
EDIȚIA A VII a -
PRILEJ DE IMPULSIONARE

A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ
Daciada, marea competiție națională, organizată la ini

țiativa generoasă a secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se dovedește a fi ceea 
ce s-a intenționat și s-a indicat in august 1976, cînd a 
luat naștere, o veritabilă olimpiadă a sportului din patria 
noastră. Ajunsă acum la cea de a Vll-a ediție, ea debu
tează cu întrecerile etapei de iarnă, în care, la nivelul 
unităților de bază — asociațiile sportive din școli și între
prinderi, din instituții și de la sate, din unități militare, 
cooperative meșteșugărești, agricole de producție etc., sînt 
angrenați în practicarea exercițiului fizic organizat, siste
matic, toți cei ce doresc să facă mișcare initiindu-se in
tr-un anumit sport, după aptitudini, luînd parte la acțiuni 
turistice de masă, tineri și vîrstnici de la orașe și sate.

Etapa de iarnă a marii competiții naționale, care se va 
desfășura în perioada noiembrie 1989 — martie 1990, con
form regulamentului, va trebui să consemneze o colabo
rare strînsă, o conlucrare perfectă între organizațiile spor
tive și organizațiile de stat, de masă și obștești cu atribuții 
în mișcarea noastră sportivă pe baza orientărilor și sarci
nilor cuprinse în Programul Directivă, în Tezele pentru 

Congresul al XIV-lea al P.C.K., în Mesajul adresat de 
secretarul general ai partidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
Conferinței pe țară a mișcării sportive din iulie a.c. și în 
Programul privind perfecționarea și dezvoltarea continuă 
a educației- fizice, a sportului de masă si de performantă 
pe perioada 1989—1995, aprobat de conducerea partidului.

Etapa de iarnă a celei de a Vii-a ediții a Daciadei, ale 
cărei prime 
comuniștilor, 
cuvine acest 
partidului și 
valorificarea _ .___ . . .
inițierea și organizarea a cît mai muitor acțiuni, cu pre
cădere în aer liber Și aceasta atit în județe cu profil 
montan sau submontan, care dispun de pîrtii sau pati
noare, cît și în celelalte în care apariția primelor ninsori 
mai consistente pot favoriza declanșarea unor întreceri 
specifice sezonului alb. Avem în vedere In mod special 
tineretul studios, elevii din ciclul primar, gimnazial, liceal 
și profesional, care sînt în măsură să ia parte la concursuri 

' și competiții cu adevărat de masă, în forme competiționale 
și necompetiționale. organizate sistematic, pe clase, inter- 
clase, pe școli și interșcoli. Pentru oamenii muncit din 
unități economice și din instituții vor fi organizate cam
pionate și concursuri pe asociații, pe tot parcursul etapei 
de iarnă la cel puțin 4 ramuri de sport, în funcție de 
preferințe, de condiții și de posibilitățile concrete. Se vor 
extinde concursurile organizate de orașe, municipii, co
mune la tenis de masă și șah, la alte ramuri.

Avînd în vedere unele iipsuri și neajunsuri care au dăi
nuit în acțiunea de cuprindere largă a copiilor și elevilor 
în activitatea sportivă de masă, se recomandă organizarea 
și extinderea cursurilor de inițiere în patinai si schi, 
acolo unde ființează amenajări adecvate, iar în unitățile 
de învățămînt care se află tn vecinătatea unor pîrtii, lec
țiile de educație fizică vor fi profilate pe învățarea schiu
lui. Este de asemenea de dorit ca în sprijinul popularizării 
sporturilor iernii să fie organizate festivaluri pe gheață, 
serbări ale zăDezli, crosuri pe schiuri.

Iată doar ci be va repere ce trebuie să stea In atentia 
celor ce organizează etapa de iarnă a Daciadei, care se 
dorește a fi o activitate sportivă non-stoo, organizată cu 
competență si pasiune. In sprilinuî beneficiarilor ei — mi- 

y^Hoanele de copii, tineri și oameni ai muncii.

întreceri au loc în ajunul Marelui Forum al 
va trebui să marcheze —. cinstind cum se 
moment de o deosebită importanță în viața 
poporului nostru — un spor de calitate, prin 

integrală a condițiilor existente, prin
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Duminică dimineață, in Parcul Tineretului, intr-o ambianță entuziastă

SPORTIVII
STARTUL
Parcul Tineretului din Capi

tală, cu minunatul său Palat 
ai Sporturilor si Culturii și cu 
salba de amenajări rezervate 
mișcării in aer liber, a fost 
duminică locul de desfășurare 
a festivității de deschidere a

CAPITALEI AU LUAT 
ÎN ETAPA DE IARNĂ

Organizată de Consiliul Mu
nicipal București pentru Edu
cație Fizică și Sport, în cola
borare cu organele cu atribuții 
în domeniul educației fizice 

sportului, cu spriji- 
Comitetului Municipal

Fotografii : Eduard ENEA
sportul orației, aflat în programul competiției 
a incintat spectatorii prin frumusețea, varie- 
exercițiilor

Ca de fiecare dată 
sportive naționale, 
tatea și acuratețea

celei de-aetaoel de iarnă a ___ ___
Vil-a ediții a competiției na
ționale DACIADA, Mii de co
pii. tineri și oameni ai mun
cii din toate sectoarele Bacu- 
reștiulul și din Sectorul Agri
col Ilfov au tinut să puncteze 
acest important moment a! ma
rii întreceri, printr-o prezentă 
entuziastă : unii, in calitate de 
protagoniști ai diverselor con
cursuri si competiții incluse in 
program, alții în calitate de 
spectatori, grupîndu-se cu mult 
interes în fiecare zonă din 
uriașul parc.

București al P.C.R. și al Co
mitetului de partid al Secto
rului 4, în calitate de gazdă a 
acestei acțiuni de amploare, 
deschidere*  etapei de iarnă a 
Daciadei a însemnat o reuși
tă deplină atit in pian orsa-

nizatoric și propagandistic, cît 
și al prestafiei celor mai mulți 
dintre participanți. Pentru că 
trebuie spus că. deși ne-am 
aflat la o întrecere sportivă de 
masă, ea a relevat multe ele
mente cu frumoase perspecti
ve in performanță, Ia 
toate ramurile la care 
loc întreceri.

Așa s-au prezentat 
gimnaste de la Școala nr. 24 
din Sectorul 2, pregătite de 
profesoarele Doina Paraschiv 
și Edme ilie, care, printr-o în
drumate adecvată, le călăuzesc 
pașii spre secțiile de perfor
manță ale unor cluburi, către 
Dinamo îndeosebi, cu care 
școala se învecinează. Tot ast
fel au dat de înțeles multi 
dintre atletii și atletele care 
au luat startul în întrecerile 
de cros : Marina Radu — Școa
la nr. 46, Mariana Florea — 
Școala nr. 310, Magdalena Ne- 
delcu — Școala nr.- 185, Da
niela Bran — Tehnometalica, 
Silvestru Toma — Școala nr. 
30, Constantin Budeanu — 
Școala nr. 200. Cătălin Sobolev 
— Liceul „Republica" etc. Cei 
doi membri ai brigăzii de arbitri. 
Ion Paraschivescu si Marius 
Neagu. ne-au recomandat mult 
mai multi (dintre miile de ero- 
slștl participant!) ; -nădăjduim 
ca acum, o dată cu noua ediție

aproape 
au avut

micile

Tiberiu STAMA

(Continuare ta oao 1-3)

MULTI DINTRE GIMNAȘTII JUNIORI
CERTE PROMISIUNI

Turneul final al Daciadei la box SURPRIZE DIN PRIMA ZI
• Doi foști laureafi, elimina fiI • In programul de azi campionul

mondial Francisc Vaștag • Gale de la ora 15,30 și 18
Începînd de luni după-amia- 

ză. Palatul Sporturilor și 
Culturii din Capitală este din 
nou gazda primitoare a unei 
mari competiții pugilistice. De 
data aceasta, iubitorii sportului 
cu mănuși s-au reunit în ju
rul ringului cu prilejul turneu
lui final al marii competiții 
naționale Daciada, rezervată 
boxerilor seniori, întreceri ur
mărite cu deosebit interes în 
tara noastră.

Maratonul celor 112 concu- 
renți a început cu partida din
tre „semimuștele" Florin Vil- 
ceanu (Otelul Tîrgoviște) și 
Eugen Pîrvu (Prahova Ploiești).

Valorificîndu-șl avantajul ilon- 
jel, boxerul ploieștean a punc
tat frumos cu directe de Ia 
distantă, acumulînd punctele 
necesare victoriei. Meci Intere
sant si viu disputat la „semi- 
ușoară" : fostul campion al tă
rii. gălățeanul Ionel Panaite, l-a 
întîlnit pe tînărul bucureștean

Alexandru Pavel (Mecanică 
Fină). Așa cum începuse par
tida, se părea că Al. Pavel va 
putea realiza o surpriză. Mai

Paul IOVAN 
Mihai TRANCA

(Continuare In pag a <-a)

Finalele 
gimnaștilor 
la sfirșitul 
în sala , 
mișoara, 
cele mai 
clasificare, 
lorii ale ______ ___
din Reșița, care au Înregis
trat succese atît pe echi
pe si la individual compus, cît 
și pe aparate. După cum. în 
egală măsură, sînt de subliniat 
și evoluțiile multora dintre ti
nerii gimnaști de la C.S.Ș. nr. 
1 din Timișoara, care au do
minat cu autoritate categoria a 
Il-a. Ca și la trecutele ediții

Daciadei rezervate 
juniori, desfășurate 
săptăminii trecute 

„Olimpia" din 
s-au încheiat, 
mici categorii 
cu frumoase 

tinerilor performeri

Ti- 
la 
de 

vic-

ale întrecerii, specialiștilor 11 
s-au oferit cîteva reuniuni de 
certă calitate tehnică. fiind 
unanimă părerea că actuala 
generație tînără a gimnasticii 
noastre poate asigura un va
loros schimb de miine pentru 
performerii de astăzi. Dan Po- 
tra. Daniel Paraschiv, Marian 
Malița, Dorin Petcu, Florentin 
Pescaru, Dan Doboșan, Vasile 
Cioană. Nistor Sandro, Cristian 
Leric, Adrian Muleș, Gabriel 
Nicorici. Marius Urzică — ia
tă doar cîtiva dintre tinerii

(Continuare ta oao 2-3)

REZULTATE TEHNICE 
■emimuscă t E. Ptrvu (Prahova) 
b.p. FI. vîlceanu (Otelul Tir- 
govlște) ; «emlușoar*  : I. Paaa- 
ite (Constructorul Galați) b. p. 
A, Pavel (Mec. Fină Buc.) : «e- 
mimijtocie : V. Morovaa (Carbo- 
Chlm Cluj-Napoca) b. p. A, Pa- 
taki (UNIO Satu Mare). M. Ni- 
țulescu (CSM Borzești» b. p.
N. Vlnătoru (Timpuri Noi Buc) ; 
mijlocie : V. Florian (Steaua) 
b. ab. 2. p. Tudor (Prahova) ; 
grea : N. Tănase (Steaua) b. ab. 
3. N. Mihai (CFR Craiova), D. 
Dăncuță (Dinamo) b. ab. 1. D. 
Beșllu (CSM Drobeta Tr. Seve
rin) ; supergrea : A. Tiucă 
(Tractorul Brașov) b. p. p. Bor- 
nescu (Mec. Fină Buc.) ; muscă: 
FI. Manea (Autobuzul Buc) 
b. k. o. 3. I. Dolana (CSM Sibiu) 
P. Paraschiv (Rapid) b. p. ‘ 
Jiga (Voința Clul-Napoca), 
Vișan (Oțelul Tîrgoviște) b. ab. 
1. N. Rusu (Foresta Fălticeni) ; 
pană : V. Nistor (Foresta Făl
ticeni) b. p. M. Leondrallu (O- 
limpia Buc), V. Tivădar (Voința 
Satu Mare) b. p. I. Guzganu 
(Steaua) ; mijlocie mică : M. 
David (Muscelul) b. p. S. Melln- 
te (CS Botoșani), V. Citea (Ni
cotină Iași) b. p. C. Llhălceanu 
(Constructorul Galați) ; semigrea
O. Lingurlci (Pandurii Tg. Jiu) 
b. ab. i I. Orzol (Metalul Buc).

