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/^Sportul — cadru propice formării omului nou

PENTRU CREȘTEREA VITALITĂȚII NAȚIUNII

eesitate vitală a ființei 
ca mijloc de

Dincolo de a fi 
un unit «I seco
lului 20“, cum me
taforic a fost 
ctadva definit, 
sportul se dove
dește o realitate 
palpabilă, de zi cu 
zi, ia viata societă
ții moderne, care-1 
absoarbe cu nesaț 
prin toate fibrele 
sale. In primul 
rtnd. ca pe o ne

umane ți abia apoi 
de testare a poten

țialului său fizic, psihic, moral si chiar in
telectual, efectuate ta laboratoarele perfor
mantei. Argumente de netăgăduit aduse de 
știință și confirmate convingător, permanent, 
de practică îi rezervă sportului un loc dis
tinct tntne factorii de civilizație, relevtadu-l 
incontestabilele-! valențe sociale, multiplele 
sate efecte pozitive asupra sănătății vi capa
cității creatoare a omului, precum st ta plan 
general educativ.

Intr-un astfel de context, ni se Înfățișează 
mai limpede viziunea științifică, profund no
vatoare a partidului nostru, a secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘE3CU, 
asupra locului și rolului pe care trebuie să 
le aibă educația fizică și sportul ta societa
te. înțelegem mai bine de ce aceste activități 
— decretate prin lege „de interes național* — 
au căpătat un statut nou, stimulator, ime
diat după Congresul al IX-laa al partidului, 
care a deschis și ta acest domeniu o epocă 
de mari împliniri. înțelegem mal bine de ce 
obiectivul fundamental ai mișcării sportive 
8 constituie cuprinderea Întregului tineret, 
a tuturer cetățenilor patriei ta practicarea 
exercițiului fizic, sportului șl turismului.

Recitim din Mesajul pe care tovarășul

Nicolae Ceaușescu l-a adresat, nu de mult, 
Conferinței pe tară a mișcării sportive : 
„partidul $1 statul nostru acordă o atenție 
deosebită dezvoltării mișcării sportive, ea o 
condiție esențială pentru asigurarea vitalității 
națiunii noastre socialiste și integrarea tot 
mai activă a tuturor cetățenilor in întreaga 
viață economică și socială a patriei". Un tel 
nobil, cp adinei semnificații umaniste, cu 
implicații majore ta grandioasa operă de edi
ficare a societății socialiste multilateral dez
voltate. ta formarea unor generații viguroa
se, multilateral pregătite, apte să facă față 
drumului ascendent al tării spre progres și 
civilizație, spre noi și noi Împliniri. Sportul 
este o cale sigură spre realizarea acestor 
deziderate, oferind nu numai posibilitatea 
călirii fizice a celor oe stat chemați (și bene
ficiază de toate condițiile) spre a-1 practica, 
ci și un cadru optim pentru. dobîndirea unor 
alese însușiri și virtuți umane, pentru dina
mizarea gindlriL. Nu fără dreptate releva un 
cunoscut scriitor că la o națiune care nu 
știe să alerge ideile vta greu și, în orice caz, 
nu se concretizează, tată o metaforă care dă 
realele dimensiuni importantei pe care edu
cația fizică și sportul o au ta viața societății.

Dacă ne mîndrim cu mărețele realizări obți
nute de România socialistă ta „epoca de aur" 
a existentei sale, ta anii rodnici care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al partidului, 
cu dinamizarea fără precedent a capacităților 
creatoare ale poporului, ta acest proces 
esențial o contribuție Importantă a avut-o 
și o are, fără urmă de îndoială, marea arenă 
a sportului, atotcuprinzătoare» manifestare 
polisportivă națională „Daciada". creată din 
generoasa inițiativă a secretarului general 
al partidului. O arenă vastă, generos dăruită 
tuturor, o adevărată oază a sănătății șl vi
gorii, o scoală a educației civice și patriotice, 
a afirmării spiritului revoluționar. Stat argu
mente convingătoare pentru lărgirea con
tinuă a acestei arene...

Șl COMUNELE DIN
Prin tradiție, prima dumi

nică a lunii noiembrie * fie
cărui aa marchează, ta jude
țul Neamț, deschiderea oficia
lă a etapei de iarnă a Dada- 
dei. aflată acum la o nouă e- 
diție, a Vll-a. Bazele sportive 
de pe întregul cuprins ai Ju
dețului, ta frumoase haine de 
sărbătoare, au reunit la start 
competitori de toate vtrstela și 
de toate profesiile, dornici să 
facă mișcare, să practice exer
cițiul fizic ta mod sistematic.

La Piatra Neamț, municipiul 
de reședință al județului, au 
avut loc concursuri de automo
bilism, cros și orientare, com
petiții de handbal și fotbal (pe 
teren redus). volei, popice, 
box, șah, lupte etc. S-au re
marcat, prin ținută și pregăti
re. echipele de handbal ale 
Clubului sportiv școlar nr. 1, 
cea de fotbal a cartierului 
Dărmănești. alergătorii de cros 
Clement Hagimă și Renato 
Pienescu, orientaristul Nicolae 
Tema, șahiștii Virgil Dumi
trescu și Andreea Spiridon, 
popicarul Ion Focșăneanu. bo
xerii Iulian Chiriță, Constantin 
Mazilu și Dan Palade etc. In 
același timp. în municipiul 
Roman este de subliniat mo
dul în care s-au prezentat la 
primele întreceri echipele șco
lilor nr. 5, nr. 6 și Liceului in-

JUDEȚUL NEAMȚ
dustrial S Ia fotbal, școlilor nr, 
7 și nr. 11 șt liceelor 2 șl 4 ta 
handbal, popicarii Ioan Isciutu 
stleții Cristian Giurgîlă și Fe
liei* Farcaș ș.a.

Bine ș-au prezenta', și iubi
torii. (portului din Tg. Neamț, 
mal «leu orientaristul GavrB 
Mircă, jucătorul de tenis de 
masă Constantin Dinu, alergă
torii de cros Constantin Rota
ru șl Liliana I’anlelimon. șa- 
hiatul Gheorghe Ungurcantu 
popicarul Ion Aximia, dup* 
cum încurajator s-au desfășu
rat întrecerile și la Bicaz. cu 
mențiuni pentru echipa de 
handbal a Liceului industrial, 
pentru cea de fotbal a Combi
natului de lianți și pentru șa
hiștii Nicolae Banu Și Modest 
Ciobanu,

Să semnalăm, in fine, preo
cuparea pentru buna organ1za
re a etapei de iarnă a Dacia- 
dei a consiliilor asociațiilor 
sportive din citeva așezări ru
rale nemțene : Gherăiești, Să- 
băoani, Roznov. Borlești, Răz- 
boieni. Ștefan cel Mare. lou 
Creangă, acolo unde au avut 
loc reușite demonstrații de oi
nă, lupte, alergări de aros, 
concursuri de șah și teni» de 
masă și competitii-fulger ia 
fotbal și handbal.

Ion ZAHARIA, ooresp.

Azi, etapă intermediară In Divizia A de baschet (m)

I.C.E.D. - DINAMO ORADEA MECIUL ZILEI
Divizia A de baschet mascu

lin programează azi meciurile 
etapei * VII-a, intermediară, 
după care oompetiția se va în
trerupe (ptaă Ia 6 decembrie), 
pentru a permite componenți- 
lor lotului național să se pre
gătească în vederea întîlnirilor 
din grupa A semifinală a Cam
pionatului European. Cel mai 
Important joc are loc în Sala 
Construcția I.C.E.D. (ora 17.30) 
Intre formațiile I.C.E.D. și Di
namo I.M.P.S. Oradea, echipe 
care își dispută, de cîțlva ani. 
locul 3 în clasamentul primei 
divizii a țării.

Celelalte întllniri ale etapei :

Academia Militară Mecanică 
Fină București — Dinam» 
București (Sala Dinamo, oca 
16), Farul C.S.Ș. 1 Constanța —• 
Steaua, ELBA Timișoara — 
OȚELINOX Tîrgovișle. Univer
sitatea Metalul Roșu Cluj-Na- 
poca — Metalotehnica Tirgu 
Mureș, Balanța C.S.U, Sibiu — 
Rapid București.

, • Tot azi se dispută, ta Sa
la Sporturilor din Oradea, 
partida Metalul I.M.P.S. 8a- 
lonta Crișul — Voința Brașov, 
restanță din etapa e V-a a 
Campionatului' Național femi
nin.

In finalele de clclocros de la Poiana Brașov

I Cîștigâtorii probelor: Lucian Boari (Voința Arad), Dan 
I Irimiaș și Atilla Balazs (ambii Voința Cluj-Napoca)

I

Turneul final al boxerilor

Ca întotdeauna, finalele la 
cicloaros (desfășurate sîmbătă 
și duminică la Poiana Brașov) 
au pus punct final întrecerilor 
de ciclism din acest an. în ca
drul 
mos 
ales 
ficil, 
140 de cicliști prezenți _ 
tu! diferitelor categorii 
confruntat cu muntele, cu te
renul accidentat, dar și cu pro
priile limite. Sintetizînd, tre
buie să evidențiem dominarea 
categorică exercitată de rutie
rii din provincie la recentele 
finale ale Daciadei.

Sîmbătă dimineața, juniorii 
mari au avut de oarc-urs 6 tu-

natural deosebit 
al Poienii mici, 
de organizatori a 
vremea superbă.

de fru- 
traseul 

fost di- 
iar cei 

la star- 
s-eu

re. tnsumtad 18 km. In iipsa 
ocupanțllor primelor trei locuri 
din precedentul campionat, 
trecuți acum la seniori, se an
ticipa o luptă strinsă pentru 
tntiletate. Nu a fost Insă așa. 
deoarece, chiar din primul tur. 
Dan Irimiaș (campionul natio
nal de mare fond pe anul în 
curs) s-a instalat autoritar la 
conducere; rultad constant, el 
nu a mal putut fi ajuns ptaă 
la linia de sosire. Remarcabi
lă comportarea lui A. Toth 
(elev al antrenorului Martie 
Ștef&nescu, “ta CIBO Brașov),

Horațiu SIMA

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII SEMIFINALIȘTI I

(Continuare tn nag a 4-a)

doua zi a Turneu- 
Daciadei la box a 
două gale.
meciului din 
seară dintre

Cea de-a 
lui final al 
cuprins tot 
perspectiva 
niunea de 
pionul mondial Francisc 
tag și ținărul muscelean Ion 
Bădescu a... eclipsat celelalte 
partide. Așa se explică faptul 
că prima gală s-a desfășurat 
într-o strictă... intimitate, 
jurul ringului lutad loc 
număr mic 
Totuși, ea ne-a oferit meciuri 
spectaculoase, parte dintre ele 
eu finaluri neprevăzute.

Mai puțin frecventă Ia ca
tegoria semimuscă, victoria

Dar 
reu- 

cam- 
Vaș-

în 
un 

de spectatori.

In competifia speranțelor gimnasticii

JUNIORI CU FRUMOASE PERSPECTIVE DE AFIRMARE
Dacă tinerii gimnaști de la 

categoriile mici de clasificare 
ne-au Interesat, cu deosebire, 
prin prisma, să spunem, a vi
itorului mai îndepărtat — și 
nu au fost puține aspectele po
zitive care s-au desprins din 
desfășurarea finalelor Dacis- 
dei de la Timișoara —, spor
tivii de la categoriile 
candidați maeștri sînt 
de acum în actualitate, deoa- 
reoe din rîndurile lor vor fi 
recrutați rit de curînd aoei 
gimnaști care să fie incluși în 
lotul de pregătire de la Reșița 
Si — de ce nu? — in loturile 
reprezentative ale țării. în 
ceea oe-1 privește pe câștigă
torul categoriei candidați ma
estri, Cristian Brezcanu. nu a 
fost deloc surprinzător să-l ve
dem tadrepttndu-se cu flecare

I și 
chiar

nouă evoluție spre poziția de 
lider. In acest an el s-a nu
mărat chiar printre medaliații 
Campionatelor Europene de 
seniori de ta Stockholm (ar
gint la sol) și ne-a făcut a- 
cum plăcere să vedem că și-a 
îmbunătățit considerabil și 
programul de exerciții impuse. 
Nu ne Îndoim că antrenorul 
coordonator de la Reșița. Dan 
Grecu. care a urmărit cu ochi 
exigent competiția de la Timi
șoara. a depistat deja domeni
ile ta care va trebui să acțio
neze pentru ca Cristian Bre- 
zeanu să devină un gimnast 
„de șase aparate", deci gata să 
fie util echipei naționale pen
tru viitoarele examene inter
naționale. Mai puțin constant 
dedt l-am fi dorit — Cătălin 
Mirean, de la care așteptăm

confirmări mai viguroase. Din
tre cei zece performeri de la 
cat. I. s-au detașat, prin fru
moase și aplaudate exerciții de 
certă valoare. Robert Tăciuleț, 
Victor Anghel, Dan Burincă. 
Adrian Ianculescu și Călin Za
ro, care au dominat cu auto
ritate finalele pe aparate și 
cărora li se întrevăd 'reale 
perspective de afirmare.

