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GIMNASIELE JUNIOARE 
LA EXAMENUL MATURITĂȚII

Sportul este pretutindeni la el acasă

LA „TEHNOMETAL", ÎN ARENELE DACIADEI
In aceste zile care preced marele eveniment politic din viata 

partidului și a (arii, Congresul al XIV-lea al partidului, eve
niment de o excepționali însemnătate pentru devenirea conti
nuă a patriei noastre pe drumul luminos al socialismului și 
comunismului, cînd toate colectivele de muncă raportează noi 
și noi succese pe care le dedică Marelui Forum al comuniștilor, 
un reportaj intr-o întreprindere in care munca de zi cu zi este 
strins legată și de activitatea sportivă se constituie intr-o măr
turie directă, culeasă la fața locului, despre grija deosebită pe 
care partidul și statul nostru o acordă sportului de masă din 
țara noastră.

Pentru a consemna, deci, ci- 
teva din datele vieții sportive 
de la „Tehnometal", una din 
marile întreprinderi bucurește- 
ne, reporterul nu putea întilni 
un ghid mai nimerit decit pe 
Gheorghe Zotta, președintele 
comitetului sindical, care, din

masă - femininS-a încheiat Divizia A la tenis de

SPARTAC STIROM BUCUREȘTI-DIN NOU CAMPIOANĂ
Cea de a 61-a ediție a Cam

pionatelor Naționale de tenis 
de masă a adus pe treapta cea 
mai de sus a podiumului lau
reatelor întrecerilor divizio
nare A feminine formația 
bucureșteană SPART AC STI- 
ROM, care-și înscrie, ast
fel, în palmares al treilea ti
tlu, după cele cucerite în 1986 
Si 1988. Pe locurile următoare. 

1952, data înființării asociației, 
este, după un termen des auzit, 
„sufletul mișcării sportive". 
Dacă în planul sportului de per
formanță „Tehnometal" înseam
nă practic caiac-canoe și fotbal, 
în schimb, in aria celui de 
masă paleta este mult mai va
riată. Să începem cu tenisul, 
foarte îndrăgit aici, pentru 
practicarea căruia baza dispune 
de patru terenuri cu zgură, 
care, după spusele interlocuto
rului nostru, „au puține clipe 
de răgaz". Asaltate, de aseme
nea, sînt și mesele de tenis de 
masă, precum și cele de șah. 
Dacă în privința arenei de po
pice nu am putut afla o dată 
exactă de dare în folosință, to
tuși, prin... bunăvoința si în
țelegerea vecinilor (este vorba, 
deci, de o colaborare) și aceas
tă disciplină va fi în curînd 
practicată. Și, ca pretutindeni, 
bineînțeles fotbalul ! Fotbal, 

avantaj pe care C.S.S. Me
talul Rm. Vîlcea, în primul 
rînd, spera să-l poată anihila 
pe linia de sosire. N-a fost așa, 
în ciuda faptului că în con
fruntarea directă vîlcencele 
au obținut victoria, astfel 
că Spartac Stirom — Otilia 
Bădescu, Emilia Ciosu, Da
niela Stanciu, Carmen Băjena- 
ru. Argentina Postelnicu i 

care, sezon de sezon, intr-un 
campionat de casă după un 
sistem primăvară-toamnă, în 
cadrul a două serii cu 16 echi
pe, iși desemnează laureații. 
„Și de ați ști cu cită ardoare 
sînt disputate partidele !, ne 
spune Gh. Zotta. De altfel, pe

Mihai CIUCA

(Continuare in pag. 2-3)

Mîine, partida cu echipa Danemarcei, din preliminariile C.M. de fotbal

„TRICOLORII" CONTINUĂ PREGĂTIRILE ÎN RITM SUSȚINUT
• Valorificarea avantajului terenului propriu • Impor
tanta misiune a publicului • Jucătorii danezi au sosit

ieri la București
Mîine. pe stadionul Steaua, 

cu începere de la ora 14, se va 
disputa partida hotăritoare 
pentru calificarea la C.M. 1990, 
care va opune reprezentativele 
de fotbal ale României și Da
nemarcei. Așa cum v-am in- 

clind de aportul Măriei Lu- 
nescu, Măriei Bogoslov, An- 
dei Gîrbină si Luminiței Nica,

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Sala Sporturilor „Victoria" 
din orașul aurului negru, re
numită pentru găzduirea ire
proșabilă a multor competiții 
de autentică anvergură, cu pre
cădere a Campionatelor Inter
naționale de gimnastică ale 
României, a devenit, pentru o 
săptămînă, primitoare amfitrioa
nă a celor mai tinere gimnaste 
ele țării, reunite la Ploiești in 
finala Daciadei rezervată juni
oarelor. Șase zile de întreceri, 
cu participarea a aproape 200 
de performere, 11 reuniuni, 
peste 1500 de execuții cu peste 
9000 de note acordate de bri
găzile de arbitre pentru de
semnarea învingătoarelor — 
iată bilanțul succint al acestei 
ediții-maraton a Daciadei ju
nioarelor. competiție care s-a 
constituit într-un veritabil „e- 
xamen de maturitate" al noii 
generații de tinere talente ale 
gimnasticii noastre femimne.

format, componenții ' lotului 
nostru reprezentativ iși conti
nuă în ritm susținut pregătiri
le sub conducerea antrenorilor 
Em. Jenei și C. Drăgușin. Du
pă jocul școală de sîmbătă. în 
compania formației de speran
țe Steaua, selecționabilii au 
efectuat, duminică și luni, alte 
antrenamente, prevăzute în 
planul de pregătire pentru par
tida cu Danemarca. Prin carac
terul ei decisiv, ca și prin va
loarea adversarului, meciul de 
mîine se anunță dificil. Dar, 
asa cum menționa antrenorul 
principal al echipei noastre, 
Em. Jenei, „trebuie să valori
ficăm șl noi avantajul terenu
lui". într-adevăr. un element 
esențial îl constituie acest a- 
vantaj al terenului în economia 
partidei. Internaționalii noștri, 
animați de o mare dorință de 
victorie, de o puternică ambl- 

In Campionatele Naționale de baschet

Se cuvine, însă, să precizăm 
că s-au făcut vizibile eforturi 
organizatorice ca numărul ma
re de reuniuni (datorat faptu
lui că au fost reunite două 
competiții distincte, respectiv 
campionatul pe echipe și cel 
individual) să nu dăuneze ca
lității evoluțiilor, putîndu-se 
afirma, astfel, că un număr 
însemnat de participante au 
reușit să-și valorifice la cel 
mai înalt nivel pregătirea, 
probîndu-și din plin talentul și 
posibilitățile de afirmare. Atît 
la categoria a IV-a (cu 97 de 
concurente și 15 echipe), cit și 
la a IU-a (66 de sportive), 9 for
mații) s-au evidențiat nume
roase gimnaste de certă com-

Constantin MACOVEI 
Doina POPOVICIU

(Continuare in oao 2-3)

ție de a realiza calificarea la 
un turneu final al C.M.. mun
cesc cu rîvnă și seriozitate 
pentru pregătirea meciului și 
sînt deciși să realizeze un joc 
care 6ă-i ducă spre succesul 
mult dorit. Gh. Popescu, unul 
dintre tinerii fotbaliști care 
s-au afirmat cu vigoare și în 
echipa națională, sublima că 
...„avem prima șansă în aceas
tă întîlnire și sintem deciși să 
o valorificăm. Uniți ca o ade
vărată familie, vom lupta spre 
a realiza acest țel". In im
portanta partidă de mîine. un 
rol de seamă revine, ca și în 
atîtea alte ocazii similare, 
spectatorilor. Asemenea celor 
„11“ din teren, publicul nu tre
buie să aibă o clipă de răgaz 
în a susține — sportiv, dar e- 
nergie, din toată inima — e- 
chipa noastră națională. An
trenorul Gh. Constantin, fos
tul nostru internațional. ne

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag 2-3)

SPECTACULOASE, DAR NIVELUL TEHNIC...

Echipa Spartac Stirom București, campioană a tenisului de masă 
Carmen Băjenaru. Daniela Stanciu. Emilia Ciosu. Vio- 

Bădescu. Argentina Postelnicu
feminin :
rica Dragu (antrenoare), Otilia

C.S.S, Metalul Rm. Vîlcea 
și Juventus București. alte 
două formații de valoare, in 
alcătuire cu multe dintre 
componentele Ioturilor na
ționale.

BUCUREȘTI. Ultimul tur
neu al primei grupe valorice 
feminine a fost așteptat cu 
interes, avînd în vedere 
disputa strînsă dintre can
didatele la titlu, mai ales că 
Spartac Stirom pornea eu un

LOTUL BASCHETBALIȘTILOR NOȘTRI PENTRU TURNEUL SEMIFINAL AL C.E.
în vederea meciurilor tur 

din cadrul seriei A, semifina
lă. a Campionatului European 
de baschet masculin, din lotul 
inițial au fost selecționați ur
mătorii 12 jucători, din rîndul 
cărora va fi alcătuită echipa 
„de 10“. cîți are dreptul să 
folosească fiecare tară î 
Gheorghe Mureșan (Univer- 
«itatea Cluj-Napoca), Anto
nio Alexe (Dinamo Î.M.P.S.

Foto : E. EDUARD

antrenoare Viorica Dragu — 
a reușit să se mențină în 
fruntea ierarhiei feminine. 
Un succes logic, asigurat în 
special de valoarea Otiliei Bâ- 
descu și Emiliei Ciosu, care 
au știut să se Impună în fața 
colegelor de la „națională", 
noua campioană trecîndu-șl 
la pasiv doar înfrîngerile în 
fața C.S.S. Metalul Rm. Vîl
cea. Aceasta din urmă (an
trenor Tr. Ancuța), benefi-

Ardciean,
(Steaua), 

Constantin

Oradea), Florentin Ermura- 
che, Petre Brăniștcanu, Anton 
Netolițcbi, Sorin 
Mircea Cristescu
Dan Niculescu, _________
Popa, Mihai Sinevici, Victor 
David, Alexandru Vinereann 
(Dinamo București) ț antre
nori : Gh. Novae și L. Călin ; 
medic: dr. M. Ghimpețeann.