Gh.
M.

ECHIPELE DE LUPTE ȘI-AU
Sîmbătă și duminică, in sala de atletism din Complexul spor

tiv „23 August" din Capitală au continuat întrecerile Campio
natelor Republicane de lupte pe echipe, cele două turnee finale 

DINAMO BUCUREȘTI S-A IMPUS DIN NUU LA ..GRECO-ROMANE''

DESEMNAT CAMPIOANELE
lncheindu-se cu victoria categorici a formației Dinamo București 
la „greco-romane" și cu succesul echipei Steaua, care s-a 
conturat cu destule emoții, la lupte libere.

STEAUA A C1ȘTIGAT CU EMOȚII LA „LIBERE"
început vineri dimineața și 

continuat după-amiaza, cînd 
s-a înregistrat surprinzătoarea 
tnfrîngere a echipei Steaua in 
fața formației piteștene CAM.- 
C.S.S. Viitorul, turneul de 
lupte greco-romane »-a tnche-

lat sîmbătă la prfnz cu victo
ria previzibilă a reprezentantei 
clubului din Șos. Ștefan cel 
Mare. După ce și-a depășit

(Continuare ta pag t-3)

în turneul final de lupte 
libere, sortii au fost „ca- 
priciosi" cu formațiile partici
pante. incluzînd In aceeași gru
pă echipe care puteau să se 
întîlnească in fazele superioa
re ale competiției. Astfel. în

grupa B au fost prezente echi
pele Steaua, Dinamo Brașov 
(de mai multe ori finalistă a 
campionatelor). Vulcan Bucu-

(Continuare ta oao 2-31

Luptătorii dinamoviști. învingători la „greco-romane” Echipa Steaua ti antrenorii săi. după victoria finală, la „libere"
Fotografii de Aurel D. NEAGU

£



CAMPIONATE NAȚIONALE
POLO: DUBLA VICTORIE A DIAAMOVIȘIHOR IA ORADEA

HANDBA

Nelipsite din activitățile sportive de masă, alergările de cros — 
cu trasee excelent alese in incinta Parcului Tineretului — uu 
relevat interesul pentru această probă atletică a mii si mii de 

tineri si tinere

Dintre partidele celei de a opta 
etape duble a Diviziei A la polo, 
cele mal interesante și echili
brate au avut loc la Oradea : 
CHIȘUL — DINAMO 7—8 (1—1, 
3—3, 2—2, 1—2) șl S—7 (1—2, 3—1, 
1—3. 1—1). Ambele echipe, frun
tașe ale sportului nostru eu 
mingea pe apă, au luptat cu ar
doare pentru victorie. în partida 
de sîmbătă, orădenii conduceau 
cu 4—1 după 11 minute, dar ei 
nu au rezistat în continuare pre
singului campionilor, care s-au 
impus într-un final incandescent. 
Duminică, dinamoviștil au jucat 
mai exact decît gazdele, care au 
ratat două aruncări de la 4 m, 
prin Costrăș și Stankovits. Rea
lizatori : Costrăș 3 1-4, Gordan 
2+1, Stankovits, Fcjer, Bonca 
(C), Hagiu 1+4, Ș. Popescu 4, 
Răducanu 1 |-I. olaru, E. lonescu, 
M. Ștefănescu, Ardelean, Au ar-

bitrat V. Median și R. Nichita. 
(I. GinșA, eoresp.).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — RA
PID BUCUREȘTI 4—8 (2—1, 0—3, 
2—2, 2—2) șl «—5 (2—2, 0—0, 2—1, 
2—2). Mal ...risipitor! ca oricfnd, 
clujenii au ratat sîmbătă din 
toate pozițiile, inclusiv din nouă 
(1) situații de superioritate nu
merică. A doua zi, Voința s-a 
impus după un joc disputat, e- 
chilibrat. Cel mai activ * 
ceastă „dublă" — SebSk, 
localnici, autor a șapte 
(5+2). Ceilalți marcatori : 
1+1, Triteanu, lordache,
(V), Fărfâiș 2+2, Abrii 1+2, Lu- 
peseu 3, Tschiltsche, M. ștefâ- 
nescu, Ghiță. Au condus V. Go
lan — B. Ghițan (M. RADU, co- 
resp.).

VAGONUL ARAD — STEAUA 
9—21 (4—5, 2—5, 2—6, 1—5) și

în a- 
de Ia 
goluri 
Sabău 

Maroși

9—15 (1—3, 0—4, 4—4, 4—4). Mal 
ales în primul meci, bucureștenii 
au dominat cu mare autoritate, 
învingînd Ia scor categoric. Au 
înscris Icgariu 5+4, Andrașoni 
3+1, Bella 2, Huber, Ionesco, 
Zoidliegy, respectiv Nuțn 3+3, 
Angelescu 4+2, Geambașu 2+3, 
L. Balanov 3+2, Ragea 3+1, 
Geantă 1+2, Chețan 2+1, Vamoș 
1+1, Frnth 2. Arbitri : Cr. Ba- 
rabancea — A. Soos. (N. STRA- 
JAN, eoresp.).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. 8—5 (1—3, 3—0, I—1, 
3—1) șl 9—10 (3—3, 2—2, 3—3,
1—2). Echipele șl-au împărțit vic
toriile, prin golurile realizate de 
Sterpu 2+2, Greeu 2+2, Ivănescu r— - — -• - I * * —
derer ”1+1 * (ILT)”, 
Popa 1+2, Chiru 3, 
Niță, Mușat, Ciobăniuc.
CREȚU, eoresp.).

Toth 1 l-l, Dcșliu 1+1, Le- 
Găvruș 3+2, 

Grancerof, 
(C.

(Urmare din pag. 1)

a Daciadei, să avem prilejul 
de a consemna si numele al
tora, al cît

Excelent 
viitorii ași 
camdată la ____ _
Călin Sebac, din cercul de spe
cialitate al Casei Pionierilor și 
Șoimilor Patriei al Sectorului 
1, și Daniel Velicu, de la A.S. 
Calculatorul. în care Radu Don- 
ciu, președintele Consiliului 
Municipal București pentru 
Automobilism și Karting, vede 

alergători de raliuri

mai multora, 
s-au prezentat 
ai volanului, deo- 

bordul unor carturi,
91

„posibili 
auto".

Pasul 
masă la __ __ .
promit să o facă, în anii ur
mători. și alți copii și tineri 
care au îneîntat spectatorii la 
această frumoasă deschidere, 
componenți ai echipei de bas
chet a Școlii nr. 85 — Sectorul 
1 și ai Școlii nr. 69 — Sectorul 
3, voleibaliști ai Școlii nr. 82 
și voleibaliste de la Școala nr. 
149 — ambele din Sectorul 3, 
șahiști aparținînd școlilor nr. 
88 șî nr. 116, orientaristi de 
Ia Școala nr. 55.

Cadrul inițial al activității 
sportive de masă a fost con
vingător întregit de ansamblul 
de gimnastică de înviorare al 
Școlii nr. 87 (coordonatoare,

de la activitatea de 
cea de performantă

muncă, repriza oamenilor mun
cii din cîteva unități economi
ce ale Capitalei (23 August, 
Republica, Vulcan. F.R.B., Me
canică Fină, Autobuzul ș.a.) 
coordonată de prof. Ion Iaru. 
Să reținem si reușitele demon
strații ale sportului nostru na
țional. oină, prin intermediul 
elevilor școlilor din Chitila, 
Dragomirești, Buftea. Afumați, 
Glina, Mogosoaia și Fundeni, 
precum și ineditul muzeu teh
nic ne...
revistă a 
tomobile 
jumătate

O masă
„Sportul, munca si învățătura' 
cu participarea unor factori 
de conducere ai I.E.F.S., ai 
unor ministere și departamen
te cuprinzînd importante • uni
tăți economice si de învăță- 
mînt. o premiere a unor spor
tivi si sportive care s-au dis
tins în activitatea de masă 
(Zenovia Maria Floarea — 
Școala nr. 310 la atletism, Ga
briela Mărgăritescu — Școala 
nr. 280 la tir, Cristian Maf- 
teciuc — Liceul „N. Tonitza" 
la badminton și Mihai Crețu- 
lescu — Liceul „Electronica" la 
înot) și de performanță (Geor- 
geta Soare — clubul Metalul, 
componentă a echipajului de 
8+1 canotaj academic, cam
pion mondial la Bled, si Traian 
Cihărean, de 6 ori medaliat

roți — o trecere in 
unor modele de au- 

construite cu peste o 
de veac in urmă... 

rotundă cu tema

Micii bolizi pe patru roti karturile — au adunat in jurul pistei 
, de concurs din interiorul marelui parc bucureștean, cetățeni de 

toate vîrstele care îndrăgesc acest atractiv sport tehnieo-aplicatw
prof. Maria Paven), de suges
tivul program de dansuri mo
deme prezentat de elevele Li
ceului industrial Pipera (prof. 
Georgeta Magda), ca si de un 
alt program de gimnastică rit
mică cu sportive de la Flacă
ra Roșie. Voința. Metalul, 
I.T.B., Spartac etc. conceput 
de un colectiv din care a făcut 
parte și fosta vicecampioană 
olimpică Doina Stăiculeseu. Și, 

Tămînînd în domeniul gimnas
ticii, să consemnăm si evolu
ția de frumoasă ținută a fe
telor de la Liceul industrial 
nr. 4, a pionierelor pregătite 
de . profesoarele Lîa Petrescu 
și Lina Făgădăn și, in fine, ca 
un argument decisiv în spri
jinul gimnasticii la locul de

cu argint și bronz la C.M. si 
C.E. de la Atena) și un atră
gător spectacol cultural, cu 
exponenți de frunte ai Festi
valului Național „Cîntarca 
României" aii întregit această 
deschidere de neuitat a edi
ției de iarnă a Daciadei pen
tru care toți realizatorii ei, 
sportivi și activiști sportivi, 
merită toată prețuirea !

