
în derbyul masculin la handbal

STEAUA - DINAMO 27-25 (10-12)
• Campionii termină neînvinși turul ceiei de a 32-a ediții • 
Spectacol de calitate în Sala Floreasca • Fair-play-ul — caracte

ristică a disputei de ieri

Atmosferă de mare spectacol 
în Sala Floreasca, unde joi 
după-amiază*s-a disputat eter
nul derby la handbal masculin 
dintre Steaua și ninamo Bucu
rești, încheiat cu scorul de 
27—25 (10—12) în favoarea cam
pionilor en titre I O precizare 
se impune de la început : în 
pofida mizei deosebite, meciul 
— cu asprimea așteptată — 6-a

și apoi Alexandru Huligan au 
parat aruncările de . la 7 me
tri expediate de Dumitru Ber
bece și Marian Dumitru, în 
min. 13 și, respectiv, 27. Dina- 
moviștii au condus permanent, 
chiar la trei goluri diferență 
(8—5, min. 17), apetitul de gol 
al lui Robert Lieu fiind evi
dent, Dar. din min. 23, antre
norii Radu Voina și Ștefan

Nicolae Popescu (Steaua) infill 
înscrie spectaculos.
desfășurat intr-un deplin spirit 
de fair-play, spre lauda ambe
lor formații, care au transfor
mat frumoasa lor rivalitate 
sportivă într-un spectacol de 
calitate, la care au contribuit 
și cei doi „cavaleri ai fluieru
lui", Jean Mateescu și Valter 
Dăncescu. Jocul a început în 
nota de superioritate a cam
pionilor, care au deschis sco
rul în secunda 20, prin Marian 
Dumitru, cel mai bun jucător 
de pe teren. Dinamoviștii, 
atenți, egalează în min. 3, prin 
loan Mocanu și trec la cîrma 
jocului, necedînd inițiativa pîriă 
la sfîrșitul primei părți a par
tidei, timp în care Vasile Cocuz

t pe semicercul dinamovistilor. 
Foto : Aurel D. NEAGU

Birtalan îl „lipesc" pe Virgil 
Niculae de tînărul jucător di- 
namovist și efectele urmau să 
apară în continuare. După 
pauză, aspectul jocului se 
schimbă. Steaua preia inițiati
va, cursa de urmărire îi reu
șește și: 13—13 în min. 34. Din 
acest moment, urmează două 
perioade „de foc" — între min. 
34 și 41 — cînd se înscriu 9 
goluri, scorul devenind 17—17 
și apoi între min. 46 și 52, cînd 
tabela se modifică tot de 9 ori,

Mihail VESA

(Continuare tn pag. 2-3)
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Prin dubla victorie, realizată la scor, asupra lui Panathinaikos t

DINAMO-UNA DIN PERFORMERELE 
TURULUI II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Așa cum, în mod obiectiv, 
subliniau și reprezentanții pre
sei ateniene care au urmărit 
meciul disputat miercuri la 
București, Dinamo poate fi 
considerată ca una dintre per
formerele turului al II-lea al 
cupelor europene la fotbal. In
tr-adevăr, puține sînt echipele 
care au evoluat în această fa
ză a competițiilor continentale 
inter-cluburi și au reușit, să 
se califice în etapa următoare 
prin două victorii (obținute atit 
pe propriul teren, cit și in de
plasare) și la un scor gene
ral de o asemenea severitate :

forturi depuse, s-a văzut ne
voit să se încline, în ambele 
confruntări, in fața unui par
tener de întrecere ce s-a do
vedit net superior pe toate 
planurile.

Fără a se exagera cu nimic 
realitatea, se poate afirma că 
Dinamo s-a prezentat în cele 
două meciuri cu Panathinaikos 
la nivelul echipelor de club 
din elita europeană. Ea a prac
ticat un joc modern, ofensiv, 
a realizat — în repriza secun
dă a meciului de la Atena, 
precum și, sau mai ales, în 
partida da la București — o

tori (miercuri, pe stadionul Di
namo, Rodnic, Sabău, Lupa *i 
alți coechipieri s-au dovedi* 
în anumite momente realmen
te sclipitori) s-au integrat ar
monios în evoluția și reușitele 
de ansamblu ale echipei. Așa 
cum a arătat-o si în meciurile 
de campionat, formația dina- 
movistă se află la ora actuală 
într-o formă foarte bună, dis
pune de o concepție modernă 
de joc și de o excelentă pre
gătire fizică, manifestă multă 
vigoare și mobilitate în teren,

Constantin FIRANESCU
8—L Și aceasta nu in dauna 
unei adversare oarecare, ci a 
unei echipe care, chiar dacă 
acum nu mai are forța de pe 
vremea cînd se califica în fi
nala Cupei Campionilor Euro
peni, a rămas totuși destul de 
competitivă, beneficiind de o 
mare experiență internațională 
(a luat parte aproape în fie
care an la una din cupele eu
ropene) și avînd în rîndurile 
sale cîțiva jucători de bună 
valoare. De altfel, „unspreze- 
cele" atenian s-a străduit — a- 
tît în prima manșă, disputată 
pe Stadionul Olimpic din ca
pitala Greciei, cît și în par- 
tida-retur, de la București — 
să dea o replică viguroasă 
fruntașei campionatului nostru, 
Dar, în pofida evidentelor e-

adevărată demonstrație de fot- 
bal-spectacol, în care realiză- ■■ ■ ■ —'
rile personale ale unor jucă- (Continuare ta nao Î-J)

„Criteriul Olimpic” la caiac-canoe

Mateuț marchează un nou gol pentru Dinamo în partida de 
miercuri cu Panathinaikos. Foto : Aurel D. NEAGUo Întrecere cu multe echipaje la start

Caiaciștii și canoiștii a-au 
reunit din nou pe Lacul Bas
co v, de lîngă Pitești, de data 
aceasta într-o competiție me
nită să sondeze perspectivele 
viitoarelor mari performanțe. 
A fost „Criteriul Olimpic", în
trecere cu mulți tineri talen- 
tați la start, înscriși pe liste
le de concurs în probe de 500 
și 1000 m. Victoria in finala 
cursei do caiac-dubiu fete a 
revenit, cum se anticipa, pu
ternicului echipaj al clubului 
Dinamo, alcătuit din Marina 
Bituleanu — Luminița Herțea, 
medaliate cu argint, anul a- 
cesta, la C.M. de la Plovdiv. 
In general, membrii lotului re
prezentativ au dominat Între
cerile. ambițioase si spectacu
loase înoepind încă din serii.

Rezultate : 500 m (feminin) : 
K1 — 1, Sanda Niculae-Toma 
(Dinamo) 2:09,10, 2. Viorica
fordache (Sportul Studențesc) 
2:10,16. 3. Emilia Catani (Vo
ința Tg. Mureș) 2:11,57; K2 — 
1. Marina Bituleanu, Luminița 
Herțea (Dinamo) 1:54,60, 2.
Carmen Simion, Mirela Acatin- 
căi (CSM Iași) 2:00,93, 3. Crls-

tina Becheru, Doinița Radu 
(Dinamo) 2:01,71 ; K 4 — 1. Mi- 
haela Scoică. Elena Irimia, Ge- 
noveva Martnache, Ioianda lo- 
niță (Steaua) 1:40,93, 2. Dina
mo 1:47,12, X U.T.A. 1:53,25 ; 
masculin : C 1 — 1. Gheorghe 
Andriev (Dinamo) 2:05,73, 2.
Romică Haralamble (Farul 
COMPREF) 2:00,17, 3. Roman
Partnoi (Dinamo) 2:12,46 ; K 1 
— 1. Daniel Stoian (Steaua) 
1:52,78, 2. Gheorghe Matei
(Danubiu Tulcea) 1:54,38, 3. Ma
rius Marian (Marina Orșova) 
1:56,16; K2 — 1. Alexandru 
Floriei, Romică Șerban (CSȘ 
Călărași) 1:46,17, 2. Marin Bîz- 
dîgă. Valentin Zenovei (Steaua) 
1:49,31, 3. Dumitru Bercea.
Rlcă Panțuru (CS Brăila) 
1:49.82; C2 — 1. Fănel Miloș, 
Nfeușor VMilesea (Steaua) 
1:33,35, 2. Florin Iacbb. Ame
lias Nîchlta (Danubiu + Delta 
Tulcea) 1:54,36. 3. Cosmin Pașca, 
Constantin R&ceanu (Constr. 
Hunedoara) 1:58,51 ; 1 000 m :

K 1 — L Boris Petro (Dinamo) 
4:08,90, 2. Alexandru Popa
(Steaua) 4:12,14, 3. Nicolae Ia- 
găru (Constr. Timișoara) 4:14,45; 
CI — 1. Vasile Condrat (Di
namo) 4:34,43, 2. Valeria Si
mion (CSM Iași) 4:38,34, 3. Va
leria Gană (Marina Orșova) 
4:41,49; K2 — 1. Florentin
Tătara, George Iacovici (Delta 
Tulcea) 3:43,72, 2. Costsl Jer- 
can. Lucian Marin (Diname) 
3:43,88, 3. Marius Dobrin, Da
niel Costache (Dinamo) 3:46,25 ; 
C 2 — 1. Sferică Miron, Jean 
Serghel (Steaua) 4:05,85, 2. Ivan 
Carpov, Vasile Zahar (Danu
biu 4- Delta Tulcea) 4:07,52, 3. 
Victor Partnoi. Dantes Iacob 
(Danubiu) 4:07,80 ; K 4 — 1. 
TIU Oancea, Gabriel Moldo
veana. ton Neaga, Constantin 
Tiatoncă (Dinamo) 3:22,93, 2.
Steaua 3:27.10. 3. Constr. Ti
mișoara 2:33,40. Clasament ge
neral : 1. Dinamo 108 p, 2.
Steaua W p, 3. Danubiu Tuî- 
eea 46,5 p.

Popas sportiv la Roman

CÎND SE ÎNTÎLNESC DĂRUIREA,
PASIUNEA Șl COMPETENTA

tntîmplarea a făcut ca, 
ultima vreme, drumurile 
porterului să treacă ti prin 
municipiul Roman, orațul ca- ......
re, cindva, trăia In anonimatul ca urmare firească a faptului 
specific locurilor unde „nu se că „activitatea sportivi, fie ea 
intimpla nimic*. Dar, între 
iert ți azi ți. mai ales, miine, 
deosebirile nu slnt numai In ___  ________
timp, ci In fond, in structuri, tochi, președintele C.M.E.F.S, 
pentru ci Romanul, noul Ro
man, păstrlnd din trecui doar 
siminfa hărniciei, iți inalfă cu 
mlndrie cuceririle timpurilor 
de aur.

