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Citadele ale industriei, citadele ale sportului

CONSTRICTORII CRAIOVENI DE AUTOMOBILE, 
SPRE ÎNALTA PERFORMANTĂ...

„Despre între
prinderea noastră, 
oaspefii străini 
care au vizitat-o — 
și care nu erau 
niște necunoscă
tori in materie — 
au afirmat că este 
una dintre cele 
mai moderne din 
Europa...". Cu a- 
ceastă primă pre
cizare a gazdelor 
noastre de la

„OLTCIT" am trecut pragul noii cetăți, cra- 
iovene, a autoturismului românesc cu firmă 
deja cunoscută, intilnită... la tot pasul, de 
vreo opt ani încoace, pe șoselele țării și 
chiar pe ale altor meleaguri. La adresa a- 
cesței ctitorii între ctitoriile celei mai rodni
ce epoci din devenirea Țării, ale noului timp 
de istorie și mîndrie națională marcat de 
Congresul al IX-lea al P.C.IL, și numit cu 
justificată mîndrie „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", multe elogii au „rulat" o dată 
cu elegantul și modemul autoturism spre 
mii și mii de beneficiari. Abia acum, cînd 
pentru conturarea unui reportaj sportiv, 
căutam „eroii" in „cetate", parcurgtnd Între
gul traseu pe care-1 urma spre naștere auto
turismul, abia acum devenea mai limpede

temeinicia laudelor aduse uneia dintre reali
zările de prestigiu ale industriei noastre— 

Intr-adevăr, „Oltcit“-ul este mal întîi de 
toate o oglindă a modernului, a „tehnolo
giei de vîrf" în acțiune, a automatizării și 
computerizării, prezente în fiecare din sec
țiile și atelierele sale, adevărate afluente 
purtătoare de repere spre matca principală 
pe care înaintează ritmic (pe conveiere, benzi 
rulante, crabi, macarale) și se conturează 
autoturismele. De la secția Ambutisaj (unde 
o sumedenie de mașini-unelte efectuează 
operații complicate în urma unei simple a- 
păsări pe buton), la Feraj I (unde mașinile 
Comau oferă un impresionant spectacol de 
suduri complexe, concomitente sau succesi
ve, deplasînd cu precizie brațe „înarmate" 
cu electrozi spre diverse puncte ale caro
seriei), de la secția Vopsitorie (în care o- 
perează electroforeza, robotul vopsitor și etu
vele de uscare la temperaturi ridicate), la 
secția Mecanică (uzinaj), cu nu mai puțin de 
820 de tipuri de agregate și linii de transfer, 
de la Montaj general la Finiție, pretutindeni 
procesul tehnologic impresionează prin gra
dul inalt de automatizare. „Ceea ce în alte 
unități asemănătoare fac 70—80 de oameni, la 
noi realizează numai 10", ne mărturisea ing. 
Ionel Voinescu, șeful secției Mecanice, „cea 
mai mare ea suprafață — eirca 1# ha — și 
ea valoare a utilajelor".

(Continuare ta pag.

ECHIPE ROMÂNEȘTI
In competițiile continentale

HANDBAL--------------------------------------
Cupa Campionilor Europei
Duminică după-amiază. in 

Grugahalle din Essen (R.F. 
Germania), va avea loc me- 
clul-retur din ..optimile de fi
nală" ale „Cupei Campionilor 
Europeni" la handbal masculin 
dintre formația locală Tusem 
șt Steaua. In urmă cu o săp- 
tămlnă. gazdele de mîine s-au 
impus la limită (22—21). In 
aceste condiții, misiunea cam
pionilor noștri este si mal di
ficilă pentru calificarea ta 
„sferturi", dar departe de a fi 
imposibil de surmontat numai 
un gol diferență, valoarea de 
ansamblu a formației Steaua 
impunind o astfel de afirma
ție. Cu siguranță că antre
norii Radu Voina și Ștefan 
Birtalan vor impune o tactică 
cu mai puține riscuri tn apă
rare. in special, pentru anihi
larea principalilor „realizatori 
Fraatz și Schwalb. Stă în po
sibilitățile handbalistilor noștri 
realizarea unei performanțe pe

Cupa Cupelor HAPOEL ilISHON
RISHON LE ZION, 10 (prin 

telefon, de Ia trimisul nostru 
special). Echipa de handbal 
C.S.M. Minaur Baia Mare se 
află de ieri în acest oraș cu 
130 000 de locuitori, din apro
pierea capitalei Israelului, pen
tru a susține meciul-retur cu 
Hapoel din localitate, din ca
drul optimilor de finală ale 
Cupei Cupelor. Deși formația 
băimăreană a cîștigat cu 10 
goluri avans primul meci, aca
să (reamintim scorul : 33—23), 
antrenorul emerit Lascăr Pană 
nu se arată deloc liniștit, trans- 
mițînd și elevilor săi această 
stare de spirit, cerindu-le o 
mobilizare exemplară in vede
rea meciului de stmbătă seară 
(ora 20,30), considerind — cum 
ne mărturisea in avionul care

VOLEI------------------
CINCI FORMAȚII (

ii : TUSEM tSSEN-Vtm
măsura cărții de vizită. eea 
mai recentă — finalistă a com
petiției supreme în ediția an
terioară. dacă Dumitru. Ber
bece. Gbimeș (din nefericire un 
accident mai vechi a recidivat). 
Mirică. Simion si colegii se 
vor mobiliza exemplar, vor ac
ționa eu calm si luciditate, la 
adevărata lor valoare. Tusena 
Essen a susținut joi după- 
amiază un meci tn campionat, 
tn deplasare. încheiat cu nu
mai 18—18. adversara fiind o 
formație din jumătatea a doua 
a clasamentului tn care con
duce.

Steaua părăsește astăzi Ca
pitala meciul urmînd să se 
dispute duminică de la ora 18 
(ora Bucureștiului). Arbitrii 
partidei vor fi Krister Bro- 
man și Kent Blademo (Sue
dia) ; observator I.H.F. : Ja
roslav Mraz (Cehoslovacia).

Mihail VESA

LE ZION - MINAUB BAU MARE
ne aducea aici — că echipa 
gazdă, cu impresionantă sa ca
pacitate de joc. cunoscîndu-și 
bine partenerii români și a vini 
si avantajul odihnei de o săp- 
tămînă si al sălii proprii (cu 
1 500 de locuri), vor tace ca 
replica în partida-retur să 
fie si mai puternică. Firește, 
cum adăuga surîzînd cu su
bînțeles antrenorul Pană, si el 
știe de această dată cum joa
că Hapoel. a văzut că trebuie 
întărit jocul în apărare, me
ciul de la Pitești, cu Dacia, eu 
care a Încheiat returul cam
pionatului. fiind folosit îndeo
sebi pentru ..retușurile" pe ca
re le-a considerat necesare.

Arbitrii partidei de aici t 
Kasamakls șl Bavas, din Grecia.

Mircea COSTEA

ȘANSE DIFERITE

Turneul final

la box

MÎINE SE VOR DECERNA TITLURILE
După o săptămînă tn care 

iubitorii sportului cu mănuși 
au luat în fiecare zi drumul 
Palatului Sporturilor șl Culturii 
pentru < asista la întrecerile 
din cadrul Turneului final al

.■<vwwa

GALA FINALA (Duminica

— ▼. CTTKA (NleoIIna)
— n. VASILB (Steaua) 
VASILACHK (IMG Bu«-) 
D. DANCUT A (Dlnamo)
— x. pibjox, (victorw

M. NlfULESCU (CSM

ora 10)
Semlmuscă : FI- HIRCEA (CSM Drob.) — AD. amzAr (Dlnamo) 
Muscă : N. Ai.n.ȚA (Steaua) — p. paraschiv (Rapid) 
cocoș : b. nistor (Steaua) — AD. mArcut (Steaua) 
Pană : N. TALPOȘ (Dlnamo) — o. STOICA (Constr. Buej 
Semlușoară J D. MAERAN (Steaua) — X. PANAITB (Constr. Ol.) 
Ușoară t V. MiHAlLA (Steaua) — V. MOROVAN (Carboctum 

Cluj-Napoca)
Scmlmijlocie : FR. VAȘTAG (Dlnamo) 

Borzești)
Mijlocie mică t R. OBREJA (Dinamo) 
Mijlode : D. MARICESCU (CFR Tlrn.) 
Semigrea î V. NEAGU (CS Br.) — M. 
Grea s ▼. ADUMITROAIZ (Steaua) — 
Supergrea : ȘT. B1RI.EANU (Met. KJ■ 

UwWWAAM
Daciadd. latâ-ne acum ta 
ajunul finalelor, aștepttad eu 
interes și nerăbdare gala da 
mîine dimineață — ora 10 — 
in urma căreia 11 vom cunoaș
te pe cel 12 campioni.

Aproape o sută de meciuri 
au trebuit să se desfășoare 

Petrică Paraschiv (stingă) a obținui o frumoasi victorie în fata 
M Zoltaa Lunca. Foto: Eduard ENEA

pentru ca, din ori 112 sportivi 
alintați hint la startul compe
tiției, să poată fi selecționați 
cei 24 de finaliști. Aceștia au 
astăzi • binemeritată zi de 
odihnă, o zi da recuperare * 

torțelor pentru marele med 
de mîine, ctad, cum se spune, 
■a va boxa cu— centurile te 
campioni pe masă.

Pentru a ajunge tn progra
mul acestei gale finale au 
luptat ieri ultimii semifinallștl. 
La categoria muscă și-au de

pus candidaturile reprezentan
ța .noului val" Nicolae Aîiuță 
(Steaua) șl Petrică Paraschiv 
(Rapid), Învingători in gala de 
aseară. Aliuță a avut in 
Costlcă Bitcă (Progresul Bră
ila) un partener care a opus 
o rezistență minimă, permi- 
țîndu-i steiistulul să lupte 
fără... griji, superioritatea sa 
tehnică asigurîndu-1, lejer, 
punctele necesare unei victorii 
fără dubii. Mult mai animată 
a fost cealaltă semifinală a 
categorisi In oare Petrică Pa
raschiv (Rapid) a primit 
replica lui Zollan Lunea

Petre HENȚ 
Paul IOVAN

(Continuare ta pag. ■ <-«)

La baschet feminin

MECIUL „U" - VOINȚA BRAȘOV, 

UN DERBY MULT AȘTEPTAT
Echipele Universitatea C.S.S. 