BASCHET:

Amănunte de la meciurile 
pei a Vl-a a Diviziei A de 
chet masculin :

DINAMO BUCUREȘTI

IN
eta- 
bas-

DINAMO BUCUREȘTI — BA
LANȚA C.S.U. SIBIU W—89. în
ceputul partidei, desfășurată în 
Saia Dinamo, a aparținut, sur
prinzător, sibienilor, care au im
pus un ritm alert jocului, s-au 
apărat agresiv, astfel că în min. 
6 scorul era 14—10 în favoarea 
lor. Ei au condus în continuare 
chiar cu lo puncte (31—21 în 
min. 12), datorită jocului exce
lent al tinerilor Țenter, Pelger, 
Corui și al lui Bretz (care însă 
au fost schimbați, din cauza a- 
cumulării mai multor greșeli 
personale). Din min. 16, dinamo- 
viștii se „trezesc" șl iau condu
cerea, pe care n-o vor mai ceda 
pînă în final. Au marcat : Popa 
17, Sinevici 11, Nlculcscu 26, 
Laszlo 5, Uglaî 2, David 21, V. 
Constantin 19, respectiv Corui 7, 
Pelger 15, Gh. Dăian 10, Bretz 
13, Herbert 36, Țenter 8. Cei mai 
buni apărători : de la Dînamo, 
antrenorul Gh. Novac a conside
rat că nu s-a 
de la slbieni 
arbitrat : Al.

evidențiat nimeni ; 
— B. Pelger. Au 

Guță — M. Oprea.
Nicoleto ALDEA
ACADEMIA MILI-STEAUA _ „ _ __

TARA MECANICA FINA BUCU
REȘTI 118—82. Cu preocupări a» 
proape în exclusivitate pentru 
acțiunile ofensive (este drept, c- 
ficiente și spectaculoase), cam
pionii au învins net o echipă 
care, deși a fost întrecută cu 3G 
de puncte, a încercat să des o 
replică demnă. Au marcat : Er- 
murache 30 (4 X3), Cristescu 21 
(4X3), Roțnavschi 17. Bota 16 
(3 X3), Ardelean 11, Netolițclii 6, 
Brănișieanu 5, Căpușan 4, Săf- 
tescu 4, V. Ioan 4, respectiv Car
pen 24, Panaitcscu 18. Bîrsan 11, 
Stoian 10, Frumosu 8. L. Diaeo- 
nescu 4, Danie! Constantinescu 
3. Dan Constantinescu 2, Aclilm 
2. Apărători : M. Cristescu, res
pectiv Al. Panaitcscu. Arbitri : 
O. Vestinian — I. Varga. (N. TO*  
KACEK — eoresp.).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 

foarte disputată, 
răsturnări dc 

au condus 
5) șl 71—65 

aparținut

_______. C.S.Ș. 
97—91. întîlnire 
cu captivante

Oaspeții 
cu • 18—9 (min. 
(min. 31). Finalul a .
gazdelor, care au reușit să se im
pună datorită în special acțiuni
lor lui Gcilert, Alexe și Cristca. 
Au marcat : "
16, Șarlă 15,
12, Flaundra 
Rădulescu 2, 
tiv Băiceanu
Dăian 14, Moldoveanu 13, Cucoș
13, Coroamă 2. Apărători : A. A- 
lexe, respectiv N. Mănăilă. Ar
bitri : M. Aldea
GIIIȘA —„eoresp.).

METALOTEHNICA T1RGU MU
REȘ — ELBA TIMIȘOARA 103—88. 
Joc destul de spectaculos, domi
nat de mureșeni : timișorenii au 
ratat mult. Au marcat : Lukacs 
31, Ciocian 19, K. Takacs 15,

scor.

ÂJexe 20, Cristea 
Gellert 15, Antochi 
11, Gli. Pascu 4,
Nicoară 2. respec- 

35, Mănăilă 14, D.

— P. Bara. (I.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ATAC, Șl ÎN APĂRARE
V. io,

15,
’. Pascu 14, Szep 14, Zoppeit 

respectiv Moscalii 26, David 
Isaicu 13, lonescu 10, Ilie 9, Bo- 
brovschi 9, Vîrvoreanu 4, Fried 
2. Apărători : I. Lukacs, respec
tiv C. Moscalii. Arbitri : I. Anto
nescu — B. Bădiță. (C. ALBU — 
eoresp.).

OȚELINOX TÎRGOVIȘTE — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 77—79. Du
pă o partidă aprig disputată, în 
care gazdele au dominat în re
priza I, oaspeții, beneficiind de 
jocul foarte bun al lui Pogonaru, 
au luat conducerea în min. 26 
(55—54) și au cîștigat într-un fi
nal strîns. Au marcat : Lefter 30, 
Ciochină 15, Arniagiu 9. Vasilică 
9, Rădulescu 7, Zdrenghea 5, A- 
lecu 2, respectiv Pogonaru 30, 
Mădirjac 17, Ștefan 18, Costin 7, 
C. loan 5, Dobre 4. Apărători : 
B. Rădulescu, respectiv Gh. Mă- 
dîrjac. Arbitri : V. Radu — Fi. 
Baloșescu. (CR, TOMESCU — 
eoresp.).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA METALUL ROȘU 
CLUJ-NAPOCA 106—180. Ferovia
rii au trebuit să facă eforturi 
deosebite pentru a cîștiga acest 
meci, în care juniorul clujean 
Gh. Mureșan a fost cel mai bun 

In atac, și în apărare. Au mar-Și

cat : Popovict 37, Sueiu 18, Ghl- 
țA 13, Mihai 8, Șcrbănescu 8, 
Hoit 4, M. Dumitru 13, respectiv 
Mureșan 47, Pintea 14, Pulbere 
15, Rotaru 7, Geomolean 1, Se- 
bestien 6, Meșter 10. Apărători I 
FI. Șerbănescu, respectiv Gh. 
Mureșan. Arbitri : I. Olaru — A. 
Cuțov. (NIC. ȘTEFAN — eoresp.).

Următoarea etapă (intermedia
ră) are loc mîine, după care 
campionatul se va întrerupe pînă 
la 6 decembrie.

CLASAMENTE LA ZI :

1. Dinamo
2. Steaua
3. Dinamo
4. Farul
5. I.C.E.D.
6. ELBA Timiș.

7.
3.
9.

10.
11.

MASCULIN 
Bue.

Oradea
Buc.

„U“ Cj.-Nap. 
Rapid Buc. 
Balanța Sibiu 
Met. Tg. Mureș 
OȚELTNOX 

12. AC. Mii. BUC.

fi 6 0 570:431 12
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642 541:528 10
642 568-561 10
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4
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1. „U“ Cj-Nap.
2. Sp. Stud. BUC.
3. Olimpia Buc.
4. Voința Brașov
5. Voința Buc.
6. Corn. Sf. Gli.
7. Met. Rm. V.
8. Rapid Buc.
9. Com. Tg. M.

10. G. M. Mediaș
11. Mobila S.M.
12. Met. Salonta

6
5
6
5
5
6
G
6
6
6
6
5

1
0
2 
0
1
3
3
5
5
5
5
4

9
9
9
7
7
7
7
6

LUPTE GRECO-ROMANE

categoric toate adversarele In
finite. în finală Dinamo a 
dispus detașat (31—3) și de e- 
cliina din Pitești — revelația 
actualei ediții a competiției.

în partida finală, luptătorii 
dinamoviști n-au cedat adver
sarilor decît la o singură ca
tegorie (V. Marciuc a pierdut 
la puncte meciul cu D. Strc- 
zariu, la 74 kg) și o întîlnire 
s-a terminat cu dublă desca
lificare : A. Bacanov (Dinamo) 
— D. Costandache. în rest.

. victoriile componenților echi
pei campioane au fost de necon
testat. Punctele succesului di- 
namoviet au fost realizate de 
I. Voicu (48 kg), N. Onica (52 
kg), R. Sirubcrt (57 kg), C. 
Uță (62 kg), P. Cărare (68 kg), 
S. Iîerțca (82 kg), A. Glonț 
(100 kg) și I. Grigoraș (130 kg).

Disputa pentru locurile 3—4 
s-a încheiat cu o nouă surpri
ză. Sau, mai precis, a scos în 
evidență ’slăbiciunile, lipsa de 
pregătire a unor luptători din 
echipa militară ,(M/ Cișmaș, G. 
Bivolaru), ca și valoarea sub 
acest nivel al altor sportivi.

]a categoriile 82 kg, 90 kg, 130 
kg. Cum altfel se poate expli
ca faptul că reprezentanta a- 
cestui puternic club, sportiv a 
fost învinsă, e drept, la limi
tă (14—13) și de echipa Alumi
niu Slatina, Steaua clasîndu-se 
doar pe locul IV? Dintre spor
tivii militari au obținut vic
tori numai I. Dăscăiescu (48 
kg) — un tînăr de mare ta
lent, care poate urma traseul 
parcurs în marea performanță 
ds antrenorul său; Gh. Bcr- 
ceanu —, C. Ozarchevici (62 
kg). M. Ender (62 kg), C. Tro- 
fin (74 kg). Din echipa slăți- 
ncană au cîștigat C. Scuturici 
(52 kg). C. Âlbuț (90 kg) și I. 
Savin (130 kg), trei întîlniri 
tcrminîndu-se cu decizii de 
dublă descalificare. Deși slăti- 
nenli au cîștigat numai trei 
meciuri, datorită victoriilor lor 
mai „consistente" 
punctele care 
cesul 
3 al 
tiției.

în
5-6.
pe Rulmentul
bucureșfeână ocupînd locul 5.

final și 
actualei

disputa
Rapid a

GIMNASTICA
(Urmare din paa. li

au acumulat 
le-au adus suc- 

clasareâ pe- locul 
ediții a compc-
pentru locurile 
învins cu 16—11 
Suceava, echipa

ANUNȚ
O.J.T. brașov-predeal 

organizează în ziua de 16 
noiembrie 1989, ora 10, la 
cabana Clăbucct-sosire. un 
examen pentru testarea și 
reatestarea ghizilor monitori 
de schi pentru sezonul 
1989—1990.

Cei interesați vor prezen
ta dosarul complet, conform 
dispozițiilor legale.

Relații suplimentare se 
pot obține de la comparti
mentul agrement, la telefo
nul 922/56501 — interior 12« 
150, 152 sau 153.

• CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 1 NOIEM
BRIE 1989. Cat. 1 : 1 var. 100% 
— autoturism „Dacia 1300" (70.000 
Ie!) șl 1 var. 25% a 17.500 lei ; 
cat. 2 : 3,00 a 15.290 lei ; cat. 3 : 
9,75 a 4.705 lei ; cat. 4 : 65,50 a 
700 lei'; cat. 5 : 143,25 a 320 lei ; 
cat. X : 134,25 a 342 lei ; cat. Z : 
2.341,25 a 100 lei. Report cate
goria I : 108.182 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300" (70.000 Ici) de 
la categoria 1 — 100%, a fost 
obținut de Brâilzarîu Mircea din 
localitatea Suceava.

tind o taxă unică — de numai 
10 lei — se poate asigura acce
sul la toate categoriile de cîș
tiguri și, implicit, la toate cele 
3 extrageri „legate", care cu
prind, în total, 12 numere, din 
75.

• „Capul de afiș” al acestei 
săptămîni constă dintr-o nouă 
TRAGERE LOTO 2 -- prima și 
singura din această lună — tra
gere care vă avea loc duminică, 
12 noiembrie. Reamintim ci, 
printre avantajele de excepție ale 
unei asemenea trageri sc numără 
și acela de a atribui cîștiguri 
chiar șl variantelor care întru
nesc numai 2 numere cîștigă- 
toare (din 4 extrase). Una dintre 
particularitățile unei TRAGERI 
LOTO 1 este |i aceea că achl-

• Desigur că de marc popu
laritate se va bucura și concur
sul PRONOSPORT de duminică, 
12 noiembrie, mai ales după suc
cesele de mare rezonanță înre
gistrate de ultimele acțiuni de 
acest fel. Redăm mal jos progra
mul integral al partidelor în
scrise în concursul de la sfirșl- 
tul acestei săptămîni : 1. Steaua 
Mizil — Gloria Buzău ; 2. Meta
lurgistul — A.S. 
Metalul Bocșa — 
Mare ; 4. Avellino 
Cagliari — Parma
— Como ; 7. Foggia — Messina ; 
8. Licata

Drobeta j 3. 
Olimpia Satu 
— Padova ; 3. 
: 6. Catanzaro

Barletta ; 8. Monza 
— Cosenza ; 10. Pisa — Torino ; 
11. Reggiaaa — Ancona ; 12. Reg- 
glna — Pescara ; 13. Triestina — 
Brescia.

gîmnaști care au onorat prin 
prestații de bun nivel 
ediția din acest an.