în 
re

$i aceste realizări, aceste 
împliniri sint vizibile nu nu
mai In industrie, în agricultu
ri, tn evitară, ci ti in sport.

de masă sau de performanță, 
constituie pentru noi toți — 
cum ne spunea Gheorghe An-

Pe patinoarul „23 August**

ATRACTIVE U HOCHEI
Astăzi șl mîlne, cu începere 

de la ora 18, patinoarul „23 
August" din Capitală va găzdui 
derbyul campionatului,, dubla 
Intîlnire dintre Steaua și Sport 
Club Miercurea Cine, tn ca
drul etapei a 5-a a Diviziei 
A, prima grupă valorică. Ce
lelalte partide se vor desfă
șura la Gheorgheni, unde 
C.S.M. Viitorul va primi re
plica gălățenilor de la C.S.M. 
Dunărea și la Miercurea Ciuc, 
Progresul întîlnlnd pe Dinamo. 
După 4 etape duble, clasamen- 

astfel :
8 0 0 

0 
1 
1 
0 
0 7 20-55

tul se prezintă
1. Steaua
2. Sport Club
3. Dinamo
4. Dunărea GI.
5. Viitorul
6. Prog. M. Clac

8
8
8
8
8
8

6
4
2
2
1

2
3
5
0

48-16 16
42-20 12
33-28 9
25-30 5
28-47 4

Pretutindeni, in Țara Moților

PREZENȚE ENTUZIASTE ÎN ARENA DACIADEI
Aștern aceste rînduri por

nind de la un adevăr: copiii, 
tineretul din comuna Albac si 
în general din Tara Moților 
iubesc sportul sl U practică cu 
mult succes. MărturiiI Suita de 
rezultate obținute în competi
ția națională DACI ADA: peste 
20 de titluri de campioni la 
etapele de vară si de iarnă, la 
ultimele ediții, puncte prețioa
se la zestrea județului Alba, 
care l-au îngăduit să ae situe
ze pe primele locuri pe țară. 
Mai mult; pași si către perfor
manță. de vreme ce o serie de 
sportivi au depășit faza ano
nimatului. cazul halterofililor 
Ion But», a fraților Marin și 
Vasile Negrea, a luptătorului 
Nioolae Todea, a voleibalistului 
Victor Chezan. a schioare! A- 
driana Pleșa.

La noi. la Albac s-a făcut 
mult pentru propășirea sportu
lui. Be de o parte, prin inter-

mediul cadrelor didactice, nu 
numai al celor de specialitate, 
care inițiază diverse concursuri 
•l competiții cu elevii, în cali
tate de diriglnți sau, pur și 
simplu, ca oameni care înțeleg 
rostul exercițiului fizic pentru 
sănătatea și vigoarea generați
ilor în plină formare, in pre
gătirea lor pentru muncă si 
viață. Apoi, prin grija Consi
liului popular &1 comunei, a 
părinților și a copiilor si elevi
lor, care au pus umărul la 
concretizarea tuturor acțiunilor 
menite să realizeze o bază ma
terială adecvată practicării 
sportului. Prin acest efort co
lectiv și însuflețit s-a ajuns ca 
în comuna Albac să apară un 
microcomplex sportiv bitumi- 
nizat. alcătuit din terenuri pen
tru „jocuri" (handbal și yoiei) 
Si pentru tenis. Au fost ame
najate, de asemenea, pîrtii de 
schi, pentru probe de fond și

alpine, pentru blatlon și sa
nie, un parcurs aplicativ.

Sigur, se dorește mai mult. 
Copiii, tineretul, părinții lor se 
gîndesc să ridice șl o sală de 
sport de dimensiuni reduse, in 
măsură să asigure continuita
tea în activitate și pe timp ne
favorabil, știut fiind că In zo
na geografică în care ne aflăm 
precipitațiile sînt frecvente mai 
bine de 6 luni din an.

Oricum, despre sportivii din 
Albac. despre elevii care își 
continuă întrecerile sportive 
din marea arenă a Daciadei. 
veți mal auzi. Șl în sportul pen
tru toți, dar si 
mantei. Pentru 
zării Înțeleg să 
ceeași ambiție,
această dragoste pentru sport

în aria perfor- 
că toți fiii așe- 
continue cu a- 
cu același elan

— un mijloc de educare a ma
selor largi, cu Influențe bene
fice si în celelalte sectoare da 
activitate". Deți alegerea avem 
si fie. deci, dificilă, atenția 
ne-am Indreptat-o spre perfor
manți. Intr-un fel sau altul ea 
e materializare superioară a 
„sportului pentru toți*.

Am pornit-o de la... baci, 
re ne-a dus ți spre o primă 
concluzie : selecția mai riguroa
să, așezată pe temeiuri știin
țifice. a întregii populații șco
lare, precum și o mai strinst 
legături cu școala sl familia 
au dus spre creșterea nivelului 
performanțelor la nivelul tu
turor cluburilor și asociațiilor. 
Este, desigur, doar una di» 
cauze, alături de foarte esen
țiala perfecționare a pregătirii, 
ceea ee a permit, spre exem
plu, ea Juniorii romațeani să 
se afle ți printre medaliațU 
„mondialelor*. Cum faptele sint 
mai grăitoare declt vorbele. «4 
le dăm... cuvintul: juniorul 
Mihai Isciuc (Metalul) a obți
nut medalia de bronz ta C.M. 
de popice; II sportivi s-au 
aflat ia startul Campionatelor 
Balcanice sau al Concursurilor 
Prietenia, mai mult de jumă
tate numărîndu-se printre cam
pioni sau medaliați ; au fost

Emanuel FANTANEANU

lancu PLEȘA, coresp. (Continuare in pag. 2-3)



CHEIA SUCCESULUI 5
NOI CAMPIONI

Dedicăm rîndurile ce urmează unei probleme de bază a spor
tului de performanță, EFICACITATEA, de care depinde suc
cesul în orice competiție. Eficacitatea, în dubla ei ipostază, ți- 

... nînd de cele două faze ale jocului sportiv, indiferent în care 
:fâpiură, atacul apărarea și pe care, de cîțiva ani buni, ne-am 
propus să o stimulăm, atlt prin ceea ce scriem, cit și prin 
„Trofeul Sportul", acordat anual într-o serie de discipline 

: sportive. . -

^BASCHET : JUNIORII — PRINTRE FRUNTAȘI
div^ziona-e 

de baschet, după primele 
etape s-au detașat, în disputa 
pentru cucerirea „Trofeului 
Sportul" pentru eficacitate, An- 
toaneta Barbu (Metalul C.S.S. 
Rîmnicu Vîlcea) - 131 p și Mag- 
datena Pali (Voința Brașov) — 
123 p, brașoveanca avînd însă un 
meci mal puțin disputat. Ia bă
ieți fiind lider Virgil Băiceanu 
(Farul Constanța) — 177 p, ur
mat de un alt consacrat, Andrei 
Popovici (Rapid București) — 
149 p. Slnt nume întîlnite de re
gulă în topul coșgeterilor cam
pionatelor naționale, Pali (de 6 
ori), Barbu (o dată) șl Băiceanu 
(de 3 ori) reușind performanta 
de a cuceri Trofeul. Spre deosebire, însă, de edițiile prece
dente ale întrecerii, acum apar 
printre fruntași și juniori. Er- 
zsebet Ambrus (componentă a re
prezentativei tării, vicecampioa- 
nă europeană la cadete), de la

Comerțul C.S.Ș. Sf. Giieovghe, 
a înscris 96 de puncte și ocupă 
locul 8, iar Gheorghe Mureșan, 
de la Universitatea C.S.Ș. viito
rul Cluj-Napoca, se află pe lo
cul 3, cu 137 p. O mențiune in 
plus: ambii se află și printre 
cei evidențiați, de regulă, drept 
cei mai buni recuperatori ai e- 
Chipelor din care fac parte.

Să amintim ierarhia următorilor clasați — fete: 3. Melania Ma
rina (Rapid) 115 p, 4. Roxana 
Ștefan (Voința București) 100 p, 
5—6. Mălina Marinache (Olim
pia) și Iudit Madaras (Comerțul 
Sf. Gheorghe) 97 p, 7—8. Gabri
ela Balogh (Metalul Sălonta) și 
Erzsebet Ambrus 96 p; băieți: 4. 
I. Carpen (Academia Militară 
Mecanică Fină) 133 p, 5. D. Ni- 
culescu (Dinamo București) 129 
p, «. Gh. Mădîrjac (I.C.E.D.) 123 
p, 7. S. Ardelean (Steaua) 114 p. 
8. V. pogonaru (I.C.E.D.) 113 p. 
(D. STAN CULES CU).

gol. iar Hălăucă I goluri și nu
mai 2 pase de gol. Sistemul este 
,1a prima vedere nedrept, de 
vreme ce cu 9 goluri te poți 
clasa în urma celui cu 7 goluri. 
Doar la prima vedere însă, sis
temul îneurajînd jocul colectiv, 
în care combinațiile asigură o 
eficacitate infinit mal bună de- 
cît acțiunile individuale. Așadar, 
un gol-pasă de gol! Pe următoa
rele patru locuri în clasamentul 
eficacității: Csaba Gali (Viito
rul Gheorgheni) 11 p, Karnly 
Antal (Sport Club) 9 p. și Ma
rian Pisăru (Dinamo) 9 p.

Cel mai mare scor (13—3) s-a 
înregistrat în partidele Steaua — 
Viitorul, Viitorul — Progresul șl 
Sport Club — Progresul: eel

mai mic (1—1) Dinamo — Du
nărea. „Una caldă , una rece" 
pot fi numite rezultatele din 
partidele Dunărea — Sport Club. 
Sport Club — Dinamo (5—2 și 
2—5), Dunărea ~ Progresul 
(9—2 și 1—3)!

Reprize „albe" au existat în 
partidele Steaua — Dinamo (I si 
HI), Dunărea — sport C)ub(I), 
viitorul — Sport Club (II), Du
nărea — Progresul (III).