Echipa României va sus
ține partidele tur astfel s 22

MECIURI ECHILIBRATE,
Nu exagerăm afirmind că 

ediția actuală a Campionatu
lui Național de baschet femi
nin este și mai disputată de- 
cît cea de anul trecut despre 
care spuneam, la timpul po
trivit, că este deosebit de e- 
chilibrată, lupta pentru ti
tlu fiind de-a dreptul capti
vantă. De data aceasta, tradi
ționalelor candidate la po
zițiile fruntașe — Universita
tea Cluj-Napoca, Voința Bucu
rești, Olimpia București, Vo
ința Brașov și Metalul Rimnicu 
Vîlcea — li s-a adăugat for
mația Sportul Studențesc, care, 
sub conducerea tehnică a 
antrenorilor Constantin Di- 
nescu și Maria Roșianu, s-a 
prezentat ca echipa cea mai 
în formă a întrecerii și a ob
ținut șase victorii din tot a- 
tîtea meciuri disputate, fiind 
singura neînfrîntă pînă a- 
cum (printre învinsele sale 
aflîndu-se „U“, Olimpia și 
Metalul Rimnicu Vîlcea). De
sigur, disputa pentru locul 
I se află de-abia la început, ea 
fiind mai echilibrată decit ori- 
cînd, mai ales că și alte par-

noiembrie cu Bulgaria (la 
Tîrgu Mureș), 25 noiembrie cu 
Grecia (la Atena), 29 noiem
brie. cu Suedia (la Stockholm), 
întîlnirile retur vor avea 
loc în luna februarie 1990, ur- 
mînd ca echipele clasate pe 
locurile 1 și 2 
cele patru serii 
pentru turneul 
din anul 1991.

in fiecare din 
să se califice 
final al C.E,

ticipante la Divi
zia A, Comerțul 
Sf. Gheorghe și 
Metalul Salonta, de 
pildă, arătîndu-se 
capabile de pres
tații remarcabile, 
chiar în fața frun
tașelor clasamen
tului (Metalul Sa
lonta a pierdut 
meciul cu Voința, 
la Brașov, la nu
mai un coș, în ul
timele secunde). In 
general au fost 
consemnate multe 
partide în care 
învingătoarele au 
obținut succesul 
la diferențe mici 
sau după prelun
giri, la capătul 
unor meciuri spec
taculoase, dar nu 
întotdeauna de un 
nivel calitativ co
respunzător pri
mei divizii a țării, 
în întîlnirile din
tre fruntașe, _ 
șelile de tehnică și 
ratările sînt puse 
pe seama mizei 
jocului respectiv, 
afirmație care con
ține un dram de 
adevăr, dar nu 
constituie, totuși, o 
motivație solidă și 
deci nu absolvă 
pe baschetbalistele 
in cauză de erorile 
mai ales că este vorba,__
scori, despre internaționale cu 
experiență (cel mai recent „e- 
xemplu" a fost oferit de der- 
byul „U“ — Voința Brașov).

La băieți, Dinamo Bucu
rești și Steaua parcuTg „la

gre-

comise, 
de-

Magdalena Jerebie (în imagine o vedem 
aruncind spectaculos la coș) are o evoluție 
din ce in 
trerupere 
accident

ce mai bună, după un an de in
ii activității cauzată de un 

Foto : E. ENEA

pas", fără emoții, drumul pînă 
la primul meci direct (23 de
cembrie). iar I.C.E.D. șe anun-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



VOLEI (m) 0 SINGURĂ VICTORIE 
(Relonul la Rapid) IN DEPLASARE CAMPIONATE NATI

Șimbaiă și uuminică, in ca
drul campionatului mascu
lin al lAviziei a ue volei s-au 
disputat cinci partide, una, 
cea uintre universitatea C.r'.K. 
Craiova și C.S.1U, IVlinaur Baia 
Mare, fiind programată pen
tru 16 noiembrie. Iată amă
nunte de la meciurile res
pective ■

STEAUA BUCUREȘTI — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—0 (6, 10, 6). Echipa cam
pioană a avut aproape în 
permanență inițiativa, com- 
binxnd 
fie in 
„puse" 
te de 
le lor 
lovituri foarte puternice

Echipa 
aproape 

; 1 inițiativa, 
variat la fileu, atacind 
forță, fie prin mingi 

in spațiile libera lâsa- 
adversari. în încercări- 
de a stopa eventualele 

_______ ‘__ —________ ’.1 ale 
lui Dascălu și Fralea. In plus, 
blocajul stelist a dovedit 
multă promptitudine și e- 
xactitate (centrul Șoica pă- 
Tea. în unele faze, de nedepă
șit). diminuînd posibilități
le voleibaliștilor de la Cal
culatorul de a mai echilibra 
jocul După un prim set la 
discreția învingătorilor, am a- 
sistat la un altul în care Par
tenerii 
hotărît 
lâtorul 
spira t 
a condus cu 3—0, la 4—4 con- 
semnînd nu mai puțin de 13 
schimburi de serviciu. în con
tinuare aceeași formație invtr- 
sînd scorul de la 4—6 ia 8—6. 
A fost de-ajuns însă ca Stea
ua să se concentreze la 
luare, .__ _ _______  .
reintre în cursul anterior. Se
tul următor 
mic altceva 
o evidentă 
loare și de 
arbitrat 
cu <G. Roi.).

tetul dinamovist s-a văzut 
și în joc, unul în general me- 
diocru, cu numeroase greșeli 
la serviciu de partea echipei 
care. în cele din urmă, a cîș- 
tigat.
sale 
țiile menționate, 
prestația lui Dumitrescu și S. 
Pon I. de la Dinamo, respec
tiv, Vaida și Tutovan. 
tri : D. Diaconu 
taru. (N, 
resp.).

POPICE: IULIU BICE Șl STELIAN BOARIU
datorită 

superioare.
experienței
în condi- 

am remarcat

și D.
MATEESCU,

BUCUREȘTI 
SAVINEȘTI 
-7 ; -14).

FEMININ

Arbi-
Ro- 
co-

2-3 
Vic- 
oas- 
mai

RAPID 
RELONUL 
(—9. 13, 10, 
torie pe deplin meritată a 
peților. a căror ambiție și
bună organizare a jocului au 
fost determinante în decizia 
finală. Remarcați : Beneș,
Vițelaru și M. Ionescu, de _ la 
învingători, Manole de la în
vinși. Arbitri : D. Delcea și 
M. Ioanovici. (N. COSTACHE, 
coresp.).

• VOINȚA TG. MUREȘ — 
VOINȚA PLOIEȘTI 2512—2417 
(4—2). Victorie clară a gazde
lor, care au punctat decisiv 
prin jucătoarea-antrenoare Eli- 
sabeta Albert — 458 și Elisa- 
bela Bonta — 441. De la oas
pete doar Mihaela Lixandru — 
421 s-a ridicat la nivelul ad
versarelor. A arbitrat O. Ga
vrila din Cluj-Napoca (Con
stantin ALBU-coresp.) • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — VOIN
ȚA GALAȚI 2535—2492 (4—2). 
Partida începe în nota de do
minare a gazdelor, care iau un 
avans considerabil chiar după 
prima pereche. Astfel, Tănase 
Bălașa și Rodica Pădurețu, de 
la Laromet, totalizează, după 
o evoluție remarcabilă. 905 
p.d. (433 + 472), față de cele

numai 811 p.d. (413+398) ale 
cuplului oaspete format din 
Angela Vasilc și Lica Manoli. 
In continuare, bucureștencele 
își măresc avantajul cu încă 26 
de popice, dar aici nu putem 
trece cu vederea jocul slab al 
junioarelor Elena Marin (La
romet) și Camelia Lungu (Vo
ința) notate cu 367 și, respec
tiv, 360. Deși pentru echipa 
vizitatoare meciul era compro
mis, gălățencele Carmen Pilaf 
și Maria Brașoveanu nu s-au 
împăcat nici o clipă cu înfrîn- 
gerea. Profitînd de ziua mai 
puțin fastă a Laurci Andrei — 
398 și de nervozitatea inexpli
cabilă a antrenoarei-jucătoare 
Silvia Boboc — 416, ele. 8-au 
concentrat mai mult și au re
cuperat 77 de popice — Pilaf 
— 453. Brașoveanu — 438, gaz
dele mai păstrînd doar un

au replicat ceva mai 
și mai eficace. Calcu-
— cu Bălan mai in
ia unele momente —

_ ________  _ __ pre-
pentru ca d; sputa să

n-a făcut ni- 
decît să confirme 
diferență de va- 

_ angajament. Au 
M. Niță și V. Iones-

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— CJS.M.U. SUCEAVA 3—0 
(11. 11, 2). în pofida rezul
tatului net la seturi, meciul a 
fost deosebit de disputat, su
cevenii demonstrînd o e- 
oreciabilă formă de concurs. 
Sălăjenii, la rîndul lor. mobi
lizați chiar de... prestația ad
versarilor, 
după un 
(6—10 în i 
dențieri: 
Ștreang 
(C.S.M.U.). 
gomir și 
DANCIU,

s-au impus ferm 
moment mai dificil 

setul secund).
Stoian,

(E) și 
Arbitri:

Gh.
coresp.).

Evî- 
Horje, 

Mîndrn 
Al. Dra-

Ferarîu. (N.

JUDO: CONSTRUCTORUL C.S.Ș. 1 ORADEA,

CAMPIOANĂ REPUBLICANA PE ECHIPE LA JUNIORI

DINAMO BUCUREȘTI — 
ELECTROTEHNICA BISTRI
ȚA 3—2 (14, —14, —7, 8, 10). 
Bueureștenii au trebuit să 
se întrebuințeze serios pen
tru a întrece o echipă care a 
lăsat o bună impresie, prin 
mobilitate în teren, acuratețe 
la preluare, si. mai ales, dîr- 
zenie. Absenta • coordonato
rului Căta-Chițiga dir> sex-

TRACTORUL BRAȘOV 
VIITORUL DINAMO “ 
3—1 (8, —12, 5, 6). 
unui joc mai insistent 
apărări mai 
venii au 
prima lor 
campionat, 
rariu, Peța . .
Dumitru (V). Arbitri : C. Go- 
goașe și M. Mircea (C. GRU
IA. coresp.).

BACĂU 
Datorită 
și unei 
brașo- 

realizînd 
în acest 

Fe-

sigure.
cîștigal, 
victorie i
Remarcați :

(T), Mina și Ad.

TENIS DE MASĂ: S-A ÎNCHEIAT DIVIZIA A
(Urmare din van. 1)

au dovedit un bun potențial 
de joc, confirmat de locul se
cund, cum și Juventus (antre
nor V. Dumitrescu) a demon
strat că rămîne o echipă de 
vîrf. în timp ce Hidrotehnica 
Comerțul ICSAP Buzău n-a 
putut tine pasuL înregistrînd 
tot atitea înfringeri (12) 
cite meciuri a jucat.

Cum spuneam, ultimul 
neu a fost animat prin .. 
pută „trio"-ului fruntaș, în 
care Spartac a depășit De Ju
ventus. C.S.S. Metalul pe 
Spartac, iar Juventus pe 
C.S.S. Metalul. la capătul 
unor intilniri în majoritate 
frumoase, cu mingi aprig dis
putate : Bădescu — Năstase 
2—0 (20. 16), Ciosu — Cocoș 
2—1 (—16,19,18), Lunescu — 
Enulescu 1—2 (—9, 18, —19),
Bădescu — Gîrbină 2—1 (19, 
—22. 15), cărora le mai putem 
adăuga : Ciosu — Rîseanu 
2—1 (—18, 20, 17), Gîrbină — 
Mușetoiu 1—2 (14, —20, —11), 
Bogoslov — Rîșcanu 2—1 (14. 
—21. 17) ș.a

C.S.S. 
iar 

Metalul. 
Intilniri

din

tur- 
dis-

REZULTATE ; SPARTAC
STIROM 5—2 cu Juventus 
(Bădescu 3, Ciosu 2 ; Năstase
1. Enulescu 1). 5—2 cu Hidro
tehnica (Bădescu 3, Ciosu 2 ; 
Rîșcanu 1, Toderean 1). 4—5 
cu C.S.S. Metalul (Bădescu 3, 
Ciosu 1 ; Lunescu 2, Bogcslov
2. Gîrbină 1) ; C.S.S. META
LUL 5—2 cu Hidrotehnica (Lu- 
nescu 3. Bogoslov 2; Rîșcanu 
1. Musetoiu 1). 4—3 cu Juven
tus (Lunescu 2, Bogoslov 2; 
Năstase 2. Enulescu 2, Găgsa- 
tu 1) ; JUVENTUS 5—3 cu 
Hidrotehnicii (Enulescu 3, Gă- 
geatu 2; Rișcahu 2. TodSfanl).