Rezultate tehnice < cat. 
echipe : 1. C.S.Ș. Reșița p 2-----------
C.S.Ș
C.S.Ș.' Bistrița 275,508, 5, ___ ..
Sibiu 274,500, G. C.S.M. Cluj-Na- 
poca 274,400 ; individual compus: 
1. Dan Potra (C.S.ș. 1 Timișoa
ra) 55,850 p. 2. Daniel Patasciiiv 
(C.S.Ș. Reșița) 55,300, 3. Marian 
Malița (C.S.Ș. Reșița) 54,250, 4 
Liviu Tuia (C.S.Ș. Reșița) 53.850.
5. Cristian Udrea (C.S.ș. 7 Di
namo) 53.800, 6. Ilie Mangu
(C.S.Ș. Reșița) 53,800; finale pe 
aparate: sol : 1. Potra 9,312, 2.
Cristian Baliban (C.S.ș. 1 Baia 
Mare) 9,287, 3. Malița 9,225 ; cal 
cu minere : 1. Hunor Babo.ț 
(C.S.Ș.
9,750 
(C.S.Ș.
8,300 ;

tehni

a 4-a. 
. ____ . ._ 281. 400

C.S.Ș. 7 Dinamo 277,450, 
1 Baia Mare 276,500 p, 
— ■ - -......... 3. C.S.Ș.

3. 
I.

1. Hunor
Viitorul Gheorgheni) 

p, 2. Vincențiu Roman 
Brașovia) 9,500, 3. Tuia 

inele : 1. Potra 0,325. 2.
Paraschiv 9,223, 3. Iulian Lupșe 
(C.S.ș. nr. 1 Baia Mare) 0,225 ; 
sărituri : 1, Potra 0,325, 2. Man- 
8U *,7Wl S. Ciprian Cliilom

In Divizia A 
culln au avut 
toate echipele ș 
la activ victorii, 
nunte de la act

UNIVERSITAR 
HIDROTEHNIC/ 
25—22 (15-15). J 
pru pe alocuri, 
nu s-au sinero: 
rîndurl in faza 
reușit să se de 
In ultimele 3 i 
concentrat mai 
merit. Au Insei 
duță 7, Marian 
Agapie, Bart -An 
pectiv Timo.Te 
divan 3, Ianen 
Au arbitrat Tr 
(Buzău). (St.M 

ȘTIINȚA BA 
GUL ARAD St 
de reală frumi 
generozitate de 
In care gazdei; 
repriza secunt 
Condruz 7, -Vs 
4, Bondar, Chi 
Rotaru cite 3, 
respectiv Nagy 
Finață șl Urs 
Crivăț cîtc 2, I 
bitrat St. Șei 
(București). ( 
eoresp.).

VOLEI
In cea de a 

vlzlel A de v 
disputat doar 
lelalte două, 
jucîndu-se în 
naur Baia S 
Brașov 3—0 ; 
Craiova — 
3—0).

C.S.M.U. su< 
BUCUREȘTI 3 
satisfacția nu 
locali, voleiba 
obținut o tar 
fața vicecamp 
trei seturi. Ei 
a jucat foarti 
de numeroase 
mo viștilor (! 
succes lejer, 
ceva mai ecl 
locală s-au < 
Lepădătescu, 
Ciobîcă și ’ 
peți Rotar 
bitrat : Al. 
D. Solea (Coi 
DRESCU. cor<

CALCULATE 
ELCOND DI» 
(13, 6, 6). Vii 
lor care, pe 
arătat și o n 
a juca. Cu 
Ia pupitru, b

(Urmai

rești, Hid 
Constanța | 
dar cu mari

Asa stînd 
care țutea 
cea dintre 
Brașov, s-a 
primul tur. 
extrem de c 
învingă to" ■' 
numai i 
gong. A v.î 
mită : 19—i 
obtinînd 
Pentru Stc 
D, Drăghici 
(62 kg). O. 
Radu (90 1 
(130 kg), r 
terminat î: 
directe R. 
D. Bîrcu 
(74 kg), G 
H. Bologa 
ilustra ccl 
tea acestei 
râm necesa 
singur me

Incepînd de astăzi și pînă duminică, în 
„Victoria” din Ploiești sînt programate finali 
tru gimnastele junioare, cu participarea c< 
sportive ale țării la toate categoriile de clasi

(C.S.Ș. Reșița) 8,750 ; paralele: 
1. Tuia 9,325, 2. Chilom 9,300. 3. 
Malița 9,275 ; bară fixă : 1. Ba- 
boș 9,450, 2. Attila Paizs (C.S.Ș. 
Tg. Mureș) 9.350. 3. Adrian Isac 
(C.S.Ș. Sibiu) 9,350 I cat. * 
IlI-a, echipe : 1. C.S.ș. Reșița 
282,700 p, 2. C.S.Ș. 7 Dinamo 
269,600, 3. C.S.Ș. Sibiu 2G7.950. 4. 
C.S.Ș. Brașovia 267,000, 5. C.S.Ș. 
1 Timișoara 201,100, 6, C.S.M.
Cluj-Napoea 252,700 p; individu
al compus : 1. Dorin Petec
(C.S.Ș. Reșița) 55,900 o. 2. Mlr- 
cea Tolnai (C.S.S. Reșița) 55.900, 
3. Florentin Pescaru (C.S.Ș. Re
șița) 55,400, 4. Dan Doboșan
(C.S.ș. 1 Oradea — C.S.Ș. Reșița 
54^00, 5. Nicolai Remus (C.S.Ș. Bis
trița) 54,000, 6. Cristian Barba 
(C.S.S. Reșița) 53.980 : finale pe a- 

parate: solii. Petcu 9,150. 2. Tol
nai 9,087 , 3. Nicolai S.050 ; cal :
1. Tolnai 9,680. 2. Dobocan 9,558, 
3. Nicolai 9,250 ; inele S 1. Ra- 
rcș Rad (C.S.Ș. 7 Dînamo) 9,480,
2. Dobocan 9,200, 3. Tolnai 9,1501
sărituri : 1. Dobocan 9,212, 2.
Vasilc Cioană (C.S.Ș, Reșița) 
9,137, 3. Petcu 9/150; paralele: 1.’ 
Pescaru 9,287, 2. Petcu 1.250. 3.
Cioană 8,200 ; barău 1, Cioană 
2,700, i. Tolnai 9,650,. 3. Pete*

3. cal :

9,400 ; 
C.S.Ș. 
C.S.ș. 
215.400. 
215,200, 
5. - "
C,& Ș.

cat. 
I T 

v
3.
4.

C.S.Ș. 7 
‘ 7. Bus 

d dl comp 
(C.S.Ș. 1 c 
mlșoara) 5 
ric (C.S.Ș. 
mlșoara) 5 
(C.S.Ș. Sil 
Nicoricl ( 
54,350, 5. 
Viitorul C 
Toader To 
ia Mare) 
rate : sol: 
min Bogd 
9,150, 3. 1 
Bala Mari 
9,725, 3. 1 
Kovacs (C 
inele : L 
0,150, 3.
1. Lerle ! 
Remus D 
șoara) 8,f 
gan 9,425, 
corlei 9,1 
Andrei N 
Mare) 9,( 
0C.S.Ș. I



,)t CAZDELf S-AU IMPUS PE HUIE
>al mas- „U- C.L.G. CLUJ-NAPOCA — 

partide, DINAMO BRAȘOV 28—20 <15—11).
:riindu-și Confirmînd linia ascendentă din
va amâ- ultimul timp, clujenii au realizat
iri ; un Joc cu ridicate valențe teh~
IOVA — nice și spectaculare, obținînd o
STANțSA victorie concludentă. Gazdele au
braț, as- condus tot timpul în repriza se-
raiovenil cundă Ia diferențe de 6—8 goluri,
repetata Au marcat : Crainic 10, Cristea
El au 6, Simboan 5, Cucura și Kiss cite

Iar'doar 3, Pop, respectiv Fielk 7, Hossu 
ind s-au i, Moldovan 3, Nlcolescu și Popa
Igînd pe Cite 2, Mlcle șl streina. Au ar-
u 8, Ră*  bitrat R. lamandi (Buzău) și Gh. 
imîtru 3, Sahdor (Oradea). (Nușa OE-

• ASTAZI, LA ROȘIORI DE 
VEDE se dispută partida ami
cală dintre selecționatele de ju
niori ’93 ale României și Ceho
slovacie). întilnirea este progra
mată de la ora 14 și va fi con
dusă la centru de arbitrul N. Di- 
nescu. Revanșa, joi, tot la Ro
șiori.

amicală va 
noiembrie, 
din Con- 

____  de meciul 
___  ___ Victoria București, 
programat de la ora 15. în des
chidere, o întîlnire de -old-boys. 
Portul Constanța — Știința con
stanța.

, res- MIAN, coresp.).
1 ți Be- A.S.A. EI.ECTROMUREȘ TG.
șl Omer. MUREȘ — POLITEHNICA timi-
N. Iancu șoara 26—23 (12—12). Meciul nu 
coresp.). a fost ușor pentru mureșeni, do- 
STRUN- vadă șl că pînă tn minutul 34
9). Meci s-au consemnat 14 egalități. Lo- 
ludat cu ealnlcii au reușit apoi să specu- 
bâcăuan, leze cîteva inexactități ale tlmi- 
ațat In șorenilor, au luat conducerea în 
marcat 1 mln. 44 (17—16) șl, cu un final 

Sherliard mal bun, au reușit să ctștige. Au 
litru și înscris : Mureșan 10, Ciobanu 5, 
Glrlescu, I. Moldovan, Bacoș șt Furnea 
i cite 4, cîte 3, Prică 2, respectiv H. Gal
lașpar și 8, Matei 6, D. Petru 4, N. DO-
. Ău ar- brescu 2, Năstase, Georgescu și
I. Dobre Ignat, Au arbitrat : Al. Vîrto-
1REANU, peanu și M. Stăncilă (București).

(A. SZABO, coresp.).

SUCCES NEAȘTEPTAT Al SUCEVENILOR

. Azi, la Brăila, in preliminariile CE.|----------------—
| ROMÂNIA-SCOȚIA

pă a Dl- 
ulln s-au 
tiuri, ce- 

se știe, 
.S.M. Mi- 
Tractorul 
ea c.F.R. 
Săvineștl

pus fără probleme în fața unui 
adversar oarecum blazat, ale 
cărui reușite au fost sporadice, 
în timp ce greșelile copilărești 
au abundat. Remarcărl : Enescu, 
Calița, Bălan de la învingători. 
Au arbitrat : Gh. Ferariu (Bra
șov) șl M. Niță (București). 
(Ghcorghe LAZAR).

dinamo
7). Spre 
suporteri 
veni au 
.orie In 

numai
C.S.M.U. 
profitînd 

ale dina- 
nut un

II filncl 
n echipa

Mîndru, 
, MogOȘ. 

la oas- 
ău ar- 

areș) șl 
ton MÎN-

CUREȘT1
Au 3-«' 

venit ce- 
tanță, au 
lăcere de

Inspirat 
s-au im-

ELECTROTEHNICA BISTRIȚA 
— RAPID BUCUREȘTI 3—1 (12, 
7, —12, 12). A doua victorie a 
bistrițenilor în campionat, obți
nută după un joc frumos. „Ex
plicația" pierderii setului III con
stă în relaxarea localnicilor care, 
după 2—0 la seturi, credeau că 
victoria va reveni de la sine. Re
marcați : Tutovan, Gliga, Stelian 
(E), respectiv Nica, Racsov, Spi
nii (R). Au arbitrat: E. Ududec 
(Suceava) și I. Pintea (Baia 
Mare). (Fl. TOMA, coresp.).

VIITORUL DINAMO BACAU — 
STEAUA BUCUREȘTI 0—3 (—12, 
—6, —11). Bucureștenll s-au im
pus cu autoritate în 60 minute 
de Joc, gazdele dînd o replică pe 

măsură adversarului doar în se
tul I. Remarcați : Pralca, Dască- 
Iu, Constantin (S), Ion 1(5, Dumi
tru (V). Au arbitrat : N. Cara- 
ghln (Brașov) șl D. Blaha 
(Curtea de Argeș). (Fl. FILIO- 
REANU, coresp.).