Viitorul Cluj-Napoca și Voința 
Brașov, două dintre principale
le candidate la titlul 'de cam
pioană a tării, susțin derbyul 
etapei a VII-a a Diviziei A de 
baschet feminin. Departe de a 
decide acum locul I (să nu 
uităm că mai sînt si alte pre
tendente, precum si faptul că 
vor urma returul si turneul fi
nal pe grupe valorice. în total 
„U“ și Voința urmînd să se 
întîlnească de 3 ori), meciul 
are totuși o mare importantă, 
el majorînd, într-o oarecare 
măsură, sansele Învingătoarei 
de a-si îndeplini obiectivul Să 
adăugăm că ambele formații 
au ta componentă jucătoare de 
bază ale lotului național (Ga-

Astăzi și mîine, cînd echipe 
de club românești susțin par- 
tidele-revanșă din cadrul tu
rului I al cupelor europene la 
volei. Trei dintre acestea vor 
evolua pe teren propriu. în- 
cercind să anuleze handicapu
rile din deplasare. Firește, ten
tativa lor (care are șanse de 
izbindă) stlmeste un justificat 
interes in rîndul amatorilor de 
sport din București. Rm. Vll- 
cea si Bala Mare, unde stat de 
așteptat „săli pline". Este vor
ba. așadar, de intîlnirile Chi
mia Rm. Viicea — Plomiea 
Sosnowiee (în tur: 0—3; puncta- 
veraj 29:46) tn Cupa Cupe
lor (f), Rapid București — A.S. 
Paliavolo Nausicaa Reggio Ca
labria (în tur: 2—3) ta Cupa
C.E.V.  (f) șt C.S.M. Minaur 
Baia Mare — Emlakbank An
kara (in tur : 0—3 ; punctave- 
raj 30:45) in Cupa C.E.V. (m). 
Reprezentantele noastre nu ao 
misiuni ușoare, posibila lor ca
lificare cerindu-le un angaja
ment si o concentrare perma
nente, totale. Mai avantajată 
este, firește, echipa gluleștea- 
nâ. care s-a întors cu două 
seturi din Italia. în vreme ee 
vîlcencele si băimărenii vor 
trebui să facă tot posibilul să 
nu piardă nid un set. ta plus 
st realizeze un punctaveral 

dintre clujence. Magdalena 
PalL Camelia ninda, dintre 
brașovence), că ambele echipe 
își doresc cu ardoare victoria, 
ceea ce ne face să anticipăm că 
tatilnirea va fi viu disputată, 
echilibrată si va oferi multe 
faze de real spectacol sportiv.
- Celelalte meciuri ale etapei 
programată să se desfășoare 
azi și mîine : Rapid C.S.Ș. 5 
București — Voința București, 
Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghe
— Sportul Studențese Bucu
rești. Metalul C.S.Ș. Rimnien 
Viicea — Olimpia București. 
Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș — 
Mobila CJS.S. Satu Mare. Jo
cul dintre Metalul LM.PJ1. 8a- 
lonta-Crlșul șl Comerțul Tlrgu 
Mureș va avea loe luat 

mal bun. spre a obține astfel 
calificarea.

In celelalte două partide sînt 
angajate formațiile de fete si 
băieți ale Universității C.F.R. 
Craiova, ambele ta Cupa C.E.V„ 
dar eu șanse diferite. Voleiba
listele craiovene. învingătoare 
cu 3—0 (45:24) duminica tre
cută, pe teren propriu. por
nesc favorite ta returul dia 
Belgia, cu Antonias Herenthals. 
In ceea ce-i privește pe vo
leibaliștii din „Bănie" (0—3 cu 
Sever, la Craiova) ..calculul 
hirtiel" indică eliminarea lor 
din competiție după meciul- 
retur de la Novosibirsk.

Pentru partidele de stmbătă 
st duminică ale echipelor noas
tre au fost desemnați urmă
torii arbitri principali (secunzii 
stat, conform regulamentului, 
din tara gazdă) : V. Kulikov 
(U.R.S.S.) ta Rm. Viicea. N. 
Gheordjikov (Bulgaria) ta 
București. C. Matusiak (Polo
nia) ta Bata Mare, K. Vsetecka 
(Cehoslovacia) ta Herenthals 
si G. Faustinl (Italia) ta No
vosibirsk. Apropo de arbitri. 3 
români t FL Scorțaru. M. Sta
gnate si Oct. Drăgan au con
dus meciuri tur ta cupe, alți 4 I
D. Dobrescu. R. Farmuș. V. 
Vrăjescu și 8. Popescu fiind 
delegați ta partide-retur.

SI ]e urăm succes tuturor 
reprezentanților noștri I

Aurelio» BREBEANU

LOTUL NATIONAL
DE FOTBAL

PENTRU MECIUL
CU DANEMARCA

in vederea partidei ca Da» 
nemarea din cadrul prelimina- 
rilloe Campionatului Mondial, 
care ce va disputa miercurii 
ÎS noiembrie la București, 
a fost definitivat lotul na
tional, care are următoarea 
alcătuire : portari 1 Lung 8 
Stelea : fundași : D. Petrece*, 
Iovan. Andone. Bumbeoea. 
SăndoL Klein, Ungurean» l 
mijlocași s Sabia, GK Po
pescu. Msteuț. Rotariu. Hagk 
Lupa. Mujnal ; înaintași I LA- 
eătuș. Bailnt, Răduelolu. An
trenori I Em. Jenei at C. DtA»



aG
In Divizia A/l la

DINAMO - STEAUA 3

Esjupos
— Tehnoutilaj Odorbel, Chimica Tîrnăvenl
— Olimpia Reșița, Constructorul Galați — 
C.F.R, Iași.

I
Azi și miine, in Sala Sporturilor din O- 

radea, vor avea loc Întrecerile finale ale 
Campionatului Republican de judo pentru 
echipele de Juniori. S-au calificat pentru 
această competiție 12 formații : Nltramonia 
Făgăraș, C.S.Ș. Viitorul Pitești șl C.S.Ș. 
Dinamo Brașov (grupa A), C.S.Ș. Miercu
rea Ciuc, C.S.Ș. Unirea Politehnica Iași ți 
Voința Tg. Mureș (grupa B), Constructo
rul Alba Iulia, C.S.Ș. Gloria Arad șl C.S.Ș. 
1 Constructorul Oradea (grupa C), Rapid 
Oradea, ICEMENERG șl Rapid 5 București 
(grupa D).

I

I

Faza etapelor duble săptămînale conti
nuă în campionatul de polo : astăzi și mîi
ne este programată etapa a noua (a doua 
din retur), tn Capitală, un (dublu) meci, 
echipa campioană, Dinamo, primind repli
ca altei formații bucureștene. Sportul stu
dențesc TMUCB. La Timișoara, „7“-le lo
cal I.L.T, întîlnește pe Crișul oradea, iar la 
Arad joacă Vagonul și Voința CluJ- 
Napoca (o întrebare pentru deținătoarea 
„lanternei- : pe eind o victorie a pololș- 
tllor arădeni 7). Partidele Rapid — Steaua 
au fost aminate.

Clasamentul :

;| • RUGBY •

I

1. DINAMO
2. Steaua
3. Crișul oradea
4. --------“5.
6.
7.8.

Rapid București 
Sportul Studențesc 
Voința CluJ-Napoca 
I.L. Timișoara 
Vagonul Arad

18 18 • • 238-133 36
16 13 0 8 193-118 26
16 11 0 5 166-125 22
16 8 • 8 131-118 16
16 7 • 9 136-147 14
16 5 • :11 117-161 10
16 4 o 12 147-174 8
18 0 • 18 129-281 0

I ] » POP/CE O

Penultima „rundă- a sezonului in cam
pionatul de rugby — prima grupă valorică — 
se dispută miine, pe cinci stadioane, două 
partide avtnd loc in cuplaj, pe Stadionul 
Steaua. Dintre acestea, mal echilibrat pare 
acela care opune liderului. Steaua, o echi
pă in incontestabilă „creștere- la actuala 
ediție (vezi locul 4 din clasament), Uni
versitatea Eltim Timișoara. Cea de a doua 
intllnlre, in schimb, dintre Dinamo și Ra
pid Metrou, are o mare favorită in prima 
formație, mal sigură de Ia joc la joe. A 
treia partidă din Capitală, Grlvița Roșie — 
Contactoare Buzău, apare și ea echilibra
tă, ca șl celelalte din program (indiferent 
de pozițiile in ierarhie ale competitoare
lor) : CSM Sibiu — Rulmentul Birlad, Ști
ința Petroșani — Farul, CSM IMU Suceava 
— CSM Mlnaur Baia Mare. înaintea acestei 
etape, clasamentul se

1. STEAUA
2. Mlnaur
3. Farul
4. „U* Eltim
5. CSM Sibiu 
«. Dinamo
7. Grivlța
8. Rulmentul

Contactoare 
Rapid Metrou 
Șt. petroșani 
CSM IMU Suceava

9.
10,
11.
12.

prezintă
s S 0
9 7 0
9
2
9
0
9
9»
9
9
9

astfel :

IN GRUPA A DOUA

c o
5 1
S 1 
« 1
4 1
< •

1 343-129
2
3
3
3
4
4
5

4 0 5
2 0 7
2 0 7
10 8

25
23
21
20
20
18

I
§

I
1

Astăzi, se reia campionatul Diviziei A de 
popice, după următorul program — seria 
I valorică, feminin : Voința Timișoara — 
Petrolul Bălcoi, Voința București — Hidro
mecanica Brașov, Laromet București — 
Voința Galați, Voința Tg. Mureș — voința 
Ploiești, Electromureș Tg. Mureș — U.T. 
Arad ; masculin : Voința București — Mi- 
naur Baia Mare, C.F.R. CluJ-Napoca — Mi
nerul Vulcan, Electromureș Tg. Mureș — 
C.F.R. Explorări, Metalul Hunedoara — 
UNIO Satu Mare, Gloria București — O- 
limpia București. Seria a n-a valorică cu
prinde următoarele meciuri — feminin : 
Dermagant Tg. Mureș — Voința Craiova, 
C.S.M. Reșița — Rapid București, Dacia 
Ploiești — Voința Oradea, Voința Sănăta
tea Odorhei — Olimpia București, Gloria 
București — METROM Brașov ; masculin : 
Metalul Roman — Carpațl Sinaia, Voința 
Timișoara — C.F.R. Constanta. Jiul Petrila

249- 74 
214-152 
129-106 
122-134 
108-117 
133-135 18 
156-176 17 
100-175 17 
133-292 13
92-262 13 
95-180 11

VALORICA, seria 
Dunărea Giurgiu,•I : T.C. Ind. Constanța —_____ — -----------

Mașini Grele Buc. — Politehnica Iași, Hi
drotehnica Iași — Locomotiva Pașcani, Hi
drotehnica Focșani — constructorul con
stanța ; seria a n-a IAMT Oradea — 
Transloc Alba Iulia, Petrolul Arad — Spor
tul Studențesc TMUCB, Petrochimistul Pi
tești — Gloria București, Metalurgistul Cu- 
gir — Energia București.

jj, luiujva.a — V..X-.... . w.w - —--------- ------------------•— — -
U—/////—^^^