Rezultate tehnice : cat. I. 
dividual compus ! 1. Robert 
ciuleț (CSS 7 Dinamo —

in- 
Tă- 

____T ,__ _ . ______ csș 
Buzău) 55.900 p. 2. Victor Angliei 
(CSȘ 7 Dinamo — CSȘ Buzău) 
55.300, 3. Dan Burlncă (CSȘ Si
biu) 54,900, 4. Adrian tanculescu 
(CSȘ Lugoj) 54,350. 5 Călin Za-

Constantin MACOVEI

(Continuare In pao a 4-a)

înainte de limită a fost înre
gistrată ieri în partida dintre 
Florian Hircea (C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin) și Daniel Du
mitrescu (Constructorul Bucu
rești). Forța si viteza lovituri
lor lui Hîrcea l-au pus în vă
dită dificultate pe tînărul pu
gilist bucureștean, motiv pen-

Marian Ciocioi 
rior tehnic, l-a 
te pe Eugen 
Ploiești).

Sferturile de 
coș" au Început cu partida din
tre fostul campion al catego
riei, Relu Nistor (Steaua) și 
combativul sătmărean Radu

(Rapid), supe- 
depășit la punc- 
Pîrvu (Prahova

finale la „co-

Foto : Aurel D. NEAGU
Daniel Mâeran (dreapta) a punctat mai mult, ciftigind jparțida 
cu Nedim Regep
tru care Dumitrescu a fost 
oprit de arbitru să continue 
lupta înainte de finalul orimei 
reprize. La aceeași categorie, 
Adrian Amzăr (Dinamo) șî-a 
valorificat superioritatea teh
nică și experiența în fața gă- 
lățeanului Gheorghe 
pe care l-a depășit clar 
puncte. Tot 
Viorel Encean 
văzut obligat 
în semifinale 
Ciobanu (Pandurii Tg.
sportiv care a practicat un box 
curat și eficace, răsplătit cu 
0 meritată victorie la puncte. 
In ultimul meci al categoriei,

Tănase, 
la 

la „semimuscă", 
(Dinamo) 

să cedeze 
tînărului

s-a 
locul 
Ionel 
Jiu),

Petric. Chiar dacă n-a evoluat 
la valoarea maximă, Relu Nis
tor a reușit să se impună da
torită plusului de cunoștințe 
tehnico-tactice, valorificînd în 
special loviturile cu brațul din | 
față. Campion de juniori anul I 
trecut. Iulian Pândele (Pra-

Iși-a făcut unhova Ploiești) 
frumos debut printre seniori, 
chiar dacă a 
ră, de Livlu 
Tg. Jiu).

fost stopat, asea- 
lelcean (Pandurii

Petre HENȚ 
Mihai TRANCA

(Continuare tn pao a 4-o> |



Echipele noastre feminine In cupele europene la baschet

• ••

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE | tn pi

In competițiile europene in- 
teroluburi la baschet feminin, 
Universitatea Cluj-Napoca, In 
C.C.E.. și Voința București, în 
„Cupa Liliana Ronchetti", 
au fost eliminate (în turul al 
’doilea) de echipele Steaua Ro
șie Belgrad și, respectiv, Gori- 
zont Minsk, ambele adversare 
fiind reprezentante ale unor 
țări în care sportul cu mingea 
la coș are performanțe de înalt 
hivel pe plan international (la 
Jocurile Olimpice, 
mondiale și euro
pene, în cupele 
europene). întîl- 
nind formații re
dutabile, Universi
tatea și Voința au 
obținut 1—1 în 
partidele tur-re- 
tur, dar au fost e- 
liminate din cau
za coșaverajului 
general nefavora
bil: 151—157 clu- 
jencele. 129—142
bucuros ten cele. Fa
tă de evoluțiile 
din ediția prece
dentă a C.C.E. și 
a „Cupei Liliana 
Ronchetti". „U“ si 
Voința s-au com
portat evident mai 
bine, chiar dacă 
au fost eliminate, 
ba putem spune 
că nu au fost de
parte de a promo
va, deși s-au con
fruntat, repetăm 
eu echipe foarte 
valoroase.

Olujencele au 
ratat în mare mă
sură calificarea în 
partida desfășu
rată în Sala Sporturilor 
orașul de pe Someș, mai pre
cis în ultimele două minute și 
jumătate, cînd au pierdut, in 
mod incredibil, 12 din oele 15 
puncte pe care le-au avut a- 
vantaj (de la 77—62 s-a ajuns 
la 77—74). din cauza unei se- 
rti de greșeli de tehnică, dar 
Și pentru că antrenorul N. 
Martin a făcut o schimbare 
total neindicată, înlocuind-o pe 
Simona Morar (excelentă con
ducătoare de joc atu timp cit 
s-a aflat fa teren) cu Ddîko 
Manasses (neîncălzită, fizic, 
fi neacomodată, psihic, pentru 
momentul respectiv). Firește, 
nimeni nu poate garanta că 
dacă „U“ ar fi cîștigat la o 
diferență de ÎS puncte ea gi-ar 
fi menținut avansul după me
ciul de la Belgrad. Dar, ori
cum, alta ar fi fost situația, 
iar cele 9 puncte cu care a 
cedat în deplasare (74—83) fa
ce și mai 
de numai 
clujenceJe 
Napoca.

Voința a 
un handicap de 18 puncte (51— 
69 la Minsk, în prima întîlnire 
cu Gorizont), din care a relă- 
eut 14 în repriza I a întrecerii 
din Sala Floreasca. Apoi a in
tervenit eliminarea (pentru 5

greșeli personale) a două ju
cătoare de bază (Elena Caloia- 
au si Roxana Ștefan, pe ca
re înlocuitoarele lor nu le-au 
putut suplini In totalitate, ce
ea oe le-a împiedicat pe bucu- 
reștence să-și majoreze avan
tajul, ba. dimpotrivă, acesta 
micșorîndu-se simțitor. In ca
zul în care cele două titulare 
(Caloianu, în special) ar fi a- 
vut înlocuitoare pe măsură, poa
te că Voința ar fi continuat 
„cursa de urmărire", dar cre-campionate

Printr-o pătrundere spectaculoasă, Gabriela 
Badiu 
(Fază
Roșie)

o va depăși pe Andjelia Arbutina 
din meciul Universitatea — Steaua 
Foto : Ioan LESPUC — Cluj-Napoca

din

PILOȚil DE LA TORPEDO ZĂRNEȘTI Șl STEAUA,
ClȘTIGĂTORI IU j.CUPA ROMÂNIEI1* LA MOTOCROS

regretabilă
3 puncte 
au învins

diferența 
eu care 

la Cluj-

avut de remontat

dem că și așa diferența putea 
fi mai mare dacă antrenorul M. 
Strugaru nu ar fi insistat în 
folosirea apărării «om !a om" 
într-o perioadă destul de lun
gă în care se impunea „zona", 
in primul rînd pentru că oas
petele nici nu mai lnoercau să 
arunoe la coș de la distanță 
(după o suită de ratări), de 
bizuindu-se doar pe pătrun
deri sub panou. Cauza princi
pală a Recalificării rămine in
să numărul redus (doar #) al 
jucătoarelor apte să aibă pre
stații la nivel ridicat in com
petiții internaționale oficiale.

în concluzie, apreciem că e- 
chipele Universitatea Cluj-Na
poca si Voința București au 
avut comportări mai bune de- 
cît anul trecut, că au ratat 
doar de puțin promovarea (în 
fața unor adversare mult mai 
bine cotate pe plan european) 
Si că pe viitor se impune pre
gătirea mai temeinică, din toa
te punctele de vedere (ince- 
pind cu componența loturilor 
respective), a întrecerilor din 
cadrul cupelor europene, care 
implică nu doar prestigiul clu
burilor respective, ci însuși pe 
acela al baschetului din tara 
noastră.

Dumitru STANCULESCU

SEZONUL DE CAIAC-CANOE S-Â
Sezonul competițional intern de 

calac-canoe s-a Încheiat cu o 
frumoasă șl sărbătorească Între
cere : „Cupa Congresul al X1V- 
lea al partidului". Reuniunea, or
ganizată de comisia de speciali
tate a municipiului București, 
4-a desfășurat pe Lacul Herăs
trău, la start allnllndu-se spor
tivi din toate secțiile nautice din 
Capitală. A fost un concurs de 
mare ambiție, flecare participant 
dorind să încheie eu rezultate 
cit mal bune acest final de se
zon. In cursa de caiac sim”’ ■ 
fete, cum se anticipa, a clști- 
gat Viorica Iordache, de la 
Sportul Studențesc T.M.U.C.B., 
anul acesta mereu in fruntea 
topului celor mai bune junioare:

Desfășurată sub egida Dacia- 
del, „Cupa României" la moto- 
cros s-a încheiat duminică la 
Zărnești, in excelenta organizare 
a Asociației Sportive Torpedo 
din localitate. Așa cum se anti
cipa a existat un interes major 
pentru etapa finală (a 3-a), 
peste 10 000 de spectatori urmă
rind evoluțiile decisive ale aler
gătorilor de toate categoriile, din 
București, Tg. Mureș, Sf. Gheor
ghe, Zărnești, Cîmpina, Timișoa
ra, Brașov, Ploiești șl alte cen
tre moto. In cea mai importantă 
clasă din program, 250 cmc — 
seniori, steliștii Ft Pop și Al.
Ilieș au acționat, din nou, cu 

aplomb pe un traseu dificil, pe 
care principalii lor adversari, 
frații P. Și D. Titilencu (Torpedo 
Zărnești), și-au pus In balanță 
întreaga măiestrie recunoscîn- 
du-se învinși abia după ultima 
tură. Cele două manșe au avut 
cam același scenariu, cu tînărul 
nostru campion FI. Pop în prim- 
plan, singura deosebire apărînd 
în lupta pentru celelalte locuri 
de pe podium, în care frații Tl- 
tilcncu, precum și stelistul Al. 
Ilieș au schimbat rblurile lntr-o 
manșă sau alta, In final avînd 
cîștig de cauză localnicii. Abor- 
dînd toate cele 3 etape cu o 
doză mal mare de ambiție, ste-

tistul Fl. Pop a obținut o perfor
manță de excepție, terminind 
cele 6 manșe ale ultimei compe
tiții a sezonului de motocros în 
postură de învingător merituos, 
ceea ce denotă că e capabil de 
rezultate superioare. Steliștii și-au 
mal Înscris In cont o aplaudată 
victorie de etapă șl un trofeu In 
clasamentul general la 125 cmc 
— tineret, prin ambițiosul și ta
lentatul alergător I. Bogdan, ele
vii antrenorilor Gb. Ioniță șl p. 
Paxlno cucerind astfel cupele 
puse în joc la cele mai impor
tante probe din program.