UPTE LIBERE
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| ...un meci important
Ce știi despre scoțieni ?, l-am 

întrebat pe loan Voiea, an
trenorul principal al lotului de 
juniori U.E.F.A. ’92. după vic
toria obținută de această echi
pă. la Buzău, in meciul cu 
selecționata Norvegiei. „Nu 
știu nimic. A, ba da, știu ce
va ; știu că sosesc duminică Ia 
Brăila A continuat apoi 
subliniind o idee de care ar 
trebui să țină cont și alți an
trenori, îndeosebi cei de la se
lecționatele de juniori sau de 
tineret: „Chestiunea cu a-ți 
cunoaște adversarul (n.n. o 
practică, totuși, general vala
bilă), se poate pune pînă Ia un 
anumit punct, decisive in ba
lanța victoriei rămînind insă 
tot pregătirea pe care o efec
tuezi, caracterul jucătorilor pe 
care ie bazezi, modul cum reu
șești să-i conectezi Ia impor
tanta meciului pe care-1 sus
ții. Scoțienii ? Vor juca proba
bil tot ca norvegienii. Toiul e 
ca noi să jucăm ca... noi, ea la 
Buzău, mai puțin ratările ca
re, efectiv, ne-au scos perl 
albi. în orice caz, ne-am pre
gătit eu toată seriozitatea și 
sper să obținem cele două 
puncte care să ne deschidă 
larg poarta calificării”.

Așadar, la Brăila, se dispută 
astăzi partida dintre Juniorii

I ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

• JOI. 
FARUL - 
teresantă 
găzdui, 
stadionul 
stanța. Este 
F.C. Farul •

LA CONSTANTA, 
VICTORIA. O in- 

partidă 
joi 9 
„1 Mai" 

vorba

pentru juniorii noștri
noștri și cei scoțieni. A patra 
partidă din cadrul grupei a 
13-a a preliminariilor Campio
natului European B. Iată re
zultatele de pînă acum : Nor
vegia — România 1—1. Nor
vegia — Scoția 2—0. România 
— Norvegia 3—1. Clasament :

CU DEPLINĂ
Meciul de la Bacău nu se 

anunța cîtusi de puțin ușor: 
pe de o parte Steaua, cu gîn- 
dul declarat de a acorda o 
atenție sporită campionatului, 
odată încheiat periplul ei în 
C.C.E., de cealaltă băcăuanii, 
cu situația lor din clasament 
nu tocmai de invidiat... ..As
tăzi jucăm cu Steaua acasă, 
etapa următoare cu Petrolul 
în deplasare — nu își ascun
deau îngrijorarea cei din an
turajul echipei gazdă. Dacă nu 
„scoatem” măcar un punct din 
aceste două partide, vom abor
da dintr-o poziție deloc avan-

SPIRITUL DE ECHIPA. ATUUL MAJOR
Da, mare surpriză a fost la 

Craiova. Dacă acest joc ar fi 
figurat în programul Pro
nosport, cu siguranță că nici 
suporterii ..âlb-albaștrilor" n-aT 
fi îndrăznit să indice victoria 
acestora. înainte de joc. cei 
mai multi socoteau că un egal 
cu Dinamo ar fi o frumoasă 
izbîndă. Demonstrația pleca nu 
numai de la acel 3—6 din cam
pionatul trecut, dar si de la 
cîntărirea exactă a valorii 
formației dinamoviste. de la 
verva sa din această toamnă 
punctată de succese în serie 
acasă si în deplasare, unele 
dintre ele la scoruri mari (vezi 
și returul cu Panathinaikos 
Atena, din „Cupa Cupelor"). 
Echipa din „Bănie", în acest 
context, avea alternativa sa în 
fata unei mari încercări, cum 
a fost jocul cu Dinamo, să

1. România 2 1 1 0 4-2 3
2. Norvegia 3 11 1 4—4 33. Scotia 1 0 0 1 0—2 0

O victorie a tinerilor noștri 
jucători va elimina practic 
echipa Scoției din disputa pen
tru primul loc. Să sperăm că 
ei o vor obține în aceeași al
cătuire ca aceea de la Buzău.

SPORTIVITATE
tajoasă ultimele cinci etape ale 
turului".

S.C.-ul așa a și acționat în 
meciul cu Steaua, cu intenția 
clară de a încerca obținerea 
unui punct, „trasind" două li
nii de apărare în fata poftii 
lui Alexa si mareîndu-i strict 
pe Hagi și Balint. Angajarea 
lor în apărare a fost deplină 
pe tot parcursul jocului, iar 
după primirea golului au în
cercat și două-trei contraatacuri 
destul de periculoase. Remar
cabil ni s-a părut însă un 
alt aspect — acela al deplinei 
SDortivități în care echipa gaz
dă a izbutit să-și apere san

confirme frumoasele ei posi
bilități (demonstrate pînă acum) 
de a redeveni. în timp, fireș
te. o formație competitivă.

Spre lauda ei (și a tehni
cienilor S. Cirtu si N. Cioacă), 
Universitatea nu a dezmințit. 
Ea a privit cu grijă spre me
ciul cu formația bucuresteană, 
pregătfndu-1 cu atentia cuve
nită. S-a văzut, din modul 
cum a acționat în teren. un 
angaiament total, o apărare 
agresivă tip ..catenaccio”, care 
a alternat cu tăioase contra
atacuri ' din care se mai puteau 
înscrie, nu exagerăm. încă 
două goluri. în timp ce Di
namo. aflindu-se aproape 80 
de minute în treimea adversă 
(cu fundașii centrali Ia linia 
de centru !). a beneficiat doar 
de două situații dare de a 
marca. în special aceea a lui

Adică : Berța — Petre, Călin, 
Cineă, Luna — Piisca, Manea, 
Bădăluță, Veîcca — Para, Fî- 
lipescu. Arbitri : M. Voutsaras 
(Grecia) — C. Ghcorghe (Su
ceava) și Cr. Teodoresctt (Bu
zău) Partida va începe la 
ora 14.

Lourentiu DUMITRESCU

sa. impăcind perfect elanul, 
jocul bărbătesc pe care îl 
presupunea „setea" ei de punc
te. cu dorința de a nu-i acci
denta ne jucătorii care, even
tual, vor îmbrăca tricoul na
ționalei la 15 noiembrie. „Fiind
că — spunea Burleanu, căpita
nul echipei băcăuane — sîn- 
tem conștienți cu toții că me
ciul retur cu Danemarca re
prezintă un moment-eheie 
pentru întreg fotbalul româ
nesc".

Iată de ce considerăm eă 
aplauzele adresate de public 
la finele celor 90 de minute 
de joc au fost meritate, deo
potrivă. și de învingători, și 
de învinși...

Sorin SATMARI

AL CRAIOVENILOR
Lupescu (din min. 42). care ar 
fi putut să dea o altă turnură 
jocului, dar, așa. precipitarea 
bucureștenilor s-a accentuat, ei 
negăsind soluțiile dislocării 
defensivei oltene, condusă in
teligent de Gh. Popescu. Spi
ritul de echipă a fost, credem 
noi, principalul atu al Univer
sității și pentru asta trebuie 
felicitată întreaga formație. Pă
cat că la capitolul nespor- 
tivitate pot fi trecute unele 
trageri de timp (simulări .de 
accidentare, mai ales Citirea, 
Intîrzierea aducerii mingii ie
șite în aut etc.), care l-au obli
gat pe arbitrul O. Ștreng să 
prelungească repriza secundă 
cu 5 minute.

Stelian TRANDAFIRESCU

1}

1S.Ș. »
tînâră, 

;fi etc.
partida 

ar finală, 
Dinamo 

încă din 
in meci 
•ehilibrat. 
'"’TIOSCUtă 

set de 
. _. la li- 

echipă 
victorii. 

..punctat” 
D. Profit 
kg). C. 
Cruceanu 
ivenî nu 
meciurile 

(52 kg), 
O. Lungu 
2 kg) și 
Pentru a 

■ frumuse- 
conside- 

im că un 
Jintre D.

irilor 
pen- 
bune

jchlpo I 1. 
1,200 p. 2. 
Iheorgheni 
în Mare 
Ița 202.150, 
09,950, «.
p; indivî- 
r Saxidro 
s.ș. 1 Ch
ristian Le- 
S.Ș. 1 Tl- 
•ian Muleș
4. Gabriel
Timișoara) 
că (C.S.Ș. 
54,050 6.
5. Ș. 1 Bn- 
e pe apa- 
Ml. 2. Cos- 
?g. Mureș) 
e (C.S.Ș. 1 
1: Urzică 
3, SsnoleS 
ireș) 9,200;

2. Muleș 
sărituri : 

Iro 8.987 . 3. 
I. 1 Timi- 
: 1. Dră- 

1,20, 3. Ni» 
tulcș 9.225 
;. 1 Baia 
>n Durlă 
6.723.

Trcfii si V. Buclea) s-a ter
minat cu decizie de învingător 
înainte de limită (superiorita
te), cîștigînd D. Prefit. în rest, 
am fost martorii unor meciuri 
deosebit de disputate și echi
librate, victoriile conturindu-se 
destul de greu și la diferențe 
minime de puncte (2—1. 3—2, 
5—1. 8—6).

După această victorie ex
trem de muncită. multipla 
campioană a țării, Steaua, și-a 
asigurat primul loc în grupă 
și. deci, dreptul de a partici
pa în finală. în cealaltă gru
pă. Rapid a acumulat maxi
mum de puncte, învingîndu-și 
toate adversarele : Armătura 
Zalău. C.S. Tîrgovlște, Con
structorul Hunedoara, Voința 
Cluj-Napoca și înfrățirea Ora
dea.

Și partida decisivă pentru 
desemnarea formației campioa
ne, dintre Rapid si Steaua, a 
fost destul de echilibrată, cu 
multe decizii care au stat tot 
timpul sub semnul întrebării. 
De pildă, după primele opt 
categorii. Steaua conducea cu 
17—13, iar în meciul de la ca
tegoria 100 kg, rapidistul I. 
Baciu conducea la puncte cu 
2—0 în fața lui D. Andrei, In- 
dreptîndu-se spre o victorie 
care ar fi echilibrat mult re
zultatul final. Dar, Baciu s-a 
accidentat la umăr și a cedat 
prin abandon, succesul sporti
vilor militari conturindu-se cu 
mai mare claritate decît se 
întrevedea : 25—13. Celelalte
victorii ale echipei Steaua au 
fost realizate de D. Drăghîci, 
G. Ncagoc, D. Prefit, O. Țenț, 
C. Tămăduianu și P. Crueea- 
nu. De la Rapid au cîștigat 
FI. Ioniță (57 kg), D. Ioniță 
(74 kg) șl C. Potcraș (tuș în 
fața lui C. Radu !). la 90 kg.

în întilnirea pentru desem
narea echipei clasate pe locul 
3, Dinamo Brașov a învins ca
tegoric (39—1) pe C.S. Tîrgo
viște. echipă care a avui patru 
sportivi accidentați. Pe locul 5 
s-a clasat Vulcan București, 
iar pe locul 8 — Armătura 
Zalău.

Mihai ȚRANCA
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SERIA I

Carpațt Gălănești — Steaua Me
canica Huși 0—1 (0—0), Electro 
Botoșani — Unirea Negrești o—0, 
A.S.A. Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc — Mecanica vaslui 2—0 
(1—0), Aurora Tg. Frumos — 
TEPRO Iași 9—1 (5—0), Metalul 
Rădăuți — Zimbrul Șiret 2—0 
(0-0), FEPA 74 Bîrlad -------
Bucecea 3—0 (2—0), Partizanul 
Bacău — FORTUS Iași 3—1 
G—0), Constructorul Iași — Pro
letarul Bacău 3—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a ' '*
CA HUȘI 19 p (22—7), 2. 
74 Bîrlad 15 p (26—6) *
zanul Bacău 15 p 
ultimele locuri : 14. 
toșani 7 p (14—26). 
Bucecea 7 p (11—28). 
rașl 5 p (12—29).

