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Practiced un joc de mare spectaculozitate, eficace, luptînd exemplar pină în ultimul minut ai meciului de ieri

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 
ÎN TURNEUL FINAL AL C. M. 1990 DIN ITALIA

• Victorie cu 3-1 (2-1) asupra reprezentativei Danemarcei, după 
una din cele mai reușite partide din istoria reprezentativei noastre
• La 9 decembrie, la Roma, tragerea la sorfi a fazei finale

VICTORIE ! VICTORIE ! 
VICTORIE ! Da, de trei ori 
trebuie să scriem acest cuvînt 
după minunatul succes al e- 
chipel naționale de fotbal, ieri, 
in meciul hotăritor in fața atit 
de puternic recomandatei re
prezentative a Danemareei. A- 
ceastă victorie cu 3—1 (2—1),
care asigură „tricolorilor** pre
zenta la cel de al 11-lea Cam
pionat Mondial al celui mai 
răspindit și mai popular sport 
de pe glob a constituit, nu 
doar prin efectele imediate ale 
victoriei, ci și prin factura jo
cului prestat de primul nostru 
„unsprezece**, unul dintre cele 
mai reușite momente din is
toria reprezentativei României. 
Nu știm cu ce să comparăm 
evoluția plină de însuflețire, de 
dăruire, de înalt spirit patrio
tic a celor 13 internaționali 
care au reprezentat ieri culo
rile patriei ! Cu acel joc de 
mare efect în compania selec
ționatei Spaniei, tot un 3—1 șl 
tot la București ? O partidă

Hagi la Lung, in timpul intonării Imnului national„Tricolorii", de la 
care a contat pentru e.E. și în 
care, de asemenea, am admirat 
bunele momente de joc ale 
formației noastre,. Ieri, însă, 
echipa națională a depășit — 
credem noi — și acea specta
culară evoluție din fața re-

„MULȚUMIM TUTUROR ACELORA CARE NE-AU 
AJUTAT PE DRUMUL NOSTRU DE IZBÎNDA“

Declarații culese la
Fluier final. „Tricolorii" 

exultă, se constituie intr-o 
„grămadă" spontană, îmbrăți
șările nu mai contenesc, săru
tările curg. Sub corul tribunei 
(„I-ta-lia !, l-ta-lia /**), aluzia 
fiind prea străvezie pentru 
a o mai... traduce, iucăto- 
rii danezi, abătuți, se preling, 
nesimtiti de nimeni, spre cabi
ne. Echipa României, fulgera
tă de zeci de blitz-uri, pozea
ză mindră. După 20 de ani, 
este prima poză a unei echipe 
reprezentative a României ca
lificată la un turneu final al 

prezentativei iberice. Pentru 
că a avut, să reținem bine a- 
cest lucru, de surmontat două 
mari obstacole psihice : primul 
s-a numit imensa miză a intil-

CLASAMENTUL FINAL AL GRUPEI 1
1. ROMÂNIA 6 4 1 i 10- 5 9
2. Danemarca 6 3 2 1 15- 6 8
3. Grecia 6 1 2 3 3-15 4
4. Bulgaria 6 1 1 4 6- 8 3

nirii, caracterul ei decisiv, . in 
care, pentru fotbaliștii români 
reușita avea o singură varian
tă, VICTORIA, in vreme ce 
oaspeții mizau pe două posibi
lități ; al doilea neașteptat ob
stacol s-a ivit în acel minut

6, cînd Povlsen a deschis sco
rul, mărind condiția calificării 
la „Coppa del Mondo" la mar
carea a cel puțin două goluri. 
Nu erau minute ușoare cele 
care au urmat golului danez. 
Dar, într-un splendid efort co-

vestiare, după joc
C.M. Parcă pentru a sublinia 
simbolul, Rică Răducanu, unul 
dintre cei care au coborît, în 
1970, in „groapa cu lei", de la 
Guadalajara, se amestecă prin
tre jucători, lipindu-și silueta 
intr-o fotografie istorică, de 
referință. Mai discreți, dar tot 
in preajmă, si alti piloni 
care au jalonat traseul fotba
lului românesc, sugerînd, la 
rindu-le, că fiecare generație 
s-a înălțat, cu folos, pe umerii 
celei precedente: Ștefan
Covaci, Ion Voinescu, Mircea 
Lucescu...