In sfîrșit, o singură victorie la 
zero (Steaua — Viitorul 6—0) și 
o diferență minimă (Steaua — 
Progresul 4—3). Să reținem și 
pe cei mai eficienți portari: 
Gheorghe Huțan — Dinamo și 
Valerian Netedu — Steaua. (M. 
CO STEA).

POLO: CA DE OBICEI, HAGIUm
Dominarea dinamoviștilor ir\ 

sportul nostru cu mingea 
pe apă se reflectă inclusiv pe planul eficacității, me
dia campionilor fiind de 14 go
luri marcate de meci. Steaua 
se prezintă cu o medie de 11 
puncte, în imediata apropiere a- 
flîndu-se orădenii de la Cri șui. 
La... polul opus — Vagonul, eu 
o cifră de 7. în privința apără
rilor. procentajele cele mai bu
ne le dețin Steaua, Dinamo șl 
Rapid. Realizatorul numărul 1

rămîne Vlad Hagiu, ceea ce nu 
mai miră pe nimeni, „șeptarul" 
de Ia Dinamo avînd renume ):e 
plan internațional (și la ultima 
ediție a C.E. s-a numărat, intre 
redutabilii golgeteri). El e, pină 
la această oră, autorul a S6 de 
puncte, cu 21 mai multe decît 
bihoreanul Costrăș. Alt interna
țional de la Crișul, Gordan, a 
Înscris de 30 de ori. doi stelisti. 
Geambașu șl L. Bala.iov Invin- 
gînd portarii în cîte 27 de rîn- 
duri (ș.a.m.d.) (G.R.)

RUGBY: UN LIDER INEDIT

HANDBAL (£): APĂRAREA, DAU MAI ALES ATACUL
Majoritatea tehnicienilor care 

formează Colegiul central al an
trenorilor a omis opinia eă prima 
jumătate a celei de a XXXIl-s 
ediții a Campionatului Divizie! 
A de handbal feminin a marcat 
o creștere calitativă. Că așa 
ttaiu lucrurile o demonstrează — 
ea o consecință firească — e- 
ficacitafcea crescută a celor două 
componente ale jocului: apăra
rea, dar mai ales atacul. Fieca
re dintre cele 12 formații care 
compun eșalonul valoric nr. 1 
al handbalului nostru feminin a 
Înscris, în cele 11 meciuri <Us- 
Sutate, mal multe goluri decft 

i tot atîtea jocuri ale ediției 
trecute. în prim-plan se situea
ză Chimistul Bm. Viicea, ea 362 
de goluri marcate, principalele 
realizatoare fiind Lăcrămioara 
Lazăr (76), Mariana Th că (73) 
și Edit Matei (66). Toate cele 
trei sportive sînt componente 
ale echipei naționale a Români
ei, au fost nominalizate în „șap-

tele“ de bază. în alt plan, acela 
al handbalistelor din echipele a- 
flate pe primele patru locuri ale 
clasamentului alcătuit la jumă
tatea campionatului, golgetere 
sînt Emilia Luca (Știința Bacău) 
și Ana Bălănean (Textila Zalău) 
cu cîte 161 goluri, urmate de o 
handbalistă din cvartetul ,,euro
penelor", Beatrice Duca (TEROM) 
cu »1 de goluri. Se impune in
să să facem observația eă, in 
general, se Înscriu relativ puți
ne goluri de pe extreme. La 
acest capitol antrenorii echipe
lor, mai ales al celor care Re
prezintă handbalul feminin ro
mânesc în cupele continentale, 
mal au de lucru.

După jucătoarele menționate: 
Elena Huțupan (Relonul) 77. Lă
crămioara Lazăr (Chimistul) șl 
Estera Matefl (Mureșul) cu cîte 
76, Sorina Lefter (Mecanică Fi
nă) șl Mariana Tircă (Chimistul) 
cu cîte 73. Edit Matei (Chimistul) 
«6 etc. (Ion GAVRILESCU).

HOCHEI: CONTEAZĂ Șl PASA Df SOL
în cele 24 de meciuri 

disputate in primele 4 etape ale 
Diviziei A/l s-au marcat 195 de 
goluri, ceea ce înseamnă o me
die (bună) de 8 goluri pe meci. 
Cei mai eficienți atacanțl sînt 
pînă acum Paul Burada și Ale
xandru Bălăucă, ambii din for-

Mația Steaua, care au acumulat 
12 puncte, într-un clasament sui- 
generis adoptat de hocheiul in
ternațional, în care se acordă 
cîte un punct pentru tlecare 
marcator și pentru fiecare pasă 
din care s-a înscris. Astfel, Bu
rada a dat 7 goluri și 5 pase de

Dînd, cu consecvență, lntîleia- 
te celei mai spectaculoase în
cununări a efortului pe terenul 
cu „hașuri", reținem numărul 
de 206 eseuri înscrise în partide
le — 47 — de pînă acum din 
gfupa valorică de frunte. Și 
pentru că asemenea realizări în
seamnă, de regulă, o operă co
lectivă, vom consemna că Iau* 
reata ultimei (ultimelor) ediții, 
echipa Steaua, conduce în a- 
ceastă ierarhie, aidoma celei a 
campionatului în curs. după 
restanțele de miercuri, elevii 
iul Th. Rădulescu și Ad. Mate- 
escu „culcînd" de 49 de ori ba
lonul în buturile adverse. în 
continuare, Minaur 34, Farul 14, 
Rulmentul 16, Dinamo, Universi
tatea Eltim, Știința Petroșani 
(surprinzător, dacă aruncăm o 

privire asupra poziției codașe 
din clasament) cîte 14. C.S.M. Si
biu 11, C.SiM. I.M.U. Suceava. 
Grivița Roșie 8, Contaetoare și 
Rapid Metrou 7. Dar — nu-i 
așa?! — finalizarea rămîne. to
tuși, individuală, deci se cade eă 
amintim și situația din întrece
rea pentru „Trofeul Sportul", 
mențlonînd apariția unul lider 
inedit, proaspătul Internațional 
Bogdan Șerban, cu opt eseuri la 
activ, urmat de colegul Iul de 
la Steaua, Hodorcă, de doi băi- 
mărenl, Sava și Bucșa, de un 
dinamovist, Franciuc, toți cu 
cîte cinci reușite la activ. Alți 
zece jucători au înscris cîte 
patru eseuri.

Dintre transformer!, ce! mal 
eficace este, la fel de puțin aș
teptat, Stanciu, de la Rapid- 
Metrou, cu 93 de puncte (Intere
sant că giuleștenil au. cu totul, 
121 p marcate). Grivițeanul T. 
Radu — 80 și stelistul D. Ale
xandru — 77 sînt principalii ur
măritori. (G, RAEȚCHI).

POPAS
(Urmare din pag. 1)

cucerite 12 titluri de campioni 
naționali, iar ca urmare a «- 
cestor succese (mai sînt fi alte
le) 12 sportivi au obținut titlul 
de maestru al sportului, 5 sînt 
candidați olimpici, 22 au reali
zat categoria I de clasificare, 
iar 136 pe a doua, tnregis- 
trind toate acestea, reporterul 
nu poate trece, insă, cu vede
rea ni-ci faptul că printre echi
pele fruntașe ate Romanului se 
află și divizionara A de popi
ce Metalul, și formația de ju
niori a Clubului Sportiv, Școlar 
— finalistă a „naționalelor" de 
handbal, precum și oiniștii de

DERBYUL MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din paa. 1)

scorul ajungînd 23—23. Finalul 
de meci aparține campionilor, 
care nu cedează, cu toate efor
turile depuse de elevii antre
norului Ghiță Licu; portarul 
stelist Adrian Simion „scoate" 
mingi foarte grele (de altfel, 
el a cîștigat „duelul" la distan
ță cu Buligan și Cocuz) și vic
toria meritată și muncită a 
handbaliștilor de la Steaua 
capătă contururi precise. De 
notat că Simion, Dumitru, Mi- 
rică și Berbece, pe de o parte. 
Chiriac, pe de alta, nu au ie
șit de pe teren timp de 60 de 
minute, perioadă în care Steaua 
a fost penalizată eu cinci eli

minări de cîte două minute, 
iar Dinamo cu trei.

Așadar, o reușită repetiție 
generală a ambelor formații 
înaintea startului în competiți
ile continentale de duminică, 
Steaua în C.C.E. și Dinamo în 
„Cupa I.H.F.", alături de Mi- 
neur în Cupa Cupelor.

Echipele au folosit formațiile. 
STEAUA: Simion — Mîrică 3, 
Dumitru 8, Ghimeș 4, Săftescu, 
Niculae 3, Berbece 7, Popescu 
2, Ionescu și Cicu (nu au jucat 
Tudor și Stot) ; DINAMO : 
Buligan, Cocuz — Chiriac 4, 
Licu 10, Ștefan 1, Mocanu 2, 
Dogărescu, Zaharia 3, Jianu 4. 
Antonescu și Roșea 1 (nu a 
jucat Prisăcaru).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 27 OCTOMBRIE 

1989

Categoria 2 : 7 variante 25% 
a 10.333 lei ; categoria 3 : 19,00 
Variante a 3.807 lei ; categoria 
4 : 44,75 variante a 1.616 lei ; 
categoria 5 : 115,75 variante a 
625 lei ; categoria 6 : 276,25
variante a 262 leiț categoria 
X : 1.688,75 variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 
139.550 lei.
• Tragerea obișnuită LOTO 

de astăzi, vineri, 3 noiembrie, 
va avea loc, ca deobicei. în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15,50. Operațiunile de tra
gere vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 14.35, ur- 
mînd ea numerele extrase să 
fie retransmise, pe același pro
gram. i« ora 33,15, șl mline, sfrn- 
bătă. ia ora 8,55. o dată cu omo
logarea eîștigurlior la concursul 
intermediar PRONOSPORT de 
miercuri. I noiembrie. Duoă e-

fectuarea tragerii, va ruta uri 
film artistic. Intrarea este liberă.

Au mai rămas DOAR DOUA 
ZILE la dispoziția participanți- 
lor în vederea procurării bilete
lor la prima acțiune cu caracter 
deosebit din această lună (TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PIIO- 
NOEXPRES), programată pentru 
duminică, 5 noiembrie, dar și 
pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT din a- ceeași zi.