SERIA

C.S.M.

1. MECANI- 
FEPA 

3. Parti
ție—8)... pe 
Electro Bo- 

15. C.S.M.
16. TEPRO

A II-a
C.S.M. Borzești 

plița 3—2 (1—0), 
nești — Metalotehnlca Tg. Mureș 
1—0 (0—0), Rapid Miercurea Ciuc
— Viitorul Gheorghenl 2—0 (1—0), 
Unirea Cristur — MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—0 (0—0), 
Avîntul Reghin — Minerul Co- 
mănești 4—0 (1—0), Progresul O- 
dorhel — Oțelul Reghin 1—0 
(1—0), Metalul Sighișoara — Me
talul Reghin 0—0, Textila Buhuș!
— Mureșul Luduș 4—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 1» p (21—5), 2. ME
CON Mun. Gh. Gh.-Dej 14 p 
(16—8), 3. Progresul Odorhel 14 
p (19—12), 4. Unirea Cristur 14 
p (18—12)... pe ultimele locuri :
15. Metalul Sighișoara 7 p (8—15),
16. Oțelul Reghin 6 p (7—18).

— Mureșul To- 
Petrolul Moi-

Gloria C.F.R. Galați — Celulo
za Adjud 4—0 (4—0), Laminorul 
Brăila — Tricotext Paneiu 7—1 
(4—1), Granitul Babadag — Pro
gresul Isaccca 2—1 (2—0), Meca- 
nosport Galați — F.C.M. Delta 
Tulcea i—o (0—0), Arrublum Mă- 
cin — Petrolul Brăila lanca 1—0 
(1—0), Chimia Autobuzul Mără- 
șeștl — C.S. Progresul Brăila 2—0 
(1—0). Chimia Brăila — Forests 
Gugești 1—0 (1—0), Gloria Ivești 
— Știința NAVROM Galați S-l 
(1-0).
• Meciuri restante din etapa a 

X-a : Petrolul Brăila lanca — 
Mecanosport. Galați 2—0, C.S. 
Progresul Brăila — Arrublum 
Macin 1—0.

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 21 p (41—2), 2. 
Chimia Brăila 14 p (19—22), 3. 
Forests Gugești 13 p (19—18)... pe 
ultimele tocuri : 14. Știința NA
VROM Galați 8 p (14—21), 15.
Tricotext Paneiu 8 p (15—23). 
16. Laminorul Brăila 5 p (15—35).

DIVIZIA C-DEZULTATELE ETAPEI A Xl-a
. - • .-er-. •>

SERIA A IV-a
Metalul Plopeni — Progresul 

C.S.S. Medgidia 1—0 (0-0). Ș.N. 
Oltenița — A.S.A. Chimia Plo
iești î—i (1—1), Olimpia Slobozia ' 
— Rapid Fetești 2-0 (1—0), Vii
torul Chlrnogi — ISCIP Ulmenl 
2—0 (0—0), Callatis Mangalia — 
Victoria Lehliu 2—0 (0—0). Vo
ința I.C.S. Medgidia — Victoria 
Țăndărei 4—1 (2—0). Dunărea
Călărași — Portul Constanța 2—0 
(0—0), CONPREF constanța — 
Victoria Florești 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CAL
LATIS MANGALIA 13 p (23—11),

. ....................... P
P

16 D 
: 15. 

16.

2—3. Progresul Medgidia 16 
(19—6). Victoria Florești 16 
(19—6), 4. Metalul Plopeni 
(20—9)... pe ultimele locuri 
Rapid Fetești 7 p (14—32). 
ISCIP Ulmeni 5 p (17—22).

SERIA A V-a
— Pro- 
Bucureștl

SERIA A X-a

Dacia Orăștie — Strungul Chi- 
s șțneu>Criș 5—3 (2—0). Motorul
. I.M.A, Arad 4- Aurul Brad 2—0 

<9-=0), C.F.R. Simeria — Petro
lul Arad 2—0 (1—0), Chimia Tăș- 

„„„„ _____ ___ 'b- nad — Dacia Mecanica Orăștie
tronistul Curtea de Argeș - Ș—6 -"1^-6 (0—0),- Voința Oradea — U-

— ■ - ■ —■ Metrom -j. nirea Tomnatic i—0 (1—0). Gio-
. _ ...___“~i- ria Beiuș Oțelul Or. dr. Pc-

Metalid Voința Sibiu 2—0 . ttru Groza 1—2 (1—1), Unirea Șin- 
-------- <,<».<.. — nicdlau — ■ înfrățirea Oradea 2—0 

(1—0), Minerul Or. dr. Pelrti 
Groza -r Șoifnii Lfpov'a o—i 
(0-0). -e*

Fe primele locuri : 1. dacia 
orăștie 17 p (31—10), 2. uni
rea Sînnlcolau 16 p (25—11). 3. 
înfrățirea Oradea 13 p (16—11)... 
pe ultimele locuri : 15. Unirea
Tomnatic 6 p (12—28), 16. Gloria 
Beiuș 4 p (10—25).

, SEBIA A VU-a
Chimia Găești — I.P.A. Sibiu 

2—1 (1—0). Dacia Pitești — Elec-
(1—0). Electrica Titu — 
Brașov 1—3 (6—0). Carpațl Bra
șov — ~'f *
(1—0). C.S.U. Mecanica Sibiu — . 
Nitramonia Făgăraș 0—2 (0—2),
Carpațl Mîrșa — Unirea Pitești *'  
0—1 (0—0) ' Muscelul Cîmpulung 
— Carpațl Agnita 2—1 0—0), Da
cia Cozia Câlimănești — Metalul 
Rm. Vîlcea 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.P.A. SI
BIU 16 p (20—8), 2. Dacia Pi
tești 10 p (18—9) 3. Electrica Ti
tu 12 p 
locuri : 
191. 15.
20). 16. 
(8—29).

(22—13)... pe 
14. C.S.U. Sibiu 9 p 
Chimia Găești 9 p 
Metalul Rm. Vîlcea

SERIA A VIII-a

ultimele 
(12- 
(11- 
9 p

SERIA A Xl-a

Danubiana București 
greșul șoimii IMUC 
0—2 (0—1), A.S.I.C. București — 
X.M.G. București 3—1 0—1» Du
nărea Giurgiu — Automatica 
București 1—0 0—0) MECOS
București — Tehnometai Bucu
rești 0—0. MECON București — 
F.C.M. Victoria Giurgiu i—7 
(1—0), Avicola Crevedia — C.F.R.- 
B.T.A. București 4—0 (2—0).
IUPS Chltila — Viseofil București 
6—0 (2—0). Metalul București - 
Ranid Braniștea 2—o (0—0).

Pe primele locuri : i. PROGRE
SUL BUCUREȘTI 16 p 06—5). 2. 
Metalul București 14 p (31—14) 
9. I.M.G. București 14 p (21—12).. 
pe ultimele locuri s 15. Viseofil 
București 6 p (18—28). 16. Rapid 
Braniștea 4 p (8—31).

Caroati Nehoiu — Montana 
nala 1—4 (0—2). s-a jucat la 
torsura Buzăului. Carpațl Covas- 
na — Cimentul Fieni 2—1 0—0), 
Precizia Săeele — Minerul Fili- 
oesti 3—1 n—0' Metalul Filtpesti 

— Minerul Șotînga 3—0 (1—0), 
Me’n’ni Ta. Secuiesc — Minerul 
Baraolt 5—0 (3—01. Petrolul
Băleoi — Petrolul Berea 3—1 
(1—1) Unirea Cimnina — Hidro
tehnica A.S.A. Buzău 3—0 (2—0), 
Chimia Buzău - Electro Sf. 
Gh„c»*cn c ?—i o—oi.

Pe nrimrle locuri : 1, MONTA
NA «’MATA 2» n (32—7). 2. Me
talul Filinesti 15 p (22—7). 3. Hl- 
9—Buzău 13 O (18—15)... 
«« iii'*mrie  tocuri : 15. Minerul
Raranlt 7 o 01—70) 16. Petrolul

7 „ <11—?7'.

Metalurgistul Cugir — 
Cărei 4—0 (3—0), Oașul
— Minerul Bălța 3—2 (2- .
talul Atod — Voința Oaș Negrești 
4—0 (2—0), Industria Sirmei C. 
Turzii — Laminorul Victoria Za
lău 1—0 (0—0), Sticla Arieșul 
Turda — Mobila Armătura șim- 
leu 4—1 (1—0), Minerul Sărmă.șag
— Energia C.P.L. Sebeș 0—0, 
Soda Ocna Mureș — C.U.G. Cluj- 
Napoca 1—2 (0—1), Unirea Dej — 
CUPROM Băla Mare 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 20 p (31—2). 
2. Ind. Sîrmei C. Ttirzii 14 p 
(16—5). 3. Unirea Dej 13 p (19— 
17)... pc ultimele locuri : 14. “ 
nergia Sebeș 9 p (11—18), 
Soda Ocna Mureș 9 p (9—21). 
Mobila Șimleu 9 p (11—24).

SERIA A XH-a

SERIA A VI-a SERIA A IX-a

Victoria
Negrești 
-0), Mc-

E-
15.
16.

Electroputere Craiova — Dună
rea Zimnicea 9—0 (3—0). Chimia 
Tr. Măgurele — Petrolul Ticteni 
2—0 (0—0) ROVA Roșiori — con
structorul Șoimii Craiova 2—1 
(1—0), Petrolul Stoina — progre
sul Corabia 2—0 (0—0). Minerul 
Mătăsari — Viitorul C.S.S Or» 
gășani 1—0 (0—0). Sportul Mun
citoresc Drăgănești Olt — I.O.B 
Bals l—l (1—0). Unirea Alexan
dria — Recolta Stoicănești 5—o 
(2—0), Progresul Băileștl — Sto
cul Coteana 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 2. ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 20 o <*5 —71 
2. ROVA Roșiori 14 n (28—14' 3. 
Progresul Băileștl 
4. Minerul Mătăsari 
pe ultimele tocuri 
Drăeănestl Olt 8 
Chimia T*.  Măgurele 7 p (13—22’.

Enertoa Timișoara — Vulturii 
Luco’ ’—1 fi—1) A.S. Sînmartl- 
nu «iirbeae — Minerv’ Lupeni 
3—t ,7—0' Antomecanica Reșița
— >C"rom'**a  T'mholio 3—' (1—0). 
C.S.M etoMinaobe® — U.M. Ti- 

»_ț ,n—n Minerul A- 
nina — Minerul Moldova Nouft 
a—a TT„.„-7f„i Hatee — Diema 

A S paroseni 
Simian 5—0 

n—•beta Tr Severin 
«'ținta Vulcan 1—0

I— 1 <0—V
Mlnprul 

Hafpe

> *•  M.

Bornei -
Lami- 
Gura 

s-a ju-

13 o <’«— •” 
13 p ns-i»*  .
S 15. SB. M
O (9—21' 16

tocuri : 1. VUlTU- 
“ 2. Ml-

r—-to 15 o (21—12). 6.
15 p (13—8)... 

... i„„„ri ■ îs. Mecanî- 
c'mian 6 n (6—24). 16.

r e M Dmb-t» Tr. Sev. 4 p 
(5—24).

«rimele 
ț is n 124—9).