Iectiv, printr-o angajare care 
n-a știut ce-i odihna, întreaga 
echipă a reușit să depășească 
o conjunctură care a îngenun
cheat, în alte cazuri similare, 

formații celebre și cu mare 
experiență. A urmat una din
tre cele mai îndrăcite „sara
bande fotbalistice** văzute pe 
un stadion de la noi, o tumul
tuoasă ofensivă spre poarta lui 
Schmeichel ; atac după atac, 

pătrunderi ' în trombă, într-un 
cuvînt unele dintre cele mai 
strălucite momente de joc o- 
ferite, cum menționam, de e- 
chipa națională în întreaga ei 
existență. A venit egalarea, din 
minutul 25, avînd ca autor pe

Cabina „tricolorilor" plutește 
în exuberanță. Ziariști cu mii- 
nile iremurînde de frig și de 
emoție culeg declarații, foto
reporteri imortalizează noi 
secvențe, reporteri radio -t.v. 
aruncă gîturile de girafă ale 
microfoanelor lor peste marea 
de capete ale celor veniți să 
felicite o mare echipă, vinînd 
cuvinte care nu pot exprima, 
însă, nici o dată, fericirea de
plină. Lung se erijează intr-un 
fel de purtător de cuvînt al

Ion CUPEN

(Continuare tu pag. 8-3)

- . -
j Bravo, „tricolori" ! \
j V-ați făcut in mod strălucit î 
j datoria, oferindu-ne tuturor j i 1{ o deplină bucurie [

-- ---- ]
BALINT. Echipa lui Piontek 
n-a mai putut scăpa din „cleș- 
tele“ în care fusese prinsă. 
„Nu am avut, efectiv, ce să 
facem in fața acestei dezlăn
țuiri a selecționatei române, 
declara, după joc, antrenorul 
formațici-oaspete. întreaga e- 
chipă și-a pierdut echilibrul, 
nu a mai fost in stare să ripos
teze**. Și a sosit și golul cali
ficării, obținut de SABAU 
(min. 37) și nimic din pre
siunea selecționatei noastre nu 
s-a redus. Nu s-a redus nici 
după pauză, exceptînd perioada 
în care ea a rămas In zece oa
meni, prin eliminarea lui Hagi. 
Dar scorul devenise 3—1 (autor, 
același BALINT, în min. 60). Și 
în inferioritate numerică for
mația României și-a păstrat un 
bun echilibru, a acționat cu o 
mare dăruire și oaspeții nu au 
realizat, practic, nici o ocazie 
clară de gol!

MARELE COR AL STADIONULUI
Cind au trecut acești 20 

care a trăit Mexicul 70 _ ___
decenii. incepure să-si piardă i per an ta. ros 
atrtor șanse pierdute, mas ales pe ultimii metri.

Acum douăzeci de ani. Uaei area doar patru anișori, 
iabau abta escaladase țarcul din mijlocul camerei, iar 
„bstnnu- de astăzi. adică Lung sau Andone. căutau si ei. 
SEJl/T* ,r" e*M vecinului, la care să vadăfilmul de foc al Guadaiajarei.

Așteptarea a fost In-si— sa.'mrtă-. L’n stadion întreg a 
amuțit la oolul lui Povlsen. dar totul a fost parcă scris 
pentru această superbă victorie, care dăruiește „tricolorilor" 
a cmcea Caiificare. a Desunului unei intreai generații de fotbaliști.

Cea mai puternici impresie la capătul acestor 90 de mi
nute extraordinare. cum aoea si le califice Christian Mar- 
telcur, trimisul revistei belgiene Foot-Magazine, n-a fost 
ceea ce se scrie in general in carnetul cronicarului...
_ N-a fost nici polul tei Balmt. monument de oportunitate 
intr-o perioadă te care danezii încercau să potolească 

a unei echipe care ieri avea să-i smulgă obser- 
Leroy. o declarație memorabilă : 
de multe ori un asemenea meci

de aas ? — se întreba cronicarul 
*» ^ore. la capital acestor două 

de îndoielile

retorului FJ.FA.. Jean
-Nu cred că am văzut 
total !**

N-a fost nici golul lui 
poate, meciul vieții sale, 
cord de fa Sofia '88.

N-a fost nici frenezia ______ ____ _
rile speciale care aveau să demonteze curind 
uriași" al lui Piontek...

N-a fost nici flacăra (vizibilă de departe) din ochii lui 
lovan și Andone. care au reușit miracolul de a nu oferi 
danezilor nici a ocazie de gol in inferioritate numerică...