Cel de-al 61-lea Campionat Național de 
tenis de masă se apropie de sfîrșit, cele 12 
divizionare urmînd să-și desemneze, In 
urma partidelor din ultimul tur, progra- 
mate simbătă, duminică ți luni, noile de
ținătoare ale titlului. Dacă la masculin. 
Universitatea A.S.A. I Craiova se îndreaptă 
nestingherită spre cea de a opta victorie 
consecutivă, la feminin mal persistă un 
ușor semn de Întrebare, dar toate 
lele o au ca „solist- pe Spartac Stirom 
București, care are cele mai multe șanse 
să-și păstreze cununa de lauri. Meciurile 
vor avea loc după cum urmează : BUCU
REȘTI (grupa I feminin, sala Juventus,

simbătă, de la ora IC, șl duminică, de la 
ora 9 și 16) : spartac stirom. Metalul C.S.S. 
Rm. Vîlcea, Juventus București, Hidroteh
nica Comerțul ICSAP Buzău ; TG. MUREȘ 
(grupa I masculin șl grupa a D-a femi
nin, duminică și luni) : Universitatea A.S.A. 
I Craiova, Spartac Stirom, C.S.M. A.S-A. 
MECON CluJ-Napoca, C.S.S. Constructorul 
înfrățirea Tg. Mureș șl Eternlt Oradea. 
C.S.S. 1 Știința IJPIPS Constanța, CJS. 
Arad, C.S.S. Constructorul înfrățirea ; 
ZALĂU (simbătă șl duminică, grapa a 
n-a feminin) t Elcond Zalău, CE.S. Uni
versitatea Constructorul TAGCM Craiova, 
C.S.S. Energetica ACH IPC Slatina, C.SLM. 
A.S.A. MECON ; BUZĂU (grupa a n-a 
masculin, simbătă ți duminică) : Sticla 
Bistrița, C.S.M. A.S.A. CUS.S. IEELIF Bu
zău, Universitatea A.S.A. n Craiova, CUS.S. 
TehnoutilaJ Odorhei ; S. MARE (grapa a 
n-a masculin, duminică șl luni) : Voința 
8. Mare, Mecanică Fină București, Geamul 
ICC Prahova Scăenl, C.S.S. 1 Știința 
UPIPS.

Astăzi (un meci) șl mîine se desfășoară 
etapa ,a l-a din cadrul campionatului mas
culin al primei divizii de volei (la femi
nin, următoarea etapă, a T-a, va avea loc 
joi 18 noiembrie). In runda masculină stat 
programate I partide, cea dintre Universi
tatea C.F.R. Craiova șl C.S.M. Mlnaur Bala 
Mare (ambele angajate tn „Cupa C.E.V.-) 
flllnd programata la 18 noiembrie. Citeva 
tnțtlnirl prezintă o importanță mal mare 
decît pare la prima vedere pentru echi
pele respective, Intrucît este posibil ea 
aceste „cupluri" să se califice in același 
turneu final (locurile 1—6 sau 7—12), in 
care se va porni de la un clasament În
tocmit pe baza rezultatelor directe.

Tată programul Jocurilor : Rapid Bucu
rești — Reionul Săvinești, Dinamo Bucu
rești — Electrotehnica Bistrița, Elcond Di
namo Zalău — C.S.M.u. Suceava, steaua 
București — Calculatorul București (cel 
mai interesant meci al etape!) și Tractorul 
Brașov — Viitorul Dinamo Bacău. De sub
liniat atractivul cuplaj de 
Capitală (sala Rapid) cu meciul 
reștean în deschiderea celui de 
rapidlstelor. Va fi, desigur, din 
lanșă de public...

simbătă, din 
lnterbucu- 
cupă 
nou

al 
ava-

(m)CLASAMENT
1. STEAUA 4 4 4 12: « S
2. Universitatea CFR 4 4 0 12: 3 S
3, Dinamo 4 3 1 9:4 7
4. Minaur 4 3 1 s: t 7
5. Rapid <11 s: 7 6
6. Calculatorul <11 7:7 4
7. Electrotehnica 4 2 2 7: 8 4
3. Elcond 4 8 8 6: 7 4
9. C.S.M.U. <13 8:9 5

10. Reionul 4 13 8:10 5
11. Viitorul < 8 4 2H2 4
12. Tractorul 4 8 4 iaz 4

NOTAȚII LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE CICLISM
La ultimele concursuri de 

ciclism ale anului, eiclocrosu- 
rile de la Poiana Brașov, au 
luat parte peste 140 de con
curent! care au luptat cu multă 
ardoare oentru ocuparea locu
rilor fruntașe. Ce putem con
stata acum. dună Încheierea 
concursurilor 7
• Juniorii mici au un lider 

autoritar ta persoana arădea
nului Lucian Boari, care. In 
acest an, a dstigat „Criteriul 
Juniorilor" la Piatra Neamț, a 
devenit campion la oontratimp 
echipe, contratimp individual 
fond, medaliat cu bronz la se- 
mifond. la Cîmpulung Muscel, 
li. acum, la Poiana Brașov, la 
ciclocros. Un palmares de ex
cepție. dovada muncii la an
trenamente. precum si a se
riozității si competentei profe
sionale a antrenorului său. 
Matei Peloc. O curiozitate : tn 
afara iui Adr. Săvulescu (Fe
roviarul Buzău), toti ceilalți 
sportivi clasați la primele sase 
locuri sînt de la cluburile 
Voința.
• $i la juniori mari aceleași 

caracteristici. După ce a deve
nit campion național de mare 
fond. Dan Irimiaș, vicecampio- 
nul balcanic din acest an. tot 
la fond si-a înscris ta pal
mares un nou titlu.
• Cu un ritm de alergare 

foarte bun. Afilia Balazs s-a 
impus clar la seniori. Cres-

cut tn „școala de ciclism" din 
Chij-Napoca. unde — rezulta
tele o dovedesc — Gh. Că- 
praru muncește eficient, trecut 
de curind între elevii antre
norului Ion Stoica la Steaua, 
Balazs rămine un sportiv în 
care ne ounem în continuare 
mari soerante.
• Palidă comportare a spor

tivilor bucureșteni Ia aceste 
campionate, singurul care a 
urcat De podium fiind Daniel 
Vraciu (Olimpia). Foarte puțin 
pentru atîtia snortivi sl atîtea 
secții I
• O organizare foarte bună, 

în care au excelat membrii 
A.S. Cibo Brașov (loan Bruda, 
Martie Ștefănescu, Radu Ră- 
ducanu, Gheorghe Toader), cu 
ajutorul prețios al unor iubi
tori ai ciclismului, cum este 
căzui ing. I. Dtrck, dar si al ar
bitrului principal Ioan Florian, 
de la Mecanică Fină din Bucu
rești. eforturile lor contribuind 
la reușita comnetitiei.
• Rezultatele Întrecerilor pe 

echipe, Juniori mici : 1. Voința 
București 20 p .2. Voința Arad 
24 p, 3. Voința Piatra Neamț 
46 p ; Juniori mari : 1. Voința 
CluJ-Napoca 16 p .2. Cibo Bra
șov 38 p. 3. Olimpia București 
46 p ; seniori : 1. Steaua 18 p,
2. Voința CluJ-Napoca 26 p,
3. Torpedo Zărneștt 37 p. „CI-
clocrosul veteranilor", categoria 
sub 55 de ani : l.L. Dinofc

Fostul junior clujean A. Ba
lazs, de curind transferat 
clubul Steaua București, 
eerește, la seniori, primul său 

titlul de campion national 
Foto : George NEGOESCU

la 
eu-

AUTOTURISME .DACIA 1300* 
$i numeroase cîștiguri în bani

LOZUL _ 
TOAMNEI EMISIUNE SPECIALA LIMITAT*

LA TOATE AGENȚIILE OBIȘ
NUITE Șl VINZATORII VO- 
LANȚI VA PUTEȚI ÎNCERCA 
DIN PLIN ȘANSELE. CIȘT1- 
GURI NUMEROASE Șl VA
RIATE, GRAȚIE SUMELOR 
SUPLIMENTARE ALOCATE 
DIN FONDUL SPECIAL AL 
SISTEMULUI. EMISIUNEA 
FIIND LIMITATA, SE POATE 
EPUIZA IN ORICE MOMENT!

UN MECI VIU DIS

I
I
K

I
I

i

DINAMO — STEAUA J—4
(0—0, 2—2, 1—2). Derbyul de 
tradiție al hocheiului românesc. 
Dinamo — Steaua si-a onorat 
cu prisosință atributul, specta
torii prezenți aseară pe Pati
noarul „23 August" puțind ur
mări un meci interesant. In 
care cele două vechi rivale au 
demonstrat încă o dată frumu
sețea jocului cu crosa ai pu
cul. In prima repriză, înche
iată cu un scor alb. inițiati
va a aparținut ceva mai mult 
dinamoviștilor. în general ju- 
cîndu-se deschis, „fără gardă", 
dacă ne este permis să folo
sim un termen pugilistic, fa
zele clare de gol întirziind to
tuși să apară. Și aceasta pînă 
imediat după pauză (min. 
22:54), cînd Dinamo marchea
ză prin Solyom, în urma u- 
nei combinații — devenită... 
clasică — cu Pisăru. Citeva se
cunde mai tirziu Alexe (Stea
ua) se află în fața golului, dar 
Huțan apără miraculos. In min. 
27:35, Dragomir pătrunde ta 
mare viteză, fentează și cata
pultează pucul la vinclu, resta
bilind egalitatea, tn această pe
rioadă a Jocului, militarii do
mină mai mult, fapt care se 
va vedea 5Î pe... tabela de 
marcaj, tn min. 37:00 înscriind 
Gliga, după ce în faza pre
mergătoare Daia ratase incre
dibil. în min. 38:54 consemnăm 
șutul senzațional al fundașului 
D. Popovici care sparge efec
tiv plasa porții lui Netedu: din 
nou egalitate ! Primele minu
te ale ultimei reprize a jocului 
o arată pe Steaua în atac, di- 
namoviștii ripostînd cu predi
lecție pe contraatac. In min. 
42:31 talentatul L Zaharia pri
mește un puc în propria trei
me, pleacă cu el spre zona ad
versă. driblează abil tot ce-i 
iese în cale, inclusiv pe por
tarul Huțan și golul este o 
simplă formalitate: 2—3. Nu 
trec nici două minute și Bu- 
rada, „copiază" acțiunea co
echipierului său. portarul dina- 
movist fiind pentru a patra 
oară Învins. Hocheiștii din Sos. 
Ștefan cel Mare nu depun însă

armele si 
aparține. D 
ternic al I 
rat cu greu 
55:31, Juma 
să un puc 
Stelei la 
slstent F 
minute nu 
cări de se 
cea de-a t 
lui Dinamo 
arbitrat: I 
Dinu, Gh. 
minute de

NUMEROASE CONCURSURI ȘAHISTE
• EDIȚIA din acest an a 

„Cupei de Toamnă", organiza
tă de Federația Română de 
Șah, în colaborare cu Asocia
ția Sportivă I.P.L. Miercurea 
Ciuc, se va desfășura la Băile 
Tușnad, în perioada 19—30 no
iembrie si este deschisă tu
turor sportivilor clasificați din 
tară. La turneul open mascu
lin se pot obține norme prin
cipale de candidat de maes
tru, primii 3 dasați dasifidn- 
du-se în finala ,.B“ a Cam
pionatului National individual, 
iar următorii 12 pentru faza 
semifinală a aceluiași campio
nat. De asemenea. In turneul 
open feminin se pot obține 
norme principale de candidat 
de maestre, primele două cla
sate

feul „Apărarea Patriei". Ală
turi de șahiști cu experiență, 
ca Procopie Cîrstei (Donaris), 
Constantin CIcu (Autotractor), 
Ștefan Romanescu (Viitorul), 
s-au evidențiat și foarte tine
rii Jucători Sorin Voin, Viorica 
Noel, Alina Cîrstei, Florin 
Teodorescu, Aurel Gheorghiu 
Bl Claudiu Prccup, toti de la 
clubul de șah „Donaris".

calificîndu-se In finala 
iar următoarele 10 tn 

semifinală a Campiona- 
National individual. Am- 

concursuri se vor disputa
tulul 
bele 
in sistem elvețian, pe durata 
a 11 runde.