!• REZULTATELE CONCURSU
LUI INTERMEDIAR PRONO
SPORT DIN 1 NOIEMBRIE 1989.
1. P.S.V. Eindhoven — Steaua :;
2. Dinamo București — Panathi- 
naikos 1; 3. F.C. Malines — 
Malmo F.F. 1; 4. Sredeț Sofia — 
Sparta Praga 1; 5. Real Madrid 
— A.C. Milan 1 ; 5. F.C. Barce
lona — R.S.C. Anderlechi j; 7. 
Sampdoria — Borussia Dortmund 
1; 8, Grasshoppers — ToTjJbdo 
Moscova 1; ». Rapid Viena
F.C. Bruges lj M. Sochaux — 
Fiorentina X; 11. Spartak Mos
cova — F.C. Kbln X; 13. Juven
tus — Paris St. Germain 1; 13. 
Napoli — Wertingen I. Fond 
total de dștlguri: 1,411.735 iei.

■ ■

I

Să facem cundștință cu
noii campioni mondiali ai
juniorilor mari, cei în vîrs- 
tă pînă la 20 de ani. De fapt, 
De campioană am și cunos
cut-o, la noi în țară, Ketevan 
Kachiani fiind laureata Tur
neului internațional de se
nioare al României, desfășu
rat în primăvară la Tușnad. 
Acum, la Campionatele Mon
diale de la Tunja (Columbia), 
talentata șahistă sovietică s-a 
distanțat cu o performanță 
excelentă — 11,5 puncte din 
13 posibile (88,46 la sută) ! 
Mai puțin cunoscut ne este 
campionul probei masculine, 
Vasil Spasov. Beneficiar al 
unui finiș impresionant, șa- 
histul bulgar l-a egalat „in 
extremis", prin victorie di
rectă, pe polonezul Jacek 
Gdanski, lider autoritar 
primele runde, obținînd 
Iul cu 8,5 p. ~ ’
trei redutabili juniori sovie
tici — M. Ulîbin, A. Dreiev 
și A. șirov — rămîn în ur
mă, la 0,5 și, respectiv, 1 p. 
N-au fost prezenți în între
cere, însă, alți cîțiva cons a- 
erați ai șahului mondial ju
venil, ca J. Lautier, J. Fi- 
ket, M. Adams.

Noul campion mondial con
duce piesele albe în această 
partidă cu reprezentantul In-
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SPORTIV LA RON
ta Laminorul, fotbaliștii de la 
Metalul și Voința, călăreții de 
la „Dragoș Vodă" ș.a. Spațiul 
nu ne îngăduie să cităm și ce
lelalte frumoase realizări, fie
care dintre ele contribuind cu 
încă o „piatră" la temelia per
formanței sportive romașcane. 
Se cuvine, însă, a-i numi pe cei 
care, prin strădanii, seriozitate 
și dăruire au făcut și fac să se 
vorbească tot mai insistent de 
sportivii Romanului : Lăcră
mioara Andrei (C.S.S. — C.S. 
Atletic), Mihai Iseiuc (Meta
lul). Liviu Ianoș. Silviu Pa
na: t. Nicoîeta Grădinaru. Lu
cian Huțanu, Felicia Moisii, 
Liviu Balcoș (C.S.Ș.), Lumînța 
Romanuc. Gelu Chiriac. Cristina

Fătu 
(Metali 
goș Vo 
former 
se put 
compel 
tehnici: 
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La lard 
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TIU A CÎȘTIGAT „PREMIUL BfCOlî[l“
Conform tradiției. îri fiecare 

an, de Ziua Recoltei, se desfă
șoară pe hipodromul din Plo
iești ultimul premiu clasic de 
fond, „Premiul Recoltei". în a- 
cest an el s-a bucurat de o par
ticipare dintre cele mai selecte 
în frunte cu Recrut, Vadu, De- 
dițel, Orac, Ager, Sebeșel, Tiiy. 
Cursa a avut o trenă foarte ra
pidă, impusă de Ager, care s-a 
instalat imediat la conducere, 
urmat îndeaproape de Orac Re
crut, Tiiy și Vadu. Ei au par
curs primii 1300 m în această 
ordine, apoi Tiiy a atacat, 5n* 
stalindu-se în frunte, poziție pe 
care nu a mai cedat-o pînă la 
sosire. Tiiy a fost urmat de De- 
dițel, care a atacat, pe ultima 
sută de metri, în forță, dar în 
cele din urmă s-a înclinat în 
fața superiorității învingătorului, 
în acest sfîrșit de stagiune TJly 
dovedește o formă de zile mari, 
care-i face cinste antrenorului 
C. Dumitrescu.

Cu o duminicâ înainte s-a 
desfășurat „Premiul de Toam
nă", în care a învins Orica. 
Prin valoarea arătată și recor
dul realizat, „eleva" antrenoru
lui G. Tănase se instalează în 
fruntea ierarhiei generației sale 
și devine una din principalele 
concurente ale Derbyului 1990.

Trecînd în revistă cele doua 
reuniuni, nu putem omite lupta 
Btrînsă din fruntea clasamentu
lui la antrenori și driver! ama
tori. Astfel, multiplul nostru 
campion, G. Tănase, obținînd 
trei victorii, cu Orica, Dai a și 
Burgos, reușise să se instaleze 
pe primul loc, dar reacția lui 
N. Simion a fost promptă. el 
realizînd două victorii, cu Ga- 
lu, a cărui performanță îl adu
ce în rîndul valorilor trăpașilor 
din România, și cu Osman pe 
care B. Manea l-a adus la cîș- 
tig într-un final de mare spec
tacol, la fotografie, cu Rimeț. 
Prin această victorie Manea re
ușește să-și reocupe locul de li
der al amatorilor, cu șanse mari

de a deveni camoion. Cealaltă 
cursă a amatorilor a revenit lui 
G. Buznea, cu Burgcs, care nu 
mai trecuse primul linia de* so
sire de mai bine de doi ani. 
Un alt anș ânor candidat la șe
fie, N. Nicolae, a învins și el în 
două alergări, cu Orac. realiza
torul unui timp de valoare 
(1:21,9/km), și cu Hughcnot, 
care în mina antrenorului ce l-a 
consacrat și-a reeditat recordul 
carierei (l:25,l/km).

Unul din specialiștii cailor de 
2 ani, M. Dumitru, a mai reali
zat trei victorii, cu Diagrama — 
în mare progres de valoare, 
Vana — la un nou record al ca
rierei și Craidon — condus cu 
multă dibăcie de tînărul M. Ma
rin, o speranță a tinerei gene
rații. Mai sînt de consemnat 
victoriile obținute de Suveran, 
Atracția și Cucova, toți realiza
tori ai unor noi >recorduri de 
valoare.
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tăți. a 
sportul 
ean — 
Comite 
Si 
cii.
de nw.

O 
DE 
VA- 
cur: 
per

tehi 
Și 1 
peri 
bri(

îr 
foni 
diul 
Sin: 
tele 
teri

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT
A HOTELULUI „BUCUREȘTI"

COMPLEXUL HOTELIER „BUCUREȘTI", din Calea 
Victoriei 63—81. vă oferă. în cadrul bazei eale de agre
ment, condiții pentru destindere :
• piscină acoperită :

— cursuri de inițiere in înot pentru copii și adulți
• saună finlandeză
• cabinete de masaj, presopunctură, ultraviolete și infra- 
roșii
• sală de gimnastică :

— cursuri de gimnastică aerobică
• cabinete de coafură, manichiură-, pedichiură, cosmetică, 
frizerie,

Se pot închiria : costume de baie, echipament pentru 
sala de gimnastică, prosoape, căști, papuci de baie

Servicii asigurate de personal cu înaltă calificare.
Program : luni, întne orele 12.30—20 : marți, miercuri, joi, 

vineri fi sîmbătă între orele 8—20 ; duminică între orele 
8-14.

Serviciile oferite pot * asigurate M ue bază de abona
mente lunare.

Informații auplimentare Je telefon 15.45.80 aau 18.58.50/2948.
.1
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ECHIPELE NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
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După manșa de la Eindhoven

SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE RISIPITE IN 4 MINUTE...
Cu totul altă echipă ne-a a- 

părut, miercuri seara, cam
pioana Olandei, P.S.V. Eind
hoven. Susținută tot timpul de 
„tribunele" pline, echipa lui 
Guus Hiddink a jucat cu o 
dîrzenie rar întîlnită, amintind 
prin prestația ei de valoroasele 
predecesoare Feyenoord Rotter
dam și Ajax Amsterdam. în
deosebi cu fotbalul total etalat 
de Ajax, în deceniul trecut, a 
semănat jocul lui Eindhoven o 
bună parte din cele 90 de mi
nute. Dornică de revanșă, ca
pabilă ds efort prelungit, for
mația gazdă a putut să atace 
și să se apere cu superioritate 
numerică, pe un front foarte 
larg.

Asta, în linii mari spus, în- 
trucît, disecînd puțin jocul e- 
chipei P.S.V. Eindhoven, vom 
ajunge la punctele ei forte : 
elasticitate, tehnicitate, orien
tare tactică, tempo susținut, 
elementele caracteristice orică
rei echipe de „top", cum este 
campioana unui fotbal foarte 
bine cotat și în momentul de 
față. Pe fondul acestor incon
testabile calități, ieșirile repe
tate din dispozitiv ale lui Cho- 
vaneo (un libero prezent în 
cele trei mari zone ale tere
nului) și Lerby (mijlocașul- 
dispecer, capabil, la 30 de ani, 
-de un mare travaliu), ca și a- 
parițiile pe zonele laterale ale 
mijlocașilor-aripă Ellerman și 
Van Aerle au constituit facto
rii de surpriză și de eficiență 
ale unui joc de ridicată fac
tură.

în condițiile unui asemenea 
valoros partener, misiunea 
formației campioane a Româ
niei nu putea fi ușoară. Și, 
astfel stînd lucrurile, meritele 
Stelei în furnizarea, împreună 
cu puternica Eindhoven, unei 
prime reprize destul de echi
librate și densă în faze-pericol 
la ambele porți sînt de netă
găduit.