Cursele juniorilor au fost do
minate de reprezentanții asocia
ției sportive Torpedo zărnești. 
Bine conduși de neobositul cău
tător de talente care este antre
norul P. Miilner, juniorii C. 
Lucacl (oare a acumulat la 50 eme 
maximum de puncte posibile în 
clasamentul general — 120) și G. 
Ghereș s-au angajat din start In 
disputa pentru un Ioc pe podium. 
Cum s-au comportat ceilalți ti
neri ? Prezent la zărnești, antre
norul principal al lotului repre
zentativ, Șt. Chițu, a fost Im
presionat plăcut de întrecerile 
celor mai mici motocrosiști : 
„Avem un bogat rezervor de ca
dre. I. Milea, G. Ghereș, fi. 
Lucaci, A. Dumitrache, M.

Dinescu, I. Vaida, 
lagyl sau Z. Ferenczi 
numai o parte din Juniorii care se anunță piloți de nădejde. 
Impresia favorabilă lăsată de 
acești băieți se bazează pe argumentul obiectiv al unei selecții 
foarte bune".

Iată învingătorii etapei a 3-a: 
FI. Pop (Steaua) la 250 cmc, I. 
Bogdan (Steaua) la 125 cmc, F. 
Szilagyi (Electro Sf. Gheorghe) 
la 80 cmc, C. Lucaci (Torpedo 
Zărnești) la 50 cmc.

CLASAMENTE GENERALE : 
250 cmc — 1. FI. Pop (Steaua) 
120 p, 2. P. Titilencu (Torpedo) 
96, 3. D. Titilencu (Torpedo) 88, 
4. Al. Ilieș (Steaua) 79 
cmc — 1. I. Bogdan 106

p ; 125
p, 2. C.

Dufă (Steaua) 82 p, 3. A.’ Gogz 
Ghincea 

1. G.
2. Z.
3. F.

(Electro) 72 p. 4. 
(Torpedo) 72 p ; 80 
Ghereș (Torpedo) 
Ferenczi (Torpedo) 

Szilagyi 80 p, 4. I. 
celui C. Lung) 80 p ; 50 cmc — 
1. C. Lucaci 120 p, 2. M. Dines- 
cu (Poiana Cîmpina) 92 p, 3. I. 
Vaida (I.R.A. Tg. Mureș) 51 p, 

4. A. Dumitrache (Poiana) 71 p.
Avînd cei mai mulți concurenți 

la toate clasele din program, re
prezentanții secției Torpedo Zăr
nești au ocupat primul loc în 
clasamentul pe cluburi și asocia
ții cu 764 p urmați de Steaua 
484 p, și Electro Sf. Gheorghe 
371 p (o Încununare a eforturilor 
depuse pentru dezvoltarea spor
tului cu motor în acest centru 
moto).

Traian IOANIȚESCU

Cr.
cmc
104 p,

90 p,
Milea (Mus-

d

SURPRIZELE AU CONTINUAT
După suita surprizelor din 

prima etapă a Diviziei A de 
judo, lată că și cea de a doua ' 
rundă — găzduită simbătă și ' 
duminică Ia Oradea, Brașov și 
Arad — a fost marcată de unele 
rezultate mai puțin sau chiar 
deloc așteptate.

ORADEA. De-a lungul tntîlni- 
rllor desfășurate în localitate am 
avut prilejul să consemnăm sco
ruri categorice sau victorii la 
limită, rezultate scontate, dar și 
unele surprize. Ne obișnuisem 
s-o vedem mereu învingătoare 
pe T.C.I. Oradea, mal ales a- 
tuncl cînd a concurat în fața 
propriilor suporteri. De astă-dată, 
redutabila formație a pierdut 
din nou o partidă, șl nu în fața 
valoroaselor Steaua sau Dinamo 
București, cl la o garnitură mult 
mal modestă, Carpați Mirșa : 
9—4. De altfel, T.C.I. a trecut 
prin mari emoții și In meciul 
eu neexperimentata echipă gălă- 
țeană Oțelul-Pionierul, pe care 
a Învins-o doar cu 4—3.

Cealaltă formație orădeană. Ra
pid Sinteza, s-a reabilitat mult 
după usturătoarele eșecuri din 
prima etapă (4 infrîngeri), intre- 
ctad acum pe Carpați eu 4—3, 
pe Danubiana București cu 5—0 
șl pe Oțelul — Pionierul cu 4—1.

Cum era de așteptat. Steaua 
și Dinamo București — prezente 
in grupa de la Oradea — au ob
ținut victorii pe linie. Steaua a 
dispus cu 6—0 de Oțelul-Pionle-, 
rul, cu 6—1 de Danubiana șl <rb 
Rapid Sinteza, cu 6—0 de Carpați 
și, mal greu, cu 4—3, de T.C.I. 
La rindu-1, Dinamo a obținut de 
trei ori scorul maxim, 7—0, cu 
Danubiana. Otelul-Pionierul si 
cu Carpați și 6—1 cu Rapid Sin
teza. Doar T.C.I. a reușit să-i 
„smulgă" două puncte : 2—5.

Celelalte rezultate : T.C.I. — 
Danubiana 4—2 ; Danubiana — 
Oțelul-Pionierul 4—2. (Hie GHIȘA 
— coresp.).

BRAȘOV. Cele. 7 divizionare A 
reunite in Sala Dinamo din lo
calitate au oferit partide lntere-

ÎNCHEIAT CU 0 FRUMOASĂ ÎNTRECERE PE LACUL HERĂSTRĂU
medalii la C.M. din Canada șl la 
Concursul Prietenia de la Phe
nian.

Rezultate : junioare n : K i — 
L Manuela Mitu, 2. Cleopatra 
Rache (ambele de la Sportul 
Studențesc) ; 3. Dobrița Mititelu 
(Dinamo) ; juniori n : K 1 — 1. 
Cristian Burz (Triumf). 2. Marian 
Crlstea (Locomotiva), 3. Adrian 
Tulu (Dinamo) ; junioare 11 
K 1 — 1. Luminița Radu, 1. Mioara 
Ivănescu (ambele de la Sportul 
Studențesc). 3. Doinita Radu (Di
namo) ■: senioare : K 1 — 1. 
Viorica Iordache, 3. Anlca Iorda- 
ebe, 3. Florentina Trașcă (toate 
de la Sportul Studențesc) : ju
niori H : C 1 — 1. Adrian Tu- 
dose (Olimpia). 3. Gheorghe

Moescu (Locomotiva), 3. Robert 
Ciucă (Olimpia) : juniori I : C 1
— 1. Vicențiu Șerbănescu (Di
namo), 2. Silviu Balteș (Olimpia), 
3. Marian Alexandrescu (Olim
pia) ; K 1 — 1. Marian Ungurea- 
nu, 3. Gabriel Vasile, 3. Daniel 
Costache (toți de la Dinamo) ; 
seniori : C 1 — 1. Dănuț Terente 
(Triumf). 2. Ion Poenaru (Aero
nautica) : K1 — 1. Mădălin Cris- 
tea (Olimpia). 2. Cristian Vlrtosu 
(Aeronautica), 3. Cătălin lacob (O- 
limpia). Clasament general : bă
ieți — 1. Olimpia 77 p, 2. Dina
mo 56 p, 3. Triumf 40 p ; fete
— 1. Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B. 89 p, 3. Dinamo 29 p, 
3. Olimpia 5 p.

Pe Patinoarul „23 August" SPORTUL STUDENȚESC $! I.M.A.S.A. NEÎNVINSE
Pe Patinoarul ,,23 August" din 

Capitală, s-au - —
mele 6 meciuri ___ ___  ____
doilea turneu al Diviziei A, grupa 
a doua valorică, caracterizate in 
general de o factură tehnică mo
destă. Iată rezultatele

desfășurat prl- 
ale celui de-al

V. Șandor de la 
două.

învingători, cîte

STUDENȚESC 
ELECTROMU-

ÎH DIVIZIA Â DE JUDO
sânte, multe dintre ele de un 
bun nivel tehnic. Cu puține ex
cepții, întîlnirile s-au încheiat la 
limită. Formația gazdă, Dinamo 
Brașov, a evoluat foarte bine, 
reușind să obțină victorii în 
toate partidele pe care le-a sus
ținut : 4—1 cu Constructorul M. 
Ciuc, 6—0 cu Constructorul Alba 
Iulia, 5—1 cu C.S.M. Oțelul Tîr- 
goviște, 3—2 cu Petrochimistul 
Pitești și 5—0 cu A.S.A. Inde
pendența Sibiu. Căpitanul echi
pei dinamoviste, Mihai Cioc (cat. 
grea), a ieșit învingător pe linie.

au fost 
din
pe

Două mari surprize 
furnizate de tînăra echipă 
Tîrgoviște, care a întrecut 
Constructorul Alba Iulia cu 4—3 
șl pe Petrochimistul eu 4—3 1

Celelalte rezultate : A.S.A. in
dependența cu Constructorul Alba 
Iulia 4—2, cu C.S.M. Oțelul șl 
eu Petrochimistul 4—3 ; Con
structorul M. Ciuc cu Petrochi
mistul 3—4 și cu Constructorul 
Alba Iulia 3—4. (Carol GRUIA 
— coresp.).

ARAD. 17 partide viu disputate, 
dominate de formația Strungul 
din localitate, care se anunță o 
adversară puternică In etapele 
viitoare. Echipa arădeană a În
trecut pe Nitramonia Făgăraș eu 
5—0, C.S.M. Borzești cu 6—0, 
Politehnica Iași cu 7—0, univer
sitatea C.F.R. Cluj-Napoca eu
4— 3 șl pe Viitorul C.P.L. Bis
trița cu 5—1. Deci succese In 
toate partidele. O frumoasă com
portare a avut și A.S.A. Tg. Mu
reș, cu 4 victorii și numai o 
Înfrîngere : 4—3 cu Politehnica,
5— 1 cu Nitramonia, 4—3 cu Vii-

torul C.P.L. și cu C.S.M. Bor
zești și 3—4 cu universitatea 
C.F.R. Echipa clujeană a obținut 
și ea două puncte prețioase, dls- 
punind de Politehnica cu 4—3 și 
de Viitorul C.P.L. cu 6—1. Tot 
două puncte și-a adăugat In 
palmares și Nitramonia : 5—1 cu 
C.S.M. Borzești și 4—3 cu Uni
versitatea C.F.R.

Cel mal surprinzător rezultat 
l-a Înregistrat Viitorul C.P.L. — 
echipă aflată la debut pe „pri
ma scenă" — In partida eu 
C.S.M. Borzești, una dintre for
mațiile cu vechi state de acti
vitate în Divizia A : 4—3 ! Cele
lalte rezultate : 
C.S.M. Borzești 
ipponaveraj) și cu
4—3.

Politehnica cu 
3-3 (3—2 la
Viitorul C.P.L.

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Dinamo Bv.
4. Strungul Arad
3. A.S.A. Tg. M. 
* T.C.I. Oradea

„U« CFR CJ-N. 
Indep. Sibiu 
Rapid Buc.
Rapid Sinteza 
Nitramonia

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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TtRNAVA ODORHEI — C.S.M. 
SUCEAVA 12—7 (6—2, 3—3, 3—2). 
Tîrnava a început „tare", a con
dus cu 7—3 In min. 25, apoi a 
slăbit ritmul, mareînd rar. Su
cevenii au opus inițial o rezis
tență palidă, echilibrînd Insă 
oul In ultimele două reprize 
lntîlnirll. S. Gabor (Tîrnava) 
F. Bujoreanu (C.S.M.) au 
scrie cîte 3 goluri.

jo- 
ale
în-

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — C.S.M. METALUL RĂDĂUȚI 4—2 
0—1» 3—1, 3—0). Meci echilibrat 
In primele două reprize. după 
eare eovăsnenli au forțat, In spe
cial în final. Cele mai multe go
luri le-au marcat T. Lămpi gt

SPORTUL 
TMUCB — C.S.M. 
REȘ TG. MUREȘ 6—5 (4—4, 1—0, 
1—1). Partidă de mare luptă, cea 
mai frumoasă de pînă acum, cu 
o interesantă evoluție a scorului. 
Mureșenii au marcat primii, 
și-au mărit avantajul la două 
goluri, pentru ca în min. 9 sco
rul să devină 1—3, studenții ega- 
lînd (la 3), în min. 17. Apoi a 
fost 3—4, 5—4, din nou egalitate 
(5—5). în min. 52 mareîndu-se 
golul victoriei. N. Cîndescu a 
punctat de două ori pentru 
bucureșteni, ca și A. Marton 
pentru Electromureș.