* e •<

Steaua Minerul Vatra
— C.I.L. Sighet o—i (0—0). 
norul Roman — Minerul 
Humorului 3—1 (1—0) 
lat la Bacău, Bradul Vișcu — 
Mecanica Bistrița 1—0 (0—0). Mi
nerul Borșa — Metalul Roman 
l_o (0—0). Avîntul Frasin — La
minorul Boolean 1—1 (0—0) Re- 
lonul Săvinești — Chimia Nă- 
săud 2—0 (2—0). Minerul Cavnic
— Minerul Crucea 6—1 (3—0).
Minerul Baia Sprie 
Tg. Neamț 4—1 (1—»)•

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 17 p (23—7). 2. Rclonul 
Să vineții 16 p (19—10). 3. Minerul 
Bala Sprie 14.p (22-tl)... pe ul
timele locuri : 14. Metalul Roman 
7 p (12—17), 15. Minerul Vatra
Dornei 7 p <17-26). 16 Cetatea 
Tg. Neamț 7 p <0 -21».

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din tocaltfăfttr respec
tive.

(3-0).
Cetatea

2.

15.
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arena Voinfain Ca pita! ă Aniversarea Marii Revoluții

Socialiste din Octombrie

POPICE
ROMÂNIA - R. 0. GERMANA

arena Voința din Capi- 
reprezentativele de po
ale tării noastre au sus- 
o dublă întilnire amica- 

ale 
două 

loncurs. reprezentanții 
dominat cu auto-

Pe 
tală, 
pice 
ținut _ 
lă cu echipele similare 
R.D. Germane. In cele 
zile de 
noștri au 
ritate întrecerile, fapt cu atît 
mai îmbucurător cu cît oaspe
ții au venit 
gă. aliniind 
garnituri de 
le au 
zi, la 
Sereș 
toarea

deciși să invin- 
cele mai bune 
sportivi pe care 

actuală. In prima 
antrenorul 8.

la ora 
feminin, 

a trimis pe piste urmă- 
formație : Rodica Baciu

— 407. Maria Zsizsik — 418 (a 
doua zi 458), Adriana Antone- 
sei — 436 
stantin —

. 420 (429) 
452 (447). 
remarcat
(413 a doua zi). Simona Stiller

— 426 (425), Maike Winhold — 
421 (399) și Frigite Hanger — 
419 (451). Scor final: 2 541— 
2 471 (4—2). Echipa masculină, 
antrenată de C. Negutoiu si N. 
Buzea. a avut următoarea al
cătuire : I. Hosu — 966 (946), 
L. Pop — 962 (933), C. Frigea
— 957 (943), ■ S. Boariu — 950

(430), Constanța Con- 
408. Carmen Pilaf — 
și; Doina Tăgean — 

De la oaspete, s-au 
Rica Ulbrich — 454

(957), V. Donos
Gergely — 919. De la ja.peți 
s-au evidențiat K. Meissner — 
963. T. Ulbricb — 920 I. Uart- 
nel — 915 și C. Meier — 913 
Scor final : 5 679—5 467 (5—1).
A doua zi s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate ; 2 597—
2 504 (4—2) la feminin si 5 594— 
5 386 (6—0) la fnasculin. am
bele partide fiind ciștigate de 
sportivii români, deci scor fi
nal 4—0. tn aceste confruntări 
au mai fost folosiți următorii 
selectionabili : Liliana Băjena- 
ru — 419 și Octavian Ciocirlan 
— 414 (f). I. Bor - 904 “
Covăsală — 911

Așadar, primul 
rilor „mari" ne

C.M. DE ȘAH (echipe)

„CUPA CONFEDERAȚIEI
La Ankara, In prima manșă 

din cadrul turului I al „Cupei 
Confederației Europene de volei” 
(masculin), echipa turcă Emiak- 
bank a Învins cu 3—0 (9, 11, 10) 
pe C.S.M. Mlnaur Bala Mare, 
iar la Istanbul Eczacibasi a dls-

în primul eșalon 
valoric la hochei
în ziua a doua a meciurilor 

duble din cadrul etapei a 5-a 
• Diviziei A — prima grupă 
valorică la hochei au fost în
registrate următoarele rezul
tate :

STEAUA BUCUREȘTI — 
SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC 4-2 (1-#. 1-4. 2-2).
Iubitorii hocheiului din Capi
tală care nu au tost prezenți 
simbătă după-amiază la Pati
noarul „23 August" au ce re
greta. Deoarece, după părerea 
noastră, a fost unul din cele 
mai frumoase meciuri din ul
timele două 
spectaculoase, electrizante, ac
țiuni care se succedau Intr-un 
ritm foarte rap.id la oele două 
porți (ambele echipe dovedind 
o bună pregătire fizică), exe
cuții tehnice de finețe, mult 
gustate de public — iată atri
butele acestei întîlnirl. Ambi
ționați de întringerea din a-

sezoane. Faze

ȘCOALA ATLETISMULUI SOVIETIC
Se împlinesc 72 de ani de la victoria Marii Revoluții 

Socialiste din Octombiie. moment de importantă istorică 
in lupta popoarelor pentru realizarea aspirațiilor loi de eli
berare socială si naționala. Sub conducerea Partidului Co
munist, popoarele Uniunii Sovietice au obținut reali
zări deosebite în toate domeniile de activitate, inclusiv in 
cel al educației fizice si sportului.

proape invariabil, și-au dis
putat locurile pe podium la 
competițiile internaționale de 
anvergură, la nivelul se
niorilor si al juniorilor.

Pe această listă a celor 
mai merituoși săritori. au 
figurat și figurează Kon
stantin Volkov, Vladimir 
Poliakov, frații Serghei (mai 
cu seamă) și Vasili Bubka, 
Rodion Gataulin, Grigori 
Egorov etc. Serghei Bubka 
este, indiscutabil, cel 
reprezentativ dintre 
aceștia. A 
mondial 
campion 
campion 
campion 
pean pe 
ciștigat zeci si zeci de con
cursuri. El este primul din
tre săritorii lumii care a 
dus recordul probei peste 
6 metri, după mai multe 
corectări oprindu-se. In 1988. 
la 6,06 m. Deocamdată, de
oarece s-ar putea 
bine ca viitorul 
fie tot opera să. 
nu este exclus ca 
tină lui Gataulin sau. de ce 

lui Egorov. Gataulin 
campionul 

’89 record- 
teren aco- 
1989), iar 
este cam- 

sală în

Primii pași ai atletismu
lui sovietic au fost tăcuți 
tn anul 1918, cînd s-au des
fășurat Campionatele Mos
covei. După doi ani au avut 
loc cele dinții Campionate 
Unionale la atletism, dar 
participarea a fost redusă, 
iar rezultatele modeste. Din 
1934 această competiție s-a 
organizat an de an. acordîn- 
du-i-se o atenție tot mai 
mare, astfel că nu numai 
numărul participantilor a 
fost într-o continuă creș
tere, ci și rezultatele au 
fost mereu mai bune.

între primii performeri ai 
atletismului sovietic s-a 
aflat și săritorul Cu prăjina 
Nikolai Ozolin, care a ob
ținut în anii ’30 rezultate la 
nivel mondial. Săritura cu 
prăjina a fost, de altfel, 
una dintre probele pentru 
care, de-a lungul anilor, 
tinerii sportivi sovietici au 
simțit o atracție s
avînd. se pare, c
trebuincioase pentru 
cu ștacheta la înălțimi tot 
mai mari.

Prin anii ’50. marii per
formeri sovietici ai acestei 
probe s-au numit Boris Su- 
hariev, Viktor Brajnik și. în 
special. Piotr Denisenko, 
săritori de renume din epo
ca prăjinii de metal. A ur
mat, cum se știe, era pră
jinii din fibre, care a mar
cat un salt cu totul remar
cabil al performantelor să
ritorilor sovietici, prezent! 
în proporție remarcabilă în 
grupul de frunte al atleți- 
lor lumii. Astfel că, in a- 
cest deceniu, a crescut me
reu numărul săritorilor so
vietici care au asaltat re
cordurile în aer liber sau pe 
teren acoperit, si care, a-

ZURICH. 6 (Agerpres). Meciu
rile din runda a 7-a a Campio
natului Mondial de șah pe e- 
chipe. de la Lucerna, s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — R.P. Chineză 3.5-0.5 
p. Anglia — Olanda 2,5—1.5. Iu
goslavia — Cuba 2—2, Elveția — 
Ungaria 2,5—1,5, S.U.A. — Se
lecționata Africii 2,5—1,5. în 
clasament conduce U.R.S.S. cu 
22,5 p. urmată de Iugoslavia șl 
Anglia cu cite 16 p.

și C.
(m). 
oas ai 
drumul 

C.M. de
I din

lotu- 
ore- 

la 
luna 

mai a anului viitor a fost fă
cut

găurilor pentru C.B 
Innsbruck (Austria)

cu dreptul. Bineînțeles, 
mai sînt multe de nus la ounct 
pînă la „mondiale", dar nu 
îndoim că atît antrenorii, 
și sportivii, sprijiniți ma: 
deaproape de federația de 
sort, nu vor 
efort pentru 
gătire.

ne 
cît 
în- 
re-
unprecupeți nici 

o temeinică ore-

Ion PANA

EUROPENE DE VOLEI"
pus cu 3—o (8, 8, 10) de forma
ția finlandeză Kups-VoIIey Kuo- 
pio. tn aceeași competiție, ta fe
minin, Akademik Varna a cîș- 
tlgat cu 3—0 (0, 5, 4) partida sus
ținută la Nicosia, cu echipa lo
cală Olympia.

•A

COMPtIITII CONȚINEMTALE

LI POLO
• tn semifinalele „Cupei 

pionilor Europeni" (meci 
la polo pe apă, formația ...... 
dau 04 din Berlinul Occidental a 
întîlnit echipa Ț.S.K.A. Mosco
va. Poloiștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 8—7 (1—1, 
2—3, 3—2, 2—1). Pentru finală 
s-a calificat Spandau care oîș- 
tigase cu 10—7 primul joc.
• tn prima manșă a semifi

nalelor „Cupei Cupelor”. Dinamo 
Moscova a învins cu scorul de 
7—4 (0—1, 2—0. 4—2. 1—1) echma 
Ferencvaros Budapesta, Iar for
mația italiană Sisley Pescara a 
întrecut cu scorul de 13—12 
(5—3, 4—2, 2—2, 2—5) echipa Iu
goslavă Post Split.

Cam- 
retur) 
Span

specială, 
călită țile 
t lupta

mai 
toți 

fost camrion 
în 1983 si 1987. 
european în 1986, 
olimpic in 1988, 
mondial si euro- 
teren acoperit, a

foarte 
record să 

După cum 
el să aoar-

STEAUA SI DUNAREA S-AU REVANȘAT* * 
PROGRESUL MIERCUREA 

CIUC — DINAMO BUCU
REȘTI 2—9 (0—1. 0—2, 2—6).
Al doilea joc a fost, ca și pri
mul, destul de echilibrat, dar 
tn timp ce Dinamo marca, 
chiar și tn inferioritate nume
rică. gazdele ratau cu multă 
seninătate. De menționat 
harghiteanul Borbath a 
sancționat cu 10 minute pena
lizare pentru rea conduită. Pe
nalizări : 22—16. Marcatori:
Gyorgycze, CsergB, respectiv 
Androne 2. Jumătate 2. Soly- 
om, D. Popovicl, Lukacs, Pa- 
naitescu și Pogăceanu. Au con
dus : I. Becze — A. Balint, T. 
Szabo. (Vaier PAȘCANU. co- 
resp.).