Scăpînd fără gol la forcingul 
declanșat din startul partidei 
de echipa olandeză, Steaua a 
„răspuns" prompt și energic, 
îndeosebi prin Hagi și Lăcătuș, 
doi fotbaliști, cum li știm, în 
stare să facă abstracție de 
miza partidei, oricît de mare

ar fi ea, de ambianța vulcani
că a tribunelor situate în a- 
propierea cimpului de joc. Și 
nu întîmplător Hagi a fost a- 
cela care, atunci, in cel de-al 
13-lea minut al partidei, l-a 
„întins" serios pe Van Breu- 
kelen (obligîndu-1 să respingă, 
în corner, de lingă stîlpul 
sting) ; nu întîmplător, la des
chiderea scorului, amîndoi au 
prins pe contrepied (printr-o 
pasă lungă. înaltă, precisă a 
lui Hagi, urmată de o execu
ție ireproșabilă a lui Lăcătuș) 
întreaga apărare a lui P.S.V. 
Eindhoven. inclusiv pe Van 
Breukelen.

Cît de mult au „acuzat" fot
baliștii lui Guus Hiddink (chiar 
și după golul egalizator al lui 
Ellerman) prestația Stelei, la 
un nivel tehnico-tactic mai a- 
proape de adevăratul ei poten
țial, ne-o spun și... cele două 
cartonașe galbene primite de 
Lerby (în min. 10) și Van Aerle 
(min. 31), doi dintre cei 12 
componenți ai unei echipe dis
puse să facă exces de zel, pe 
întreaga durată a partidei, în 
scopul de a obține o calificare 
eu larg ecou în fotbalul Eu
ropei. Urmau, așa se credea, 
pentru toți (gazde, oaspeți, su
porteri, ziariști) încă 45 de 
minute de emoții și de spe
ranțe. îndreptățite, vom spu
ne, aceste speranțe și în ta
băra noastră, cunoscut fiind 
faptul că, deseori, pauza con
stituie prilej de odihnă și de 
reconsiderări tactice. în func
ție de cele petrecute în prima 
jumătate a meciului.

Cine putea să prevadă, în 
ceea ce o privește pe Steaua, 
că tot ce clădise cu trudă, pe 
parcursul a trei reprize (inclu- 
zîndu-Ie și pe acelea ale 
manșei I), se va prăbuși, ase
menea unui castel de nisip, în 
numai patru minute după 
ieșirea de la cabine?! Nimeni, 
absolut nimeni, nici chiar cei 
mai optimiști suporteri ai lo
calnicilor. într-atît de mari au 
fost erorile care au generat 
„desprinderea** lui Eindhoven 
pe tabela de scor, prin golurile 
făcute realmente cadou acestui 
Romario, cel care, la o abili
tate proprie fotbaliștilor brazi-

lieni, a adăugat in ultima vre
me combativitatea specifică ju
cătorilor anglo-saxoni. De fier 
să fi fost, tot te-ai fi îndoit 
sub apăsarea tribunelor explo
zive, retrezite la viață. în za
dar, gîndeam noi privind spre 
„banca de suferință", apelurile 
la prudență (în situația de a- 
părare), făcute, la pauză, de 
Iordănescu și Dumitriu. La pri
mul gol al Tui Romario, Lerby 
zburdase și apoi centrase de 
pe o mare zonă liberă (pe 
flancul drept al sistemului de
fensiv) ; la cel de al doilea 
brazilianul fusese mai rapid, cu 
o fracțiune de secundă, și mai 
insistent decît Bumbescu. Timp 
pentru ieșirea fotbaliștilor noș
tri dintr-o evidentă stare de 
degringoladă (de la care 
nici Hagi nu s-a putut 
sustrage) rămăsese suficient. 
Aproape o întreagă repriză l 
Prea mare a fost însă, la sco
rul de 3—1, dorința formației 
olandeze să „lovească" în con
tinuare într-o parteneră debu- 
solată complet. La fel de mare 
ca și eroarea de arbitraj la 
cel de-al patrulea gol, „ple
cat" dintr-o flagrantă poziție 
de ofsaid. Totul părea să concu- 
re Ia un eșec de proporții de 
nimeni scontat cu doar o re
priză înainte.

Arareori i-am văzut — spre 
meritul lor — pe fotbaliștii 
Stelei, într-un anumit punct 
în spațiul periplului european, 
intr-atît de triști. Dar și atît 
de convinși, la coborîrea din 
avionul care îi aducea acasă, 
să-și reia cursa, Ia primul pri
lej. spre înalta performantă. 
Prin prestații pe măsura k>r, 
tn genul aceleia avută, de e- 
xemplu, în prima manșă a 
disputei cu puternica P.S.V. 
Eindhoven.

Gheorghe NICOLAESCU

DINAMO - UNA
(Ur/nare din vaa. I)

DIN PERFORMERE

ÎNCĂ 0 ZI DE FOTBAL A TRECUT, 

DAR VIN ALTELE!

ACCENTE

Ca întotdeauna, și nu numai la 
noi, ci pe întregul continent, 
s-a așteptat cu interes „miercu
rea cupelor euroipene". Ne-am 
legat mari speranțe de pre
zența tot mai lungă a repre
zentantelor noastre în aceste 
competiții care, în anii din 
urmă, ne-au adus atîtea satis
facții. Dar în turul I au pă
răsit scena Victoria și Flacăra 
Moreni. Miercuri am avut „una 
caldă", „alta rece". Am fost, 
mai întîi, pe Dinamo și 
echipa „alb-roșilor" ne-a de
lectat cu prestația ei 
de mare spectacol și 
eficiență. Unii au zis 
că a fost Panathinai- 
kos prea slabă. A-
devărul e că Dinamo a 
jucat excelent, făcîndu-1 pe 
un jucător cu experien
ța lui Samaras, de pildă, 
să aplaude spontan. Dinamo 
a „urcat** din nou în... primă
vara europeană. Seara, ne-am 
așezat în fața micilor ecrane 
și o repriză întreagă Steaua 
ne făcea să credem că Roma- 
rio și Ellerman nu vor fi în 
stare s-o oprească din drumul 
spre fazele în care ne-a obiș
nuit să fie. Dar n-a mai fost. 
In partea a doua a jocului, 
Steaua a fost — să recunoaș
tem sportiv — întrecută la toa
te capitolele. Și o mare undă 
de regret s-a strecurat în su
fletele noastre. Să privim însă 
totul cu bărbăție și realism și 
s-o luăm de la capăt, pentru 
cS, iată, numele, și palmaresul, 
fie ele cit de strălucitoare, nu 
sînt suficiente. Și să nu ne 
consolăm cu faptul că ți Real 
Madrid, și Barcelona (chiar 
deținătoarea trofeului) și Va
lencia au părăsit scena atît de

repede, o dată cu 17 Nenlori, 
Hibernians sau Rovaniemi.

Miercuri a mai căzut o filă 
din „calendarul fotbalistic". 
Dar au rămas altele. Pentru 
fotbalul nostru, duminică va 
mai fi o etapă de campionat, 
după care toate gîndurile se 
vor îndrepta spre marele meci 
de la 15 noiembrie, ROMÂ
NIA — DANEMARCA, joo deci
siv, cum se știe, pentru cali
ficarea echipei naționale la 
turneul final al Campionatului 
Mondial din Italia. Ar fi per

formanța supremă a 
fotbalului nostru, pe 
care o căutăm de 
20 de ani si pen
tru ea TREBUIE

FĂCUT TOTUL. Dinamo va 
juca abia la primăvară 
în Cupa Cupelor. Steaua nu 
va mai juca. E momentul ca 
ambele formații să-și unească 
forțele și să rezulte un „11“ 
redutabil pentru revanșa cu 
Ivan Nielsen, Heintze sau 
Povlsen, pe care sorții — ca 
un făcut!—ni i-au adus in față 
atît de des, în ultima vreme, 
indiferent că veneau de la 
Copenhaga sau... Eindhoven. La 
15 noiembrie și jucătorii de 
la Dinamo, și cei de la Steaua, 
și Gică Popescu, de la Cra
iova au posibilitatea unei re
vanșe în fața fotbaliștilor da
nezi. AU DATORIA S-O FA
CĂ, pentru că le stă în pu
teri. Au dovedit-o de atîtea 
ori. Să nu uite că un meci a 
trecut și că altul vine. Să nu 
uite de datoria pe care o 
incumbă tricoul național, tri
colorul țării, pe care îl. dorim 
arborat la anul pe marile sta
dioane ale Italiei.

Constantin ALEXE

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA A Xl-a A DIVIZIEI A
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știe sâ se adapteze sub aspect 
tactic oricărei situații care se 
ivește, are un moral puternic, 
reușind să depășească momen
tele mai dificile care apar pe 
durata unei partide.

Sigur că toate aceste atuuri 
n-au venit peste noapte și nici 
de la sine. Ele constituie rodul 
unei instruiri temeinice și în
delungate. Antrenorul . Mircea 
Luccscu (ajutat de Florin Che- 
ran, sprijinit substanțial de 
conducerea clubului, a secției 
de fotbal, de toți cei din jur) 
are meritul deosebit (ca_ un 
constructor care pune cărămi
dă peste cărămidă pentru înăl
țarea unui edificiu trainic) de 
a fi reconstruit, cu competen- 
ța-i recunoscută, cu răbdare și 
migală, echipa dinamovistă, de 
a fi dat deplină încredere u- 
nor jucători tineri,. de a le fi 
șlefuit în timp calitățile, reu
șind să ajungă astfel, după, ani 
și ani de muncă și căutări, la 
ansamblul omogen și valoros 
pe care îl admirăm astăzi vă- 
zîndu-1 cum joacă, un ansam
blu care se dovedește matur 
și competitiv în arena inter
națională.

Firește, însă, că atingerea a- 
cestui prag nu trebuie să ducă 
nicidecioa — și credem, cu- 
noseîndu-i bine pe dinamoviști, 
că nici nu va duce — la au- 
tomulțumire. Fiindcă mai sînt 
încă destule lucruri de îndrep
tat sau perfecționat în jocul e- 
chipei pentru ca ea să poată 
face față cu deplin succes, unor 
examene internaționale si mai 
pretențioase decît a fost cel de 
acum, cu Panathinaikos în 
sferturile de finală ale Cupei 
Cupelor-, care sînt programate 
în primăvara anului viitor, 
sorții i-ar putea aduce repre
zentantei fotbalului românesc 
ca adversară o echipă .mai pu.- 
ternicâ, cum ar fi Sampdoria 
sau Anderlecht. ca să dăm 
doar două exemple. Iar ca să 
meargă mai departe în compe
tiție — așa cum cu justificare 
Iți propune —, îndreptățind în
crederea si așteptările tuturor

iubitorilor de fotbal din țară, 
Dinamo va trebui să joace cel 
puțin la fel de bine, dacă nu 
și mai bine decît a făcut-o în 
dubla confruntare cu echipa a- 
teniană.