Cunceac a marcat 4 goluri pen
tru suceveni, iar 
său C. Mihali a fost 
cu pedeapsă de meci.

coechipierul 
sancționat

METALUL 
_ _ . ... A fost un
meci alert, în care cele două for
mații au păstrat tonusul pînă în 
final. Electromureș s-a impus 
din start, hocheiștiî de la Me
talul, mai puțin numeroși, reu
șind să păstreze scorul la o di
ferență mai mică decît s-ar fi 
crezut. Cele mai multe goluri : 
L. Andrași (Electromureș) — 4 și 
Chișciuc (Metalul) — 2.

ELECTROMUREȘ — 
8—3 (2—1, 4—2, 2—0).

I.M.A.S.A. — C.S.M. SUCEAVA 
9-4 (4-1,1-4, 3-1). AU cîștigat, 
cum era de așteptat cel de la 
1MASA, care au fost mal activi 
In primele două reprize. In cea 
de-a treia jocul echilibrindu-se.

SPORTUL STUDENȚESC — 
TÎRNAVA 0—9 (0—0, 0—0, 0—0).

Au arbitrat : M. Presneanu, I. 
Becze, M. Dinu, Em. Both, Du
mitru Trandafir, Gh. Mîcu, Gh. 
Lupu, A. Becze, Daniel Trandafir.

Turneul continuă astăzi, cu în
cepere de la ora 10.

Mirceo COSTEA
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5
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_____ _ 9
Danubiana Buc. 9 
CSM Borzești 10 
Constr. M. C. 8
Viitorul C.P.L. 10 
Oțelul-Pion. 10

8. T.C.I.
7.
8.
9.

19.
11.
12. Carpați Mîrșa
13. Petrochimistul 

C.S.M. Oțelul 
Poli Iași 
Constr.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

A. I.

10
9
8
8
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
1
1
O

28-32
23-29
19-24
17- 36
18- 40
22-45
19- 31
21-45
14-51
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La rugby, in a doua grupă valorică I
0 SINGURA VICTORIE IN DEPLASARE

în grupa a doua valorică a Di
viziei A la rugby, etapa a șasea, 
s-au înregistrat rezultatele

drop, Toma l.p. + 2 tr. (L). Po
pescu eseu. A condus Gh. Stoica. 
(C. ENEA, coresp.).

I
I

ȘTIRI

Seria I : POLITEHNICA AGRO
NOMIA IAȘI — T.C. IND. CON
STANȚA 10-18 (6-3) 1 Au mar
cat Petrișor " 
transformare, ___
l.p. + drop. Călin tr., plus un 
eseu de penalizare. A arbitrat E. 
Stoica. (Al. MACOVEI, coresp.). 
DUNĂREA TMUCH GIURGIU- 
HIDROTEHNICA FOCȘANI 8—3 
(3—3). Joc de uzură, in care 
greul l-au dus Înaintările, gaz
dele dominind, dar haotic. Reali
zatori : Oane 2 l.p. (D), Mihăilâ 
l.p. A condus I. Vasilică, (C. 
ANTONESCU, Coresp.). CON
STRUCTORUL CONSTANȚA — 
HIDROTEHNICA IAȘI 19—3 
(3—3) i Livadaru, Holban — e- 
seuri, Trifescu 2 l.p., drop, tr. 
(C), Băietu drop. A arbitrat M. 
Vătui. (N. ZAIFU, coresp.). LO
COMOTIVA PAȘCANI — MAȘINI 
GRELE BUC. 22—4 (4—4) : Cîr-
stei 2. Costea — eseuri. Hău

2 eseuri, Doroftei 
respectiv Nica 3

IN DIVIZIA A/ll LA HOCHEI
• Pe patinoarul din Miercurea 

Ciuc s-au disputat timp de trei 
zile meciurile de hochei din ca
drul turului I al Concursului Re
publican de juniori II, 
grupă valorică. Am asistat 
cîteva jocuri de bun nivel, 
disputate și atractive. Tinerii 
cheiștl din Gheorgheni l-au 
vins categoric pe colegii din 
lăți, cu scorul de 8—2 (4—1, 2—1. 
2—0). Gălățenii au cîștigat. In 
schimb, în fața celor din Mier
curea Ciuc, cu 3—2 (1—0, 1—1,
1—1), In timp ce gazdele turneu
lui au obținut, la rîndul lor, vic
toria, cu 5—2 (1—1. 2—1, 2—0).
In întîlnirea cu C.S.Ș. Gheor- 
ghent. Celelalte rezultate : C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc — C.S.Ș. Triumf 
M—4 (3—3. 3—0. 5—1). C.S.Ș.
Gheorgheni — C.S.Ș. Triumf 7—1 
(4—4, 2—0, 1—1) și C.S.Ș. Galați 
— C.S.Ș. Triumf 4—1 (4-1, 3—0.
1—0). (Vaier PAȘCANU 
reap.).

prima 
la 

viu 
ho- 
în- 

Ga-

co

Seria a Il-a : SPORTUL STU
DENȚESC TMUCB — IAMT O- 
RADEA 39—16 (27—0). în prima 
repriză, pe teren a fost, parcă, 
o singură echipă, bucureștenii 
realizînd multe faze aplaudate de 
public, controlînd meciul cu deo
sebită autoritate. Ritmul a fost 
menținut și după pauză, scorul 
devenind 39—o în min. 49. Din 
acest moment însă, jucătorii au 
părut că au făcut... schimb de 
tricouri. Oră denii au cîștigat re
priza secundă, gazdele mențlnîn- 
du-se mereu în jumătatea lor de 
teren. Dar, ne întrebăm, care e 
adevărata valoare a formației ‘ 
horene ? Au înscris Semen 
Stanca, Merca, Cojocarii — 
seuri, Năstase 2 l.p. 4- 3 
Bucur drop 4- tr., Szvercsak 
respectiv Pavel eseu, Sepetiuc 2 
l.p., Csornai drop, Pătcaș l.p. Ar
bitru : C. Stanca. (Paul POPES
CU). ENERGIA BUCUREȘTI — 
PETROCHIMISTUL 
13—10 (7—4). Joc viu
uneori cu accente de 
Fiecare echipă a avut 
de. dominare, impunîndu-se 
cele din urmă bucureștenii, da
torită îndeosebi preciziei lui Po- 
dărescu, autor a nouă puncte (3 
l.p.) prețioase. Au mai marcat 
Zafiescu II eseu (E), I. Popa 2 
l.p., Sandu eseu. Arbitru : Gh. 
Prisecaru. (Bogdan TAMAS). 
GLORIA BUC. — PETROLUL A- 
RAD 13—6 (13—6). Meci alert,
gazdele asigurîndu-și victoria în 
prima parte, datorită unei înain
tări mai active. Arădenii au do
minat circa 30 de minute, dar au 
ratat de nuțin. Au marcat An- 
drone, Gbinea — eseuri, Frăsi- 
neanu l.p., Bujor tr. (G), Brumă 
eseu, Iuhas tr. A condus V. 
Chirondojan. (Octavian GUȚU).

bl-
2,

tr., 
tr.,

PITEȘTI 
disputat, 
duritate, 

momente 
în

AZI, RESTANTA 1N „A 1“
Stadionul Olimpia din Capitală 

găzduiește astăzi de la ora 11. 
partida Dinamo București — 
Contactoare Buzău, restanță din 
etapa a cineea din cadrul primei 
grun ’ valorice a Diviziei A la 
rugby.
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echipa E 
din fr 
bulgar.
• ST 

DIN CA 
tăzi, de 
tă parti< 
de întîln 
dă, Autc 
Universit
• TRA 

bitrilor ț 
de Diviz 
la sediul 
urmează 
tru Divi? 
Diviziei B 
pentru s 
v^ziei B.

LOTO-PRC
CÎȘTIG 

pronos: 
1989 ; ca 
variante 
(12 rezul 
a 2.697 1< 
674 lei ; 
variante 
variante
• Dup; 

miercuri, 
loc O I 
PRONOE 
ține în 
bului dit 
cepînd c 
țiu nil e d 
mise la 
ia ora lf
• Prin



riile C.f

-

VIÂN1A-SCOTIA 2-2 (2-1)
-
►

i ►

I’
n telefon). 
F.A. ’82 a 
it marti du- 

nul liderei 
'r»'iei B, eel 
meci In ca- 
t Campio- 

de juniori 
u-i echipa 
grilor noștri 
olut necesa-
i a se apro- 
3 Dragul ea-

final, pro- 
>r în R.D.
n-au reușit 

nind la ega- 
cu un „11“ 

si cu o pre- 
entă. care a 
leosebit de 
ă in min. 2, 
>lt executată
ii noștri nu 
AlLLY, care 
slab cu ca

id totuși in
Golul —

ETAPĂ

venit foarte rapid si neașteptat 
— a turnat plumb In picioa
rele juniorilor noștri si ta 
continuare partida a devenit 
una de uzură, cu foarte puține 
faze de poartă. De altfel, sin
gurele acțiuni consistente au 
fost cele din care echipa Româ
niei a izbutit să întoarcă sco
rul prin același jucător. FILI- 
PESCU. în min. 17 — la cen
trarea lui Plisca, iar in min. 
34 — după o impetuoasă in
cursiune de la centrul tere
nului. deși talonat de doi ad
versari, din marginea careului 
a lobat mingea peste portarul 
ieșit in întimpinare.

După pauză, pînă în min. 70 
n-am consemnat nici o fază 
de real pericol la cele două 
porti. doar ultimele 10 minute 
fiind mai interesante. După o 
ocazie irosită de Olariu, la o 
foarte bună centrare a lui 
Papa (min. 71), formația Sco
ției reușește in minutul ur
mător să egaleze prin McRO- 
NALD, cu un șut puternic. Ju
niorii noștri au fortat golul 
victoriei, însă fără efectul

stadion Municipal ; teren bun; 
timp Înnorat ; spectatori — cir
ca 5 000. Șuturi : 11—7 (pe poar
tă : 5—3). Comere : s—2. Au 
marcat î FILIPESCU (min. 17 șl 
34), respectiv DAILLY (min. 2), 
McROKALD (min. 72).

ROMANIA : Berța — Petre, 
CALIN, Cincă, Jitaru — Velcea,
Cernea (min. 56 Manea), Bădă- 
luță (min. 39 Olariu), PLISCA — 

Papa, FILIPESCU.
SCOTIA : Gardiner — Wright, 

Clark, Paterson, Balmain —
SMITH, McKee, Harriton McKO- 
NALD — Burns (mln. *2
Laughlin), DAILLY.

A arbitrat M. Voutsaras (Gre
cia) ; la linie : C. Gheorghe șl 
Cr. Teodorescu.

Cartonașe galbene : PETRE.
. * ............ i "™

scontat.’ Astfel, partida retur, 
din primăvară, va avea un 
caracter decisiv privind echipa 
calificată la turneul final.

Laurențiu DUMITRESCU
CLASAMENT

1. România 3 1 2 9 C-4 4
2. Norvegia 3 111 4-4 3
3. Scoția 2 0 112-41

►
►

►
*
►
►
►
►

►

• UN NUME CARE 
PROMITE. Se numește 
Ad. Pigulea și se a- 
nuntă un veritabil vîrf de atac al Uni
versității Craiova, tn 
meciul cu Dinamo l-a 
„întors" de cîteva ori 
pe An done. demon- 
fit rîndu-și calitățile de 
dribleur. dar, fiind 
singurul jucător a- 
vansat în terenul 
bucureștenilor, acțiu
nile sale, e drept pu
ține la număr. au 
fost repede destrămate. • Un arbitru de

MÂNIEI"
tiție „Cupa 

dispută sub 
programează 
o nouă eta-
14 întîlnlri. 

urilor și ar- 
oința Roman

P. Cadar 
ti — O- 

A (Bucu
ri — F.C.M.