• LA TULCEA a-a Încheiat 
recent concursul dotat cu tro-

• TOT la Tulcea s-a 
startul lai „Cupa Congresul al 
XlV-lca", competiție dedicată 
Înaltului forum al comuniști
lor români, la care s-au în
scris 26 de Jucători reprezen- 
tînd toate asociațiile sportive 
din Județ.

ANUNȚ

dat

SPORT ( 
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C.S.M. V) 
GHENI — 
CIUC 9-: 
Partidă cir 
gazde, care 
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2—2 Ionesct 
Divoiu, 3—4 
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dentii se m 
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(Rapid Oradea), 2. C. Haiduc 
(Metalul Plopeni), 3. D. Craiciu 
(Olimpia) ; peste 55 : 1. M. 
Gherman (Drapelul Roșu Si
biu), 2. L Gherman (Dinamo 
Brașov). 3. V. Raveneo (Voința 
București). L* veterani, clubu
rile sînt cele la care au aler
gat pe vremuri.

Horotiu SIMA

Clubul Rapid aminti ei 
la meciul de volei de as
tăzi. dintre echipele femini
ne Rapid ai A.S. Pailavole 
Nausicaa, din cadrul „Cupei 
Confederației Europene", 
sînt valabile numai legiti- 
matiile-abonament de eo- 
Joare roșie ai verde.

O.J.T. BRAȘOV-PREDEAL 
organizează In ziua de 16 
noiembrie 1989, ora 10, la 
cabana Clăbucet-sosire. un 
examen pentru testarea și 
reatestarea ghizilor monitori 
de schi pentru 
1989—1990.

Cei interesați vor 
ta dosarul complet, 
dispozițiilor legale.

Relații suplimentare se 
pot obține de la comparti
mentul agrement, la telefo
nul 922/56501 — Interior 129. 
ISO. 152 sau 153.

sezonul

prezen- 
conform

(Urma

ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 
10 NOIEMBRIE 1989

39Extragerea I : 41 26 50 89
25 27 83 21

Extragerea a Il-a : S3 74
16 11 67 7 44 34

Fond total de cîștiguri s
726.649 iei din care 112.138 lei 
report la categoria 1.

M

® Interesanta TRAGERE LOTO 
* de mîlne, duminică. 12 noiem
brie, va avea loc in București, 
tn sala clubului din str. Doam
nei nr. r, tnceptnd de la ora

STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
18,30. Operațiunile de tragere vor 
fi transmise la radio, pe pro
gramul l la ora 17.30. Numerele 
extrase vor fi transmise șl tn 
reluare, pe același program. Ia 
ora 22,S0 (după emisiunea „Pa
noramic Sportiv", o dată cu re
zultatele concursului PRONO
SPORT din aceeași zi), precum 
$1 luni. 13 noiembrie, la ora 8,55.

Reamintim, totodată, eâ cei 
care vor. să beneficieze de avan
tajele deosebite ale TRAGERII 
LOTO 2 de mîine au drept ter
men limită de participare cu 
numerele favorite data de astăzi, 
sîmbătă, 11 noiembrie. Este, de 
altfel, singura acțiune din luna 
curentă tn care partidpanțUor

M se oferă posibilitatea — unică, 
fa felul el — de a obțină clști- 
guri șl pentru variantele care 
Întrunesc numai 3 numere clști- 
gătoare (din 4 extrase).
• Tot astăzi este ULTIMA ZI 

și pentru depunerea buletinelor 
la concursul PRONOSPORT al 
săptămlnll. care programează u- 
nele dintre cele mai interesante 
partide din diviziile secunde ale 
campionatelor din țara noastră 
șl. respectiv, din Italia.
• Reamintim că se află în vfa- 

zare emisiunea limitată specială 
„LOZUL TOAMNEI-, cu impor
tante cîștiguri in autoturisme, 
bani și TELEVIZOARE COLOR 1

Dar „Oltc 
zâ si prin 
lui său de 
putea altfel 
re tînără si 
dul ei.......Pe
tre lucrători 
ne mărturisi 
personal Cc 
membru in 
ducere al i 
„Cu ei și < 
ai colectivul 
propus si a 
timpi,tarea c 
Col jres al 
tere a prodi 
fa(ă de anu 
1989 va fl a 
dicat volum 
înființarea ii 
iitate din c: 
te este desti 
armare a cer 
pe piața ext

Tinerețea 
„Oltcit". duc 
dul si la s 
facem șî pr< 
Si activitate 
ne mai spu 
Dascălu. N-a 
urmă activ 
p’-n... Avem 
ter-ică. mur 
ramură de
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In numărul de joi al ziarului 
nostru ne-am ocupat de unele 
aspecte negative (jocuri de 
mediocră calitate, durități, ar
bitraje slabe si comportări ne- 
civilizate ale unor spectatori) 
manifestate în turui actualului 
campionat al Diviziei A. Cum 
duminică nu este programată 
etapă în primul eșalon, pentru 
că miercuri se va disputa im
portantul meci eu Danemarca, 
in atentia iubitorilor fotbalului 
se_ vor situa acum partidele dia 
Divizia B, motiv pentru care, 
în aceste rinduri, vom zăbovi 
mai mult asupra întrecerii ce
lor 54 de echipe, printre care 
se află multe foste divizionare 
A. nume de prestigiu in fot
balul nostru (Rapid, U.T.A., 
Oțelul Galați, doar eu un an 
în urmă, participantă în Cupa 
U.E.F.A. !, Politehnica Iași, 
Gloria Buzău, C.S.M. Reșița, 
A.S.A. Tg. Mureș) si destule 
candidate la promovarea ta 
primul eșalon, listă pe care se 
mai înscriu azi F.C.M. Progre
sul Brăila, A.S. Drobeta Tr. 
Severin. Pandurii Tg. Jiu, Glo
ria Bistrița, Olimpia Satu Ma
re. întrecerea lor a oferit 
unele partide interesante. de 
bună factură tehnică și spec
taculară. ceea ce ne face să

PROGRAMUL
Seria I : c.s.M. Suceava — 

Unirea Slobozia : D. Oiogeanu 
(Arad), Foresta Fălticeni — o- 
limpia Rm. sărat : M. Nisif (Re
șița), Steaua Mizil r- Gloria Bu
zău : P. Iliescu (București), 
F.C.M. Progresul Brăila — viito
rul Vaslui : Gh. Roșea (Bistrița), 
Unirea Focșani — Șiretul Paș
cani : M. Doncea (București), 
Oțelul Galați — Politehnica Iași: 
C. Petre (Mediaș). Aripile Victo
ria Bacău — Prahova C.S.U. 
Ploiești : M. Axente (Arad), Po
iana Cîmpina — Ceahlăul P. 
Neamț : D. Avrigeanu (Bucu
rești), C.F.R. Pașcani — C.S. Botoșani : M. ștetănoiu (Tg. 
Jiu). —

SERIA A n-a : Pandurii Tg. 
Jiu — Sportul „30 Decembrie- : 
I. Spătaru (Galați), Autobuzul 
București — Tractorul Brașov ;
E. Seraein (Timișoara), I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe — constructorul 
Craiova : I. Roman (Sighet), Me
talurgistul Slatina — A. S. Dro
beta Tr. Severin : C. Gheorghe 
(Suceava), Gaz Metan Mediaș — 
Mecanică Fină București ; F. 
Marcu (Oradea), F.C.M. Caracal 
— Minerul Motru î I. Moraru

Biletele pentru meciul inter
național de fotbal ROMANIA 
— DANEMARCA, din pre
liminariile Campionatului 
Mondial, care va avea loc 
pe stadionul „Steaua", în 
ziua de 15 noiembrie a.c., 
programat de la ora 14, 
se pun în vînzare incepind 
din data de 13 noiembrie 
la casele de la stadioanele 
Steaua, Dinamo și Rapid.

Intrucit pe bilete vor fi 
înscrise sectorul, rîndul ți 
locul, spectatorii sînt rugați 
să ocupe locurile indicate.

Accesul în stadion va 
fi permis de la orele 11.30.

Sînt valabile legitimațiile- 
abonament roșii, eliberate

ÎNALTA PERFORMANTĂ
i. I)
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Intre care

3 sînt de curînd afiliate". 
Mai tîrziu am revenit asupra 
subiectului : „Acordăm impor
tanță deosebită sportului de 
masă, atît pentru faptul că el 
asigură un grad înalt de să
nătate $1 vigoare oamenilor, cît 
și pentru că el contribuie la 
realizarea unui climat de mon
el favorabil, unește mai puter
nic colectivul» Totodată, na 
preocupăm de dezvoltarea spor
tului de performanță, căutind 
să educăm pe sportivii noștri 
fruntași tn spiritul muncii, al 
disciplinei, al devotamentului 
față de colectiv si fată de 
blazonul întreprinderii... Sîn- 
tem o asociație sportivă mun
citorească $1 ținem să onorăm 
această apartenență...". Concep
ție si atitudine emise Si de 
secretarul asociației. Viorel 
Rădulescu, care ne-a pus ta 
dispoziție detalii asupra acti
vității snortive.

Desigur, fotbalul deține 81 
aici intîietatea ta topul prefe
rințelor. 14 echipe aflîndu-se 
intr-o permanentă si pasio
nantă întrecere, dar sint nume
roși si adentil tenisului de 
masă, ai șahului. ai drume
țiilor. în performantă, automo
bilismul se înscrie, firesc, în 
frunte îndeosebi prin două 
dinfre eele 7 echinaie. anume 
C. Duval — Gh. Nemeș si 
P. Cojocaru — E.Pop, Oltcit-ul 

credem că Divizia B are încă 
destule rezerve nevalorificate.