Pînă ațunci, însă, chiar foar
te aproape în timp este meciul 
oficial dintre echipele repre
zentative ale României și Da
nemarcei, decisiv pentru cali
ficarea la Campionatul Mondial 
de anul viitor, din Italia. A- 
ceiași iubitori ai fotbalului 
așteaptă acum ca internațio
nalii de la Dinamo să confir
me și sub culorile țării forma 
lor foarte bună dovedită in 
meciurile echipei de club, con
tribuind astfel cu toată dărui
rea, cu întreaga lor putere de 
luptă, cu talentul de care nu 
duc lipsă, la succesul echipei 
noastre naționale. Convinși că 
ei vor ști să-și facă datoria, 
le dorim — atît lor, cît și ce
lorlalți „tricolori" — mult 
succes I

JIUL — PETROLUL PLO
IEȘTI : I. Igna (Timișoara) ; 
M. Axente (Arad) și M. Nicolau 
(Bacău)

S. C. BACĂU — STEAUA : 
Ș. Necșulescu (Scornicești); V. 
Curt (Constanța) și T. Demian 
(Zalău)

VICTORIA — F. C. INTER : 
M. Salomir (Cluj-Napoca); Cr. 
Teodorescu (Buzău) și M. Ilieș 
(Odorhei)

CORVINUL — „POLI" TIMI
ȘOARA: R. Petrescu: M. Ivăn-

cescu (ambii din Brașov) și I. 
Nieulițov (Focșani)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO: O. Ștreng (Ora
dea); V. Ciocan (Bistrița) și I. 
Danciu (Petroșani)

F.C.M. BRAȘOV — F. C. AR
GEȘ; D. Ologeanu (Arad); G. 
Ionescu (București) și P. A- 
brudan (Cluj-Napoca)

F. C. OLT — F. C. FARUL : 
C. Gheorghe (Suceava) ; J.

Grama (București) și B. Ca- 
țaroș (Călărași)

F.C. BIHOR — FLACĂRA 
MORENI: Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) ; Ad. Moroianu (Plo
iești) și I. Vereș (Sf. Gheor
ghe)

SPORTUL STUDENȚESC — 
„U“ CLUJ-NAPOCA: Gr. Ma- 
eavei (Deva); Gh. Dumitrașcu 
(Constanța) și A. Renghel 
(Vaslui)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• O NOUA ETAPĂ IN „CU

PA ROMÂNIEI". Săptămîna 
viitoare, miercuri, 8 noiembrie, 
este programată o nouă etapă 
în populara competiție „Cupa 
României", care se desfășoară 
sub egida Daciadei. Iată cele 
14 intîlniri care se dispută pe 
terenul primelor 
Voința Roman — 
Iași, Unirea Negrești — Oțelul 
Galați, C.S.M. Borzcști — 
F.C.M. Progresul Brăila, Uni
rea Urziceni — Gloria Buzău, 
Danubiana București — Rapid 
București, Calculatorul Bucu-

formații :
Politehnica

rești — Ș. N. Oltenița, Meta
lul Plopeni — I.C.I.M. Brașov, 
Spicul Cotcana — Pandurii Tg. 
Jiu, Electroputere Craiova — 
C.F.R. Timișoara, Textila Cis- 
nădio — Strungul Arad, Bra
dul Vișeul de Sus — F. C. Ma
ramureș, Dermata Cluj-Napo- 
ca — Electromureș Tg. Mureș, 
Metalurgistul Cugir — 
Arad, Gloria Contești -r

Vagonul 
’ — U-

nirea Alba Iulia. Toate parti
dele vor începe la ora 13.
• DE LĂ F. R. FOTBAL. 

Delegații consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport 
se pot prezenta la sediul F. R. 
Fotbal pentru a ridica acor
durile de transfer, de culoare 
albastră, valabile pentru pe
rioada de transferări din luni
le ianuarie și iulie 1990.

I
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DELTA DUNĂRII s

I

0 PROPUNERE PENTRU VACANT* OV. !
Agențiile oficiilor județene de turism și ale I.T.H.R. 

București organizează excursii și minivacanțe in DELTA 
DUNĂRII.

Teritoriu unicat în Europa, DELTA DUNĂRII atrage și 
incintă, cheamă și desfată pe tot îndrăgostiții de natură.

VIZITAȚI

această întindere de pămînt și ape, loc preferat al pescari
lor amatori, ornitologilor și tuturor celor ce doresc să-șl 
efectueze concediul de odihnă in zone pitorești.

Organizatorii de turism vă asigură, găzduire în forme 
diferite de cazare (hoteluri, căsuțe etc.). Prin oficiul jude- 
țețean de turism Tulcea, puteți închiria bărci, corturi, unel
te de pescuit.

Programele de agrement și de petrecere a concediului 
prin mijloace specifice zonei in care vă aflați vă stau la 
dispoziție.

REȚINEȚI !
Doar in noiembrie și decembrie mai sînt posibile excursii 
DELTA DUNĂRII.

■
I
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Oricare din agențiile oficiilor județene de turism sau 
leîe I.T.H.R. București vă pot oferi, ta această perioadă, 
lete ia Sîrgeorz-Băl, pentru tratament cu bune rezultate 
afecțiuni :
• ale tubului digestiv șl hepatobiMare S
• metabolice și de
• cardiovasculare.
Secretul eficacității

nume :

nutriție

tllia- 
bl- 
to

curei balneare la Sîngeorz-Băi poartă

de Izvor t 
terapeutice.

trei

• ape minerale ;
• nămolul mineral
• gazele naturale
TOATE CU VALOARE TERAPEUTICA RIDICATA, 
îngrijiți-vă și în această perioadă sănătatea sau mergeți 

concediul de odihnă la Sîngeorz-Băi. Peisajul atrăgător, c 
ditii de cazare de confort diferențiat, posibilități de servirea 
mesei la restaurant sau pensiune, precum și mijloace de a- 
grement In Incinta hommiui sau In spatii special amenajate 
contribuie ia reușita sejurului dv. Excursiile în împrejurimi 
completează programul dv. de vacanță.

REȚINEȚI ȘI NOTAȚI 1 . „Pentru tratamentul balnear nu există sezon șl extrașezon. 
In orice anotimp el se poate efectua ea bune rezultate * 
SÎNGEORZ—BAI. județul Bistrița-Nfisăud. .

Călătoria pini ta gara Sîngeorz-Băi se poate tace M calea 
ferată.

I ta 
eon-



in cupele europene la volei

6 ECHIPE ROMANEȘTI JOACĂ ÎN TURUL I PE SCURT © PE SCURT
Șase dintre cele 8 reprezen

tante ale voleiului românesc 
de club în cupele europene 
susțin zilele acestea prima 
manșă din cadrul turului I 
(celelalte două, formațiile mas
culine bucureștene Steaua și 
Dinamo, sînt programate direct 
în turul II al C.C.E., respec
tiv Cupei Cupelor). Iată care 
sînt adversarele echipelor 
noastre. La feminin, în C.C.E., 
Dinamo București va întîlni 
(ambele meciuri în deplasare, 
astăzi șl luni ; arbitru princi
pal : Z. Papacostas — Cipru) 
pe Hapoel Mate Asher (Israel), 
pentru ca luna viitoare, call- 
ficareâ dinamovistelor fiind 
certă, să joace cu învingătoa- 
rea dintre Temse Dames (Bel
gia) și Aperitivos Median 
(Spania), iar în ianuarie cu 
puternica Dynamo Berlin... în 
Cupa Cupelor, Chimia Rm. 
Vîlcea are ca primă adversa
ră pe vicecampioana Poloniei, 
Plomien Sosnowiec (meciul-tur 
mîine, în deplasare ; arbitru 
principal : J. Slechta — Ceho-

slovacia). în „Cupa C.E.V." sînt 
înscrise ■ - -
nești:
Craiova ____ _____
nică pe teren propriu cu An- 
tonius Herenthals din Belgia: 
(arbitri : E. Kallis — Grecia, 
S. Popescu — România) și 
Rapid București care va în
tîlni mîine, la Reggio Calabria, 
pe A. S. Pallavolo Nausicaa 
(arbitru : A. Stylianides — Ci
pru). La masculin Intră în 
competiție echipele înscrise în 
„Cupa C.E.V." : Universitatea 
C.F.R. Craiova, avînd ca pri
mă adversară formația sovie
tică Sever Novosibirsk (manșa 
întli. duminică, la Craiova ; 
arbitri: S. Milosgvicl — Iu
goslavia șl M. Nicolau — 
România) șl C.S.M. Minaur 
Baia Mare, care va juca pri
mul meci cu echipa turcă Em- 
lak Bank, mîine. la Ankara 
(arbitru : M. Grbac — Iugo
slavia). Misiuni mal grele pen
tru vîlcence, rapidiste șl cra- 
ioveni. (A. B.).

două formații româ- 
Universitatea C.F.R. 
(care va juca dumi-

„CUPA CUPELOR" LA BASCHET
în prima manșă a optimilor 

de finală ale „Cupei Cupelor" 
la baschet masculin s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Sunair Ostende (Belgia) — BBK 
Sadertălje (Suedia) 74—62, 
PAOK Salonic — AD Ovarense 
(Portugalia) 117—67, BC Mul-

house — Bayer Leverkusen 
96—77, Virtus Bologna — BC 
Tarsus (Turcia) 10&—64, Real 
Madrid — ȚSKA Sofia 95—87, 
Limassol — Partizan Belgrad 
68—82, Dudelange (Luxemburg) 
— Jalghiris Kaunas 69—128.

Pusă în practică după o 
(prea)lungâ așteptare, ideea u- 
niversalizării rugbyului a stîr- 
nit, logic, emulație, înmulțirea 
contactelor internaționale ge- 
nerînd — între altele — 
vărate revelații. Cum e cazul 
recentei noastre vizitatoare, 
reprezentativa Samoa de Vest 
(„un turneu memorabil în Eu
ropa", afirmă specialiști de 
pretutindeni), tineretul din în
depărtatul stat insular — care 
formează majoritatea micii sale 
populații — fiind, ne-am • con
vins, un bun cunoscător al se
cretelor jocului cu balonul 
oval.