BUZĂU. In grupa a II-a,
seria I, a întrecerii masculine, 
victoria a revenit formației 
Sticla Bistrița, care s-a califi
cat în prima grupă valorică a 
campionatului viitor. O men
țiune pentru V. Căluș și E,.g. 
Toth, care n-au pierdut nici 
un joc. Rezultate: STICLA 
9—2 cu Universitatea A.S.A.
11 Craiova (Căluș 3, Toth 3, 
Filipaș 1. Berende 1, Toth — 
Căluș 1 ; Țol 2), 9—7 cu
C.S.M. A.S.A. IEELIF Buzău 
(Toth 4. Căluș 4, Toth — Că
luș 1 ; Ciubotaru 2, Roman 2, 
Badea 2, Postole 1), 9—1 cu 
C.S.S. Tehnoutilaj Odorhel 
(Căluș 3, Toth 2. Filipaș 2, 
Berende 1, Filipaș — Berende 
1 ; Kiș 1) ; C.S.M. A.S.A. 
IEELIF 9—3 cu C.S.S. Tehno
utilaj (Badea 3, Roman 2, Pos
tole 2, Ciubotaru 1, Badea — 
Roman 1 ; Kis 3), 9—4 cu U- 
niversitatea (Badea 3. Cinbo- 
taru 3. Roman 2, Postole 1 ; 
Toi 2. Piciu 1. Țol — Piciu 1) ; 
UNIVERSITATEA 
C.S.S. 
Piciu 
ca 1, 
C.S.S.
gradat. (D. SOARE
) ——————

în Sala Sporturilor din Ora
dea a avut loc, la sfîrșitul săp- 
tăminii trecute, turneul final 
al Campionatului Republican 
de judo pentru echipele de ju
niori. Spre satisfacția localni
cilor, titlul de campioană a 
fost obținut de Constructorul 
C.S.Ș. 1 Oradea, formație pre
gătită de tînărul antrenor Ălila 
Biro. Iată și echipa aliniată de 
orădeni la aceste întreceri : 
cat. 56 kg — Ștefan Gergely, 
60 kg — Ferdinand Cozma, 65 
kg — Alexandru Kajtor și Ovi- 
diu Scurtu, 71 kg — Liviu 
Stir, 78 kg — Gheorghe Sta
na, 86 kg — Alexandru Lungu, 
95 kg — loan Nabosny și +95 
kg — Robert Lonai.

în primul meci Constructorul 
CSȘ 1 Oradea a dispus de 
Constructorul Miercurea Ciuc 
cu 6—1 (întîlnirea de la cate
goria 78 kg s-a încheiat la e- 
galitate și, conform regulamen
tului, nu se acordă fracțiuni 
de punct în competițiile pe e- 
chipe). A urmat o dispută aș
teptată cu deosebit interes, fi
ind vorba de cealaltă formație 
orădeană, Rapid-Spartac. Un 
singur punct a cedat vi
itoarea campioană, cel de la 
prima categorie, unde Ștefan 
Gergely a fost învins prin ip- 
pon. în rest, juniorii de la 
Constructorul CSȘ 1 au obținut 
victorii, cîștigînd cu categori
cul scor de 7—1. Pentru locul 
I în serie, care îi asigura și 
calificarea în partida finală,

Constructorul CSȘ 1 s-a întîl- 
nit cu CSȘ 5 Rapid Bucu
rești, situată la ediția de anul 
trecut pe locul 3. Rezultatul 
de 6—2 în favoarea echipei 
orădene ne scutește de alte 
amănunte.

Cealaltă serie a fost cîștigată 
de Constructorul Centrul O- 
iimpic Alba Iulia, în urma re
zultatelor: 7—1 cu ICEMENERG 
București, 4—4 (3—2 la ippo- 
naveraj) și 5—2 cu Nitramo- 
nia Făgăraș (locul 2 în 1988).

Firește, meciul decisiv 
tre cele două cîștigătoare 
seriilor a fost deosebit de dis
putat, deși victoria clară a oră- 
denilor (6—2) nu pare să lase 
loc pentru o asemenea apre
ciere. Pentru locul 3, CSȘ U- 
nirea Politehnica Iași a întrecut 
pe CSȘ 5 Rapid cu 5—3^șl Con
structorul Miercurea 
Nitramonia cu 4—3.

Celelalte rezultate : 
monia cu CSȘ Unirea 
nica 5—3, și cu CSȘ 
Arad tot 5—3 ; Rapid CSȘ 5 cu 
CSȘ Viitorul Pitești 5—3 și cu 
Voința Tg. Mureș 7—1 ; CSȘ 
Gloria cu IEELIF Sf. Gheor- 
ghe 8—0. Clasamentul final : 1. 
Constructorul CSȘ 1 Oradea, 2. 
Constructorul Centrul Olimpic 
Alba Iuia, 3. CSȘ Unirea Poli
tehnica Iași și CSȘ Construc
torul Miercurea Ciuc, 5. Ni
tramonia Făgăraș și CSȘ 5 Ra
pid București.

PERFORMERII ETAPEI
avans de 43 p.d. S-au mai im
pus Florica Lucan (L) — 449 
și Elena Chiriloiu (V) — 430. A 
arbitrat Haritina Toma din 
Constanța. (Ion PANĂ) • 
VOINȚA BUCUREȘTI — 
MECANICA BRAȘOV 2653— 
2451 (5—1). Aflate într-o zi 
„mare", elevele antrenoarei 
Crista Szocs au jucat „ca la 
carte", nelăsînd nici o speran
ță sportivelor din Brașov. S-au 
remarcat Marilena Burcea — 
469, Elena Andreescu — 462, 
Sonia Bărbulescu — 452, Mari
na Marinescu — 449 și Liliana 
Băjenaru — 422. De partea 
cealaltă, brașovencele, chiar 
dacă au fost învinse, au evo
luat bine, 4 din cele 6 jucă
toare care au intrat pe piste 
depășind granița celor 400 p.d. 
Iată-le în ordinea evoluției: 
Elena Cîmpan — 401, Mariana 
Constantin — 431. Maricica Co- 
jan — 407 și Rosemarie Covacs
— 436. A arbitrat P. Enache din 
Galați. (Nicolae TOKACEK-co- 
resp.) • VOINȚA TIMIȘOARA
— PETROLUL BĂICOI 2347— 
2265 (4—2). Mai precise în lan
sări, timișorencele cîștigă pe 
merit două puncte prețioase. 
Cea mai bună jucătoare a re
uniunii a fost Elisabeta Dra- 
goniir (V) — 433. A arbitrat

G. Tittl din 
CREȚU -cores 
MUREȘ TG. 
ARAD 2578—

MZ
• VOINȚA 

MINAUR B2 
5413 (2—4). 
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TEHNOMETAL"
(Urmare din pag. I)

Tehnoutilaj
2, Mihalache 
Țol — Piciu

Tehnoutilaj

3—3
'Toi

2, Predoai- 
lț Kis 3).

a rctro- 
— coresp.).

cu
3.

unul dintre tinerii remarcați în 
aceste întreceri. Cozma, l-am 
inclus în lotul divizionarei 
noastre C“.

Să ne oprim pufin ți la cele 
două ramuri din aria sportului 
de performantă si să începem 
cu secția de caiac-canoe. Pen
tru a fi cit mai aproape 
devăr trebuie să spunem 
pariția acestei discipline 
genda asociației a fost, 
cum, rodul hazardului, intrucit 
ea coincide de fapt cu sosirea 
in rîndurile muncitorilor de la 
„Tehnometal" a lui Ionel Șold, 
un fost campion national, și 
care, ulterior, avea să pună că
rămidă cu cărămidă bazele ac
tualei secții de caiac-canoe. $1, 
ca o dovadă in plus dacă vreți,,

GERMISARA-BAI (Geoagiu Băi)

0 OPȚIUNE PENTRU

de a- 
că a- 
ve a- 
oare-

CONCEDIUL DE ODIHNĂ SAU CURĂ BALNEARĂ

ZALĂU : 
grupa a II-a, 
eheiat cu 
ției C.S.M, 
Cluj-Napoca, __
grupă valorică au promovat fe
lele de la Eicond Zalău. Re
zultate : ELCOND 5—4 eu 
C.S.S. Energetica Î.P.C.A.C.H. 
Slatină. 1—5. cu C.S.M. A.S A. 
MECON. 5—3 cu C.S.S. Uni
versitatea Constructorul — 
TAGCM Craiova : C.S.M. A.S.A. 
MECON 5—1 cu Energetica, 
2—5 cu Constructorul : C.S.S. 
ENERGETICA Î.P.C. A.C.B. 5—3 
cu Constructorul. (N. DAN
CIU a— coresp.).

întrecerile din 
seria I, s-au in- 
victoria- fo.-ma- 
A.S.A. MECON 
dar in prima

I>
J

1

Aieglnd stațiunea Germlsara-Băi (Geoaglu-Băi) pentru o- 
dlhnă sau cură balneară aveți garanția unei reușite vacan
țe de sănătate.
• Persoanele cu afecțiuni reumatismale cronice și degenara- 

tlve, cu tulburări circulatorii periferice ori cu afecțiuni gas- 
troduodenale sau hepatobiliare pot efectua o cură balneară 
la GERMISARA—BAI.

La dispoziție se află o bază de tratament modernă, multi
ple posibilități de agrement, ștranduri termale, piscine, 
sonal medical cu pregătire de specialitate.
• La GERMISARA—BAI cazarea se face în condiții de 

fort ridicat, dună preferințe (hoteluri, vile de categoria I 
H-a). Exigențelor privind agrementarea sejurului, U se 
ptlhde pe măsură ; aici sint 3 bazine (ștrand cu apă 
thală — bazin mare și bazin olimpic), restaurante, 
cofetării, terenuri de sport, cinematografe, ca : L "

GERMISARA—BAI (JUDEȚUL HUNEDOARA) vă așteaptă.
Veți cunoaște o așezare milenară, situată la 350 m altitu

dine. într-o zonă cu plesaj atrăgător.
Informații suplimentare, precum și bilete de odihnă sau 

Îientru cură balneară pot fi obținute de la agențiile oficiilor 
Udețene de turism, filialele t.T.H.R. București sau de la co

mitetele sindicatului din întreprinderi și instituții.

per.
con
st a 
răs- 
ter- 

.... .........         , braserii, 
terenuri de sport, cinematografe, case de cultură etc.

eă acolo unde e pasiune se iz- 
bindește mai ușor, unul dintre 
elevii săi, Alexandru Ionescu, 
o devenit, la caiac 4, vicecam- 
pion mondial in 1985. în Ita
lia. Intre 1983 ți 1987, acesta a- 
vea de altfel să cîștige ți șase 
titluri de campion national. A- 
cum, din cite am înțeles de la 
antre"orul I. Sold, media de 
vîrstă a selecției a coborit foar
te mult, actualele sale eleve 
numărind intre 10 si 12 ani : 
Luiza și Beatrice Sold, nimeni 
altele decit fiicele tehnicianu
lui — așchia nu sare departe ! 
—, Alina Vodă, Paula Țăranu 
și Nicoleta Radu. Si cum la o 
vîrstă atit de fragedă caiacul 
Sandei Toma era destul de 
greu de utilizat. I. Sold pro
pune un mini-caiac de aproxi
mativ 7 kg. foarte util in pro
cesul de instruire.