Din păcate, eșalonul secund, 
ca si întrecerea din diviziile 
A șl, mai ales, C, oferă destule 
motive de insatisfacții, mai cu 
seamă în privința Jocului prac
ticat, element lăsat de majo
ritatea formațiilor pe planul 
doi. In favoarea luptei oarbe 
pentru puncte ; puncte cu orice 
preț, multe dintre echipe ne- 
jenîndu-se să joace dur, să 
apeleze la „clasicele1* elemente 
anti-fotbai, ca tragerile de 
timp, simulările, faulturile și 
obstrucțiile. Cum s-a mai sem
nalat ta ziar și ta Suplimentul 
nostru, la Divizia B continuă 
să plouă eu lovituri de la 11 
m in favoarea gazdelor, unele
— sau chiar majoritatea 1 —
decisive în stabilirea rezulta
tului. Raportul penaltyurilor 
GAZDE — OASPEȚI spune to
tul : 81—11 (optzeci și uhu la 
unsprezece t I) șl de aici rarele 
victorii ale echipelor în de
clasare. care în unele etape 
n-au reușit să înscrie măcar 
un singur gol (seria a IlI-a, în 
etapa, a 5-a, golaveraj 18—0). 
Iar cînd arbitrii mai... curajoși 
acordă un penalty sau gol 
pentru oaspeți sînt luați pe 
sus, cum s-a întîmplat la mc-

ȘI ARBITRII
(Cîmpina), I.C.I.M. Brașov — 
C.S. Tîrgoviște : I. Nicuilțov 
(Focșani), Metalul Mija — Uni
rea Alba Iulia : I. Caraman (O- 
radea), Rapid București — Chi
mia Hm. Vîlcea : M. Salomir 
(Cluj-Napoca) — se dispută as
tăzi, de la ora 14. pe stadionul Giulești.

SERIA A m-a : Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.S.M. vagonul 
Arad : A. Renghel (Vaslui), so
meșul Satu Mare — F.C. Mara
mureș : I. Moise (Buzău), Glo
ria Bistrița — Mureșul Deva 1 
V. Angbeioiu (București), C.S.M. 
Reșița — Gloria Reșița : M. Ivăn- 
cescu (Brașov), C.F.R. Timișoa
ra — Electromureș Tg. Mureș : 
I. Cristea (București), U.T. Arad
— Strungul Arad : V. Busulo- 
ceanu (Rm. Vîlcea), Metalul 
Bocșa — Olimpia I.U.M. Satu 
Mare : D. Vasile (București), 
Chimica Tîrnăveni — Armătura 
Zalău : V. Roman (Ploiești), 
A.S.A. Tg. Mureș — A.S.A. Pro
gresul Timișoara : T. Bone (O- 
radea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

de C.N.E.F.S., însoțite de 
tichete pentru Ioc, și verzi, 
pentru ziariști, cu tichete 
de acreditare.

*
Biletele pentru meciul in

ternațional de fotbal dintre 
echipele naționale de tine
ret ale ROMÂNIEI ți DA
NEMARCEI, care va avea 
loc pe Stadionul „Giulești" 
din Capitală, in ziua dc 14 
noiembrie a.c., orele 14, se 
pun în vînzare astăzi, 11 
noiembrie, la casele de Ia 
clubul Rapid.

Sint valabile legitimațiile- 
abonament eliberate de 
C.N.E.F.S.

dominînd autoritar din 1984 
încoace clasa A 2. 11 urmează 
voleiul feminin (șef secție. P. 
Surdu), echipa profesorului M. 
Giurgițeanu, în frunte cu Li
liana Munteanu, Aurelia Do- 
bre. Pușa Hambele, încercînd 
(cu apreciabile șanse) să urce 
din nou In nrimul eșalon™ 
Fotbalul unde se disting N. 
Maraneă si Gh. Suliță, se 
află deocamdată în „Onoare", 
dar cu șanse spre... „Elită". 
La tenis de masă. M. Motancea 
Si Felicia Begu cîștigă frecvent 
concursurile municipale și Ju
dețene, ca si șahiștii V. Străi
na si F. Marcel, ta timp ce 
din secția de alpinism, C. Ro
man a început să se afirme, 
cîstigînd recent „Cupa Bana
tului". Oltcit-ul își pune spe
ranțe Intr-o afirmare ranldă 
a reprezentanților săi la kar
ting si automodele. discipline 
tehnico-aplicative ce se potri
vesc profilului întreprinderii, 
dar care se află abia la start...

De altfel. într-o unitate in
dustrială atît de generos do
tată cu tehnică de vîrf. unde 
tinerețea este nota definitorie 
și unde există o emulație deo
sebită. sportul are toate șan
sele să atingă cote si mai 
înalte să onoreze si el firma 
„Oltcit".

Aurelian BREBEANU 

ciul Autobuzul — Mecanică 
Fină, cînd arbitrul N. Voinea, 
după ce validase un gol vala
bil al oaspeților, la protestele 
gazdelor, l-a anulat, pentru ca 
apoi să treacă cu vederea. în 
compensație, un- fault comis de 
un jucător de la Mecanică Fi
nă ta propriul careu.

La Reșița, unde F.C.M.-ul 
s-a înscris cu bune șanse in 
lupta pentru promovare, după 
rezultatul egal în meciul de 
acasă cu Armătura Zalău, 
mai mulți huligani au spart 
geamurile autobuzului echipei 
oaspete la ieșirea din oraș. 
Datorită măsurilor luate de 
clubul reșițean. organele de or
dine care însoțeau ne fotba
liștii din Zalău au intervenit 
prompt și vinovății I. Brînzci 
(19 ani), C. Stratulat (36). M. 
Gui (31). Gh. Barbu (31). N. 
Puia (29). C. Ciocoi (33). eu 
comportament. în general, „de
viant". cum se spune în pro
cesul verbal al organelor de 
miliție, au fost amendați ta.n. 
— nu prea sever) cu sume de 
la 500 Ia 2 000 iei. conform 
Decretului 153 din 1970. într- 
âdevăr, au fost sancționați cam 
blind acești huligani, care au 
aruncat o pată urîtă asupra 
Unui colectiv de oameni, asu
pra orașului, actele lor repro
babile fiind condamnate de 
adevăratii suporteri ai echipei 
reșitene. de antrenorul Dudu 
Georgescu și de economistul 
Gheorghe Sîrbu, președintele 
secției de fotbal, cu care am 
stat de vorbă. La stadionul 
din Reșița nu s-a întîmplat 
nimic, oamenii au primit cu 
demnitate rezultatul egal înre
gistrat de echipa lor. dar, iată, 
huliganii amintiți au viciat 
atmosfera generală. Am dat 
acest exemplu pentru a aten
ționa toate «chinele, care sînt 
datoare să ia măsuri organiza
torice corespunzătoare pentru 
ca meciurile să se dispute ta 
cadrul adecvat întrecerii spor
tive, pentru ca cel mai ban 
să învingă.

Constantin ALEXE

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Antrenori pe ordinea de zi 

a ședinței de joi a Comisiei de 
disciplină. Pus pe... rele s-a ară
tat, in special, Romeo Giovanl 
(Portul Constanța), care, tn me
ciul cu Dunărea Călărași, nu 
numai că a tulburat, prin atitu
dinea sa, buna desfășurare a par
tidei, dar, la un moment dat, a 
vrut să-și retragă echipa de pe 
teren ! El a fost suspendat pe 
trei etape. Un alt antrenor. Stan 
Gabriel, de la Metrom Brașov, 
a fost eliminat de arbitru, la me
ciul cu Chimia Găeștl, pentru 
vociferări. El a fost suspendat 
pe o etapă. Cît privește pe Du
mitru Varodin, antrenorul echi
pei Proletarul Bacău, acesta, 
după ce echipa sa suportase 3 
lovituri dc Ia 11 metri, tn me
dul cu Steaua Mecanica Huși, 
a cerut arbitrului, „măcar", să 
nu-1 treacă In foaie cartonașele 
galbene. Dumitru Varodin a pri
mit un avertisment (Și aceasta 
pentru că era la prima abatere).
• Incredibil 1 Vlăsceanu (Mus

celul Cîmpulung-Muscel) a lovit 
cu pumnul (în gură) un adversar 
de la Dacia Cozia Călimănești 
cînd mingea era jucată In altă 
parte a terenului, iar Seculid

SIMBATA

DUMINICĂ

r*» c"

TENIS
Juventus
Grime I

• Sala Rapid, ora
. calculatorul
tn> ■ ora 17t

HOCHEI • Patinoar „23 Au
gust", ora 18 : Dinamo — 
Steaua (A/D.

POLO • Bazin Oinamo, o- 
ra 1S : Sportul Studențesc 
TMUCB — Dinamo *Div m

BASCHET • Sala Construc
ția, de la ora 15 : U.R.B.I.S. 
— Academia Militară Meca
nică Fină n (B. m). Automa- 
Hca — Unirea Tricolor (B. m).

BOX « Palatul Sporturilor 
șl culturii, de la ora 10 4 
r;nio '•‘„ats - Dadadel.

Dt MASA •
IPB. de la ora 18: 
rA n.

FOTBAL • Stadion Spor
tul Studențesc, ora 12: Spor
tul Studențesc — universitatea 

Craiova (speranțe) : Stadion 
Giulești, ora 14 : Rapid 
Chimia Rîmnicu Vileea- CBi.

POPICE • Arena voința, 
de la ora 10 : Voința Bucu
rești — Hidromecanica Bra 
șov (f) de la ora 12 • voim» 
București — Minaur Bala 
Mare (m) : Arena Laromet. 
de la ora 10 : Laromet p-v-u- 
rești — Voința Galati A-
rena Gloria, de la ora 
Gloria București — Ol’mria 
București tm> în cadr--' 
mei grupe valorice v<-n» 
Gloria, de la ora io ■ dac.
București — Metrom
(f) tn cadrul grupd 
valorice.

Start- promițător al juniorilor B. E. E. A.

..Tlîtl VICTORII Șl DOUĂ fGAIURI, ÎN ȘASE MfCItlfil
Cu meciurile disputate marți și 

joi în compania selecționatei «1- 
mllare a Cehoslovaciei, repre
zentativa U.E.F.A. *93 a Romanici 
a încheiat primul ei sezon inter
național. și l-a încheiat în plin 
sprint, nu atlt prin prisma re
zultatelor obținute. — victorii, la 
același scor (3—1). in ambele 
partide —. elt mal ales prin fru
moasa Impresie lăsată. De altfel, 
curiozitatea era mare., de vreme 
ce echipa pregătită de antrenorii 
Cornel Jurcă șl Cornel vlad se 
afla in fața primelor lntflnlri In
ternaționale pe teren propria, 
cunoscut fiind faptul că ea luase 
startul prin confruntări In de
plasare (au fost patru la număr).

Să încercăm o evaluare a pri
mei linii de bilanț a celei mal 
mid selecționate de Juniori. Ci
fric : S meciuri — 2 victorii, 1 
egalurl șl o tntringere. O Unle 
meritorie, promițătoare, cu care 
ultimele promoții nu se pot 
lăuda ; un start dătător de spe
ranțe In perspectiva debutului 
ei oficial, care este programat 
In toamna anului viitor, cu me
ciurile din cadrul preliminariilor 
Campionatului European de Ju
niori B. pînă la acest examen 
este timp suficient pentru ea 
ambițioșii și talentațll (au dove
dit-o din plin, recent) compo
nent! al echipei U.E.F.A. ’93 să 
ridice mereu ștacheta exprimări
lor tehnico-tactice. Șl. după 
cum au pornit la drum, apre
ciem că ei vor fi capabili să 
schimbe tn planul reprezentării 
internaționale oficiale ultima im
presie — nefavorabilă, de altfel 
— lăsată de colegii lor mal 
mari.