Rugbyul-competiție a cîști
gat, așadar, tot mal mult te
ren, fenomen limpede demon
strat în acest an, al fazei ini
țiale pentru „Cupa Mondială", 
a cărei ediție cu numărul 2 va 
avea momentul de vîrf în 
toamna lui '91, dar care se 
află în plină actualitate : .
chiar în zilele săptămînii în 
curs are loc turneul de Ia Ma
drid, primele două clasate (vor 
fi cunoscute duminică) alătu- 
rîndu-se echipelor României 
și Italiei pentru rundul pre
liminar din octombrie viitor.
• Cu toate că în Spania se 
mal joacă încă, un verdict se 
cunoaște în amintita întrecere. 
E vorba despre desemnarea 
celei de a clncea participante 
în grupa de elită a campio-

stop-cadru CAMPIONUL. JUAAATAȚII DE SECOL
Jimmy Connors, „copilul teri

bil" al tenisului de la începutul 
deceniului trecut, este un exem
plu unic de longevitate. în 17 
ani de carieră, el a înfruntat 
jucătorii anilor ’60, dar și pe cei 
ai anului 2000 ! Și, mereu, cu a- 
ceeași prospețime I „Un Connors 
poate apărea o dată la un mi
liard de cazuri", opina John 
McEnroe zilele trecute, cînd, du
pă ultimul schimb de mingi, Jim
my cucerea laurii colul de-al 
108-lea turneu al vieții sale, fi
ind, de departe, cel mal „titrat* 
jucător al „erei open" (II urmea
ză McEnroe cu 75 de victorii și 
Borg cu 65). Plăcîndu-ne sau 
nu excesele de care deseori s-a 
dovedit capabU acest poznaș al 
courts-urllor, nu putem decît 
să-l admirăm pentru longevita
tea sa, pentru entuziasmul cu 
care joacă șl pentru calitatea te
nisului său. Pe 15 ootombrle, la 
Toulouse, contra lui McEnroe, 
Connors a părut că se întoarce 
ia timp. Devenise din nou „ura
ganul* începutului acestui de
ceniu. domlnînd pur șl simpla 
terenul șl rezistența Iul McEnroe. 
Bra „Jimbo* magnificul, jucător. 
incomparabil în jumătatea aceas- . 
ta de secol prin longevitatea sa, 
eare are și acum un apetit ne-

schimbat de tenis și de victorie.
Născut la 2 septembrie 1952, 

Jimmy Connors șl-a făcut apari
ția ta circuitul mondial de se
niori în 1971. A cîștigat primul 
turneu în 1972, Ia Jacksonville. 
Pe cel de-al 108-lea. 17 ani mal 
tîrziu. Și încă joacă...

Palmaresul său este încărcat 
de distincții, din cele 108 victorii 
în turnee oficiale, 10 fiind de 
„Marele Șlem" ! 8 la simplu — 
3 în US Open (’74, ’76, *78, ’82, 
,83). două la Wimbledon (’74. 
’82) și una la „Internaționalele 
Australiei" (1974) — șl două Ia 
dublu (cu Hie Năstase) : Wimble
don (1973) $1 US Open (1975). De asemenea, a mal avut acces 
în două finale' de simplu la US 
Open (’75, ’77), 4 la Wimbledon 
(’75, ’77, ’78, ’84), una în Aus
tralia șl una la dublu (tot cu 
Năstase). ta 1973. la Roland 
Garros.

După ultima lzbîndă, Connors, 
nu fără oarecare emoție, decla
ra : „Am început să joc ta com
petiții acum 23 de ani. Cu si
guranță că nu voi mal juca mult 
timp, dar tacă nu știu etnd va 
fi ziua retragerii. Ultimul meci 7 
Contra cui t Unde î Nu m-am 
gindlt deocamdată. Aceasta nu 
este tacă pe ordinea de zi. Ori-

ALTFEL NU SE MAI POATE!
Confruntată cu fel de fel de 

situații de dopaj, federația de
bilantul național. Aceștia vor 

___ ______ __ ____  ________ ___ fi anunțați cu 24 sau 48 de 
atletism din S.U.A. a decis să ore înaintea efectuării eontro- 
actioneze 
goare și eficiență. în acea 
privința, TAC (forul atletic 
merican) 
program 
intrat ta ___ ___ ________
brie. Potrivit acestuia. în baza 
unei simple trageri la sorți, ta 
fiecare lună urmează a fi con
trolați cîte 63 de atleți. din 
primii 15 clasați pe probe In

cu mal multă vi- 
efictență. în această ------  - ■■ . a_ 
a stabilit un amplu
de activitate, care a 
vigoare la 1 octom- -

luluL Cei care se vor sustrage 
acestui control, cu excepția 
cazurilor de forță majoră (spi
talizare, deces in familie ș.a.) 
vor fi considerați ca „pozitivi* 
și suspendați, automat, pe doi 
ani, la prima infracțiune, sau - 
pe viață, la a doua.

Lupta e dură, costisitoare, 
dar altfel nu se mai poate I 
(R. VIL).

I- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• • INTRE 3 ȘI U MARTIR 1998 Vă avea
(Ioc ta Canada prima ediție a Campionatu

lui Mondial de hochei pe gheață pentru... 
echipe feminine I pînă la această oră șl-au 

_ u reprezentativele a 
r ,__ _ ______  Elveția, Finlanda. R.F.

Germania, Japonia, Norvegia, S.U.A. șl 
Suedia. Dar lista de înscrieri rămîne tacă 
deschisă... • PUGILISTUL AMERICAN 
Frankie Randahl, apreciat ca un valoros 
„supArușor*. își va pune mănușile ta cui 
pentru o bună vreme, căci a fost arestat 
și deferit justiției pentru vînzare de 
droguri (cocaină) • LA CHITTAGONG, 
in Bangladesh, faptul că arbitrul a va
lidat un gol discutabil a iscat o încăiera
re între suporterii celor două echipe de 
fotbal. Spectatori huligani au provocat 
peste 100 de răniri serioase • AURELIO 
MIGUEL este cîstigătorul medaliei olim
pice de aur la J.O. ’88, Ia judo, categoria 
95 kg. Deși un sportiv foarte valoros, el 
n-a fost totuși selecționat pentru Campio
natele Mondiale de la Belgrad. Acest fapt 
l-a afectat atît de mult. îneît a decis să 
abandoneze sportul, pentru a se face... 
antrenor (’). Forul de specialitate brazili
an a făcut cunoscut că, fără a se tine sea
mă de marlle-1 merite și de valoarea sa

certă, Miguel a fost sancționat pentru fapr

I anunțat participarea 
. opt țări : Canada, El

I
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I
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ATLETISM o Cursa de aler
gare de la Marsilia a fost ciș- 
tlgată de Michael Hellmann 
(R.D. Germană), care a acope
rit 21 km în 1.03:21. Proba fe
minină a revenit britanicei 
Chery Pritchard, care a fost 
cronometrată ta 1.13:3S».

HANDBAL • Cea de-a șasea 
ediție a Campionatului Paname
rican. (in) s-a încheiat, la Pinar 
del Rio, cu victoria gazdelor, se
lecționata Cubei, cu 10 p, urma
tă de Brazilia 8 p și S.U.A. 6 o. 
In ultimul joc. Cuba — S.U.Â. 
22—9 (9—6). o In meci conlmd 
pentru optimile de finală ale 
„Cupei Cupelor”, echipa mascu
lină suedeză Drott Halms tad a 
învins pe teren propriu, cu sco
rul de 28—12 (14—3). formația
Ionikos Atena.

HOCHEI PE GHEATA • Par
tida revanșă dintre echipele Ce
hoslovaciei și U.R.S.S., desfă
șurată la Gottwaldov, a fost cîs- 
tigată de gazde cu scorul da 
3—1 (0—0, 1—1, 2—0), după ce,
ta primul joc, la Ostrava, for
mația sovietică se impusese cu 
5—2.

RUGBY • Selecționata Insu
lelor Fldji, aflată în turneu în 
Anglia, a întrecut eu 20—12 
(4—6) echipa secundă a țării 
gazdă.

ȘAH • în runda a 4-a a Cam
pionatului Mondial pe echipe, 
de la Lucerna, au fost consem
nate următoarele rezultate! 
U.R.S.S. — Elveția 2,5—1,5 punc
te, Anglia — Cuba 3—1, S.U.A, 
— R.P. Chineză 2,5—1,5. Iugosla
via — Olanda 3—1, Ungaria — 
Selecționata Africii 3—1. In cla
sament conduce U.R.S.S. cu 12.5 
puncte, urmată de Anglia și Un
garia, cu cîte 10 puncte. • Tur
neul de la Pancevo a fost cîști
gat de maestrul sovietic Aleksei 
Kuzmin cu 19 puncte din 13 po
sibile, urmat de iugoslavul To- 
dorovicl — 9 puncte șl bulgarul 
Peev cu 8,5 puncte. In ultima 
rundă, Peev 
Hartmann 
Todorovici

natului F.I.R.A. (restul de pa
tru : Franța, U.R.S.S., Italia și 
reprezentativa noastră), de se
lecționata Poloniei în speță. 
Decizia a venit in urma vic- 

ade- toriei acestei formații'
Belgiei, 25—23, inedit 
amănuntul că meciul 
cuție ă fost, condus de 
bitru argentinian, deci 
țară de dincolo de limitele bă- 
trînului continent, candidată 
însă la participarea în... C.E. 
(eventualitate în care, de bună 
seamă, datele problemei s-ar 
schimba în respectiva compe
tiție, inclusiv titulatura). • 
Două întîlniri mai sînt pro
gramate pentru actuala sta
giune în grupa A din Cadrul 
campionatului F.I.R.A. Astfel, 

.reprezentativa U.R.S.S. joacă 
duminică, pe propriul teren, 
cu Italia, iar la 19 noiembrie 
„XV“-le tricolor primește, la 
Focșani, vizita rugbyștilor po
lonezi. • Apropo de partenerii 
noștri din grupă, reținem că, 
după ce ne-au fost oaspeți, ju
cătorii din Zimbabwe au evo
luat în Italia, Unde au cedat, 
de asemenea, dar cu 33—9, în 
vreme ce la Brașov a fost 
52—17... O prea palidă conso
lare, în ce ne privește, acum, 
la putină vreme de la neplă
cuta surpriză consemnată la 
Baia Mare. Și, venind vorba 
despre italieni, e de reținut 
noul apel făcut de F.I.R. la un 
antrenor francez, Bertrand 
Fourcade venind la clrma na
ționalei peninsulare după cîți- 
va ani de la „experiența 
Villepreux". • La ordinea zilei 
în lumea rugbyului mai este 
socotit turneul european al 
cîștigătorilor primei ediții a 
„Cupei Mondiale".