V. Drăgan 
Urziceni — 

Hinea (Bucu- 
marți 14 no- 
București — 

T. Alexandru 
en Motoare 
a Olteniței, 
I.C.I.M. Bra- 
scu (Buzău), 
Pandurii Tg. 
Pitești), Cal- 
— «. N. Ol- 
(Pitești) — 
din Șoseaua 
tere Craiova 
: Gr. Maca-
Cisnădie — 

fetea (Aiud), 
US — F.C. 
e (Oradea), 
;a — Elec- 

: I. Danciu 
istul Cugir 
rad : E. Oțe-

Cornești —
L. Măerean 

.'ormații sînt 
az de egali- 
zor prelungi 
minute fie- 
va persista, 

"ile de la

în meci amical al selecționatelor T E. jT.A. '93

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 3-1 (2-0)
ROȘIORI, 7 (prin telefon). Un 

stadion dovedit neîncăpător a 
fost gazda primei Intîlnirl eu 
caracter de verificare între se
lecționatele de juniori u.E.F.A. 
*93 ale României și Cehoslovaciei, 
tn fața unui adversar incomod, 
care s-a strîns cu multă dîrze- 
nle in apărare și s-a desfăcut 
ca un evantai șl cu abilitate pe 
contraatac, elevii antrenorilor 
Cornel Jurcă și Cornel Vlad au 
realizat un joc de bună factură 
tehnică șl spectaculară, obținînd 
o frumoasă victorie cu 3—1 (2—0), 
La prima acțiune mai consisten
tă, In min. 15, centrarea lui Bar- 
bir este fructificată de KILIN, 
care deschide scorul. Din acest 
moment, oaspeții urcă puțin li
niile, portarul Munteanu avind 
emoții în min. 25 Ia „capul* lui 
Konvicka. După ee simedru 
(min. 30) și lacob (min. S3) șl-au 
Încercat și ei șansa golului, In 
min. 35 înregistrăm desprinderea 
echipei noastre, KILIN transfor- 
mînd eu precizie penalty-ul a- 
cordat pentru hențul comis In 
careu de Dujka.

La reluare, tinerii noștri jucă
tori au căutat cu insistență golul.

cel mai aproape fiind Nicolescu 
in min. 42 (șut imprecis din po
ziție favorabilă), in timp ce In min. 
59 Danko a fost la un pas de 
autogol. In min. 75, oaspeții Iz
butesc reducerea handicapului, 
prin lovitura cu capul a lui 
DUJKA, după lovitura liberă exe
cutată de Tornayi. In ultimul 
minut de joc, scorul avea să re
flecte mai clar realitatea de pe 
teren, ABRUDAN mareînd cu un 
șut plasat expediat din mar
ginea careului.

Arbitrul N. Dinescu a condus 
formațiile :

ROMANIA : Munteanu — Bar- 
bir, FLOCEA, Nicolaescu, Oaj- 
dea (min. 75 Abrudan) — SIME
DRU (min. 73 Irimiaș), lacob. 
KILIN — Anghel (mln. S0 Popa). 
KOVACS, NICULESCU (min. 71 
Vere).

CEHOSLOVACIA : Trabalik — 
Danko (min. «5 Broda), Kostl, 
Antolovlcl, Volslk — Chpik, DUJ
KA, Konvicka, Dufed (min. 55 
Bartos) — Tornayi, SAVRNAK.

Joi. tot la Roșiori, va avea loc 
partida revanșă.

Mihai CIUCA

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
(////// V/////////////////////////////////Z^/Z^^^Z6(6î6666WZW/Z7///////Z^////ZVZ^WZ/Z^/Z^//ZW

® ȘTIRI
LOTULUI 

spectiva ui- 
adrul grupei 
ionatului Eu- 

care va a- 
îoiembrie în Danemarcei, 

U.E.F.A. ’90 
la Ploiești, 
a respecti-

mel părți a 
»1 A, Petro- 
ine mîine, 
pe propriul 
)c amical cu 
Tîrnovo. una 
ampionatului
LUTOBUZUL 
zduiește as- 
o lnteresan- 
Este vorba 

echipa gaz- 
ivizionara A
sorți a ar- 
oarele etape 
va avea loc 
L după cum 
mbrie, pen- 
ia a TT-a a 
) noiembrie.
IH-a f» Di-

INFORMEAZĂ
NCURSULU1 
noiembrie 
uitate) : 24

lei ; Cat. 2 
ariante 100% 
“iante 25% a 
zultate) : 337 
lei și 13.194

știe, astăzi 
ie. va avea 
e obișnuită 
gerea se va 
n sala clu- 
îei nr. 2, în- 
15,50. Opera- 
or fi trans- 
>ro gramul 1

în ultimele

cronica jocului de la Craiova subliniam an
gajamentul total al 
„alb-albaștrilor*. mar
cajul strîns aplicat de 
el, care a dejucat jo
cul tactic al dinamo- 
viștilor. Au fost due
luri aspre, ca într-o 
partidă de cupă euro
peană, dar și unele 
soldate, cum se știe, 
cu 5 cartonașe galbe
ne. Nu ne-a plăcut de
pășirea limitelor aces
tor dueluri, Mateuț șl 
Răducioiu simțind în 
cîteva rînduri marca
jul „om ia om* apli
cat de Bica și, respec
tiv, SăndoL Ceea ce 
nu scuză In totalitate 
randamentul mai s’ab 
al jucătorilor dinamo- 
viști amintiți. (8. TR.)

A. STRIGAT, Îa un moment dat, 
“kuna antrenorului Halagian : „Florine 

spune-1 lui T'ră să vorbească mai puțin șl să 
1-0 fl spus’ nu 1*° fi spus* cert e că Țiră a avut un final excelent, mar- 

cind două goluri șl fiind coautor la Încă unul. 
• Radu n după meci ; „N-avem deloc forță In 
atac atunci cind evoluăm în deplasare". • Ra
du II șl Jurcă n-au apărut In formația slbiană, 
fiind accidentați. « „Nu Joel azi, Marcele ?“, 
l-am Întrebat pe Coraș cu puțin timp Înainte de 
meci. „Poate spre final**, — a răspuns el. Și 
pasele Iul din... final au „Întors" serios apă
rea Sibiului. • Un alt absent al meciului a 
fost Nițu, șl el accidentat. • Patru jucători 
foarte tineri In echipa Victoriei : Fulga, M. Pană, 
Ursea, Hanganu. De la toți patru se așteaptă un 
randament superior în campionat. • „Primim 
prea ușor multe goluri" — afirma abătut, după 
meci, Gelu Leicu, președintele lui F.C. inter. 
(L.D.).

► perspectivă este petro-
șeneanul I. Danciu, 
care a oficiat la linie 
intr-o partidă grea. El 
s-a achitat ..............
excelent de 
încredințată.

duminică 
sarcina 
• In

►
►
►

•
i ►
i ►
1 ►
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• IN MECIUL DE lltăți deosebite față de 
LA BRAȘOV, F.C.M„-ul ansamblul lotului. In 
a obținut o victorie care Speriatu conti- 
meritată. dar care s-a nuă să facă o figură 
conturat tare greu, frumoasă. • Bun ar- 
Apărarea piteșteană a bitrajul Iul Dan Olo- 
rezistat foarte bine ; geanu. De neînțeles 
pe de altă parte. Insă, -sprintul" prin care 
absența unui vîrf au- dr. Laurian Taus s-a 
tentic In echipa paz- repezit spre tusierul 
delor este evidentă. George Ionescu. pen- 
Cele două extreme, tru a protesta la un 
foarte rapide (Sell- ...ofsaid fără nici c 
mesi șl Andrasi I) implicație In joc. Cu 
sînt doar oameni ai atit mai de admirat 
ultimei pase. • Sigur sportivitatea echipei 
că asupra lui F. C. brașovene. • Cam 
Argeș atîrnă greu ,sa- puțini spectatori bra- 
bia" ultimului loc în șovenl (cam 1700 de 
clasament, dar. parcă, plătitori) la meciul cu 
echipa lui Al. Moldo- F.C. Argeș. Nu se 
van ar fi putut să in- poate raporta la infl- 
drăznească mai mult, nit totul la atacul 
mai ales că Bănpță $1 Hașoti — Seredal — 
Dican. cei doi mijlo- Fusulan — Meszaros 
cașl — Înaintași au ca- David... O. CH.).

—WnilBWHIMIIIIUflHIIIHHIIII—

• INTÎLNIREA DE LA ORADEA, dintre F.C. 
Bihor și Flacăra Morenl, a Început destul de 
aspru, iar conducătorul jocului, Gh. Constan
tin, a preferat doar să-1 atenționeze pe jucă
tori. Excepție a făcut numai Dragnea, care a 
primit cartonașul gaiben. La pauză, in prezența 
observatorului federal, arbitrul Gh. Constantin 
făcea următoarea remarcă : „Am căutat să evit, 
pe cit posibil, cartonașele galbene. Dacă spi-

O NOU PROMOVATĂ CARE CONFIRMĂ
Viitorul Vaslui —

Viitorul Vaslui, eu un +1 la 
„adevăr" măgulitor pentru o 
nou nromovată, a confirmat 
și in etapa disputată dumini
că. Echipa joacă cu plăcere 
faza de atac, posesia mingii 
convenindu-i vizibil (în ace
eași măsură în care pierderea 
ei o crispează). Doi mijlocaș] 
laborioși și tehnici (Ciochină 
și Ivănică) dispecerează neobo- 
siți în folosul înaintării, ani
mată de fostul divizionar A, 
băcăuanul Andronic. Unirea 
Focșani, venită să se bată pen
tru un rezultat, eventual, con
venabil. a contat- ta primul 
rînd pe prestația rutinatului ei 
portar Paraschiv. pe viteza și 
ingeniozitatea celor două vîr- 
furi. într-adevăr greu de con
tracarat. Manta și Argeșanu 
(care a cochetat cu prima di
vizie. sub culorile lui F. C. 
Olt).

După ce șutase. în prealabil, 
In bară (min. 12). ANDRONIC 
a deschis scorul (min. 17). ta

Unirea Focșani 3—1 (2—1)
o pătrundere... vijelioasă in 
careul advers. In min. 32, oas
peții echilibrează situația, ta 
un contraatac clasic, în care 
cuplul ARGEȘANU (autorul 
golului) — Manta a funcționat 
ea un mecanism perfect. La 
centrarea lui Ciochină, SAN
DU se inalță și marchează eu 
capul, în min. 45, asigurind o 
„pauză* relaxantă echipei sa
le. Al treilea gol al Vasluiului 
(min. 48, din penalty executat 
de ANDRONIC. după faulta
rea lui Ciochină tn suprafața 
de pedeapsă) se transformă In
tr-o barieră peste care Unirea, 
deși neresemnată, nu mai poa
te trece. Avtatul gazdelor se 
dovedește irezistibil, dar fazeir

lor cursive, uneori și derutan
te, sînt sufocate de un mare 
rateur (Sandu). Iertat, totuși, 
pe jumătate, pentru golul, des
prinderii. din (psihologicul) 
minut 45.

A arbitrat N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea).

VIITORUL : Dobre — Eu- 
dișteanu. Nicolae. DUȘMANU, 
Farcas — Tocariuc, IVANICA 
(min. 46 Toma). CIOCHINA — 
Sandu. Stoica (min. 79 Hui- 
ban), ANDRONIC.

UNIREA : PARASCHIV — 
Haidău. Dumitriu, Lupu (min. 
72 Dragu). Burgă — Ciobota- 
ru. Ba bal ic. R. POPESCU. 
Purcăreată — ARGEȘANU, 
MANTA (min. 72 C. Rusu).