Fotbalul rămîne însă marele 
„of“. Si asta pentru că de la 
prezența, in sezonul 1976—1977, 
In întrecerile Diviziei B, Teh- 
nometal nu se mai poate lău
da cu cine știe ce performan
tă. De atunci, mai multi antre
nori s-au aflat la conducerea 
tehnică a echipei, dar, invaria
bil parcă, asa cum au venit, 
ața au st plecat. La fel de a- 
devărat este ți faptul ci dacă 
acum un deceniu si ceva pepi
niera Tehnometalului promova 
în primul sau cel de al doilea 
eșalon pe Apostol, State, Da
vid, Paulina șl Neacșu, de clți- 
va ani ea nu a mai dat roadele 
așteptate. Acum, cu Carol Crăi- 
niceanu la timonă, lucrurile por 
a fi intrat pe un făgaș favora
bil tn așteptarea saltului de ca
litate.

Aceasta ar fi, în puține cu
vinte, asociația sportivă »Teh- 
nometal". Cu frumoase reali
zări dar ți cu unele neimpli- 
niri. Sprijinul efectiv primit 
din partea conducerii întreprin
derii (director, Nicolae Lixan
dru) si baza materială e- 
xistentă ti dau dreptul să 
nidăjduiască la mai mult

ță. din nou principala candi
dată la locul 3, avînd, ca de 
obicei, meritul de a promo
va și folosi jucători tineri (de 
data aceasta în premieră se 
află Costel Ștefan, recupe
rator foarte bun și tot mai e- 
ficient cu fiecare nouă etapă). 
O talonează Dinamo Oradea, 
căreia i se adaugă Farul Con
stanța, echipă revenită în 
plutonul de elită (dună cîțiva 
ani de anonimat), datorită în
tăririi lotului (printre al
ții, cu Dorin Dăian, revenit

CLASAMENTE
FEMININ

1. „U« CJ.-NAP.
2. Voința Brașov
3. Sp. St. Buc.
4. Voința Buc.
5. Met. Rm. Vîlcea
6. Olimpia Buc.
7. Com. Sf. Gh.
8. Met. Salonta
3. G. M. Mediaș

10. Rapid Buc.
11. Com. Tg. Mureș
12. Mobila S. Mare

761 544:397 13
761 510:463 13
660 491:362 12
651 493:433 11
7 4 3 509 :470 11
7 4 3 520:475 11
7 3 4 533:593 10
7 2 5 467:527 S
7 2 5 480:604 9
7 1 6 474:530 8
7 16 507:562 8
7 1 6 459:571 8
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M
1. DIN^MO
2. Stc.^a
3. I.C.E.D. B
4. Dinamo <
5. Farul C-(
6. ELBA Ti
7. „U“ CJ.-N
8. Balanța
9. Rapid Bi

10. Met. Tg.
11. OTELINO
12. Acad. Mii,

Campionat: 
6 decembrie,

rai

EXAMENUL MATU
(Urmare din oao. 1) 

petitivîtate, care pot reține de 
pe acum atenția federației de 
specialitate, în vederea unei în
drumări în măsură să le asigure 
parcurgerea intr-un ritm rit 
mai rapid a drumului de la 
speranță la certitudine.

Pentru început să facem 
doar cîteva remarcări colective 
și să spunem că — absolut fi
resc și logic de altfel —, po
zițiile fruntașe la categoriile 
menționate au fost ocupate de 
C.S.Ș. Cetate Deva. C.S.Ș. O- 
nești din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, C.S.Ș. 7 Dina
mo. unități puternice ale gim
nasticii noastre feminine, și să 
evidențiem, de asemenea, ini
țiativa federației de specialita
te care, în dorința unei pre
gătiri complete a tinerelor 
sportive, a introdus, în premi
eră, exercițiile impuse la toa
te categoriile de clasificare ale 
junioarelor. cu excepția ca
tegoriei a IV-a. Adevărată 
muncă de perspectivă...

REZULTATE TEHNICE : cat a 
IV-a, echipe : 1. CSȘ Cetate
Deva 186,711 p, 2. CSȘ 7 Dinamo 
183,012 p, 3. S. C. Bacău 180,849, 4. 
css Triumf 179.861. s. css Gim
nastică Onești 179,474, 6. CSȘ 1

Timișoara 
compus : 1
(CSȘ onești 
Tamaș -• 66 
eovea . ,5
37,500 ..jate
5. Mirela Ru
6. Camelia ! 
șoara) 37,300 
sărituri : 1. 
dina Gabroț 
3. Gabriela 
namo) 9,037; 
teanu 9,600, 
3. M. RUSU 
Tamaș 9,52 
9,475, 3. Ang 
Baia Mare) 
maș 9,525, 
(CSȘ Focșar 
ghe 9.500 ;
1. CSȘ One 
Dinamo 185 
Deva 184.0 
181,567, 5. CS 
CSȘ gimna: 
individual c 
Aron (CSȘ 
Ancuta Lop 
va) 74.056. 3 
(CSS 2-Stes 
Lazăr (CSȘ 
5. Laurenție 
nești) 73,512 
7 Dinamo) 
parate, sări 
(CSȘ Onești 
(CSȘ 2-Ste 
Gergely (C 
pare'iele : 1,

ADMINISTRAȚIA DE
Categoria 2 t 3,75 variante a 

10.355 lei ; cat. 3 : 8,25 a 4.707 lei; 
cat. 4 ! 40,25 a 965 lei ; cat. 5 : 
126,75 a 306 lei ; cat. X : 149,75 
■ 259 lei ; cat. Z : 2.340 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 147.012 Iei.

Una dintre cele mal importante 
acțiuni ale acestei luni se anun
ță pentru duminică, 19 noiem
brie, cînd va avea loc o nouă 
TRAGERE MULTIPLA LOTO, 
care se constituie intotdeauna 
intr-una din cele mai avantajoa
se Ocazii pentru participant!. Re
amintim că, ia o astfel de trage
re, se extrag din urnă nu mai 
puțin de 72 de numere, în ca-

STAT
drul a 8 e 
două, cu pc 
tlga și cu 3 
se. Cu alte 
MULTIPLA 
cu 4 trage 
înseamnă c 
pe măsura 
acestei adți 
14 categorii 
bule auto! 
R. S. Cet 
importante 
lori fixe și 
bilete avînc 
vă asigurai 
tragerile și



U.T.

Azi, pe stadionul Ciulești (ora 14),
in preliminariile C. E. de tineret

ROMÂNIA-DANEMARCA, UN MECI ATRACTIV
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E. Ger- 
Bănescu 
P. Ena- 
ON). •

(4—2). Gazdele se pare că 
și-au cristalizat formula de e- 
chipă și cîștigă detașat duelu
rile de acasă în fața echipe
lor eu pretenții în campionat. 
De data aceasta, a fost rîndui 
popicarilor din Vulcan (cei 
care cu două etape în urmă îi 
învingeau pe campionii țării) 
să fie învinși. După un joc de 
bună factură tehnică, în care 
ambele formații și-au trecut în 
cont rezultate peste 900 p.d.,
feroviarii clujeni au înclinat 
balanța victoriei în favoarea 
lor. principalii realizatori fiind
I. Bice — 988, Șt. Deak — 957 
și D. Beșe — 906. iar de la 
oaspeți I. Scorțea — 964 și I. 
Bișoc — 939. A arbitrat: I. Stan 
din Tg. Mureș (Ioan LESPUC- 
coresp.) • ELECTROMUREȘ 
TG. MURES — C.F.R. EX
PLORĂRI 5479-5228 (4,5-1,5). 
Partidă la discreția popicarilor 
mureșeni, dar cel mai mare 
rezultat al reuniunii l-a obți
nut moldoveanul V. Donos — 
959. L-au urmat L. Siklodi — 
958 și I. Hosu — 945, ambii de 
la gazde. A arbitrat Gh. Lala 
din Brașov (A. CONSTANTIN, 
coresp.) • METALUL HUNE
DOARA — UNIO SATU MARE 
5206—5099 (4—2). • GLORIA
BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 5419—5166 (4—2).
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ISPECTACULOASE
vederea aportul lui Gheor- 
ghe Mureșan, juniorul de 
2,18 m care, în momentul de 
fată, nu are contracandidat în 
lunta sub panouri).
• Meciul restanță Voința 

București — Sportul Studen
țesc (f) se va disputa joi la 
ora 17, în sala Floreasca.
• Ieri seară, în partidă res

tanță din etapa a IV-a a în
trecerii feminine, Metalul
I.M.P.S.  Salonta Crișul — Co
merțul Tîrgu Mureș 72—63 
(39—30). începutul meciului a 
aparținut mureșencelor : 5—11 
(min. 6). Gazdele, printr-un joc 
agresiv în apărare, preiau con
ducerea: 16—15 (min. 9). Me
ciul este în continuare echili
brat, min. 29: 47—47, după care, 
Met. I.M.P.S. Salonta Crișul ob
ține victoria. Au marcat: Balogh 
21, Leitner 15, Orban 14, Puti- 
ciu 7, Jiroș 6, Flaundra 5, Mar- 
chiș 4, respectiv Podraekzy 25, 
Jakabfi 20, Zsigmond 5, Cim- 
peanu 3, Bod 3, Illes 3, Sinke- 
vici 2, Veichelt 2. Arbitri: I. 
Gcorgiu — M. Hurgoi. Cele mai 
bune apărătoare: Iudita Orban, 
respectiv Suzana Podraekzy. 
(Ilie GHIȘA — coresp.)
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G. Aron 9,60, 3. Ileana Pleș (CSȘ . 
Cetate) 9,55 ; birnă : 1. A. Lo- I 
pată 9,70, 2. B. Gergely 9,50, 3. | 
Claudia Ilea (CSS Cetate) 9,425 ; 
sol: 1. E Nicolau 9,80. 2. A. Lo- a 
pată 9,60, 3. L. Dumbravă 9,587 ; I 
cat. a II-a, echipe : 1. CSȘ Vii- | 
torul Cluj-Napoca 146,042, 2. Pe
trolul Ploiești 144,637, 3. CSM a
Bala Mare 144,324, 4. CȘS Arad ■ 
138,674 ; individual compus : 1. .
Bianca Ferariu (Petrolul Pio- I 
Iești) 75,555, 2. Vanda Hădărean | 
(CSȘ Viitorul) 75,475, 3. Mirela 
Pasca (CSM Bala Mare) 74,937, 4. ■ 
Livia Moldoveana (CSȘ Focșani) I 
74,281, 5. Oana Liviu (Petrolul) * * 
73,885, 6. Nleulina Godoci (C.S.M.

ga paletă de eîștiguri. Frecven- 
tînd agențiile din rețeaua Loto- 
Pronosport, puteți afla toate a 
mănuntele necesare.
• Etapa concursului PRONO 

SPORT de duminică, 19 noiem
brie, programează următoarele I 
partide : 1. Atalanta — Bari ; 2. I 
Bologna — Verona ; 3. Fiorenti- ■ 
na — Ascoli ; 4. Genoa — Cesena;
5. Inter — Milan : 6. Lecce — I 
Cremonese : 7. Napoli — Samp- I 
dorla ; 8. Roma — Lazio ; 9. U- * 
dinese — Juventus ; 10. Como — 
Avellino : 11. Cosenza — Messi- I 
na ; 12. Padova — Cagliari ; 13. |
Reggina — Pisa.