Neozeelandezii susțin mîine 
un joc-test la Cardiff (în a- 
ceeași zi : Franța — Australia, 
la Strasbourg). Vor reuși ei să 
ducă mai departe recordul in
vincibilității 7 Iată întrebarea, 
All Blacks, cîștigînd, din vara 
lui '86, 16 teste consecutive t

Geo RAEȚCHI

In fața 
apărlnd 
in dis- 
un ar- 
dintr-o

— Markoviet 1—0, 
Kuzmin 0,5—0.3,

Andlanov 0.5—0.5.

uneum, nu cred că voi face __
fals adio. Probabil că într-o zi 
voi spune «Bye, Bye! Ml-a plăcut 
enorm să joc tenis șl sper 
ceea ce am făcut a plăcut 
ror„“.

Sînt 
pion, 
ultimul
87 de ani..,

ȘCOALA DE CICLISM
că 

tutu-

vorbele unul mare 
care încă nu șl-a 

cuvînt, lată, la

cam- 
spus 
peste

Andi VILARA

CIUDAD DE MEXICO (A- 
gerpres). — Federația interna
țională de ciclism a hatărit să 
înființeze, " . ,
Monterrey, o școală de ciclism 
pentru pregătirea și perfecțio
narea tinerilor cicliști din ță
rile Americii Latine.

în orașul mexican

PUȚINE SURPRIZE ÎN ETAPA A DOUA 
EUROPENEA CUPELOR

SAîrșitul stagiunii din acest an 
în C 1 și C i a fost marcat — 
așa cum era și de așteptat — de 
câteva partide pasionante, cu 
unele scoruri pe „muchie de cu
țit" șl calificări tranșate după 
Srelungiri ■■ (C 1). „Cap de afiș" 

1 prima competiție european* 
a fost meciul de la Madrid, in
tre Real ți Milan. Ca și ta a- 
priite, ta ediția precedentă, el a 
consemnat calificarea echipei 
Italiene, deținătoarea trofeului, 
pentru că acri 2—8 de pe .Giu
seppe Meazza" n-a putut fi re
cuperat de campioana Spaniei, 
acum învingătoare la limită 
(1—8, gol marcat de Butragueno 
ta mln. 43). Jocul nu s-a ridicat 
la înălțimea scontată, abundind 
în faulturi, îndeosebi ta repriza 
secundă, oîixd arbitrul 
Vautrot a fost nevoit 
mine pe madrilenul 
Tot la Real, Llorente, 
tat la braț ta finalul 
a fost pur șl simplu 
neputînd fi înlocuit 
k_ ___________X ’
le două schimbări. --------------
Iul Milan este considerata meri
tată, chiar fără Gullit, nerefăcut 
după operația la genunchi. îna
inte de meci au fost consemnate 
Incidente neplăcute Intre supor
terii celor două formații, H de 
persoane fiind accidentate...

Scorul etapei a foot realizat 
de Benfica (7—8 eu Honved —

prin golurile lui Brito, Garcia 
și Magnusson, toți cite două, șl 
Abel). Bayern s-a Impus mal 
ușor la Tirana (3—8 cu Mentori 
— au semnat Strun, Jrahammer 
șt DOrfner) declt acasă (3—1). 
F.C. Mallnee s-a calificat fără 
probleme In fața Iul Malmft TT. 
ca 4—1 (De Wilde 3. Bosman șl 
Versa vel, respectiv Llndman), ca

ECHIPELE

FOTBAL
i meridiane ||

francez 
s4-l ell- 
Sanctils. 
acclden- 
partldel, 
figurant. 

_ ,____ __ ______ deoarece 
gazdele făcuseră pînă atunci ee- ..._____________ calificarea

tul că, neavînd aprobare, a participat la 
cîteva turnee tn Japonia 1 Măsuri discipli
nare prompte, chiar dacă ta acest caz este 
vorba de unul dintre puținii campioni o- 
llmplci al Braziliei 1 • CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE DE TENIS ale S.U.A.,

așa numitul „US Open”, de la Flushing 
Meadow, au fost urmărite anul acesta de 
un număr record de spectatori plătitori : 
458 636. Precedentul record fusese În
registrat în 1988, 413 821. Partida cu cea 
mai numeroasă asistență a fost finala 
dintre Boris Becker și Ivan Lendl : 20 618 
spectatori, dintre care 19 234 au fost plă
titori « IN ISTORIA ÎNOTULUI MONDI
AL singurul sportiv care n-a cunoscut în- 
frîngerea a fost Johny Weissmuller, tri
plu camoion olimpic, cunoscut, poate mai 
bine, sub numele de „Tarzan". El a fost 
interpretul faimos al eroului din ciclul de 
filme din anii ’40 cu acel Tarzan — omul

Reăacțls r »ăminf«tri<tl» ?od 79778 București str V Cont» 18 of P.T.T.R i tei. 
Pentru «trataătate abonamente nrlr Romoresfilatells sectorul eXDOr-impor* oresă

Panathinaikos, arăttad o mare 
vervă de joc — consemnează 
presa greacă șl agențiile de pre
să. Două partide au fost foarte 
palpitante, necesittad prelungiri. 
Dynamo Berlin — Monaco 1—4 
(ta tur 9—0). în timpul supli
mentar, berilnezli au deschis

CALIFICATE
CAJWWNaOB EUROPENI: Dnepr, AC. Milan, F.C. Mă

line^ Marsilia, Sredeț Sofia, Bayern Miinchen, P.S.V. Eindhoven, Benfica.
CUPA CUPELOR : Sampdoria. Monaco, Admira Wacker, Ander- 

lecht. Partizan Belgrad, Valladolid, DINAMO BUCUREȘTI, Grasshop
pers. Pentru C 1 șl C 2, meciurile din sferturile de finală vor 
avea loc anul viitor, 1a 7 șl 21 martie. Tragerea la sorți a „sfertu
rilor* se va efectua la 15 decembrie, la Zurich.

cupa U.E.F.A. : F.C. Anvers, Werder Bremen, Rapid Viena, Flo
rentina, F.C. K6In, Hamburger 3.V., Juventus, steaua Roșie Belgrad, 
F.C. Liege, Dinamo Kiev, Auxerre, V.f.B. Stuttgart, F.C. porto, Na
poli, F.C. Karl Marx Stadt, Olympiakos Pireu sau Vienna (In tur 
2—2, rezultatul returului de aseară nu ne-a parvenit pînă la închi
derea ediției). Tragerea la sorți a jocurilor din optimile de finală 
este programată astăzi, la Zilrlch. Partidele se vor desfășura tacă 
ta acest an, Ia 22 noiembrie șt ( decembrie.
șt Sredeț (3—8 cu Sparta — go
luri înscrise de Stolcikov 2, unul 
din 11 m și Koetadlnov). Marsi
lia a jucat foarte bine la Atena 
cu A.E.K. (1—1, prla golul lui 
Papin, respectiv Saweslti din 
tt m), promovtad după victoria 
cu 2—8 repurtată acasă.

In C 2, scorul record l-a rea
lizat Dlname București, »—I

maimuță... • DIN CELE SS DE EDIȚII 
de pînă acum ale Campionatului de bas
chet al Spaniel, Real Madrid a cucerit de 
23 de ert primul loc, Barcelona de « ori 
și Juventud Badalona de 2 ori • ANTO- 
NELLA frabetti este prima femele ad
misă In corpul arbitrilor italieni care con
duc partide din seria A a C:—‘----
masculin de baschet a DAR 
de campionatul de baschet italian, 
mai multe titluri le-au cucerit 
thal Milano 1» și Borlettl Milano ». 
altfel, orașul lombard deține 32 de 
tluri naționale (echipe cu diverse i 
miri), Bologna 8 titluri, varese 7, Trieste 
3, Roma 4 etc. • INTRE 20 ȘI 27 OCTOM
BRIE s-a desfășurat cea de a IV-a ediție 
a Jocurilor Asiei de Sud. întrecerile au 
atfut loc la Islamabad, In Pakistan, și 
au reunit sportivi din Bangladesh, Bhou- 
tan, India, Insulele Maldlve. Nepal, 
Lanka și Pakistan. In program au 
rat întreceri la atletism, box, fotbal, 
tere, lupte, natație, squash și tenis 
masă

» ■
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scorul (Kuttner), dar Diaz a e* 
galat în mln. 117 și astfel Mona
co, prin golul din deplasare, a 
ajuns ta „sferturi”... IC. Bar
celona — deținătoarea trofeului 
— învinsă ta tur (0—2) a clști- 
gat cu 2—1 ta fața lui Ander- 
lecht, după 12* de minute, dar 
a pierdut calificarea pentru că 
ta prelungiri belgienii au Înscria 
prin Van der Linden... Sampdo- 
ria a eliminat pe Borussia Dort
mund »-» (VlaUl 2, unul din 11 
m>, Iar Grasshoppers a furnizat 
surpriza zilei, Îndeosebi prla 
proporția scorului (3—8 cu Tor
pedo Moscova), ca și Admira 
Viena (1—•, în deplasare, cu Fe- 
rencvaros).

ta C 3 vom consemna elimi
narea lut F.C. Bruges de către 
Rapid Viena (Învingătoare ta 
cele două manșe), promovarea 
lui Hamburger S.V. după pre
lungiri în fața Iul Real Zarago
za (dar spaniolii au terminat in 
9 jucători — unul eliminat, al
tul accidentat, după schimbările 
făcute). Pînă la urmă, șansa a 
fost de partea lui F.C. Llăga 
(1—8 cu Hibernians Edinburgh). 
Napoli s-a Impus foarte greu ta 
fața modestei formații elvețiene 
Wettlngen (2—1, după un pe
nalty decisiv, dar discutabil, 
transformat de Mauro). Marado
na s-a prezentat ta vestiar cu 
o oră înainte de -neci. dar an
trenorul Blgon a fost foarte ca
tegoric: „Azi nu vel juca, deoa
rece ai lipsit de la antrenamente".

Scorurile etapei: Stuttgart — 
Zenit 5—0 (Sigurvinsson 2. Wal
ter, Algower și Buchwald) și 
F.C. Karl Marx Stadt — 
Sion 4—1!
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