N-a fost ceva care tine de registrul tehnic al acestei par
tide de neuitat... )

A fost, In schimb, marele cor al stadionului, scandind 
„I-ta-lia. I-ta-lia !“, cu o forță care ne-a amintit de o altă 
seară, la Buenos Aires, cînd Italia învingea Argentina la 
ea acasă. A fost un vulcan mai fierbinte decît VezuviUl. la 
poalele căruia se vor afla, desigur — dacă sortii vor decide 
— toti cei care au ars ieri pentru Mondialul azur, amin- 
tindu-ne că. acum 55 de ani, o altă echipă a României a 
cucerit dreptul de a fi acolo, la Triest. cu Bindea. Dehe- 
leanu. Dobay și toți ceilalți care s-au apropiat ieri, cu pas 
îngreuiat de ani. pentru a îmbrățișa televizoarele...

Au fost, așadar, suficiente 90 de minute, de trudă si în- 
cîntare. la capătul cărora „toată floarea cea vestită" a se
lecționatei „europene" să plece numeroasele ei steaauri 
amintindu-ne că Danemarca este acum singura reprezen
tativă din turneul final '88 al Europei care va tlipsi la 
marele rendez-vous al lumii fotbalului din 1990. Și asta 
pentru că „toti cei 13 tricolori" s-au ridicat mult deasupra 
inegalabilului (pină ieri) Brian Laudrup...

Sabău, acest jucător care a făcut, 
depășind cu mult propriul său re-
sprinturilor lui Hagi, cu slalomu- 

,zidul de

;! loan CHIRILA

Splendida și pe deplin meri
tata victorio • reprezentativei 
României a demonstrat că, pre
gătită eu atenție și simț de 
răspundere, ou competență și 
migală, o partidă cum’ a fost 
aceasta, de • importanță de
cisivă pentru calificare, poate 
fi eîștigată de o manieră ca
tegorică, *ectaculoasă, entu- 
ziasmantă. Unul dintre co
mentatorii de prestigiu din Eu
ropa, Roberto Becantini, de la 
„La Gazzetta dello Sport**, ex
clama, la citeva minute după 
fluierul final : „Rar am avut 
ocazia să văd o echipă intr-o 
zi de inspirație și manifestînd 
o putere de luptă cum a do
vedit astăzi selecționata Româ
niei. Intrarea ei în turneul fi-

Eftimie IONESCU
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Pretutindeni in fard girnPCABRU DIVIZIILE BDE TINERI
COMPETIȚII DEDICATE MARELUI

FORUM AL COMUNIȘTILOR

ALBA IULIA. Consiliul 
județean pentru educație 
fizică și sport, în colabo
rare cu alte organe cu a- 
tribuții din județ, a orga
nizat în această perioadă 
ample competiții sportive 
omagiale dedicate Con
gresului al XIV-lea al 
partidului. Ca o ilustrare a 
acestor preocupări, recent 

loc întreceri la 
tenis de masă și 
sportivă, care au 

start peste 250 de 
ai sportului. Iată

au avut 
karting, 
orientare 
reunit la 
Iubitori 
și cîștigătoril acestor con
cursuri. KARTING, ‘ ' 
Reca Cibi (înv. Tg. 
reș) ; cădeți . "
zan (CJAK Alba) ; 
țional : ~
(CJAK 
Ștefan 
tractorul 
echipe : ____
TENIS DE MASA, 
Geanina Silvășan : 
oare : Sanda Pop (ambele, 
Metalurgistul Cugir) ; O- 
RIENTARE SPORTIVA, 
feminin ; categ. 7 ani, 
Alina Kocsis (Școala 8 Alba 
Iulia) ; categ. 9 ani, Ana 
Maria Morar (A. S. Porțe
lanul) ; categ. 13 ani, Cris
tina Popa (Școala 2 Alba 
Iulia) ; categ. 15 ani. Ali
na Irimie (Liceul indus
trial 4 Alba Iulia) 
17 ani, Emilia 
categ. 19 ani. 
categ. peste 35 
Anghel (toate 
ța Alba) ;

fete :
Mu- 

Tiberiti Ca- 
50 na- 

Ioan Lazăr 
80 cmc ; 

(Victoria
Dan

Alba) ;
Incze

Sf. Gheorghe) ; 
CJAK Alba ; 

copii : 
juni-

; categ.
Deheleanu : 

Lidia Tica ;
ani, Saveta 
trei Voin

ța Alba) ; MASCULIN : 
categ. 9 ani. Adrian Coțea 
(Școala 2 Alba Iulia) ; ca
teg. 13 ani, Bogdan Petraș- 
cu ; categ. 15 ani. Mircea 
Coțea ; categ. 17 ani, Cris
tian Tămășdan (toți trei, 
Voința Alba) ; categ. 19 
ani, Dorin Petraș (Ardelea
na Alba Iulia) ; categ. .21 ani, 
Adalbert. Polaci (Porțela
nul) ; categ. peste 35 ani, 
Alexandru Fit (Lie. ind. 3 
Alba Iulia).