Ion CUPEN

DIN FINAL AEFICIENTA
Mecanică Fină — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 5—1 (1—0)

Faza unicului gol din meciul Sportul Studențesc
— Universitatea Cluj-Napoca

Foto : Eduard ENEA
ritele nu se vor potoli, am să le împart eu mare 
larghețe*. La reluare, Insă, jucătorii și-au vă
zut de... Joc, astfel eă nu a mai fost nevoie de 
așa ceva. • o excelentă impresie a lăsat bi
horeanul Cheregl. Mijlocaș ofensiv, de mare tra
valiu, el s-a impus autoritar, deschizînd sco
rul, cu un șut puternic, de la distanță, și con
tribuind intr-o mare măsură la înscrierea celui 
de-al doilea gol. • Regretabil însă gestul re
probabil al aceluiași Cheregl, care, după Înscrie
rea primului gol, s-a Îndreptat spre banca 
de rezerve a echipei Flacăra Morenl. adresînd 
cuvinte Indecente. (GH. NER).
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• daca in parti

da de la Scornloeștl 
nici una dintre forma
ții nu a reușit să În
cline balanța de par
tea sa. In schimb su
perioritatea oaspeților 
a fost evidenta în due
lul dintre oele două 
galerii. Mina de su
porteri sosiți de ne 
Litoral a cîștigat lim
pede Întrecerea cu 
susținătorii Oltului, 
mai puțin activi ea 
altădată. • Absența 
lui Pistol se putea 
constata, credem. eu 
relativă ușurință. Dacă 
Pistol nu a putut fi a- 
lături de colegii săi.

tn schimb aceștia au 
fost alături de mijlocașul Oltului în fata... 
ofițerului stării civile. 
Drept pentru care șl 
noi, din acest colt de 
pagină, adăugăm tra
diționala urare .Casă de piatră!" • Eftimie 
a fost și rămîne unul 
dintre cei mai temuți 
executant! al lovituri
lor libere. La crima 
sa execuție balonul 
s-a dus „cuminte" la 
vinciul north Iul An
ton. iar la cea de a 
doua, a trecut milime
tric pe lingă același 
colt. (M.C.).

® ÎNAINTEA PARTIDEI Corvinul — „Poli" 
Timișoara, cei doi antrenori declarau : O. Co- 
jocaru (C) — „In sfirșit, am toată formația in 
teren, pentru a doua oară în acest campionat*; 
C. Rădulescu (P) — „Le reproșez băieților mei 

ca nu joacă eu pasiune*. Dar. la Hunedoara. 
”F°V* a evoluat destul de bine, legat, contra- 
atacînd mereu 1 Dovadă, raportul de comere, 
favorabil timișorenilor : 10—4. Eficacitate scă
zută însă... • S. Anghel, președintele secției 
de fotbal timișorene : „Ne pare rău că avem 
—5 Ia „adevăr*. Nu că am pierdut puncte acasă 
cu Dinamo, ci cu Bihorul, Inter, Petrolul și 
Flacăra*. • Promisiunile de azi ale Corvinului 
se numesc î Cocan — fundaș stînga ofensiv, 
„gen Faehettl", talie frumoasă, 20 de ani ; Bă
nică — mijlocaș, ce „se află peste tot în te
ren*, ofensiv, eficace, 21 de ani ; Haidincr — 
junior în lotul U.E.F.A. ’90. care l-a înlocuit 
cu succes pe Nicșa, jucînd dezinvolt din min. 6. 
„Corvinul nu cade din Divizia A •* — spunea 
convins Gh. Țurlea, președintele clubului. Sîn- 
tem de aceeași părere... (M. FR.).

SCHIMBĂRI INSPIRATE

zile, s-au prezentat la sediul 
central al Administrației de Stat 
Loto-Pronosport pentru a-și ri
dica autoturismele cîștigate la 
diversele sisteme de joc, se nu
mără și următorii participant! : 
Vasile Gimlca. din Iași, Traian 
Galea (Curtlci. Arad), ambii la 
pronoexpres Leon Tarta 
(Dumbrăvița, jud. Maramureș). 
Attila Adam (Harghita), ștefan 
Georgescu (București), la LOZ 
în PLIC, loan Ostrovan (Sucea
va). la LOTO. Marius Raboaca 
(Rm. vîlcea). Viorel Pătrâscioiu 
(Jugurenl. Prahova). Ion Ticsă 
(corn. Emil Bodnăraș Suceava). 
Stefan Clobotaru (Hereulane. 
Caraț-Severin) toți la PRONO
SPORT. precum și multi alții. 
Oricine Iși poate înscrie numele 
pe lista acestor fericiți parttcl- 
nanțl, eu o singură condiție : 
PARTICIPAREA CONSJANTA I

Vreme închisă și rece la 
stadionul „Mecanică F’nă*. 
dar. în compensație, un fotbal 
de calitate, plăcut, alert, ofe
rit de oele două formații. în 
special (evident) de gazde. în
vingătoare la un scor conclu
dent. Au fost, așadar, goluri 
multe, cu faze spectaculoase 
(și cu suficiente... ratări. de 
ambele părți), echilibrul ni- 
pîndu-se în pofida categori
cului rezultat final, doar sore 
ultimul sfert de oră al oarti- 
dei atunci cind elevii lui Paul 
Popescu s-au lansat într-un 
finis realmente irezistibil. Pri
ma parte a început destul de 
echilibrat, dominarea gazdelor 
făcîndu-se simțită abia spre 
mijlocul reprizei, cind ratări
le lui Șumulanschî (min 19) 
și Pisău (min. 22) anunțau 
parcă golul : in min. 35. Guds 
l-a găsit pe același ȘUMU-

LANSCHI, bine plasat In ca
reu. acesta și-a potrivit pe 
îndelete balonul și a șutai si
gur, in colțul din stingă Ini 
Incze. în continuare, oaspeții 
s-au aflat șl ei (de cîteva ori) 
în atac, construind destul de 
bine. în special pe traseul 
Hîrsean — Gherghe — Henika, 
dar fără decizie ,1a finalizare 
(datorită. între altele, și apă
rării sigure a bucureștenilor). 
Totuși. în min. 40 putea fi 
1—1. la șutul surprinzător 'de 
la distantă) al activului L. 
Szabo, deviat de Paraschiv 
în... „transversală"!

Același joc frumos și în re
priza secundă, dominată de 
aplombul și „explozia* din fi
nal ale gazdelor: în min 7# < 
înscris STRIZU (cu capul), a- 
poi, in minutele 72 și 80 MI- 
NEA II (șuturi superbe, dr ta 
semidistanță) si din nou $U-

Armătura Zalău — A.S.A.
După ce ta etapa a 11-a a 

făcut o remiză prețioasă ta 
deplasare, cu C.S.M. Reșița, în 
runda disputată duminică Ar
mătura Zalău (antrenor: Petre 
Gavrilă) a mai trecut cu bine 
un examen dificil, de data a- 
eeasta acasă. intrecînd pe 
A.S.A. Tg. Mureș (antrenor i 
Ștefan Coidum). Gazdele au 
început bine partida și In 
min. 4, au ratat una din marile 
ocazii: Pîrv. de pe partea 
dreaptă, a centrat taah ta ca
reu și C. Pop. nesupravegheat 
de adversari, s-a înălțat, a lo
vit puternic balonul cu eapul, 
însă l-a trimis In afara «pa- 
țiului porții. Localnicii au avut 
inițiativa In continuare. Insă

GAZDELOR
MULANSCHI, în min. 83 (lo
vitură liberă de ta 17 metrii. 
Golul de onoare al oaspeților 
a fost semnat de LOVASZ. în 
min. 88, după o pasă a Iui L. 
Szabo. I.M.A.S.A. (pregătită de 
Gh; Vasile) nu a jucat deloc 
rău. dar a avut neșansa de a 
Intîlni un partener ta excelen
tă formă, care a învins la scor, 
sugerîndu-ne însă ideea că po
sibilitățile echipei sînt tacă și 
mai mari!

A arbitrat R. Cîmpeanu (A- 
rad).

MEC. FIN A: Paraschiv — 
Nica (min. 71 Baba). Stănescu. 
DUMITRA. ZAMFIRESCU - 
Pisău. MINEA II. Nită. ȘU- 
MULANSCHI — STRIZU. Gu- 
da (min. 65 S. Dragne).

I.M.A.S.A.: Incze — L. SZA
BO. Varga. Dumitriu. Nagy — 
Fărăgău. HÎRSEAN (min. «1 
Csfisz). GHERGHE, Spirea — 
Henika. Lovasz.

Mugur POPOVICI

TTTttt-rrtT
Ttttrttr

T ? t r r rrr
 

t

Tg. Mureș 2-0 (0-0)
replica mureșenilor s-a situat 
la un nivel bun. iar în finalul 
reprizei au trecut si ei pe lin
gă deschiderea scorului. In 
min. 43. după executarea unui 
corner, mingea a ajuns la Bo- 
tezan. aflat la circa 8 m de 
poarta adversă, dar și el a gre
șit tinta expediind balonul pe 
lingă stîlpul drept al porții.

După pauză, o 6curtă perioa
dă, jocul s-a menținut echili
brat. în minutele 70 si 74. an
trenorul P. Gavrilă a făcut în
să două schimbări inspirate. 
Jocul echipei Armătura a de
venit mai clar, mai cursiv și. 
ceea ce a fost mai important, 
mai Incisiv. După două minu
te de la intrarea sa în teren 
S. Popa a executat bine nn 
corner șl FEȘNIC. pe fază, de 
Ia 7 m, a semnat primul gol al 
gazdelor: 1—0. în minutul ur
mător. C. Pop a fost la un pas 
de 2—0. însă portarul Rotaru, 
cu un ultim reflex, a deviat 
balonul în corner-. Totuși lo
calnicii îsi măresc avantajul în 
minutul 82 : Preda pasează 
mingea printre apărătorii ad- 
verșl, C. POP o interceptează, 
ajunge în careu, de unde n 
trimite, in nlasă. cu boltă, pes
te Rotaru, ieșit în întîmolnare* 
2—0.

A arbitrat V. Mihăiiă (Sibiu). 
ARMATURA: Alexe — Nuțu, 

PETREANU. Iliescu. Demle — 
FEȘNIC. Armaș. Preda — Pîrv 
(min. 70 S. POPA). B icur 

(min. 74 Sintămăreanu) C. POP.
A.S.A.: Rotaru — SZABO.

Jiga. Naghi. Culigan — Cos- 
tan. Gabor Er6s (min 66 
Szanto), L. Moldovan — BO
TEZ AN Maier (min. 85 Pî»l»-

Pompiliu VINTILA



Ur nou și frumos succes internațional

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI-CAMPIOANĂ BALCANICĂ

Reprezentativa feminină de 
handbal a tării noastre a avut 
un nou prilej să-și verifioe Po
tențialul particlpînd. săptăml- 
na trecută, la cea de a opta e- 
dițle a Campionatului Balcanic, 
de la Istanbul. Desfășurată cu 
aproape trei săptămîni înain
te de cea mat importantă com
petiție oficială a acestui an. 
C.M. de calificare în grupa va
lorică A (Danemarca. 1—10 
decembrie). întrecerea din Tur
cia a marcat un nou suceea 
pentru handbalistele noastre, 
echipa României ocupînd pri
mul loc în clasamentul final, 
ea cucerind, implicit, și titlul 
de campioană balcanică. „tn 
ansamblu — ne-a spus an (re
ni -u! principal al reprezenta- 
ti ®i României, prof. Bogdan 
Macovei — cnmportarea lotu
lui a satisfăcut exigentele, fa
tă d? turneul din Olanda în- 
reg.utrîndu-se un salt valorie. 
Partida cu puternica reprezen
tativă a Iugoslaviei s-a con
stituit, pot spune. înir-un exa
men deosebii de dificil, absol
vit insă cu succes. S-a Jucat 
eu o deplină mobilizare din 
primul sl pînă în ultimul minut 
al partidei, greșelile tehnice au 
fost foarte puține $1, ceea ee 
este deosebit de important, vi
goarea fizică s-a menținui Ia 
un nivel apreciabil. Oferind 
un singur exemplu, consider 
edificator faptul că în prima 
repriză am primit de la Iu
goslave doar patru goluri. O 
notă bună, deci pentru apă
rare".

Tată rezultatele echipei Ro
mâniei : 14—14 (17—8) cu Tur
cia. 39—10 (23—5) cu Grecia 
șl 21—12 (13—4) eu Iugoslavia. 
Mariana Tîrcă. reintrată după 
o perioadă destul de lungă de 
inactivitate din cauza unei ac

cidentări, a fost tn vervă deo
sebită, înscriind 11, 5 și. res
pectiv. 8 goluri.