Baia Mare) 73,812 ; finale pe a- | 
parate, sărituri : 1. B. Ferariu I 
9,65, 2. V. Hădărean 9,525, 3. O. I 
Liviu 9,35 ; paralele : 1. M, paș- 
ca 9,712, 2. B. Ferariu 9,697, 3. O. | 
Liviu 9.65 ; bîrnă : 1. V. Hădă- I 
rean 9,80, 2. B. Ferariu 9,637, 3. I 
M. Pașca 9.50 ; sol : 1. M. Pașca 
9,675, 2. L. Moldoveanu 9,675, 3. O. I 
Liviu 9,562 ; cat. I, individual I 
compus : 1. Lavinia Miloșoyici 9
(CSS Cetate) 77.323, 2. Florentina 
Cîmpurean (CSȘ Onești) 76,512, |
3. Daniela Mărănducă (CSS Fa" 1 
ruli 75.862, 4. Gabriela Agach! ■
(CSȘ Farul) 75,273, 5. Daniela
Francisc (CSS 7 Dlnamo) 74,217, 6. | 
Laura Bobeică (CSȘ Onești) 
73,648 ; cat. maestre, individual 
compus : 1. Isabela Lăcătuș (CSȘ | 
Triumf) 76,574, 2. Liliana Frecup 
(CSM Baia Mare) 74.074, 3. Lu- | 
mtnița Agache (CSS Onești) ■ 
71,911, 4. Iuliana ionescu (S. C. * 
Bacău) 71,149.
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declara, ieri, în privința misiu
nii publicului: „Știu, din pro
prie experiență, cit contează, 
în lupta din teren, încurajările 
tribunei. Ele iți dau mereu for
țe, te ajută să treci de ar)*«  
moment dificil. Spectatorii de 
pe stadionul Steaua nu trebuie 
să uite ce rol Ie revine".

Așteptăm cu încredere și 
speranțe partida cu echipa Da
nemarcei, așteptăm o evoluție 
de înalt nivel a reprezentati
vei noastre și calificarea în 
turneul final al Campionatului 
lumii, o performanță la care 
„tricolorii" au tot dreptul!

★
Fotbaliștii danezi au sosit 

aseară în Capitală, deplasînd lo
tul anunțat, adică: Schmeichel, 
Rasmussen — portari, Siva- 
baek, Olsen, Larsen, K. Niel
sen, L Nielsen. Heintze, 
Lerby — fundași, Jensen, 
Helt, Bartram, M. Laudrup, 
Vilfort — mijlocași, Elstrup, 
B. Laudrup șl Povlsen — ata- 
canți. Antrenorul Sepp Piontek 
a renunțat la ședința de pre
gătire anunțată pentru ieri du- 
pă-amiază și a fixat una sin
gură pentru această dimineață, 
după care programul prevede 
odihnă totală pînă la ora par
tidei. întrebat asupra formației 
de începere, directorul tehnic 
al selecționatei daneze a de
clarat : „Eu îi am fixați în 
mintea mea pe cei *11»  care 
vor lua startul, dar vreau să 
revăd întreg lotul (n-n. 4 dintre 
selecționabili Sivabaek, K. 
Nielsen, M. Laudrup și Elstrup 
nu au făcut decît luni joncțiu
nea cu restul lotului, deoarece 
activează la cluburi de peste 
hotare care au avut meciuri 
sîmbătă) la ultimul antrena
ment de marți dimineața. în 
cursul zilei de marți voi anun
ța formația". Asupra evoluției 
din grupa npastră, Piontek a 
făcut remarca: „Păcat că două

• Scorul etapei : 
Steaua Mecanica Huși 
— Electro Botoșani 8—0 
• Patru victorii in de
plasare in seria I • 
Majoritatea liderilor 
conduc cu autoritate • 
Petrolul Brăila lanca a 
ciștigat prin Reprezen
tarea echipei Chimia 
Mă roșești

SERIA I
Steaua Mecanica Huși — E- 

lectro Botoșani 8—0 (3—0), Zim
brul Șiret — FEPA '74 Bîrlad 
0—1 (0—1), TEPRO Iași — Me
talul Rădăuți 0—3 (0—1), Meca
nica Vaslui — Aurora Tg. Fru
mos 1—2 (0—2), Unirea Negrești
— A.S.A. Explorări Cimpulung
Moldovenesc 1—0 (1—0), Prole
tarul Bacău — Carpați Gălă- 
neștl 4—0 (0—0), FORTUS Iași
— Constructorul Iași 2—0 (2—0), 
C.S.M. Bucecea — Partizanul 
Bacău 0—1 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XlI-a : 1. STEAUA 
MECANICA HUȘI 21 p (30—7), 2. 
FEPA ’74 Bîrlad 17 p (27—6), 3. 
Partizanul Bacău 17 p (17—8)... 
pe ultimele locuri : 15. C.S.M. Bu
cecea 7 p (11—29), 16. TEPRO
lași 5 p (12—32).

SERIA A n-a
Metalul Reghin — C.S.M. Bor- 

zești 0—0, MECON Mun. Gh. 
Gheorghiu-Dej — Avintul Reghin 
3—1 (2—0), Viitorul Gheorghenl— 
Unirea Crlstur 2—1 (1—0), Me-
talotehnica Tg. Mureș — Rapid 
Miercurea Ciuc 1—0 (1—0), Mu
reșul Toplița — Petrolul Moi- 
neștl 3—0 (1—0), Mureșul Luduș — 
Metalul Sighișoara 1—0, (1—0),
Oțelul Reghin — Textila Bu- 
hușl 2—0 (0—0), Minerul Comă- 
nești — Progresul Odorhei 2—1 
(2-1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 20 p (21—5), 2. MECON 
Mun. Gh. Gheorfihlu-Dej 16 p 
(19—9), 3. Mureșul Luduș 15 n 
(22—19),,, pe ultimele locuri : 15. 
RaDid M. Ciuc 7 p (9-12). 16. 
Metalul sighișoara 7p (8—16).

SERIA A III-a
C. S. Progresul Brăila — Glo

ria C.F.R. Galați 1—0 (1—0), Pe
trolul Brăila lănca — Chimia 
Autobuzul Mărășești 3—0 — ne- 
prezentare, F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Arrubium Măcin 4—0 
(2—0), Progresul Isaccea — Me- 
canosport Galați 1—1 (1—0), Tri- 
cotext Panciu — Granitul Baba- 
dag 2—1 (1— 0), Foresta Gugești — 
Laminorul Brăila 4—1 (1—1), ști
ința NAVROM Galați — Chimia 
Brăila 2—1 (1—0), Celuloza Ad-
jud — Gloria Jvești 2-0 (1-0). 

echipe ca cele ale Danemarcei 
și României s-au aflat în gru
pă de 4. Păcat că meciul Polo
nia — Suedia s-a încheiat cu 
un rezultat într-adevăr suprin- 
zător". Iată și o scurtă decla
rație a Iul M. Laudrup sosit de 
la Barcelona: „Ne așteaptă o 
partidă foarte dificilă. Știu că 
atuul echipei României este 
omogenitatea și cred că forța 
ei de atac va fi mult mai ma
re pe teren propriu".

Acestea sînt primele vești 
din tabăra oaspeților. Altele în 
numărul nostru de miercuri.

La

PARTIDA SELECȚIONATELOR U.E.F.A. '90
• Juniorii noștri vizează prima victorie

Stadionul Petrolul din Plo
iești găzduiește astăzi, de la 
ora 14, partida dintre selecțio
natele U.E.F.A. ’90 ale Româ
niei și Danemarcei, din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European de juniori I. Este ul
timul meci al tinerilor noștri 
„tricolori" din actuala ediție, 
în fapt o ieșire din scenă pen
tru respectiva generație. ea 
urmînd să facă pasul spre se- 
niorat. Pentru ambele repre
zentative. această întîlnire nu 
mai contează în cursa califică
rii la turneul final, deoarece 
dreptul de a accede la ullima 
fază a competiției și l-a adju
decat deja echipa Spaniei, ast
fel că în discuție rămîne doar 
rezultatul de palmares, junio
rii noștri vizînd prima lor 
victorie din această campanie 
preliminară.

Pentru partida de astăzi, an
trenorii Gh. Staicu și M. Tiței- 
ca au convocat următorul lot:

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A 12-a
Pe primele locuri : 1. GLO

RIA C.F.R. GALATI 21 P (41—3),
2. Foresta Gugești 15 p (23—19),
3. Delta Tulcea 14 p (30—10) —
penalizată cu 2 p, 4. Chimia 
Brăila 14 p (20—24)... pe ulti
mele locuri : 15. Granitul Ba-
badag 9 p (9—23), 16. Laminorul 
Brăila 5 p (16—29).

SERIA A IV-a
ISCIP Ulmeni — Callatis Man

galia 1—1 (0—0), Victoria Leh- 
llu — Voința I.C.S. Medgidia 1—0 
(0—0), A.S.A. Chimia Ploiești — 
Viitorul Chirnogl 3—1 (2-0), Ra
pid Fetești — ș. N. Oltenița 0—2 
(0—1), Progresul C.S.Ș. Medgidia 
— Olimpia Slobozia 4—0 (1—0), 
Victoria Florești — Metalul Plo- 
peni 0—0, Portul Constanța — 
CONPREF Constanța 2-0 (1—0). 
Victoria Tăndărei — Dunărea Că
lărași 3-2 (1-1).

Pe primele locuri : 1. CALLA
TIS MANGALIA 19 p (24—12), 2. 
Progresul Medgidia 18 p (23—6),
3. Victoria Florești 17 p (19—6).
4. Metalul Plopeni 17 p (20—9).... 
pe ultimele locuri S 14. CONPREF 
Constanta 7 p (14—21), 15. Rapid 
Fetești 7 p (14-34), 16. ISCIP 
Ulmeni 6 p (18—23).

SERIA A V-a
Progresul șoimii IMUC Bucu

rești — A.S.I.c. București 2—0 
(1—0), C.F.R.-B.T.A. București — 
IUPS Chltlla 1—1 (1—0), Auto
matica București — Avicola Cre- 
vedia 3—2 (1—1), F.C.M. Victoria 
Giurgiu — Dunărea Giurgiu 2—0 
(0—0), Tehnometal București — 
MECON București 1—3 (1—2),
Rapid Braniștea — MECOS Bucu
rești 3—2 (1—0), I.M.G. Bucu
rești — Metalul București 1—1 
(1—0), Viscofll București — Da
nubiana București 5—3 (4—2).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL BUCUREȘTI 18 p (18—5),
2. Metalul București 15 p (32—15),
3. I.M.G. București 15 p (22—13)...
pe ultimele locuri : 15. Viscofll 
București 8 p (23—31), 16. Ra
pid Braniștea 6 p (11—33).