BRAȘOV. Cinstind ma
rele forum al comuniștilor, 
sportivii brașoveni semnea
ză prezența la numeroase 
și variate competiții inîți-

ate în întâmpinarea măre* 
țului eveniment. La loc de 
frunte se situează crosul 
desfășurat zilele trecute pe 
un traseu adecvat pe aleile 
de sub Tîmpa. Au luat 
parte aproape 800 de concu- 
renți din diferite cluburi și 
asociații sportive, elevi 
din școli și licee, tineri din 
întreprinderi, instituții, u- 
nități militare și cooperație, 
care șl-au disputat cu 
ardoare întîietatea pe șase 
categorii de vîrstă și dis
tanțe. La finele întrecerii, 
care a constituit și deschi
derea etapei de iarnă a 
celei de a 7-a ediții a Da
ciadei. pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de 
premiere au urcat : Monica 
Berbece și Marius Frîncu 
(ambii, Școala 20). la ca
teg. sub 10 ani ; Alina Tes- 
lărașu (Școala 29) și Marius 
Aniție (Școala 25), la ca
teg. 11—12 
Postelinicu 
Ștefan Podea (Școala 6) la 
categ. 13—14 ani ; Mariana 

.Melnic (Liceul „Unirea") și 
Emil Popovici (Școala 25) 
la categ. 15—16 ani ; Emilia 
Simileae (Lie. ind. M.I.U.) 
și Ioan Dumitra (A.S.A.) la 
categ. 17—19 ani ; Mihaela 
Țoc (Tractorul) și Petru 
Sabo (Steagul Roșu Bra
șov) la categ: - peste 20 de 
ani. (Carol GRUIA, coresp.).

HUNEDOARA. Numeroa
se competiții omagiale se 
desfășoară în județul Hune
doara în cinstea apropiatu
lui forum al comuniștilor. 
Peste 5 000 de oameni ai 
muncii din municipiile 
Hunedoara. Deva și Petro
șani sînt prezenți la startul ■ 
întrecerilor de fotbal, volei, 
handbal dotate cu trofeul 
„Cupa Congresul al XIV-lea 
al P.C.R." e Sala Sportu
rilor din 'Deva găzduiește 
în aceste zile un interesant 
turneu de minifotbal cu 
participarea echipelor de 
copii de la cele 10 diviziona
re ce activează pe raza ju
dețului • Pe moderna a- 
renă din Vulcan a avut loc 
o competiție de popice, , 
echipa locală cîștigînd con
cursul, urmată de 
Hunedoara și Jiul 
• La nivelul celor 
hunedorene au loc 
întreceri omagiale, ,___
fi. de pildă, faza județeană 
la cros. De menționat că 
la Deva va fi vernisată o 
expoziție cu tematică sporti
vă, mareînd. prin panouri 
sugestive. 6altul uriaș al 
sportului hunedorean înre
gistrat de la Congresul al 
IX-lea al partidului și cină 
în prezent. (Pbmpilin 
COMSA, coresn.)

ani ; Ramona
(Școala 9) și

Metalul 
Pelriia 

12 orașe 
Si .. alte 
cum ai

• BASCHET • Cîteva observații 
generale. La fete predomină e- 
lementele tinere, în multe echi
pe evoluind cu succes chiar ju
nioare, cum este cazul Construc
torului C.S.ș. Arad, în care joa
că Diana Ciupe și Corina Lațco, 
două dintre componentele selec
ționatei de cadete a României, 
vicecampioană continentală. La 
băieți, în schimb, greul este dus 
de baschetbaliști experimentați, 
ca — de pilda — în formația E- 
lectrica Fieni, care îl are ca li
der pe fostul internațional Lu
cian Ivascencu. Prestații remar
cabile are selecționata de juniori 
a țării, care joacă. în seria I, 
sub denumirea Constructorul 
A.C.M. 6 București.