La realizarea acestei prime 
concluzii, o contribuție aparține, 
desigur, celor doi antrenori. Cor
nel Jurcă șl Cornel Vlad, înde
aproape ajutați, cu deosebita sa 
competență, de medicul Pomplliu 
Popescu, precum șl de masorul 
Valeriu Stănescu. Dar nu trebuie 
omis realul sprijin dat de antre
norii de la cluburile de unde 
provin tinerii jucători. în majo
ritatea lor de la centrele Viito
rul. Iată că activitatea acestora

(Minerul Moldova Nouă), in me
dul eu C.S.M. Caransebeș, a lo
vit eu capul un adversar In timp 
ce jocul era oprit. Autorii aces
tor fapte huliganice. Vlăsceanu 
șl Seculici, au fost suspendați pe 
cite 1 etape șl este păcat că re
gulamentul nu prevede pedepse 
mai drastice pentru astfel de 
acte degradante !
• Carabageac (Chimia Rm. 

Vîlcea), la cd 37 de ani al sfii, 
continuă să joace fotbal, numă- 
rlndu-se. dealtfel, printre Jucă
torii de bazâ ai echipei vfleene. 
Dar el este irascibil. Nu știm 
dacă tn medul cu Gaz Metan 
Mediaș a adus Injurii unul tu- 
șier, cum se scrie In foaie, sau 
vorbele sale au fost adresate 
spectatorilor, așa cum susține el. 
Oricum, a înjurat, abatere pen
tru care Carabageac a fost sus
pendat pe două etape.
• Pentru deficiențe organizato

rice. la meciul cu Farul Con
stanta. Sportul studențesc a pri
mit un avertisment, clubul bucu- 
reștean fiind totodată obligat sfi 
la măsuri Imediate pentru secu
ritatea arbitrilor si a echipelor

lack BERARIU
oaspete.

VOLEI
15 : steaua
București IA _. ---- --

Rapid București — A.S. Pal- 
lavolo Rcesio Calabria (Cupa

CEVl.

baschet • Sala Rapid, 
ora ’• • Raold — Voința 
București (A f) t Sala Agro
nomia ora 10: Sportul Stu- 
dentesr — Progresul ploiești
<r> »

coThA' • Stadion Autobu
zul tra II Autobuzul — 

prasov (Bl ■ 
q.rct„„ rrw-BTA : CFR-BTA 

_ ttnac 7nHlia ' Stadion 
Automatica Bucu- 
sdcola crevedia : 

r■.*. „„metal : Tehno- ■ stadion 
-te București — 

„reștt Stadion 
progresul

-tec București — 
Bnenresti • Stadion 

vt-eoflt — Danu- 

începe să dea roadele așteptate. 
Evident, selecția continuă. Pînă 
atunci se Impune insă să re
marcăm primii pași spre o dis
ciplinare tactică, alternanța jo
cului pozițional cu acțiuni de 
contraatac fiind evidentă, la a- 
celașl nivel situîndu-se șl parti
ciparea celor din liniile dinapoi 
Ia fazele ofensive. Neîndoios, an 
Intervenit și unele stingăcii, U‘ 
nele scăderi de ritm, o mal re
dusă participare a mijlocașilor 
la acțiunile din Jumătatea de 
teren adversă, precum șl ezitări 
la construcție din partea funda
șilor urcați ta atac, ale eăror re
zolvări Imediate ta momentul in
tercepțiilor se rezumau la anga
jări lungi, Hpsite de eficiența 
scontată, mai ales In condiți ie 
unul teren de joc desfundat dvt 
cauza ploii. Se Impun șl cize
lări de ordin tehnic, de vreme ce 
pasele nu aveau totdeauna pre
cizie, uneori chiar de la distab. 
țe scurte. De vină a fost Insă și 
precipitarea, poate dorința prea 
mare de a face cît mai mult, de 
a convinge conducerea tehnica 
ta direcția titularizării. De alt
fel, numitorul comun al celor 
convocați la meciurile de la Ro
șiori a fost marea lor ambiție de 
a prinde eehlpa. Pe lista remar- 
caților ta categoria „consacrațl- 
lor" H putem trece pe Nicolescu, 
Slmedru. lacob, Kilin. Nlculesca, 
Iar tn grupul eelor „care vin 
din urmă" pe Zamfir, Popa, M 
Marian. Repetăm, timp pentru 
retușuri există suficient, iar e- 
mulațla are coordonate pline de 
promisiuni.

PREGĂTIRILE
LOTULUI DE TINERET

Marți, 14 noiembrie, re 
prezentatlva de tineret a Româ
niei tattlnește formația similară 
a Danemarcei, ambele încheind 
seria Jocurilor preliminare ale 
celui de al 7-lea Campionat Eu
ropean rezervat formațiilor de 
ii de ani (ed. 1989/90). Partida 
aceasta, care nu mal are Impli
cații asupra primului loc in cla
samentul grupei I (echipa Bul
gariei fiind ca și calificată, ea 
avtnd șl avantajul unul golave
raj mal bun) este așteptată to
tuși cu interes Justificat de iubi
torii fotbalului din țara noas
tră. Cum se știe, tinerii Jucători 
antrenați de M. Rădulescu șl D. 
Apolzan au eîștigat Jocul tur, de 
la Holbaeck, cu scorul de 2—1, 
el dorind acum să repete perfor
manța printr-o evoluție care să 
confirme disponibilitățile lor teb- 
nico-tactice. De marți, lotul celor 
19 Selecționabili (Prunca, R. Lu- 
eescu — portari ; Cotora, M. Pa
nă, Cristea, Lucaci, Girleșteanu, 
Fi, Motroc, B. Bucur — fundași ț 
I. Fulga, Lupescu, Timofte, I« 
Stan, Ursea — mijlocași ț Cr. 
Sava, I. Dumitrescu, Stănlci, 
Hanganu, Neagoe — atacanțl) a 
parcurs prima parte a antrena
mentelor la Piatra Neamț (Joi a 
susținut un meci de verificare 
cu divizionara B din localitate« 
1—1). Revenit în Capitală, lotul 
W continuă pregătirile cu inten
sitate, In vederea stabilirii 
„ll'-lul care să poată aborda cu 
succes ultimul examen oficial, 
programat — așa cum am mai 
anunțat — pe stadionul Giulești. 
(S. Tr.).

blana (meciuri ta cadrul Di
viziei C, care încep la ora 11).

HANDBAL • Sala Floreas- 
ca, ora 10: Confecția Bucu
rești — Sportul Muncitoresc 
Caracal (B, f). ora 11,15»
Steaua n MECOS — Arctic 
Găeștl (B m).

POLO • Bazin Dinamo, o- 
ra io s Sportul Studențesc 
TMUCB — Dinamo (Div. A).
RUGBY • Stadion Steaua, 

ora 10: steaua — Univ. EL- 
tim Timișoara ; ora 11,» s 
Rapid Metrou — Dlnamo ș 
Stadion Parcul Copilului, ora 
10: Grivlța Roșie — contau- 
toare Buzfiu (meciuri ta Dlv. 
Al): Stadion Olimpia, ora 
1#: Mașini Grele — Politeh
nica lași (A 8) ; stadionul 
Tineretului, ora 940: Aero
nautica — I.O.B. Balș : ora 
11 : Știința Bue. — Chimia 
Năvodari (meciuri ta Dlv. 
B — tineret).

TENIS DE MASA • Sala 
Juventus IPB, de la orele 0 
șl 15 : Grupa I <A. t).

VOLEI • Sala Rapid, ora 
11.» : Rapid — Relonul Săvl- 
neștl (A, m) ; Bata Dinamo, 
ora 10.30 : Dlnamo — Electro
tehnica Bistrița (A. m) : Sala 
c.p.b„ ora 11 : C.P.B. — Me- 
talotehnica Tg. Mureș (B, D; 
Sala Otimpia, ora 10 : Calcu
latorul — Fintex Fălticeni (B. 
f) : Sala Electra, de la ora 
9 : confecția — Oltcit Craio
va (B f) si Electra — Știința 
TUGC Constanta (B. m).



Cupa /. H. F.: DINAMO - DUKLA PRAGA 27-21
BUZAU,

Atmosferă
in prima repriză, cînd hand- 
baliștii cehoslovaci au jucat 
mai bine, au străpuns ușor a- 
părarea dinamovistă, sl au În
cheiat în avantaj: 12—11 1

Cea de a doua repriză a a- 
partinut bucureștenilor. care 
egalează in min. 42, conduc, 
apoi, cu două goluri: 17—15. 
Este un moment prielnic pen
tru refacerea handicapului și 
echipa jioastră îl simte si for
țează, 
nute. 
harta.
vans
tin o lovitură de 7 m 
Buligan apără 1 Este 
nostru să obținem un 7 m, dar 
ratează Zaharia 1 Dacă ne-am 
fi desprins in acel moment la 
5 goluri, poate că Dinamo s-ar 
fi apropiat de calificare. N-a 
fost să fie asa. iar oaspeții 
vor reduce din handicap, sco
rul alungind tn min. 52 la 
21—19. Din acest moment, di
namoviștii ridică -strocul", 
realizează faze de mare spec
tacol, adversarii se apără cu 
tndîrilre. arbitrii mai comit u-

10 (prin telefon), 
de mare meci în 

Sala sporturilor „Dacia" din 
localitate, unde s-a disputat 
meciul retur din turul al doi
lea al „Cupei I.H.F.", dintre 
Dtnamo București si Dukla 
Praga. învinși in primul meci 
la o diferență apreciabilă. 9 
goluri (27—18), dinamoviștii 
81-au pus mari speranțe 
forța de atac a echipei, 
au manifestat aceleași mari e- 
rori în apărare. Drept urmare, 
echipa bucuresteană a reușit 
sâ înscrie 27 de goluri (a ra
tat numeroase altele. Intre ca
re sl 3 lovituri de la T m). dar 
a primit 21 de goluri, ceea ee 
le-a adus oaspeților mult do
rita 
fiind 27—21, pentru Dinamo.