SERIA A Vl-a
Petrolul Țicleni — Electropu- 

tere Craiova 1—2 (1—1), Progre
sul Corabia — Minerul Mătăsari
2—1 (1—0), Constructorul Șoimii
Craiova — Petrolul Stoina 3—0 
(1—0), Dunărea Zimnieea — 
ROVA Roșiori 1—0 (1—0). Recolta 
Stoicăneșt! — Chimia Tr. Măgu
rele 3—0 (1—0). Solcul Coteana — 
Unirea Alexandria 1—0 (0—0),
I.O.B. Balș — Progresul Băilesti 
0—0, Viitorul C.S.Ș. Drăsășani — 
Soortul Muncitoresc Drăgăneștl 
Olt 2—0 (2-0).

Pe primele loeuri : 1. ELEC-
TROPUTERE CRAIOVA 22 p 
(47—8), 2. ROVA Roșiori 14 p
(23—15), 3. Progresul Băilești 14 p 
(18—13)... pc ultimele loeuri : 15. 
So. M. Drăgănești Olt 8 p (9—23). 
16. Chimia Tr. Măgurele 7 p 
(13—25).

Azi, pe stadionul Giulești 
(partida România — Danemar
ca), precum și la... Atena (Gre
cia — Bulgaria), punct final în 
preliminariile C.E. de tineret, 
grupa I. Privind clasamentul 
la zi (a se vedea golaverajul 
liderului) putem spune că, 
practic, „zarurile au fost arun- 
oate“, astfel că echipei noastre 
nu-i rămîne de îndeplinit de
cît... obiectivul unei noi victo
rii de palmares în fața dane
zilor (așa cum se știe, meciul 
tur, de la Holbaeck, a fost cîș- 
tigat de tinerii fotbaliști ro
mâni cu 2—1). o victorie me
nită să confirme talentul actu
alei generații de jucători, multi 
dintre ei urmînd să formeze 
viitoarea echipă olimpică. Fără 
discuție că șl oaspeții noștri.

Ploiești

Colceag și Cioacă — portari, 
Moldoveanu, Moroșan, Arti- 
mon, Heidiner, Lungu, Ha(e- 
ganu, Ticu. Gabor, Moga, Di- 
cu, Zane, Sabo, Carauleanu, D. 
Zamfir, Deaconu, Jelea și Să- 
voiu — jucători de cîmp. Se
lecționata noastră s-a pregătit 
la Ploiești, susținind și două 
jocuri de verificare, cu divi
zionara B Prahova C.S.U. Plo
iești și, respectiv, echipa de 
juniori a clubului Petrolul. 
Se preconizează alinierea ur
mătorului „11“: Colceag — 
Moldoveanu, Heidiner, Artimon, 
Hațeganu — Gabor, Zanc, Sa
bo. Moga — Jelea, Săvoiu.

Juniorii danezi au sosit ieri 
la prînz în Capitală, la 
Otopeni, de unde s-au deplasat 
la Ploiești.

Meciul va fi condus de arbi
trul S. Hadjistaphanou (Cipru), 
ajutat la linie de Fl. Popescu 
și Ad. Moroianu. (A.V.).

SERIA A Vil-a
I.P.A.  Sibiu — Electrica Tltu

1—0 (1—0), Nitramonla Făgăraș — 
Carpati Mirșa 1—1 (1—1), Meta
lul Voința Sibiu — C.S.U. Me
canica Sibiu 0—0, METROM Bra
șov — Carpați Brașov 1—2 (0—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Chimia Găești 2—0 (0—0), Meta
lul Rm. Vilcea — Dada Pitești 
0—0, Carpați Agnita — Dacia co- 
zia Călimănești 4—0 (3—0). Uni
rea Pitești — Muscelul Cimpu
lung 0—0.

Pe primele locuri s 1. I.P.A. 
SIBIU 18 p (21—8), 2. Dacia Pi
tești 17 p (11—9). 1. Electronis
tul C. Argeș 13 p (14—11). 4. 
Carpatf Brașov 13 p (22—19)... 
pe ultimele locuri : 15. Dacia
Călimănești 9 P (7—15). 16. Chi
mia Găești 9 p (11—22).

SERIA A vni-a
Montana Sinaia — Carpati Co- 

vasna 2—0 (2—0) — s-a jucat la 
Bușteni, Minerul Baraolt — Pe
trolul Băicoi 3—1 (1—0). Minerul 
Șotinga — Metalul Tg. Secuiesc
3—1 (0—1), Minerul Filipeștl — 
Metalul Filipeștl 2—1 (1—0). Ci
mentul Fieni — Precizia săcele
1— 1 (1—1), Electro Sf. Gheor- 
ghe — carpati Nehoiu 3—0 (1—0). 
Hidrotehnica A.S.A. Buzău — 
Chimia Buzău 4—2 (3—2). Petro
lul Berea — Unirea Cîmpina
2— 1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 22 p (34—7), 2. Me
talul Filipești 15 p (23—9), 3. Hi
drotehnica Buzău 15 p (22—17)... 
pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Baraolt 9 p (14—21), 15. Carpați 
Nehoiu 9 p (12—25), 16. Petrolul 
Berea 9 p (13—28).

SERIA A IX-n
Vulturii Lugoj — C.S.M. Ca

ransebeș 3—1 (2—0), Minerul Mol
dova Nouă — Retezatul Hațeg 
2—0 (1—0), U. M. Timișoara —
Minerul Anina 3—1 (2—0). Cera
mica Jimbolia — Energia Timi
șoara 1—0 (1—0), Minerul Lu- 
peni — Automeeanlca Reșița 3—0 
(0—0), Minerul știinta Vulcan — 
A. S. Sînmartlnul Sîrbesc 3—1 
(2—0), Mecanizatorul Simian — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 0—1 
(0—0) — s-a jucat Ia Strehaia. 
Dierna Orșova — A. S. Paro- 
șeni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 17 p (27—10), 2. Mi
nerul Lunen! 17 d (24—121 3. Mi
nerul Vulcan 15 p (25—11), 4.
C.S.M. Cai-ansebes 13 p (14—11)... 
pe ultimele locuri : 15. C.S.M.
Drobeta Tr. Scv. 6 p (6—24), 16. 
Mecanizatorul simian 6 p (6—25).

SERIA A X-a
înfrățirea Oradea — Dacia O- 

răștie 1—0 (0—0). Dacia Meca
nica Orăștle — Voința Oradea 
1—0 (0—0), Petrolul Arad — Chi
mia Tășnad 2—0 (2—0). Aurul
Brad — C.F.R. Slmeria 3—0 
(2—0), Strungul Chișineu Criș — 
Motorul Arad 3—1 (2—0). Șoimii 
Lipova — Unirea Sinnicolau 1—1 

sosiți ieri după-amiază in Ca
pitală. și-au propus să nu fa
că o simplă deplasare pentru 
acest ultim joc. dorința lor de 
revanșă fiind evidentă.

Cum se vede, partida de pe 
stadionul Giulești are, totuși, 
partea ei de atracție. Mai mult, 
purtătorii tricoului cu tricolor 
care vor evolua în teren sînt 
ferm hotărîți ca. prin joc și 
rezultat, să creeze acea bună 
stare de spirit dinaintea me
ciului decisiv de miercuri al 
echipei de seniori, tot în com
pania Danemarcei, din prelimi
nariile C.M.

Iată și formațiile probabile 
anunțate:

ROMANIA: Prunca — Colo
ra, T. Cristea, Lucaci, M. Pană
— I. Stan (Timofte I). Lupcscu, 
Ursea (Stănici). I. Dumitrescu
— Cr. Sava, Neagoe (Hanganu).

DANEMARCA: Mikelsen — 
Cristiansen, Hansen. B. Niel
sen, Moelby — Risom, P. Niel
sen, Trandsen, A. Nielsen — 
Svinggaard. Stradal.

Partida va începe la ora 14 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Cipru, avîndu-1 
la centru pe I. Lolzu.

Stelion TRANDAF1RESCU
CLASAMENTUL

1. BULGARIA
2. România
3. Grecia
4. Danemarca

5 4 0 1 14- 4 8
5 3 0 2 7- 5 6
5 112 3-9 3
5112 7-13 3

ȘTIRI • ȘTIRI 9 ȘTIRI
• ASTAZI SE DISPUTA 

LA URZICENI partida res
tantă din ultima etapă a ..Cu
pei României", dintrj forma
ția locală Unirea și diviziona
ra B Gloria Buzău. Întîlnirea 
va începe la ora 13 și va fi 
condusă, la centru, de Al. Cră
ciun (București).
• ȘI ÎN DIVIZIA B a ră

mas un meci restanță. Este 
vorba de întîlnirea dintre 
F.C.M. Caracal și liderul 
seriei a II-a, Rapid București 
(din cadrul etapei a 10-a), care 
a fost reprogramată la data 
de 22 noiembrie.

• Metalurgistul Cugir 
— una dintre principa
lele performere : 22 p 
și numai 2 goluri primi
te! • Gloria C.F.R. Ga
lați — la prima infrin
ger© (0—1 cu C.S. Pro
gresul, la Brăila) • In 
derbyul seriei a IX-a : 
Vulturii Lugoj — C.S.M. 
Caransebeș 3—1

(0—0). Otelul Or. dr. Petru Gro
za — Minerul Or. dr. Petru Gro
za 1—0 (0—0), Unirea Tomnatic — 
Gloria Beluș 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : L DACIA 
ORAȘTIE 17 p (31—11), 1. Uni
rea Sinnicolau 17 p (26—12), 3. 
înfrățirea Oradea 15 p (17—11)... 
pe ultimele loeuri : 15 Unirea
Tomnatic 8 p (16—29). 16. Gloria 
BeiUS 4 p (11-29).

SERIA A Xl-a
C.U.G. Cluj-Napoca — Metalur

gistul Cugir 0—4 (0—2), Lami
norul Victoria Zalău — Sticla 
Arieșul Turda 3—1 (2—0), Voința 
Oaș Negrești — Industria sîrmel 
C. Turzii 2—0 (1—0). Minerul
Bălța — Metalul Aiud 2-0 (1-0), 
Victoria Cărei — Oașul Negrești
2- 0 (1—0). CUPROM Baia Mare 
— Soda Ocna Mureș 3—2 (1—1). 
Energia C.P.L. Sebeș — Unirea 
Dej 5—0 (0—0), Mobila Armătura 
Șimleu — Minerul Sărmâșag
I—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. meta
lurgistul CUGIR 22 p (35—2),
2. Ind. Sîrmel C. Turzii 14 p 
(16—7). 3. Unirea De) 13 n 
(19—22)... pe ultimele locuri : 15. 
Metalul Aiud 0 p (12-14), 16.
Soda Ocna Mureș 9 n (11—24).

SERIA A XlI-a
C.Î.L. Sighet — Minerul Borșa

3— 1 (1—0). Metalul Roman —
Avintul Frasin 1—0 (1—0), Me
canica Bistrița — Steaua Mine
rul Vatra Dornei 3—1 (1—0), Mi
nerul Gura Humorului — Bradul 
Vlșeu 4—I (1—0). Minerul Cru
cea — Laminorul Roman 2—1 
(0—1), Cetatea Tg. Neamț — 
Minerul Cavnic 1—0 (0—0), Chi
mia Năsăud — Minerul Baia 
Surie 3—2 (1—2), Laminorul Be- 
clean — Relonul Săvinești 3—1 
(0—1).