Rezultate — FEMININ, SERIA 
1 : CONPREF C.S.ș. 1 Constanța
— Voința C.S.Ș. Călărași 78—42, 
Robotul IP.E Coop. Bacău — 
Voința II C.S.Ș. Brașov 80—51, 
C.S.U. Prahova Ploiești — ROM- 
LUX Tîrgoviște 72—56, Voința 
Călărași — Voința C.S.Ș. Unirea 
Iași 71—54, ROMLUX — Con
fecția Focșani 67—79, Voința II 
Brașov — C.S.U. Ploiești 75—86, 
CONPREF — Robotul 84—70 ; SE
RIA A II-a : Constructorul 
T.A.G.C.M. Craiova — C.S.Ș. Vi
itorul Universitatea II Cluj-Na- 
poca 100—71, C.S.Ș. Satu Mare — 
C.S.M. Gheorgheni 86—75, Rapid 
C.S.Ș. 1 Oradea — Metalul 
i.M.p.s. Salon ta Crișul n 80—66, 
P.T.T. București — Politehnica 
Timișoara 62—76, C.S.ș. 4 Spor
tul Studențesc București — con
structorul C.S.Ș. Arad 75—56, Ra
pid Oradea — Constructorul 
Craiova 85—53, P.T.T. — C.S.M.. 
63—64, Constructorul Arad — Po
litehnica Timișoara 74—71, Poli
tehnica Timisoara — C.S.Ș. n 
Cluj-Napoca 117—62 ; MASCULIN, 
SERIA I : Sportul Studențesc 
București — Energia IAMRTC 
CSȘ Bacău 113—57, URBIS Bucu
rești — Sodistul C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea 131—79, Politehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași — Electrica Fieni 80—79, 
C.S.U. Torentul C.S.Ș. Galați — 
Constructorul A.C.M. 6 București 
81—53, A.S.A. Progresul C.S.Ș. 
Ploiești — A.C.M. 6 București 
67—85, Electrica Fieni — C.S.U. 
Galați 83—73, Sodistul — Politeh
nica Iași 59—57, Academia Mili
tară Mecanică Fină n București
— Sportul Studențesc 71—93. Poli
tehnica Iași — Energia Bacău 
8.3—57. C.S.U. Galați — Sodistul 
121—63 : SERIA A II-a : RAMIRA 
Baia Mare — ITA Unirea Trico
lor București 121—62, Automatica 
București — Transportul Tg. Mu
reș 96—67. Constructorul C.S.Ș. 
Brașov — Pandurii C.S.Ș. Tg. 
Jiu 74—69. Mecanica C.S.Ș. Me
diaș — Olimpia C.S.Ș. Arad 96— 
54, I.C.I.M. C.S.U. BrașoV — Con
structorul T.A.G.C.M. Craiova 
88—73, ITA București — Construc
torul Craiova 76—35, Olimpia Arad

— I.C.I.M. Brașov 81—88, Transpor
tul Tg. Mureș — Constructorul 
Brașov 81—49, RAMIRA — Auto
matica 72—67. Constructorul Bra
șov — RAMIRA 36—74, I.C.IJSî. 
Brașov — Pandurii Tg. Jiu #1—64.

• HANDBAL • Un scurt rezu
mat al ----- —-
turului 
astfel : 
tapa a 
partide 
ele oiști gate de gazde, «4-10 adju
decate de oaspeți, 34-2 egaluri, 
8244-774 goluri pe teren propriu 
și 709 {.«55 în deplasare. • In- 
trînd în amănunte, sigur că cele 
mai prețioase victorii sînt cele 
obținute „afară", dar cum numă
rul lor este cam mare, ne vom 
opri la cele care vizează fruntea

clasamentelor. • Este cazul suc
ceselor realizate de MECON lași 
(31—25, la Vaslui, cu Moldosin), 
Independența Carpați Mîrșa (23— 
21, la Petroșani, cu Utilajul Ști
ința) , Arctic Găești (26—25 la 
București, cu Steaua II Mecos), 
Mecanica Oradea (27—22, la De
va, cu Metalurgistul Cugir) — la 
masculin și de Confecția Bucu
rești (25—21, la Pitești, cu Elec
tro) Voința Odorhei (30—22, la 
Bistrița, cu C.S.M.) și de Con
structorul Baia Mare (26—21, la 
Oradea, cu Industria Ușoară) — 
la feminin • La polul opus, cu 
cite două înfrîngeri în ultimele 
trei etape, dintre care una „a- 
casă" : Celuloza Brăila, Utilajul 
Basarabi, Steaua II, Comerțul 
Sinnicolau Mare, Utilajul Știin
ța Petroșani, Fl. Roșie Sighișoa
ra, Metalurgistul Cugir — la bă
ieți și Filatura Focșani, Trainica 
Pucioasa, Electro Pitești, Carpatex 
C.S.U. Brașov. A.E.M. Timișoara, 
Electromotor Timișoara și Indus
tria Ușoară Oradea — la femi
nin • Două spectaculoase schim
bări de lider : la masculin, în 
seria C Comerțul Sinnicolau Ma
re a cedat locul Independenței 
Carpați Mîrșa, iar la feminin, în 
seria D, A.E.M. a fost depășită 
de Constructorul Baia Mare. • 
De altfel, aceste două forma
ții (cele subliniate), la care se 
adaugă Mecanica Oradea (m, D) 
s-au și distanțat în fruntea cla
samentelor la 2, 3 și, respectiv, 
2 p. ® In schimb, luptă extrem 
de strînsă pentru supremație în
tre Oțelul Galați și Textila Bu- 
huși (f. A), Confecția București 
și Dorobanțul Ploiești (f, B). 
CSM Sibiu și Voința Odorhei (f, 
C), MECON Iași, I.M.U. Bacau 
și Moldosin Vaslui (m, A). • 
în fine, să mai notăm că Meta
lurgistul Cugir, Victoria Con
stanța și Carpatex C.S.U. Bra
șov au pierdut, se pare, contac
tul cu... divizia de tineret, toate 
trei acumulînd, pînă acum, abia 
punctele care 
prezentarea și