Ca o recunoaștere a valorii 
echipei țârii noastre, au fost 
acordate o serie de trofee 
handbalistelor româno: Elisa- 
beta Roșu a fost declarată cel 
nud bun portar. Beatrice Duca 
— cea mai bună jucătoare, iar 
Mariana Tîrcă — golgetera 
competiției, cu 24 de goluri 
înscrise.

Înaintea plecării la C.M. din 
Danemarca, ta fața echipei 
noastre se află un nou examen 
care, se speră, va fi trecut cu 
succes: „Trofeul Carpați" în
trecerea urmînd să aibă loc la 
Rm. Vîlceă, săptămina viitoare, 
tn zilele de vineri, sîmbătă si 
duminică, la start aflîndu-se 
Sl reprezentativele Cehoslova
ciei. Franței și Turciei.

Clasamentul final al Campio
natului Balcanic: 1. ROMÂNIA 
8 p. 2. Iugoslavia 4 p. 3. Tur
da 2 o 4. Grecia 0 o.

Ion GAVRILESCU

La Pitești, restantă din campionat

MECIUL MASCULIN 
DACIA - MINAUR

Astăzi, de la ora 17,30, în 
Sala Sporturilor din Pitești va 
avea loc meciul dintre echipa 
Dacia din localitate sl C.S.M. 
Minaur Baia Mare, ultima 

partidă din cadrul ultimei eta
pe a turului Diviziei A la 
handbal masculin, amînată da
torită disputării primei manșe 
a cupelor europene.

TURNEUL FINAL DE BOX
fl/rmre din oag. 0

Cel mai așteptat meci al 
orimei gale a fost cel dintre 
„semiușorii" Danie! Măerau 
(Steaua) și Nedim Regep (Ci
mentul Medgidia). După patru 
ani de la nicerirea titlului de 
eampion mondial de juniori. 
Daniel Măeran continuă să fie 
o... speranță de la c-re aștep
tăm o eficacitate în luptă pe 
măsura talentului și cunoștta- 
țelot sale tehnice. Dar Măeran 
ne oferă în continuare 
cu... lingurița. Pic 
cit să cîștige „de 
eum a făcut-o și 
partida cu Regep, 
întrecut la puncte 
meci în care s-au 
puține lovituri, defensiva 
Măeran fiind adesea exagerată. 
Poate că în următoarele con
fruntări stelistul își va amin-’ 
ti de palmaresul său de pe 
vremea... junioratului si îl va 
onora.

Cel de-al doilea meci la 
această categorie a fost fru
mos viu disputat și „gustat" 
de spectatori. Competitori — 
Gigl Moise (C.S. Brăila), fost 
pînă nu de mult component 
al lotului național de juniori, 
si tenacele ploieștean Con
stantin Pascariu. Tn final, se
riile rapida ale brăileanuluL 
care si-au atins deseori tin
ts. au făcut ca balanța 
Hei să se încline de 
acestuia.

Și iată-ne ta gala de 
la „meciul vedetă" al 
Pranclsc Vaștag (Dinamo) — 
Ion Bădescu (S.C. Muscelul). 
Confruntare fără istoric, tf- 
îiărul adversar de numai Î9 
ani al campionului mondial 
fiind., .menajat timp de 3 mi
nute. după care a fdst aban
donat de antrenorul său. Spec
tatorii, fair-play. au înțeles s< 
au aplaudat.

Cu sclipiri de fost campion, 
„mijlociul" Doru Maricescu 
(C.F.R. Timișoara) l-a întrecut 
la puncte pe Constantin Tlta 
(Constructorul București), du- 
oS o partidă de mare tensiu
ne, ta care timișoreanul a de
monstrat că este hotărît să-ș! 
recucerească titlul.

Azi a!*e două gale, la o- 
rele 15.30 si 18.

REZULTA.E TEHNICE 
emimuscâ : I. Ciobanu (Pa” 

durii Tg. .Tiu) b.p. V. Encean 
(Dinamo), FI. Hîrcea (C.S.M. 
Drobeta-Tr. Severin) b. ab. 1 D. 
Dumitrescu (Constr. Buc.), A. 
Amzăr (Dinamo) b.p. Gh. Tănase

cu pic, 
puțin", 
aseară 

pe care 
după 

schimbat 
lui

victo- 
oartea

seară, 
zilei :

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ LA HANDBAL
• Rezultate din cupele europene (m) • Turnee feminine 

la Neubrandenburg și Viena

PE SCIJRI • PE SCURT.

(Gloria Galați). M. Clocioi (Ra- 
~ Pîrvu (Prahova 

: R. Nistor (Stea
ua) b.p. R. Petrie (UNîO Satu 
Mare), L. Ielcean (Pandurii Tg. 
Jiu) b.p. I. Pândele (Prahova 
Ploiești) ; semiușoară : D. Măe- 
ran (Steaua) b.p.. N. Regep (Ci
mentul Medgidia), G. Moise (C.S. 
Brăila) b.p. C. Pascariu (Praho
va); D. Krestin (AEM Timișoara) 
b.ab. 1 M. Rotaru (Semănat. 
Buc.), I. Panaile (Constr. Ga
lati) b.ab. 2 R. Păscălău (Pan- 
•*—" Tg. Jiu) ; cocoș : v. Du- 

(Mecanlcă Fină- Buc.) b. 
~ -i (PAL Brăila), A. 

M. stan 
____ _ ___ _____ , ; semimijlo- 
cie t Fr. Vaștag (Dinamo) b. ab. 
I I. Bădescu (S.C. Muscelul), 
Gh. Oprea (Mețalul Rm. vUcea) 
b.p. D. Vernioa (C.S.M. Bois 
zeștt), M. Pîrvu (C.F.R. cra- 
tova) b. p. Al. Mincă (Prahova 
— A.S.A. Ploiești), M. t.'ițulescu 
(C.S.M. Borzești.) b. p. V. Moro- 
van (Carbochim CluJ-Napoca) ; 
mijlocie : D. Marlcescu (C.F.R. 
Timișoar») b. p. C. Ble (Constr. 
Buc.), V. Prudaiș (C.S.M. Bor
zești b.ab. 2 L Rîpan (Steaua 
Mecanica Huși), C. Dumitru (Se
mănat. Buc.) b. ab. 1 I. olariu 
(S-meșuî Satu .Mare), V. Florian 

Ohacl 
Adu- 

D.

pld) b.p. E.
Ploiești); cocoș: 
ua) b.p. R. Pe

durii T( 
mi*ru (__
p. V, Roșu ____ _
Mătv tț (Steaua) b. p. 
(UNIO Satu Mare) ;

(Steaua) b. dese. 2 p. 
(I.M.G. Buc.) ; grea : V. 
mltroaie (Steaua) b. ab. 3 _
Gontariu (A.E.M. Timișoara), 
M. Căpătînă (C.F.R. Craiova) b. 
p. F. Diaconu (Timpuri Noi 
Buc.), V. Cazacu (I.M.G. Buc.) 
b. p. T. Panalt (Semănătoarea 
Buc.), D. Dftncuță (Dinamo) b. 
p. N. Tănase (Steaua).

REZULTATE înregistrate tn 
meciurile tur din optimile de fi
nală ale cupelor europene la 
handbal masculin :

Cupa Campionilor Europeni :
T. S.ICA. Sofia — H.c. Barcelo
na 16—26 ; Redbergslid GOte- 
borg — Amiciția ZOrlch 16—16 ț 
Ortigia Siracusa — Vorwărta 
Frankfurt pe Oder 17—17 ; Volks
bank Viena — U.S. Creteil 19— 
18; Raba Elo Gyor — Valur Reyk
javik 28—23 ; SKA Minsk — Sta
vanger (Norvegia) 39—21 ; Cbro- 
mos Zagreb — Hetsingor (Da
nemarca) 28—19.

Cupa Cupelor t Grasshoppers 
Zdrlch — Waagner Biro Graz 
24—24 ; Dinamo Astrahan — VFL 
Gummersbach 16—22 ; HV Aals- 
meer (Olanda) — Wybrzeze 
Gdansk 20—24; Empor Rostock
— TEKA Santander 26—25 ; T.V. 
Grosswalstadt — Usam Nimes 
24—15; Drott Halmstad (Suedia)
— Ionikos Atena 28—12.

Cupa Federației Internaționalei 
Proletar Zrenianin — powerb 
Bruck (Austria) 26—17; B.S.V. 
Berna — Caja Madrid 15—24 ; 
I.K. Savehof (Suedia) — Gog 
Gudmen (Danemarca) 20—18 ;
U. Ș.M. Gagny (Franța) — 
Porgsruun (Norvegia) 19—17 ; 
T.H.W. Kiel — Cividin Trieste 
31—18; Turu Ddsseldorf — Skif 
Krasnodar 22—22.

TURNEUL feminin desfășurat 
la Neubrandenburg (R.D. Ger

mană) s-a Încheiat cu victoria 
echipei Empor Rostock, care a 
Întrecut tn meciul decisiv cu 
16—14 fdrmațla sovietică Motor 
Zaporoje.

LA VIENA. turneul feminin 
s-a Încheiat cu victoria repre
zentativei U.R.S.S. — 6 p, ur
mată de echipele Iugoslaviei — 
4 p. Austriei — 2 p și Norvegiei 
— 0 p. în ultima st a tur
neului : Iugoslavia — Austria 
26—24 (14—11); U.R.S.S. — Nor
vegia 20—14 (9—8).

C. M. DE ȘAH PE ECHIPE (ra)
ZURICH, 7 (Agerpres). Cu o 

rundă Înainte de încheierea 
Campionatului Mondial de șah 
pe echipe, de la Lucerna, ta 
clasament conduce selecționata 
U.R.S.S. (virtuală campioană), 
cu 24,5 p. urmată de echipele 
Angliei și Iugoslaviei, cite 19,5 
p. Ungariei — 16,5 p. S.U.A. — 
16 p etc. Rezultate din runda 
a 8-a: U.R.S.S. — Ungaria 2—2; 
Anglia — S.U.A. 3,5—0,5; Iu
goslavia — Selecționata Africii 
3,5—0,5; Elveția - Cuba 1,5— 
1.5 (1); R.P. Chineză — Olan
da 3,5—0.5.

ATLETISM • Primii clasați tn 
maratonul de la New York (e- 
dițla a 20-a). masculin : 1 Turna 
Ikangaa (Tanzania) 2.08:01. 2.
Kent Martin (S.U.A.) 2.09:38. 3. 
Gelindo Bordin (italia) 2.99 :io La 
feminin, cel mal bun timp l-a 
realizat norvegianca Ingrid 
Krlstiensen — 2.25:30.

BOX • La Londra. Azumaa 
Nelson (Ghana) și-a păstrat 
titlul de campion mondial la ca
tegoria superpană (WBC). in- 
vingîndu-1 prin k.o. în ulttma 
repriză pe englezul Jim McDon- 
neU.

CĂLĂRIE • Proba de dresai 
din cadrul concursului de la 
Amsterdam a fost ctștlgată da 
vest-germanul Sven Rothenber- 
ger cu un total de 1402 p. El a 
fost urmat de concurenta sovie
tică Nina Menkova cu 1348 n.

CICLISM • „Marele Premiu «4 
orașului Praga* la ciclocros a 
fost ctștlgat de cehoslovacul 
Frantisek Hloucek, Înregistrat 
pe distanța de 18 km cu timpul 
de 58:51. Pe locul al doilea ia 
12 s. s-a situat polonezul Zdzl- 
slaw Barul.

GIMNASTICA RITMICA • 
Concursul de la Londra a tost 
ciștlgat de bulgăroalca Bianca 
Panova, care a totalizat 39.665 p. 
La întreceri au participat 24 de 
gimnaste din 11 țări.

TENIS • Finală feminină la 
Indianapolis : Katerina Maleeva 
(Bulgaria) — Rafaella Reggi Ita
lia) 6—4, 6—4 • Finală femini
nă la Worcester (S.U.A.): Mar
tina Navratilova — Zina Garri
son (ambele S.U.A.) 6—2. 6—3.•••••••••••••• • •••••••••••••••••••a

Altfel despre sport, alttcl despre performanta

A FOST, CINDVA, PORTAR

„Picioarele nu mi-au 
îngăduit sd joc fotbal, 
am fost totdeauna cu 
lingi acest joc minunat. Evi
dent, țin cu Real șl. de cite 
ori mi se ivește ocazia, merg 
la meciuri. Simpatia pentru 
Real, pentru fotbal tn general, 
s-a păstrat aceeași, cu toate 
că, de 10 ani, locuiesc mai 
mult tn America. Unde Insă, 
recunosc, nu înțeleg mare lu
cru nici din basseball. nici 
din fotbalul american".