în fapt, calificarea s-a jucat 
la Praga. cînd Dlnamo Bucu
rești făcînd una din eeîe mal 
slabe partide din acest an. 
a fost învinsă la o diferen
ță de 9 goluri. In meclul- 
retur soarta partidei s-a jucat

! 0 JUMĂTATE DE MĂSURĂ

calificare, scorul final

ajută jocul 
al oaspeti-

Peste numai citeva mi- 
gratie suturilor lui Za- 
dinamoviștii i-au un a- 

de 4 goluri. Oaspeții ob- 
dar 

rlndul

nele greșeli, care 
la tragere de timp _____ __ _
lor. In aceste condiții, pe care 
sala si fierbintele public buzo- 
ian le' trăiește cu sufletul la 
gură Dinamo înscrie 6 goluri. 
Dar ele nu sint suficiente, pen
tru că Dukla avea o zestre de 
9 goluri. Au marcat: Zaharia 
9 (2). Ștefan 5, Mocanu 4, 
Ucu 3 (1). Roșea 2 (2). Ene 2, 
Jianuzl. Antonescu 1. respec
tiv Setliei 6. Baumbruch 5. To- 
nar 3. Kotrici 2.
Prokop 2. Bakalar 
trat M. Kiseliov, 
(ambii U.R.S.S.).

Becivar 2, 
1. Au arbi- 
VI. Kiasko

Victor NITA

HOCHEIȘTII JUNIORI
LA TURNEUL PRIETENIA

tn perioada 11—19 noiembrie se desfășoară In R.P.D. coreeană, la 
Phenian. Turneul Prietenia la 
hochei pe gheată, la care parti- , ..... . juniori

U.R.S.S., 
Germane, 
Ungariei,

♦

VALOARE
Au Început să fie date publicității Ierarhiile anului 1989. Cu grabă! 

Nu, dacă e vorba despre sprintul mondial ta aer liber. La o primă 
vedere, surprinde poziția sub obișnuit • lui Carl Lewis, atlt la 
„sută- (locul 5. ta 10,05. pe primul loc Burrell, S.U.A.. cu 9,94), ci* 
și la 200 m (locul— 25. cu 20,45, tnttlul fiind brazilianul Da silva, 
cu 19.96). Explicația nu poate fl decit ..relantiul- de după anul olim
pic. care, lată, devine simptomatic ta marea performanță, doar anu
mite „pauze- de refacere fizică șl psihică puțind permite zboruri 
viitoare șl mal înalte. Șl chiar dacă pauza a privit șl proba de 

lungime. Lewis s-a plasat insă ta fruntea topului, sugerlnd ldeea că 
mal totdeauna valoarea lese la Iveală ca untdelemnul la suprafața 
apel. Dar adăugăm, nu pentru multă vreme dacă nu e susținut* 
de multă, multă trudă.

- • Tema nu-i nouă, dar ea prezintă, ca să zicem așa, noutăți
-» de ultimă oră. Mal întîl, Asociația Tenismanilor Profesioniști 
-» (A.T.P.) a hotărît să elimine din circuitul preconizat pentru
-. 1990 (unui independent vă reamintim, scos de sub tutela fe-
- * derației internaționale, F.I.T.) cele două turnee prevăzute ini-
- • țial a se desfășura tn Africa de Sud. După care, citeva zile
- - mai tîrzlu, Însăși Adunarea generală a F.I.T., convocată ia
* ’ Buenos Aires, a decis suspendarea federației de la Pretoria pe
* ’ un an, problema urmînd a fi rediscutată în septembrie viitor. 
M „ Firește că, solicitată de Nigeria șl sprijinită. în calitate de 
«. coautoare, de Finlanda. Norvegia și Suedia, suspendarea mar- 
-„ chează un pas înainte pe drumul condamnării politicii de
- >• apartheid, vetustă șl Imorală, tristă ..epavă* a unor realități
- - demult revolute. Motiv pentru care, subliniind justețea actului. 
-■ dar nesflindu-se să critice întîrzierea cu care el s-a produs,
- - „l’Equipe" titra deunăzi „Tenisul proscrie apartheidul-. Deci-
- “ zia luată în capitala Argentinei e cu atît mal notabilă, cu cît
* ’ tenisul rămăsese între puținele discipline în care, cu titlu in- 
M B dividual și recurgînd la diverse subterfugii (domiciliul stabil în 
,, altă țară, de pildă), jucători aparțlnînd federației de la Preto- 
, . ria au putut menține contactul cu elita mondială.
a" ■Numai că, lucrurile ni se par fără echivoc, măgura adoptată
- - (ba încă, se sugerează, la presiunea C.I.O., care a interzis par-
-» ticiparea oricărui sportiv sud-african la J.O. de la Barcelona

1992) nu reprezintă decît ...jumătate de măsură, în sensul în
- • care, la Buenos Aires, nu s-a statuat, cum ar fi fost logic și
* ’ cum a și cerut Nigeria, excluderea federației de la Pretoria din 
« b F.I.T., mergîndu-se. după formularea aceluiași ziar, „pe linia 
-, unei îngăduințe periculoase-. De altfel, în acest spirit, cu o 
« „ superioară înțelegere, a șl fost recepționată sancțiunea în Africa 
-» de Sud, unde unul dintre directorii federației, Keith Brebnor,
- ► șl-a făcut un calcul nu lipsit de temei : „Tocmai pentru că e
- - limitată, suspendarea nu va schimba mare lucru ! Ea nu-1 va
* • împiedica pe străini să vină să joace la noi și nici pe ai noștri
- " să evolueze în străinătate î-. Chiar dacă nu va fi întocmai așa,

“ căci o îngrădire tot se va simți, e de semnalat modul, marcat 
B de abilitate, în care apartheidul înțelege să speculeze o deci- „ „ zie care, repetăm, nu înseamnă decît o jumătate de măsură.
„ Un pas înainte, de acord, dar unul mărunt, ca de pitic. încă 
. o dovadă că, subjugat de interese materiale, tenisul profeslo- 

«. nlst ezită să pună piciorul în prag.

• ■

cipă selecționatele de 
(pînă la 18 ani) ale Cehoslovaciei, n. n. 
României, Bulgariei, 
R.P.D. Coreene. Delegația “spor
tivilor noștri cuprinde 21 hoche- 
iștl, Însoțiți de antrenorii stelian 
Rusu și Remus Bianu. ca șl de 
arbitrul internațional Florin Gu- 
bernu. „Sperăm intr-o compor
tare cel puțin la Iei de hună ca 
in precedentele două ediții ale 
competiției cînd — într-o com
panie redutabilă — juniorii tri
colori au obținut medaliile de 
bronz- ne declara Constantin Ni
colae. secretarul F. R. Hochei

-------------------------------------------------------------------- PREMIERĂ
El bine, iată, s-a petrecu* șl asta : pentru prima oară, probabil, 

ta Istoria performanței, un meci dintr-un campionat național s-a 
disputat Intr-o— altă țară 1 Mal exact, partida oficială din campio
natul de fotbal american dintre Villa Nova Pensylvanla și Rhode 
Island Connecticut s-a desfășurat p« Arena din Milano, ta Italia I 
De ce o schimbare nu doar de țară, ci șl de continent 7 Pentru c* 
— este explicația conducerii Ligii de fotbal american — acest spor* 
.made In U.S.A.- trebuie promovat peste tot ta lume, exportat cu 

alte cuvinte din patria de origine șl. normal, cea mal bună propa
gandă este demonstrația practică. Nimic de zis. uneori chiar șl 
sportul poate fl o marfă oferită la export. Nu a fost tntimplător 
Insă că cele două echipe vizitatoare s-au întors acasă cu citeva con
tracte publicitare în buzunare, smulse unor firme Italiene car» 
vtnd produse peste Ocean. Sport, spor*, dar banul rămlne— ban I
REFUZ ------------------------------------------------------- --------------------

Mal puțin surprinsă ca ta alte ocazii (partida cu englezul Bruno 
a fost amînată de 5 ori), lumea boxului a luat cunoștință că noul 
med al lui Mike Tyson ta compania canadianului Razor Ruddlck, 
pentru titlul suprem al „greilor-, nu va mal avea loc. nld el. la 
18 noiembrie. Impresarii „Uraganului din Brooklyn- dau vina pe o 
pneumonie rebelă In care se zbate supercampionul. Gurile rele 
afirmă însă că adevăratele motive ale refuzului luptei ar fl impo
sibilitatea organizatorilor de a plăti uriașele sume cerute de Don 
King, vestitul manager al Iul Tyson. Firesc, sponsorii șl canalele 
TV nu-și asumă riscurile unor asemenea plăți „pentru doar citeva 
zeci de secunde de luptă". Reamintim că ultimul meci cîștigat de 
Tyson contra Iul Carl Williams a durat o repriză. Iar cel împotriva 
lui Frank Bruno s-a încheiat în secunda a 94-a, fiind al patrule» 
K.O. rapid al tuturor timpurilor...

Radu TIMOFTE

Ovidiu IOANITOAIA

„Openul" de șah de la Chiasso

noRiN omononiD
• A luat sfîrșit la Chiasso 

(Elveția) un puternic turneu o- 
pen internațional de șah. Orga
nizat în cadrul manifestărilor ju
biliare prilejuite de centenarul 
federației elvețiene, turneul a 
reunit la start 200 de partici
pant!, între care 12 mari maeș
tri, 17 maeștri internaționali și 
20 maeștri FIDE. După o luptă 
sportivă pasionantă, victoria a 
revenit marilor maeștri iugoslavi 
O. Cvitan si D. Barlov, care au 
totalizat 7,5 puncte din 9 posi
bile. Marele maestru Florin 
Gheorghiu — cîștigător al tur
neului în 1987 — a avut o evo
luție remarcabilă, terminînd pe 
locul 3 la egalitate cu reputații 
mari maeștri Cernln, Bihovski. 
Vaiser și Miles. Florin Gheorghiu 
a realizat 5 victorii și 4 remize, 
terminînd turneul neînvins și to- 
talizînd 7 puncte. în urma a- 
cestui rezultat, campionul român

PRINTRE FRUNTAȘI
a obținut o sensibilă creștere a 
coeficientului ELO.

★• Campionatul Mondial de șah 
pe echipe, desfășurat In orașul 
elvețian Lucerna, s-a încheiat cu 
victoria ” -- — ~~
(Karpov, 
Vaganlan, Elvest,

selecționatei U.R.S.S. 
Beliavskl, Ivanciuk. 

. _______ “-.-“t, M. Gurevlci),
cu 27,5 p. urmată In clasamentul 
final de Iugoslavia 22,5 p. Anglia 
21.5 p. Ungaria 18,5 p, S.U.A. șl 
Elveția cite 17 p. Cuba 16,5 p, 
R. P. Chineză 15.5 p. Olanda 12,5

p, selecționata Africii 11,5 p. Re
zultate din ultima rundă : 
U.R.S.S. — Cuba 2—2. R.P. Chi
neză — Anglia 2—2. Olanda — 
Ungaria 2—2, Iugoslavia — S.U.A. 
3—1, Elveția — Selecționata A- 
frlcll 2,5—1,5.
• BELGRAD, 10 (Agerpres). ta 

turneul open de șah de la Bece 
(Iugoslavia) pe primul loc, la ega
litate, cu cîte 7 puncte, s-au cla
sat Mokrl (Cehoslovacia). Kajda- 
nov (U.R.S.S.), Lukov (Bulgaria), 
Perovlci (Iugoslavia), urmați da 
Watson (Anglia), Suetln
(U.R.S.S.). Rlgo (Ungaria), steln- 
bauer (Austria) 6,5 p etc. ta ul
tima rundă, a 9-a. Kajdanov • 
remizat cu Kosten. Nicollcl ■ 
pierdut la Lukov. Mokrl a Îm
părțit punctul cu Tlmoșenko.