se acordă pentru 
participarea la joc.

loan NOVAC

O In seria I, e- 
a echipei C.F.R.

® RUGBY 
voluția bună 
Brașov s-a materializat cu încă 
două victorii (19—7 cu Aeronau
tica și 46—9. în deplasare, la 
Textila Pucioasa), această echi
pă devenind lideră de toamnă. 
I.O.B. Balș (46—0 cu Chimia Tr. 
Măgurele și 6—6, în deplasare, cu 
Aeronautica) și-a consolidat lo
cul 2. Celelalte rezultate : Ta- 
blierul Pitești — S.N. Oltenița 
4—34, Aeronautica — Textila 18—3,

ultimelor două etape ale 
II /retur) poate arăta și 
32 (etapa a 2-a) 4- 31 (e- 
3-a. eu un meci amînat) 
desfășurate, 23 4-1» dintre

BASCHET RECORDUL Melaniel Mari
(Rapid), 57 de puncte înscrise dumlni- 

. în meciul cu Olimpia, este și mai va-
loros dacă ținem seama de procentajele 
înregistrate de talentata internațională : 
87,50% la aruncările libere (21 din 24), 72% 
la cele din acțiune (18 din 25). La băieți, 
cele mai multe puncte au fost înscrise in
tr-un singur joc de Virgil Băiteanu (Fa
rul) : 68 p în partida cu Dinamo Oradea 
(25 ianuarie 1980, la Constanța). • EPILOG 
la o partidă desfășurată în cadrul etapei 
a Vl-a a Diviziei masculine A, Balanța Si
biu — Rapid : deoarece și-au lovit adver
sarii direcți, Gheorghe Chită și Gabriel 
Mihai (ambii din formația feroviară) au 
fost suspendați pe 3 șl, respectiv, o etapă 
(primul fiind recidivist). O precizare : cei 
doi „pugiliști" și-au făcut „dreptate" în 
primele minute ale reprizei secunde, cînd 
Balanța conducea cu... 25—39 de puncte 1 
(D. ST.).

BOX ORGANIZARE excelentă, la Pala
tul Sporturilor șl Culturii din Capitală, a 
turneului finaț al Daciadei, începînd cu 
frumoasa festivitate de deschidere. • DE
LEGAȚII GENERALI al galelor, arbitrii in
ternaționali Dumitru Doru Banclu și con
stantin Chiriac au condus cu competență 
eehipa de oficiali, din care am regretat 
absența cltorva dintre cei mai eompetenți 
arbitri-judecători, printre care Grigore 
Dăncilă. Nicolae Mocsar șl Laurențiu Vlad. 
• PENTRU PRIMA dată în ultimi! ănl 
antrenorul constănțean Iile Dascălu a pri
vit finalele In postura de spectator. „Am 
luat-o de la capăt — ne-a declarat el — 
eu copiii. Sper că în curînd voi veni din 
nou în colțul ringului, atît la finalele ju
niorilor, cit șl ale seniorilor". • EXCLA
MAȚII de uimire în tribune, dar și aplau
ze. cînd crainicul reuniunilor. Ion Argă- 
seală, a anunțat, vîrsta unuia dintre com
petitorii categoriei muscă : Marin Vlsan 
(Oțelul Tîrgoviște) — 33 de ani 1 e TEN
SIUNE MAXIMA în finala „supergrellor",

arbitri-judecă tori, printre

,Am

în care s-au Înfruntat Teodor Pirjol 
de ani) și Ștefan Birleanu (30 de ani). A 
învins... maturitatea ! • O FRUMOASA
inițiativă, care ar trebui menținută : o 
parte din fostele glorii ale boxului româ
nesc au primit diploma de onoare a fede
rației de specialitate șl aplauze călduroase 
din partea spectatorilor. Au urcat pe ring 
eu acest prilej foștii campioni ai Europei 
Nicolae Gîju, Mihai Ulucă, Calistrat Câțov 
și Constantin Gruescu, precum și al ți me- 
daliațt la campionatele continentale și 
J.O., printre care Constantin Dumitrescu, 
Alee Năstac, ’ 
Fiat, Dumitru

Vasile Marințan, Gheorghe 
Ciobotaru etc. (H. I.)