„Mutți m-au întrebat, și mă 
întreabă, daci e posibilă vreo 
legături Intre cariera de fot
balist, tntreruptă prematur, șt 
cea de dntăreț. de artist. N-a» 
putea sd răspund pentru al
ții, et numai pentru mine. A 
contat enorm faptul că am 
jucat fotbal. Am deprins din 
anti aceia gustul performan
ței, necesitatea de a mă auto- 
depăși, de a mă stăptnl chiar. 
Pentru oricine, sportul e o 
scoală excelentă, de caracter. 
Sau, ca sd fiu modest, asta 
« fost d pentru mine",

E limpede, nu-i așa, de ce 
l-am lăsat să se destăinuia pe 
fostul portar al Realului...

mai 
dar 

inima

Povestea e cunoscută, tn 
sensul in care nu puțini sint 
aceia care au auzit sau citit 
că reputatul etntăreț spaniol 
Julio Iglesias a cochetat cînd,- 
va cu fotbalul, tfumai că, 
preocupat de melodiile $t suc
cesele sale, Iglesias însuși nu 
prea s-a mai referit tn ulti
ma vreme la „antecedentele" 
sale sportive, invăluindu-te 
(poate intenționat) în mister. 
Recent Insă, prezent pentru 
un concert la Moscova, el a 
primit din partea fostului in
ternațional sovietic NiMta Si
monian o minge pe care 
scria „ne face plăcere că ați 
iubit și iubiți fotbalul", drept 
pentru care, stîmit de acest 
omagiu, Iglesias s-a întors la 
vechea dragoste, organiztnd 
ad-hoc o conferință de presă. 
De la care spicuim “* 
urmărind un scop 
sîntem convinși, it 
lege.

„Copil fiind m-a 
fotbalul Am apărat tn poar-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;

alte ceva, 
pe care, 
veți tnțe-

fascinat

GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

ro (CSȘ 1 Oradea) 54,259, I. HO- 
rațiu Șina (CSȘ 1 Baia Mare) 
54,256 ; finale pe aparate : sol:
1. Tăciuleț 9,400, 2. Zaro 9,375, I.
Anghel 9,325 ; cal cu mînere : 1. 
lanculescu 9,575, 2. Tăciuleț
9,475, 3. Anghel 9,400 ; inele : 1. 
Burlncă 9,425, 2. lanculescu
8,250, 3. Șina 9,125; sărituri: 1. 
Tăciuleț 9,300, 2. Zaro 9,150 î.
Gerald Ciolacu (CSȘ 1 Timișoa
ra) 9,150 ; paralele: 1. Anghel 
9,575, 2. Tăciuleț 9,500, 3. Vasile 
Șerban (CSS 1 Baia Mare) 9,350; 
bară fixă : 1. Burincă 8,475, 2. 
Anghel 9,350, 3. Zaro 9,325; can
didați maeștri, individual com
pus: 1. Cristian Brezeanu 'CSȘ 
Brașovia — CSȘ 3 Steaua) 56,609,
2. Nicu Stroia (CSȘ Viitorul
Gl^orgheni) 55,700, 3. C&tălia 
Mirean (CSȘ Brașovia — CSȘ 2 
Steaua) 55,300, 4. Mlhai Gheor-
ghe (CSȘ 7 Dinamo) 54,450.

3.

ÎNTRECERILE DE CICLOCROS
(Urmare din pag. 1)

precum șl a juniorului mic L. 
Boari. Clasament la 
mari: 1. Dan Irimiaș 
CIuj-Napoca, antrenor 
Căpraru) 44:32, 2 A, 
1:16. 3. D. Vraciu 
București) la 1:19, 4. L. Boari; 
(Voința Arad) la 1:31, 5. St. 
Marton (C.S.M. — C.F.R. Cj.- 
Nap.) la 2:16, 6. M. Zahan
(Voința Cj.-Nap.) la 2:58.

Pe o vreme foarte frumoasă 
primii care au luat startul du
minică dimineață au fost ju
niorii miei (4 ture “ 12 km). 
După remarcabila evoluție din 
ziua precedentă. Lucian Boari 
(elev al antrenorului Matei 
Peloc), triplu campion ta pro
bele pe șosea la Cîmpulung 
Muscel, a parcurs traseul cu o 
deosebită ușurință, singurul ca
ne a reușit să se mențină ta 
apropiere fiind nemteanul P. 
Grigoricî. Clasament la juniori 
mid: 1. Lucian Boari 29:60. 2 
P. Grigorid la 1:12. 3. P. David 
(ambii Voința Piatra Neamț) la

juniori 
(Voința 

— Gh. 
Toth la 
(Olimpia

2:20, 4. C. Grămescu (Voința 
Buc.) la 2:25, 5. Adr. Săvules- 
cu (Feroviarul Buzău)' la 2:.4O, 
6. R. Roibu (Voința Buc.) Ia 
2:42.

Și Întrecerea seniorilor (Sta
re h 24 km) a avut un lider 
încă din start, ta persoana lui 
A. Balazs. La prima trecere, el 
a avut un avans de 12 s, pe 
care l-a mărit, ptaă ta final, la 
aproape o Jumătate 
O remarcabilă cursă 
rire, care l-a adus 
secundă ta final, 
coechipierul său A. __
timp ce V. Grosu, M. Grancea, 
V. Jinga și W. Gross și-au 
confirmat dalitățile pentru ar 
ceastă probă. Clasament la 
seniori : 1. Atilla Balazs 54:40, 
2. A. Nag.v (ambii Voința CIuJ- 
Napoca, antrenor — Gh. 
praru) la 34 s. 3.
(Torpedo Zămeștî) la 1:30. 4. 
V. Jinga (Muscelul Cîmpulung) 
la 2:20, 5. M. Grancea (Torpe
do Zărnești) la 2:56. 6.
Gross (Steaua) la 2:58.

de minut, 
de urmă- 
în poziția 
a făcut-o 

Nagy, tn

că- 
V. Grosu

W.

tă, ba încă la o echipa ce
lebră, la Real Madrid (n.n.la 
juniori). Unii întrezăreau pen
tru mine un viitor frumos, 
cind un accident de mașină 
m-a obligat să lipsesc i ani 
nu doar de pe gazon... Zăctnd 
tn pat, tntr-o bună zi am luat 
chitara in mtini sl am rămas 
eu ea."

„S-ar putea crede că, re- 
nuntind la Real, sau el la 
mine, am rupt-o cu sportul. 
Nimic mai neadevărat. Tot ce 
învățasem pe terenul de fot
bal, curaj și ambiție mai 
ales, mi-a fost de un imens 
ajutor pe perioada refacerii 
după accident. Am descoperit 
siftt. nu cu prea mare tnetn- 
tare, rigoarea exerclțiilor de 
gimnastică, de care nu m-am 
mai despărțit. Firește, eu 
timpul, scopul acestor exer
ciții a devenit altul, dar a 
contat obișnuința șl n-a exis
tat zi de-atunci tn care să nu 
fac măcar un sfert de oră de 
gimnastică". Ovidiu IOANIȚOAIA

COPENHAGA, 7 (Agerpres). ta 
vederea meciului pe care echipa 
Danemarcei 11 va susține la 15 
noiembrie, la București, cu e- 
chipa României, tn preliminari
ile Campionatului Mondial, fe
derația daneză de specialitate a 
selecționat următorii jucători : 
Peter Schmelchel, Troels Ras
mussen (portari), John Sivebaek, 
Lars Olsen, John Larsen. Kent 
Nielsen, Ivan Nielsen. Jan 
Heintze, John Jensen, John 
Helt, Jan Bartram, Michael Lau
drup, Soren Derby, Kim Vltfort, 
----      Laudrup,Lars Elstrup, Brian 
Flemming Povlsen.

• A fost alcătuit lotul re
prezentativei Danemarcei 
pentru meciul de la Bucu
rești • Campionate : Nici o 
surpriză în Portugalia ; Voj- 
vodina Novi Sad - din nou 
învinsă ; Schimbare de li
der in campionatul cehoslo
vac ; Bordeaux n-a primit 
nici un gol pe teren propriu 
in ultimele 8 etape I

8). Nici 
înregistrat 

duminică. Toate echipele frun
tașe au obținut victorii comode: 
F.C. Porto — Braga 2—0, Gui
maraes — Uniao 2—0, iar ta 
derbyul Lisabonei, Sporting a 
fost învinsă de Benfica cu 1—0. 
Astfel, tn clasament conduce 
F.C. Porto cu 13 p, urmată de 
Guimaraes 12 p și Benfica 11 p 
(din 7 jocuri). Alte rezultate t 
Belra Mar — Boavlsta 2—0. Por- 
tîmonense — Maritimo 2—t. De- 
nafiel — Feirense 2—0, Belenen- 
ses — Chaves 3—0, Setubal — 
Amadora 2—1.

PORTUGALIA (et. 
o surpriză nu s-a

CEHOSLOVACIA (et. 18). Din 
nou schimbare de lider. In frun
tea clasamentului a trecut Spar
ta Praga, după victoria repurta
tă tn deplasare, 1—0. cu Spartale 
Trnava, Banik Ostrava a trebuit 
să se mulțumească, pe teren 
propriu, cu un rezultat egal 
(0—0) tn confruntarea cu Slavia 
Praga. Alte rezultate : Plastika 
Nltra — Banska Bystrica 5—1, 
Dukla Praga — Dunajska Stra
da 5—0, Povazska Bystrica — 
Vitkovlce 0—0, Zbrojovka Brno 
— Cheb 3—1. Clasament: Sparta 
Praga 15 p (8 j), Banik Ostrava 
14 p (10 j), Plastika Nitra 13 p 

j).

ln fața e- 
Lukal Bl
au pierdut 

zagreb a
F.C. Sara- 

a
Partizan

IUGOSLAVIA (et. 13). Campi
oana „en titre", Vojvodina Novi 
Sad, continuă seria... înfrîngeri- 
Iorl Ea a cedat, de data asta pe 
teren propriu (0—1). 
etapei Borac Banja 
etapele din Sarajevo 
nescontat t Dinamo 
surclasat (6—0!) pe
Jevo, în timp ce Zeleznicear 
fost învinsă acasă de 
(b—2). La Belgrad. Steaua Roșie 
(lideră a clasamentului) a dis
pus de Rad cu 4—2. Alte rezul
tate t Spartak Subotica — Bu- 
ducnost 1—2, Tuzla — Rijeka 
2—0. Vardar Skoplje — Radnickl 
Ni» 2—0, Osijek — Hajduk Split
1— 0, Olympia — Vele» Mostar
2— 2. Pe primele locuri: Steaua 
Roșie 12 p, Dinamo Zagreb Î7 
p, Hajduk Split ts p.

FRANȚA (et. 17): Girondins da 
Bordeaux îșl consolidează poziția 
de frunte a clasamentului: acum 
a depășit cu 3—0 pe Nantes 
(Piet den Boer, Jesper Olsen și 
Perieri), fiind neînvinsă — 
ren propriu, unde n-a 
mit gol tn ultimele 
tape 1 Alte rezultate : 
Sochaux 5—0 I. Cannes 
louse 2—2, Mulhouse — 
1—2 (pentru învingători 
cal Vercruysse și Waddle). Mo
naco — Nisa 1—0, St. Etienne — 
Racing Paris 0—1, Paris St. Ger
main — Auxerre 1—1. Toulon — 
Lyon 1—1, Caen — Montpellier 
3—2, Brest — Metz 2—6. în cla
sament : Bordeaux 26 p (17 JJ, 
Marsilia 22 p (16 j). Sochaux 21 
P CM ».

pe te- 
pri-

8 a- 
Lllle - 
— Tou-
Marsilia 
au mar-