Pe primele locuri : I. C.I.L. 
SIGHET 19 p (32—8). 2. Relonul 
Săvinești 16 p (20—13). 3. Lami
norul Beclean 15 p (24—17)... pe 
ultimele locuri : 14. Metalul Ro
man 9 p (13—17). 15. Cetatea Tg. 
Neamț 9 p (10—211. 16. Minerul 
V. Dornei 7 p (18—29).

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



La Balcaniada de șah

JUNIOARELE NOASTRE 
S-AU COMPORTAT EXCELENT

Opinează secretarul responsabil al F.R. Șah
Recent s-a încheiat în orașul 

Hanla, din insula Creta, o nouă 
ediție a tradiționalei competi
ții de șah pentru juniori, Bal
caniada pe echipe. La această 
întrecere, echipele reprezenta
tive ale României au avut o 
comportare meritorie, fetele 
cucerind titlul balcanic, iar bă
ieții obținind „bronzul" după 
o luptă sportivă incertă pînă 
In ultimul moment

Dintr-o discuție avută cu 
secretarul F.R. Șah, prof. Gh. 
Candea, conducătorul delega
ției șahiștilor români la a- 
ceastă importantă competiție, 
am cules cîteva aspecte teh
nice interesante privind evolu
ția tinerelor speranțe ale șahu
lui românesc : «Echipa noastră 
de Junioare t-a comportat ex
celent, reaiizind 2 victorii și 2 
meciuri egale intr-o întrecere 
in general echilibrată, in care 
ultima clasată, echipa Iugo
slaviei, a avut doar 2 puncte 
mai puțin decit învingătoarea, 
formația României. La prima 
masă, Luminița Radu s-a im

Contrapunct CATEGORIA SUPER... DEPĂȘITĂ!

pus clar, realizind 3 puncte din 
4 posibile, cel mai bun rezul
tat individual al junioarelor. 
Printre învinsele ei s-a numă
rat și campioana mondială a 
categoriei 16 ani, șahista bul
gară Katrin Aladjova. La 
masa a doua, Luiza Ionescu a 
obținut 2 puncte, secondindu-și 
satisfăcător colega de echipă. 
Performanța fetelor a fost 
completată de un rezultat bun 
al echipei de juniori, care s-a 
clasat pe locul trei, la minimă 
diferență de celelalte două lau
reate, Bulgaria și Iugoslavia. 
De remarcat combativitatea ju
cătorilor noștri — B. Badea. L. 
Kocsis, CI. Zethocha și A. Is- 
trățescu — care au ciștigat la 
scoruri nete meciurile cu Gre
cia și Albania, clasate pe ur
mătoarele locuri. O remarcă 
specială merită mezinul echi
pei, Andrei Istrățescu (14 ani), 
care la masa a 4-a a obținut 
3,5 p din 4, deci 75 la sută din 
punctajul maxim, cel mai bun 
rezultat individual al compe
tiției".

hi „Cupa C. E. volei" pentru turui 11 DANIELA SILIVAȘ

UNIVERSITATEA C.F.R.
Echipa feminină de vole< 

Universitatea C.F.R. Craiova 
a obținut calificarea în tarul 
II al „Cupei Confederației 
Europene". In meciul-retur, 
susținut duminică la He- 
renthalș (Belgia) in comna- 
nia formației locale Antomus, 
voleibalistele noastre au fost 
întrecute cu 3—1 (—5, 10, 9, 
10). dar ele își asigjraseră ca
lificarea Încă de la încheierea 
primului set, în care au do
minat categoric disputa în 
toate compartimentele. Din 
acest moment, conlur'le fiind 
încheiate. întrucît Universi
tatea C.F.R. cîștigase cu 3—0 
partida-tur. gazdele au lun- 
tat din răsputeri pentru o vic
torie de palmares. în vreme ce 
craiovencele si-au redus re-

CRAIOVA, CALIFICATA
plica... Alte rezultate transmi
se de agențiile de presă : San 
Lazzaro (Italia) — 5. E. Eger 
(Ungaria) 3—1, Schwerte 1968 
(R.F.G.) — Kordavo Cour- 
trai (Belgia) 3—1, C. V. Tene
rife (Spania) — Guues Sigor- 
ta (Turcia) 1—3, Slavia Praga 
— Hapoel Emek .Israel) 3—0, 
Alba Volan Szakesfehe-var 
(Ungaria) — Longa 53 Licliten- 
voorde (Olanda) 2—3. Emîak- 
bank Ankara — Wustenrot 
(Austria) 3—2 (echipe'e subli
niate s-au calificat).

Așadar, pentru turul II a'< 
competițiilor continentale sint 
calificate 6 echipe românești : 
Dinamo (C.C.E.), Rapid Bucu
rești și Universitatea C.F R. 
Craiova (Cupa C.E.V.) la fe
minin, Steaua (C.C.E.), Dina
mo (Cupa Cupelor) și C.S.M. 
Minaur Baia Mare (Capa 
C.E.V.) la masculin.

ÎNVINGĂTOARE

LA BARCELONA
• La masculin, Marian Rizan, 
pe locul secund la individual 

compus

MADRID, 13 (Agerpres). 
Proba feminină din cadrul 
concursului internațional de 
gimnastică de la Barcelona s-a 
încheiat cu victoria șportivei 
române Daniela Silivaș, cla
sată pe locul I la individual 
compus cu 39,449 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat 
spaniola Alicia Fernandez și 
sovietica Natalia Lascer.ova, 
ambele cu 39,432 puncte.

In concursul special pe 
aparate Daniela Silivaș a 
ocupat primul loc la birnă.

în competiția masculină 
Marian Rizan (România) a 
ciștigat la bară fixă și s-a 
clasat pe locul II la individual 
compus.

Lumea boxului profesionist 
este, probabil, cea mai mare 
producătoare de legende. Cele 
mai multe dintre ele sint um
flate, motivele fiind lesne de 
pătruns : încasări cit mai sub
stanțiale. pentru că e lucru știut 
că o minte mai exacerbată a 
spectatorului ori telespectatoru
lui devine mult mai puțin dis
pusă să controleze băgatul mîi- 
nii in buzunarele proprii. Așa 
au apărut pe scena boxului de 
azi „Dinozaurii de aur".

Primul dintre ei — George 
Foreman, reintrat în activitate 
dună 8 ani de întrerupere, ur
mărește, ajutat copios de atî- 
tea mijloace de informare în 
masă, să devină „cel mai virst- 
nic campion mondial din is
toria greilor", chiar dacă îna
intea lui nu se află altul decit 
cu adevărat imbatabilul — deo
camdată — Mike Tyson. Nu

La Ulan Bator, cu

CEL MAI BUN SPORTIV AL MONGOLIEI 
VREME DE 20 DE ANI!

între cei aproximativ două 
milioane de mongoli, de la 
copii ce abia au Învățat graiul 
Și pină la bătrînii matusale- 
mici întîlniți în parcul central 
al Ulan-Ba torului, cu greu vei 
găsi vreunul care să nu-1 cu
noască pe Baianmunch Ilorlo. 
Poate să nu fl auzit ei despre 
Pele sau Maradona, dar cu 
siguranță au auzit de cei ce, 
vreme de 20 de ani neîntre
rupt!. a dominat categoria 100 
de kilograme în campionatul 
intern de lupte libere, tot de 
atîtea ori fiind desemnat cel 
mai bun sportiv al țării sale. 
Argumentele precumpănitoare 
constînd. desigur. în două 
titluri mondiale și olimpice 
cucerite în acest Interval, ca și 
In patru medalii de argint ob
ținute tot la C.M. șl J.O. După 
cum o uriașă popularitate i-a 
adus și titlul mondial de... 
sambo, cucerit In 1975. la 
Minsk, dintr-o... joacă. după 
cum ne declară : „Am vrut să 
demonstrez că baza sporturilor 
de autoapărare o constituie tot 
luptele. M-am antrenat șase 
luni, nu mai mult, la sambo și 
rezultatul n-a întîrziat să apa
ră," Dar va trebui să stabilim 
cu exactitate ce reprezintă 
sportul luptelor în Mongolia. 
Să-1 ascultăm tot pe Baian
munch : „Luptele, călări» $1 
tirul, cu arcul alcătuiesc așa- 
numiiul triatlnn bărbătesc, ca
re a format din cele mai vechi

PE SCURTPE SCURT 9 PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • La Baton Rouge, 

In turneul pe care îl întreprinde 
în S.U.A. reprezentativa mascu
lină a U.R.S.S. a fost Întrecută 
de selecționata Universității Loui
siana cu scorul de 114—109 
(62-53).

TENIS • Finală masculină Ia
Londra: Michael Chang (S.U.A.) 
— Guy Forget (Franța) 8—2, 6—1, 

contează ! Înfrumusețată cum se 
cuvine, povestea captează, pină 
la obsesie, imaginația omului de 
rind. Si dacă treaba merge, de
venind mănoasă, atunci, ei 
bine, nimeni și nimic nu poate 
opri fenomenul apariției si con
fecționării unor noi și noi „di
nozauri", făcători de bani pe 
cele mai vestite ringuri ale lu
mii. Gary Cooney de exemplu, 
un alt boxer care, scos de la 
naftalină, a ajuns din nou în 
lumina reflectoarelor, il va in- 
tîlni — desigur, ați ghicit ! — 
pe Foreman. în cadrul unei in- 
tilniri suculent lacrimogene, u- 
nind două glorii de odinioară, 
căci și Cooney bate binișor 
spre 40 de ani. In prim plan 
trec declarații de genul : „zile
le dificile cu alcool și droguri 
au dispărut", atmosfera se în
cinge în jurul viitorului meci 
care nu va avea, cu siguranță,

populare, 
râspindite 
Anual, au 
concursuri 
campiona- 

la

(impuri educația militară a 
tinerilor mongoli. Cu vremea, 
desigur, ele și-au păstrat nu
mai caracterul sportiv, iar in
tre aceste trei discipline, lup
tele sint cele mai 
Incomparabil mai 
decit fotbalul chiar. 
Ioc peste 1000 de 
populare, în afara 
telor naționale, concursuri 
care totul se desfășoară după 
un ritual străvechi, întrecerile 
fiind precedate de muzică șl 
dans popular. Așa am început 
și eu, cu 34 de ani in urmă, 
copil fiind. în satul Uvs in 
care m-am născut, ca și în 
loatc cătunele din jur, premiul 
oferit învingătorului intr-un 
asemenea concurs era un cai. 
După un timp am plecat la 
Ulan-Bator, unde m-am legi
timat într-o asociație sportivă. 
Restul il știți."

Multiplul campion își amin
tește cu plăcere de sportivii 
români cu care s-a întîlnit în 
concursuri : „Am fost adver
sar al Iui Vasile Pușcașu de 
nenumărate ori și. mai înainte, 
al Iui Ladislau Simon. Tinerii 
de azi sint aidoma lor, au ta
lent cu carul. Trebuie insă să 
mai lucreze la tehnică si să 
sporească ritmul cti o „citime". 
Luptele libere înseamnă, în 
primul rind, iuțeală, iuțea
lă fantastică. Și a mușchilor, și 
a minții".