A DEVENIT o frumoasă 
finele unor întreceri cu

GIMNASTICĂ
tradiție ca, la _____ ____ —,____ ..
caracter republican, federația de speciali
tate să premieze nu numai pe sportivele 
sau sportivii clasați pe primele locuri, ci 
șl pe antrenorii care l-au pregătit. între 
aceștia, la Daciada junioarelor de la Plo
iești, s-au numărat : Mariana Bltang, So
rin Tolteanu, Corlna Borbeanu, Aurica 
Nistor și Dana Bălașa (la cat. a IV-a), 
Elena Dragomir, Mihai Ipate, Dan Nemeth, 
Liviu Mazilu, Dorina Cordoș (cat. a IH-a), 
precum șl Paraschiva Ciupei, Gheorghe 
Iușan și Ecaterina Harbuz (cat. a IT-a), 
tehnicieni de recunoscută profeslonalitate. 
ale căror eforturi s-au materializat în 
exercițiile de ridicată ținută tehnică pre
zentate de noile campioane ale Daciadei 
de junioare. • PE LÎNGĂ fetele remar
cate în cele scrise pînă acum pe margi
nea întrecerilor de la Ploiești, 
mal aducem în prim-plan încă 
Este vorba de Alina Lazăr șl 
gely. Prima este de la C.S.ș. 
Timișoara, iar cea de a doua 
.Șatu Mare. O facem, mâi ales, 
ce pot deveni ele în anii viitori, date fiind 
calitățile șl talentul pe care l-au dovedit 
în disputele din recenta finală. Sîntem si
guri că nu ne vor înșela așteptările.
(Ct. M.).

am dori să 
două nume.
Beata Ger- 
nr. 1 din 

de la C.S.Ș. 
pentru ceea

Rulmentul Alexandria — Tablle- 
rul 4—o (neprezentare) șl s; N. 
Oltenița — Electroputere Cra
iova 30—3. • C.F.R. Constanța 
și-a continuat sulta victoriilor, 
în seria a II-a, învingînd cu 36—4 
pe Pescărușul Tuleea, în deplasa
re și obțlnînd victoria cu 58—6, a- 
casă, cu Callatis Mangalia. Se
condanta, Constructorul Fero
viar : 16—0 cu I.T.C. Constanța, 
în deplasare, și 32—6 cu Pescăru
șul Tuleea, acasă. Alte rezultate: 
Chimia Năvodari . — I.M.U.M. 
Medgidia 18—7, I.O.R. București— 
Chimia Năvodari 87—0, Callatis 
Mangalia — Siderurgistul Călă
rași 7—9 și Știința București — 
I.O.R. 12—12 • în seria a IH-a. 
lidera. Chimia Brăila, tot mal 
activă de la un meci la altul, con
firmă poziția în clasament : 
22—6 cu Rapid Buzău. în depla
sare și 28—4 cu Progresul Brăi
la, pe teren propriu. Pe locul 2. 
A.S.A. Constructorul Ploiești, 
victorioasă fără strălucire : 4—0 
cu Electrocontact Botoșani, în 
deplasare, și tot astfel cu Rapid 
Buzău acasă... Alte rezultate : 
Progresul Brăila — U.R.A. Te
cuci 13—0, Laminorul Focșani — 
C.F.R. Galați 0—50, ultima' victo
rioasă, acasă, eu 12—3 la Elec
trocontact, U.R.A. Tecuci — 
C.S.U. Prahova Ploiești 10—0. Tot 
în această serie, Abrom Bîrlad— 
Laminorul Focșani 69—3. s In 
seria a IV-a se detașează „U“ 
16 Februarie CIuj-Napoca prin 
victoriile obținute cu Unirea Să- 
cele (20—0), acasă, șl la Trans
portul Tg. Mures cu 36—9. Tn... 
plasa liderei se află Minerul Eu
pen: î 13—3 cu Utilajul Petroșani 
si 24—9 cu Minerul Berbeștl. 
I.F.E.T. Sibiu, se află aproape 
de protagoniste 1 12—3 la Baia 
Mare, eu I.F.E.T.. si 76—3, aca
să, cu Unirea Săcele. s-au mai 
înregistrat rezultatele : Transpor
tul- Tg. Murea — Ranid Miercurea 
Ciuc 9—9. Utilaiul Petroșani — 
Carnațl Mîrsa o—17 și Carpați 
Mîrșa — I.F.E.T. Baia Mare 4—0