,,ESEU“... NETRANSFORMAT!

TURNEUL FINAL AL DACIADEI LA BOX.
(Urmare din gap. 1)

(CS.M. Reșița). Deși ne aștep
tam ca reșițeanul să-și L 
pună tactica de luptă, cel care 
a reușit acest lucru a 
Paraschiv. Rapldistul a 
inițiativa din primul minut, 
atacind consecvent șl nelâ- 
sîndu-i lui Lunca nici un mo
ment de răgaz. Reșițeanul a 

. contra ‘acat palid, cu lovituri 
izolate în locul seriilor pe care 
antrenorii săi 1 le recomandau. 
Învingător la puncte Paraschiv.

Med de-a dreptul dramatic 
la „pană" Intre fo6tul campion 
al categoriei In 1984. dinamo- 
vistul Nicolae Talpoș, și Leo
nard Doroftei (Prahova Plo
iești). Lupta dintre cei doi a 
cunoscut momente favorabile 
fiecărui sportiv șl de fiecare 
dată celălalt a înclinat balanța 
în favoarea sa. Experiența 
lui Talpoș nu a fost pentru 
Doroftei un... obstacol de 
temut. Fiieșteanul a atacat 
curajos, reușind să puncteze 
de multe ori deosebit de dur. 
La rindul său, Talpoș a 
punctat cu directe de intîm- 
pinare și a sancționat 
promptitudine greșelile 
versarului contrîndu-1 
ternic. Doroftei a fost 
în rundurile doi și trei 
ceasta a cîntărit mult în 
clerea juriului, care l-a indicat 
învingător pe Talpoș.

Partidă la fel de interesantă 
șl în cealaltă semifinală a „pe
nelor". Octavian Stoica (Con
structorul București) șl Vasile 
Tivădar (Voința Sătu Mare) au 
luptat cu arme diferite : bucu- 
reșteanul a preferat loviturile 
directe — care și-au atins a- 
proape cu regularitate ținta — 
în timp ce sătmăreanul a mi
zat totul pe arma atacului

tm-

1 cu 
ad- 
pu- 

K.D.
si a- 
apre-

(care-1 adusese o victorie spec
taculoasă în meciul cu fostul 
campion Ion Guzganu). A re
ieșit o confruntare frumoasă 
cu multe lovituri de 
părți, în avantaj fiind Octa. 
vian Stoica, ale cărui ~____
l-au incomodat vizibil pe Ti
vădar. Semifinale „calm»" la 
(.ușoară-. In prima, Viorel Mi- 
iiăiiă (Steaua) — campion na
țional tn 1986 și 1988 — s-a 
întrebuințat atît cît i-a fost 
necesar pentru a se impune 
tn fața Iui Ion Constantin (Va
gonul Caracal) și după toate 
apt -ențele are multe șanse de 
a reedita succesul de la edi
țiile trecute. A doua partidă 
de Ia această categorie a opus 
pe Vasile Morovan (Carbochim 
Cluj-Napoca) lui Richard Szi- 
lagy (UNIO Satu Mare). După 
9 minute de luptă plictisitoare 
(după cum spunea un confra
te la masa presai) a cîștigat la 
puncte Morovan.

Se pare că „mijlociul mlc“ 
Rudei Obreja (Dinamo) se în
dreaptă ta pa* de— defilare 
spre cea de a patra sa cen
tură de campion. Remus Savu 
(AEM Timișoara), adversarul 
din semifinală al dinamovistu- 
lul, nu a urcat pe ring decît 
pentru a aștepta— prosopul sal
vator al antrenorului său. Și 
acesta a... venit după citeva lo- 

ușoare expediate de O- 
eare. poate, ar fi vrut 
„miște" un rund-două. 

interesant de văzut dacă 
dimineață Vasile Cîtea

ambele
directe

fir 
de . _
putut pentru a acumula... două 
avertismente (pentru țineri re
petate), ușurînd astfel sarcina 
judecătorilor, care l-au indi
cat, normal, cîștigător p« Nea- 
gu. Ceilalți „semigrei", Mihai 
Vasilache (IMG București) și 
Marius Ștelan (Steaua) s-au 
întrecut în... obstrucții sub 
privirile îngăduitoare ale arbi
trului C. Tucă. A primit de
cizia Vasilache. Meciuri cu 
seîntei la „supergrei" : Ștefan 
Bîrlcanu (Metalul Hunedoara) 
b.p. Gavril Tențea (CSM Cluj- 
Napoca) și Teodor Pîrjol (Vic
toria București) b. ab. 1 Aurel 
Tiuc* (Tractorul Brașov).

(AEM Timișoara), sportivul 
pe Bega a făcut tot ce a

Explozii de violență se sem
nalează in multe domenii ale 
vieții cotidiene. Nu ar fi pri
ma oară cînd semnalăm un 
fapt violent din aria discipli
nelor sportive, dar el este ine
dit pentru rugby. Deși unii 
pretind că ar fi un sport prin 
excelentă dur, „aparentele în
șeală". numai că asta nu are 
nimic a face cu ceea ce s-a 
petrecut de curînd pe terenul 
din Neath, care a găzduit unul 
din meciurile turneului repre
zentativei Noii Zeelande în 
Tara Galilor. Chiar în timpul 
desfășurării partidei. arbitrul 
englez Howard (considerat u- 
nul dintre cei mai buni din 
lume), cel ce conducea parti
da. a devenit „ținta" unui grup 
de suporteri galezi care, pen
tru a intra mai bine în atmos
fera meciului, băuseră prea 
multă bere I Fiind incitat de 
prieteni cum că na ar 
curajul să meargă Ia 
„individ jalnic" să-l
„vreo două", un așa-zis supor
ter si-a părăsit locul din tri
bună. s-a îndreptat către ar-

avea 
acest 

spună

bltru si. după ee i-a spu* 
„două", i-a dat „una".

Sigur că s-a luat atitudine, 
vinovatul ajungînd la cel mai 
apropiat post de politie. Sigur 
că el va fi judecat pentru fap
ta comisă, nedorită „premieră" 
pentru rugby în general si 
pentru cel galez în special, 
fiind tocmai din locurile de 
baștină ale rugbyului. sport 
care excelează prin bărbăție și 
echilibru, cu falr-playul literă 
de lege. Nu era de așteptat...

Sîntem oare îndreptățiți să 
ne gindim cît mai serios la ne
cesitatea construirii unor sta
dioane. iată și pentru rugby, 
prevăzute cu panouri de plas
tic protectoare sau cu si mal 
sofisticate măsuri de prudență T 
Dacă fotbalul profesionist ne-ar 
fi împins către un răspuns po
zitiv. firește trist în temeiul 
atîtor întîmplărî amare. rug- 
byul părea să ne scutească de 
astfel de temeri. Numai că răul 
proliferează—

Doina POPOV1CIU

vituri 
breja 
să se 
Va fi 
mfine _____ ___
(Nicolina Iași) va cuteza să-l 
înfrunte cu adevărat pe Obre- 
1a. Ieșeanul s-a calificat In fi
nală fntrecfndu-1 la puncte pe 
Ermit Constantinescu (Voința 
ASA Buzău).

tn prima semifinală a „semi
greilor". dintre Viorel Neaga 
(CS Brăila) șl Ghcorghe Por-

• IN CAMPIONATUL Soedîel 
s-a desfășurat prima manșă a 
finalei : deținătoarea titlului,
Malmd F,F„ a dispus cu 2—0 
(1—0) de Norrkoplng. In altă or
dine de Idei, federația suedeză a 
stabilit că. din 1991, numărul e- 
chlpelor din prima ligă va fl re
dus de la 12 la 10. • IN ACEAS
TA săptămînă, In R.D. Germană, 
s-au desfășurat o etapă de cam
pionat șl o alta de cupă. In e- 
tapa a 10-a : Dynamo Dresda — 
F.C. Magdeburg 3—1, Halle — 
Erfurt 3—0, F.C. Karl Marx 
Stadt — Aue 1—0, Jena — Bis
chofswerda 1—0, Rostok — Loko
motive Leipzig 3—3, Dynamo 
Berlin — EisenhQtenstadt 0—0. 
In clasament conduce Dynamo 
Dresda cu 16 p, urmată de F.C. 
Magdeburg 15 p. In „8“-lmlle de 
finală ale cupei, o singură sur
priză : Hansa Rostock — Buna 
Schopkau 0—1 I In rest, califi
cări normale, printre care cela 
al» Iul F.C. Magdeburg (2—0 cu

Erfurt, d.p.). Dynamo Dresda 
(8—8 cu Elsenhiltenstadt) F.C. 
Karl Marx Stadt (4—1 cu Jena) 
Ș.a. • ETAPA a 18-a din cam
pionatul Franței : Lyon — Mul
house 3—1, Nantes — st. Germain 
0—1, Metz — Monaco 1—0, Mont
pellier — Brest 1—1, Racing Pa
ris — Caen 0—0, Sochaux — St. 
Etienne 2—3, Lille — Toulon 3—0, 
Marsilia — Auxerre 1—1. Con
duce Bordeaux 28 p, urmată de 
Marsilia 24 p (17 j). • PRIN
TRE NUMEROASELE meciuri 
importante din preliminariile 
C.M. (zona Europei) care vor 
avea loc la 18 noiembrie, figu
rează și cel de la Lisabona, din
tre echipele Portugaliei șl Ce
hoslovaciei (grupa a 7-a. ta caro 
Belgia este calificată). Pentru 
locul al doilea candidează Ce
hoslovacia și Portugalia. Lusita
nii se pot califica numai dac* 
Înving la 4 goluri diferență I Lo
tul cehoslovac anunțat este foar
te puternic, euprinztnd printre

• Campionate. Sue- 
a, R. D. Germană, 

Franța • Un lot pu
ternic cehoslovac la Li
sabona • in decem
brie, amical Italia — 
Argentina • Alte com
petiții

alțH pe Nemecek, Bllek. Cho- 
vanec, Nemec, Skuhravy și Lu- 
hovy. • ÎN TURNEUL din Ku
weit : irak — Kuweit 2—1 (1—D- 
• SELECȚIONATA Argentinei 
va susține un meci de verificară 
eu Italia, la 21 decembrie, la 
Cagliari. Din lotul lui Bllardo 
fac parte 29 de jucători, printre 
care și Maradona. • ÎN PRELI
MINARIILE C.E. de juniori H 
(pini la 18 ani) S Olanda — Po
lonia 2—1 (0—1). • LA PORTO 
ALEGRE, in semifinalei» Super- 
cupel Americil de Sud t Qremlo 
— Boc* Junior» 8—8 (returul la 
tt noiembrie).
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