> -
jun. bucureștenii au abordat 
jocul cu dorința vădită de a 
obține revanșa. Ei au tratat cu 
mai mare atenție faza de a- 
părare. iar în atac au avut 
acțiuni bine construite tactic, 
cu pase precise și derutante, 
creîndu-și numeroase situații 
de a marca, dar banele (in pa
tru rînduri) și portarul oaspe
ților. Bartha, s-au opus mări
rii scorului. Hocheiștii din 
Miercurea Ciuc au avut și de 
această dată o prestație bună, 
dînd mult de furcă, prin ac
țiunile lor ofensive. campio
nilor „en titre". De menționat 
sportivitatea în care s-a dispu
tat meciul (minute de penali
zare: Steaua — 18. S.C. — 12). 
Au marcat : Hălăucă. Zaharia. 
Daia, Gliga pentru Steaua, res
pectiv Bejan și G'ereb. Au ar
bitrat Fi. Gubernu — M. Pres- 
neanu. Em. Both.

Marian NEGOIȚA

TURNEUL FINAL LA BOX.
(Urmare din pag. I)

înalt și cu brațe mai lungi, 
Pavei s-a deplasat bine Și a 
lovit cu precizie, lăsînd o fru
moasă impresie. Treptat, Insă, 
experiența și forța lui Panai- 
te au început să-și spună cu- 
vîntul, el fiind de puțin supe
rior adversarului in ultimele 
două reprize, motiv pentru ca
re a primit decizia.

Partida „semimijlociilor" Mi- 
hăită Nițulescu (C.S.M, Bor- 
zești) — Nicolac Vînătoru (Tim
puri Noi Buc.) a fost aștep
tată cu interes, dar bucures- 
teanul. tn afara unul Cina! 
mai bun, cînd a răspuns prompt 
la atacurile adversarului, nu a 
arătat nimic din ceea ce se 
aștepta de la el. Ni tul eseu a 
obținut verdictul datorită In
sistenței manifestate de-a lun
gul celor nouă minute de lup
tă si preciziei mal mari în lo
vituri. Lui Vasile Florian 
(Steaua) l-au fost suficiente 
cinci minute de luptă pentru 
a-1 învinge prin abandon pe 
Petre Tudor (Prahova Plo
iești). prea firav pentru o fi
nală de campionat.

întîlnirile greilor au început 
cu o eroare de arbitraj : Ni- 
colae Mihai (C.F.R. Craîova) 
și Nicolae Tănase (Steaua) au 
luptat deschis, e drept. cu 
unele lovituri Ia limita regu
lamentului. Dar arbitrul clujean 
I. Ștefaniuc, după cîteva in
tervenții inoportune, a luat de
cizia opririi meciului (pentru 
inferioritate), apreciind că bo
xerul craiovean nu mai poate

continua lupta, într-un mo
ment in care acesta era în 
plenitudinea forțelor, decizia 
sa stîrnind ilaritate. în meciul 
următor, tînârului dinam ist 
Dan Dăncută i-au fost sufi
ciente numai 84 de secunde 
pentru a plasa o puternică 
contră de dreapta in bărbia 
lui Dumitru Beșliu 
Drobeta Tr. Severin) 
tiga prin abandon.

în gala de seară, un meci 
frumos au oferit „muștele" 
Petrică Paraschiv (Rapid) și 
Gheorghe Jipa (Voința Cluj- 
Napoca). „Venit" la 51 kg Pa
raschiv i-a convins că la a- 
ceastă categorie nu-i... viață 
prea ușoară. Clujeanul l-a su
pus unui tir dur și doar îngă
duința (ca să nu-i spunem 
neatenția) arbitrului de ring 
Șt. Munteanu a făcut ca rapi- 
distul să nu fie numărat în 
ultimul rund sau să primeas
că avertismentul cuvenit pen
tru lovituri cu mănușa deschi
să. Paraschiv a terminat par
tida în vădită dificultate, dar 
pentru punctele acumulate în 
primele două reprize a primit 
decizia de învingător.

O surpriză plăcută a consti- 
tuit-o pentru cei Drezenți evo
luția „penei" Vasile Nistnr 

- (Foresta Fălticeni). Boxer te
nace. bine pregătit si cu gardă 
inversă, el l-a depășit''clar la 
puncte , pe Marian Lenndralîu 
(Olimpia Buc.). Nistor il va 
întîini în- meciul următor pe 
Vasile Tivadar (Voința Sofu 
Mare). învingător siirprin-ăfnr. 
dar meritat. în fața lui Ion 
Guzganu (Steaua).

(C.S.M. 
șl a cîș-

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI 
1-3 
dul 
cru, 
rea) . _ ,
localnicilor. De remarcat spor
tivitatea competitoarelor. Pe
nalizări : 6—16. Au înscris : 
Szoke, respectiv Spiridon, 
Csata, Berdiiă. Arbitri : D. 
Trandafir — Gh. Tașnadi, Ca. 
Fodor (Csaba MALNASI, co- 
resp.).

dunArea galați 
(1—2, 0—1, 0—0). Pe fon- 

unul joc de nivel medio- 
echipa mai lucidă (Dună- 
și-a luat revanșa asupra

•. Pe Patinoarul „23 August" 
se desfășoară întrecerile celui 
de al doilea turneu simplu al Di
viziei A, grupa a H-a valori
că, la care iau parte echipele 
Sportul Studențesc TMUCB, 
IMASA St. Gheorghe, CSM 
Electromureș Tg. Mureș, Tîr- 
nava Odorhei, CSM Metalul 
Rădăuți $1 CSM Suceava. Par
tidele se dispută de la orele 
10. 15 și 18 (pini joi) și 
la orele 7. 10. 13 vineri.

PRELIMINARIILE C.M. La St. 
Louis, pe teren propriu, echipa 
S.U.A., una dintre candidatele la 
calificare pentru turneul 
n-a reușit declt un scor 
(0—0) cu El - - - -
cum se știe, din această _ _
finală. Costa Rica este calificată 
deja pentru Italia ’90. Cine va 
fi a doua promovată 1 Partida 
decisivă va avea loc la 19 noiem
brie, intre reprezentativele Trini
dad Tobago și S.U.A. o victorie 
a selecționatei. Trinidad Tobago 
(pe teren propriu) sau" chiar un 
scor egal va aduce calificarea e- 
chipei gazdă (graHe goiaveraiu- 
lul). Iată "clasamentul: Costa Rica 
lip (8j), Trinidad Tobago 9 p (7 
J", golaveraj 7—4). S.U.A. 9 p (7 
1, golaveraj 5—3). Guatemala 3 p 
(6 J). El Salvador 2 p (6 j).

Salvador !
final, 

egal 
După 
grupă

nu ?.
(24 ani) este 
mondial de sală 
mânui lumii pe 
perit (6.02 m în 
Egorov (22 ani) 
pion european de 
acest an.

Și pentru că am 
de marele număr al 
merilor de „vlrf" 
că, In acest an, 8 
cei mai buni săritori ai lu
mii (cu rezultate intre 5.70 
m si 6,00 m) aparțin școlii 
sovietice.

amintit 
perfor- 

precizăm 
dintre

Romeo VILARA

EVENIMENTE IN LUMEA RUGBYULUI
Asa cum am subliniat recent, 

Cupa Mondială s-a aflat 
actualitate, zilele trecute, 
lumea rugbyului, chiar 
cîștigătoarea celei de-a 
ediții a marii competiții va fi 
cunoscută abia peste (ceva mai 
puțin de) doi ani. Aceasta, 
pentru că în zona europeană 
a preliminariilor s-a mai con
sumat o fază, Spania (58—6, 
duminică, cu Belgia !) și Olan
da (33—27 cu Polonia, un scor 
mai rar întîlnit) obtinind la 
Madrid dreptul de a disputa, 
împreună cu echipele Româ
niei și Italiei, două locuri pen
tru turneul din 1991. Cele pa
tru iși vor măsura forțele 
octombrie viitor, 
italiene, care sînt 
ne informează 
vagnani. director 
„II mondo del rugby" — Rovi- 
go, Padova și Treviso. Apropo 
tot de peninsulari, să reținem 
că ei au cedat la Moscova, în 
meci din Cupa F.I.R.A., dar re
zultatul a fost strîns. 15—12 
pentru U.R.S.S., cu 1—1 la 
eseuri (Molceanov. deci pe gră
madă, respectiv Mascioletti). 
în ce ne privește, partida 
tricolorilor din Italia, conlind 
pentru aceeași competiție, 
va avea loc la primăvară (14

în 
în 

dacă 
doua

în 
în trei orașe 
— după cum 
Luciano Ra- 
al revistei

aprilie), proxima lor evoluție 
fiind însă cea de la 19 no
iembrie, cu Polonia.

Revenim la Cupa Mondială, 
din moment ce ne oprim asu
pra rezultatelor iocurilor-test 
de simbătă. de la Cardiff și 
Strasbourg. Cine s-au întîlnit ? 
Patru dintre participantele la 
ediția inaugurală. desfășurată 
la Antipozi, nimeni altele de- 
cît componentele cvartetului da 
elită al ierarhiei finale. A fost, 
dacă vreți, o „repetare" a se
mifinalelor de acum doi ani. 
Ca si atunci (49—6), Noua 
Zeelandă și-a etalat clasa la 
finele săptămînii precedente : 
34—9 (12—6) cu (în) Țara Ga
lilor. în schimb, surpriză în 
Franța, măcar prin proporțiile 
scorului. Reprezentativa coco
șului galic. învingătoare cu 
30—24 în ’87. s-a văzut depășită 
net de naționala Australiei, 
15—32 (12—10), raportul eseu
rilor fiind 0—4 ! Nu este defel 
exclus ca jucătorii lui Fouroux 
să se revanșeze in al doilea 
test, de simbătă, dar. indife
rent de rezultatul de la Lille, 
un adevăr rămîne, vizavi de 
marea valoare a rugbyului de 
la Antipozi.

Geo RAEȚCHI

CAMPIONATE. Anglia (et. 12). 
F.C. Liverpool, învinsă cu l—0 
pe teren propriu de Coventry !, 
a pierdut primul loc (dar are un 
joc mai puțin), fruntașă fiind 
acum Chelsea, învingătoare cu 
4—o în fața echipei Mlllwal. Alte 
rezultate : Arsenal — Norwich 
4—3, Charlton — Manchester U- 
nited 2—0, Luton — Derby 1—0, 
Manchester City — Crystal Pa
lace 3—0, Nottingham — Sheffield 
Wednesday 0—1, Southampton 
— Tottenham 1—1, Wimbledon — 
Q. P. Rangers 0—0. Clasament : 
Chelsea 22 p (12 “ - - ■
pool 21 p (11 j).

Spania (et. 10). 
fost învinsă la 
(1—2), dar continuă să conducă 
în clasament, cu un punct avans

j), F.C. Liver-

Real Madrid a 
San Sebastian

față de F.C. Barcelona, învingă
toare la Vigo, cu Celta (2—1). 
Alte rezultate : Atletico Madrid
— Castellon 4—1, Gijon — Ovie
do 0—0, F.C. Sevilla — Bilbao 
3— 2, Tenerife — Vallecano 1—9, 
Logrones — Mallorca 0—1, Cadiz
— Valladolid 1—9, Malaga — Za
ragoza 9—3, Valencia — Osasuna 
3—1. în clasament : Real Madrid 
14 p. F.C. Barcelona, Oviedo șt

Mallorca cite 13 p.
Olanda (et. 13). P.S.V. Eindho

ven n-a realizat decît un scor 
egal (2—2). pe teren propriu, cu 
Volendam (situată la mijlocul 
Clasamentului). P.S.V. a ratat un 
penalty (prin Romario, dar care 
apoi â înscris cele două goluri 
ale echipei sale). Alt-ș rezultate: 
Ajax — Groningen 3—2, Nlstne- 
gen — Den Bosch 2—2, Kerkrade
— Willem Tilburg 4—1, Sparta 
Rotterdam — Feyenoord 2—2, 
Den Haag — Haarlem 6—1. Pe 
primele locuri : Roda Kerkrade 
18 p, Eindhoven 17 (un joc mai 
puțin).
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