputat partidele retur ale cupelor europene intercluburi, din e- 

tapa a doua a competițiilor. Echipele subliniate s-au calificat pentru etapa următoare, tn C 
partidele din sferturile de finală stnt programate anul viitor, la 7 șl 21 martie. Iar optimile de 

Cupei U.E.F.A. vor ave* Ioc anul acesta, la 22 ...
rezultatele din prima manșă. lat* rezultatele : •

noiembrie șl < decembrie. Intre paranteze
1 și C 2 finala ale 
flgureaz*

CUPA
F.C. Tirol 
Real Madrid 
F.C. Malines
A.E.K. Atena 
Sredeț Sofia 
IT Nentorl
F.S.V. Eindhoven 
Benfica

CAMPIONILOR
— Dnepr
— A.C. Milan
— MalmO FF
— Marsilia
— Sparta Praga
— Bayern Milnchea
— Steaua
— Honved

EUROPENI 
(0-2) 2-2 (»_2» î—e 
(•-•) ■ 
(0-2) 
(2—2) 
(1—8) 
(*-») 
(2-0)

CUPA U.E.F.A.

4—1

Sampdoria 
Dynamo Berlin 
Ferencvaros 
F.C. Barcelona 
Partizan Belgrad 
Diurgaarden 
Dinamo Buc. 
Grasshoppers

5—1
1-9

F.C. Austria 
Dundee United 
Sochaux
Rapid Viena 
Spartak Moscova 
Hamburger S.V. 
Juventus 
Jatghlria
F.C. LIOge 
Banlk Ostrava
Auxerre 
V.f.B. Stuttgart
Valencia 
Napoli
F.C. Karl Marx

— Werder Bremen
— F.C. Anvers
— Florentina
— F.C. Bruges
— M. KSln
— Zaragoza
— Paris St. Germain
— Steaua Roșie
— Hibernians (Se.)
— Dinamo Kiev
— Rovaniemi
— Zenit Leningrad
— F.C. Porto
— Wettlngen
— F.C. Slon

2-0 
»—e
1—1
4-8

- • (O—l) !—• d. p.

(0—5) 
<0— 
(»-•) 
(2-1) a—s)
(t_C> 2-2 
(1—4) •—t(0-0) 1-ș»
(0—3) 1—1 
(5—0) 3—• 
(1-Ș) 5—0
(1-8) 8—«
83 U "

Meciul Olympiakos Pireu — Vienna 
va avea Ioc astă-seară.

(2—2 in tor)

CUPA CUPELOR
— Bocus. Dortmund 
— Monaco
— Admira Wacker 
— Anderlecht
— Groningen 
— Valladolid 
— Panathinaikoa
— Torpedo Moscova

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 0) : Dukla 

Banska Bystrica — Ostrava
1— 2, Dunajska Streda — Inter 
Bratislava 0—2, Slovan — Trnava
2— 0, Cheb — Dukla Praga 1—1, 
Slavia Praga — ZVL , Bystrica 
4—1, Vitkovlce — Zbrojovka Brno 
2—1, Olomouc — Plastlka Nltra 
ț—0. In clasament : Sparta praga 
— 13 p (un joe mat puțin dis
putat), urmată de Ostrava —

P. PORTUGALIA (et. 7). E-13 . ____________  __ _
chlpele Sporting Lisabona șl F.C. 
Porto — cu cîte li puncte, se 
află in fruntea clasamentului. 
Rezultate : Feirense — Naclonal 
1—1, Braga — Penaflel 3—0, Ben
fica — Portimonense 5—0, Ma
ritimo — F.C. Porto 0—0, Ama- 
dora — Belenenses 4—1. Boavis- 
ta — Guimaraes 1—2, Chaves — 
Sporting 2—1, Tlrsense — Beira 
Mar 2—0. FRANȚA (et. 13). In cla-

24 p urmat*sament Bordeaux — Mp urmat* 
de Sochaux — 21 p și Marsilia
— 21 p (un meci mal puțin dis
putat). Rezultate : Toulouse — 
Monaco 0—1, Marsilia — paria 
St. Germain 2—1. Lyon — Bor
deaux 0—0, Nantes — Cannes 
1—0, Nisa — Brest o—l, Metz
— Lille 1—1, Montpellier — St. 
Etienne 2—2 : R.C. Paris — Totț- 
lon 0—2, Sochaux — Caen 3—o, 
Auxerre — Mulhouse 3—1.