Sorin SATMARI

6—1 : în semifinale: Chang — 
Wally Masur (Australia) 7—6, 
6—1; Forget — John McEnroe 
(S.U.A.) 6—4, 7—6 • Finală mas
culină la Stockholm: Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — Magnus Gus- 
tafsson (Suedia) 7—5, 6—0, 6—3 
• Semifinale feminine 
go: Larisa Savcenko 
— Helena Sulcova (Cehoslovacia)

la Chica- 
(U.R.S.S.)

prima a lui 
după 3 ani de 
a lui Michael 

din urmă hotă- 
în Ting după ce 
fusese ridiculi- 

în

prea multe virtuti de adevăra
tă performantă pugilistică. dar 
își va atinge, din plin, scopu
rile financiare publicitare. In 
primul rind pentru promotorii 
unor asemenea lupte... goale, in 
săli cu tribune pline. Si in pri
mul rind pentru ultra-boga- 
tele lanțuri TV, maestre în 
regii amăgitoare, ale unor neaș
teptate „meciuri ale secolului", 
intîrziate unepri cu mai bine 
de 10 ani. Să mai notăm și alte 
două reveniri : 
Larry Holmes, 
pauză, a doua 
Spinks. Acesta 
rind să reintre 
(vă amintiți ?) 
zat, la rindu-t, de Tyson, 
nici 100 de secunde! După toa
te probabilitățile, el va urca 
în ring împotriva lui Holly- 
field, care nu e altul decit cel 
ce-și anunțase, acum un an 
și jumătate, retragerea defini
tivă. ..

Radu TIMOFTE

Ovidiu IOANIȚOAIA

Al învins, continuă! AI pierdut, continuă!

MODESTIA UNUI RECORDMAN

RUGBYȘTI1 ARGENTINIENI 
ÎNVINGĂTORI

BUENOS AIRES, 13 (Ager
pres). La Buenos Aires, in 
meci contînd pentru prelimi
nariile „Cupei Mondiale" la 
rugby, selecționata Argentinei 
a întrecut cu scorul de 23—6 
(14—3) ech'pa S.U.A. Cel mai 
bun jucător al formației învin
gătoare a fost Meson, care a 
înscris 15 puncte.

In această săptămină se vor 
încheia meciurile din prelimina
riile C.M., zona Europei. Miercuri 
sint programate 12 partide, 
sîmbătă, Franța va juca, 
ren '
din 
cel 
din 
vele 
trecem în revistă și celelalte me
ciuri programate miercuri. Tot 
în gr. 1, un joc de palmares : 
Grecia — Bulgaria. In gr. 2 ca
lificatele se cunosc (Suedia șl 
Anglia) așa îneît întîlnlrea din
tre Albania și Polonia nu mai 
este importantă. Foarte tari se a- 
nunță confruntările din gr. 3 ; 
U.R.S.S. — Turcia ș! Austria — 
R. D. Germană. La ora actuală, 
situația în clasament este urmă
toarea : 1. U.R.S.S. 9 p (golaveraj 
9—4), 2. Turcia 7 p (12—8), 3.
R. D. Germană 7 p (9—10), 4. Aus-

iar 
. . pe te-

propriu, cu Cipru. Firește, 
punctul nostru de vedere, 

mal important joc este cel 
grupa 1, dintre reprezentali- 
Româniel șl Danemarcei. Sâ

7—5, 6—3; Zina Garrison (S.U.A.) 
— Manuela Maleeva (Bulgaria) 
6—3, 4—6, 6—1 •

VOLEI • La Osaka, ziua a 
B-a a „Cupei Mondiale” (f) : 
U.R.S.S. — Peru 3—0, Cuba — Ca
nada 3—o, R. P. Chineză — Co
reea de Sud 3—0, Japonia — R. D. 
Germană 3—0.

Deși au mai rămas aproape două luni pină la sfîrșitul anu
lui, ziariștii încep să-și pună întrebarea cine va fi desemnat 
sportivul numărul 1 al lumii pe 1989. Pînă deunăzi, dincolo de 
Ocean, opinile se îndreptau, cvasiunanime, către ciclistul Greg 
Lemond, al cărui come-back s-a materializat în cîștlgarea Tu
rului Franței și a titlului de campion mondial profesionist de 
fond, izbînzi plecând pentru un talent și un caracter ieșite dm 
comun.

Pînă deunăzi Insă, cînd pe lista candidaților a apărut, dacă 
nu cumva s-a șl impus, hocheistul canadian Wayne Gretzky 
(Los Angeles Kings), cafe a doborît un record socotit istoric, 
cele 1850 de puncte realizate de legendarul Gordie Howe într-o 
carieră fascinantă, care a durat, numai în Nord Hockey Lea
gue, 26 de sezoane 1 Se credea că un asemenea punctaj (calcu
lat după un gor = 2 puncte, o pasă de gol = 1 punct) nu va fi ni
ciodată egalat și nici .depășit, numai că, recent, mareînd un gol 
șl dînd o pasă decisivă, în meciul cu Calgary Ollers (frumoasă 
coincidență, primul său club), Gretzky a acumulat 1 852 de 
puncte, devenind astfel — eticheta nu ne aparține — „cel mal 
mare hocheist al tuturor timpurilor". Performanța iul e cu atît 
mai grăitoare, cu cit Gretzky n-a realizat-o decit în 11 sezoane ! •

Intrat de-acum.definitiv, în istoria jocului cu crosa și pucul, Cu 
toate că n-are decît 28 de ani (Howe s-a retras la 50 !), Wayne 
Gretzky a comentat cu multă modestie Isprava sa, mențlonînd 
că „dincolo de acest record, Gordle va continua să fie un ho
cheist fără egal, cel mal mare dintre cei mai mari. A fost ido
lul și modelul meu. Cînd am început să joc, i-am atîrnat foto
grafia deasupra patului și tot acolo e și azi Chiar mal 
mult. Observatorii avizați a! așa-zisel ligi nord-americane (care 
cuprinde, lesne de dedus, și echipe canadiene) n-au scăpat 
prilejul să sublinieze că acest hocheist mal degrabă scund 
(1,75 m) și mai degrabă firav (76 kg, o bagatelă pe lingă ga
baritul unui Phil Esposito sau Bobb Huli, alte celebrități ale 
domeniului) a înscris mai puține goluri decît Howe, 642 față 
de 801, dar a oferit coechipierilor mai multe pase hotăritoare, 
ceea ce atestă, nu-1 așa 7, generozitatea iul. De altfel, record
manul pare pe deplin conștient de rolul pe care l-au avut șl-1 
au formațiile Calgary Ollers și Los Angeles Kings în atinge
rea performanței sale : „Sigur, am fost și sînt bun, dar n-aș 
fl ajuns niclcînd în vîrful piramidei fără contribuția colegilor 
mei. Dacă nu în întregime, lor li se cuvin, măcar pe jumătate, 
elogiile care ml se adresează acum. Le mulțumesc tuturor, ca 
și antrenorilor, și le promit că, dacă vor fi mai departe alături 
de mine, voi încerca să trec și de granița celor 2 000 de puncte. 
Ar fi. recunosc, un vis".

Țara Galilor, 
două (în 

. Olanda 8 p (5—2), 
R.F.G. 7 p (11—2). In gr. 5 

fiind calificată cu 
meciuri : 

Norvegia și sîmbătă 
Cipru. *

tria 7 p (6—9). In gr. 4, două 
confruntări în care gazdele sînt 
favorite : Olanda — Finlanda șl 
R. F. Germania
Clasamentul primelor 
prezent) : 1.
2.-----------
(Iugoslavia
14 p) mal sint două 
Scoția . __
Franța — Cipru. în clasament, 
după Iugoslavia, urmează Scoția 
cu 9 p (golaveraj 11—11) și Fran
ța 7 p (8—7). Favorita pentru lo
cul secund este Scoția, pentru că 
e greu de presupus să nu reu
șească măcar un punct pe teren 
propriu, în fața Norvegiei, care 
e ieșită din cursă. Doar o infrîn- 
gere a insularilor va da cîștig de 
cauză echipei Franței, care, a- 
casă, nu va avea. In mod nor
mal, probleme In fața Ciprului, 
șl în grupa a 6-a două partide: 
Spania (calificată) — Ungaria și 
Malta — Irlanda. Iată fruntașele 
Ierarhie! înaintea acestor con
fruntări : 1. Spania H p (gola
veraj 16—3), 2. Irlanda 10 p
(8—2), 3. Ungaria 8 p (8—8). în 

fine, un joc decisiv șl In gr. 8, 
Portugalia — Cehoslovacia. Bel
gia este calificată cu 12 p. O ur
mează Cehoslovacia 11 p (golave
raj 13—3) și Portugalia 9 p 
(11—8). Doar o victorie la 4 go
luri diferență „oate aduce califi
carea Portugaliei. Numai pen
tru palmares : Elveția — Luxem
burg.

MECIURI AMICALE. La Vicen
za : Italia — Algeria 1—0 (0—0). 
A înscris Serena (mln. 75). 
Miercuri, echipa Italiei, reamin-

>4-
4- 
î

4- 
t 
4-

• Ultimele partide în 
preliminariile C.M. • 
Italia — Algeria 1—0 ! 
® Campionate : Bor
deaux și Panathinaikos 
în fruntea clasamentelor

tim calificată din oficiu la C.M. 
’90, va Intilni ia Londra selecțio
nata Angliei • La Nijmegen 7 
Bayer Leverkusen — Nijmegen
3—1 (1—0) • La Roma : Lazio — 
Dinamo Zagreb 6—3 (1—0). Au
înscris : Amarildo (3), Gregucci, 
Sergio și Bertoni, respectiv De- 
revicl (3). • LA ÎNCHEIEREA 
turului campionatului Franței pe 
primul loc se află Girondins 
Bordeaux 30 p, urmată de Olym- 
plque Marsilia 26 p (un joc mal 
puțin disputat) șl Toulouse 22 p. 
Rezultate din etapa a 19-a : St. 
Etienne — Lille 2—1, Caen — 
Olympique Marsilia 0—2, Brest — 
RC Paris 2—0, Monaco — Mont
pellier 1—0, Cannes — Metz 1—0, 
Girondins Bordeaux — Nisa 3—0, 
Paris St. Germain — Toulouse 
0—1, Mulhouse — Nantes 0—2, 
Auxerre — Lyon 0—1, Toulon —• 
Sochaux 2—1. • IN CAMPIONA
TUL Greciei, după 9 etape con
duce Panathinaikos Atena cu 14 P, 
urmată de A.E.K. șl olimpiakos 
Pireu cu cite 13 o. PAOK Salo
nic 12 p. Rezultate : Panathinai
kos — Xeres 3—1. Olimpiakos — 
PAOK 4—0. A.E.K. — O.F.L Cre
ta 2—0, Apollon — Doxa 1—0. He- 
raklis — Larissa 1—0 : Panionlos 

— Kalamaria 1—1, Aris — Ethnikos 
0—0, Levadia — Voios 2—0, 
Xanthl — Iomikos 1—0.

Radacțl» « administrația eod 79778 București nr ». Conts 16 ot. P.T.T.R. i tel. 
rentru nrălțiaute tboeamente orto Rompresfilateiia «actorul expor-import ores»