Cornel CRISTACHESCU
A VOLEI • Etapele a Vl-a și 

a vn-a în campionatele diviziei 
secunde de volei au consemnat 
mai mult de o duzină de victo
rii în deplasare, precum șl unele 
surprize. In seria a doua femi
nină. de pildă, ambele preten
dente la promovare (Maratex 
Baia Mare sl GIGCL Brașov) au 
fost blocate la Petroșani șl, res
pectiv, Toplița ! Favorizată este 
Armătura Zalău, care, lată, se 
înscrie și ea în cursa spre „A". 
La Constanța, într-un meci cu

epilog... 
Bucure^ 
cu Con 
culină, 
giștii v 
au întîl 
unde I. 
lovitură 
(seria I 
cealah** 
mure 
Caranse 
șorenilc 
gurii n 
țațele :

FEME 
P. Near 
Metal : 
Buc. 0- 
Chimpe 
Student 
Constări 
Confecț 
iova — 
Confecț 
tul — I 
Sportul 
torul — 
Metal 3 
GIGCL 
Metalot 
„Poli" 
tronica 
Zalău I 
I.T.B. S 
Tonlita’ 
Petroșa 
tana — 
Olimpia 
tehnica

MASC 
Pitești 
colina

- iești 2- 
Tîrgovi: 
Metalul 
Rm Vîl< 
Inta IT 
Galați ' 
Metalul 
3—2, S 
tra — 
colina 
talul I

Mu.
Iulia - 
Electro 
Victorii 
ziaș — 
Groza 
„Poli" 
C.S.U.
3—0, S 
ca 3—( 
3—0, 1

Rezul 
se de 
localită

Astăzi, etapa a 7-a in Divizia feminine

JOCURI CARE SE
După o întrerupere de două 

■săptămîni (care a permis e- 
voluția echipelor participante 
la cupele europene în ambele 
manșe ale turului I), campio
natul feminin de volei conti
nuă astăzi cu etapa a 7-a, 
în care sînt programate jocuri 
interesante, - fie datorită e- 
chilibrului de forțe, fie con
curenței intre avantajul tere
nului propriu și valoarea su
perioară a unora dintre oas-

HOCHEI ULTIMELE întHnlri dintre 
Steaua șl Dlnamo au evidențiat — pe lîn
gă forma constant bună a campionilor — 
și progresul evident al echipei din Șos. 
ștefan cel Mare. Comparativ cu începutul 
sezonului, Dlnamo prezintă efectiv o altă 
„față" : jocul său are mal multă coeren
ță, decalajul valoric dintre liniile de atac 
micșorîndu-se parcă de la un meci la al
tul. Roadele muncii noului cuplu de An
trenori M. Pisării — M. Costea încep să 
se materializeze și pe gheață, în joc. a A 
SURPRINS neplăcut ------------- ---------- ----
grup 
ti lor 
care 
care 
și la _____ ___ __ _____________
eăți de crosă) pe gheață. Poate că o orga
nizare mai., completă a derby ului (ne re
ferim în special la numărul oamenilor de 
ordine) ar fl împiedicat asemenea mani
festări care nu au avut nici un fel de 
legătură cu ceea ce s-a petrecut pe tere
nul de gheață, cele două partide desfășu- 
rîndu-se intr-un climat de fair-play de- 
săvîrșit. (A. Vil.)

. ____ ..activitatea" unui
de pretinși suporteri al dinamoviș- 
(unii aflați sub influența alcoolului!), 
pe lîngă scandarea unor cuvinte pe 
hîrtia nu le suportă s-au dedat 
aruncarea unor obiecte (chiar și bu-

RUGBY ÎNTRE componenții brigăzilor 
de arbitri care au înfruntat timpul nefa
vorabil de duminică s^au numărat jucători 
activi de pînă mai ieri. Unul, T. Tudose, 
a fost chiar internațional, celălalt, C. Cio- 
cianu, a purtat o vreme banderola de o- 
noare a formației giuleștene. îi așteptăm, 
în continuare șl pe alți rugbyști de altă
dată, punînd umărul — în acest domeniu, 
în altele — la îmbunătățirea activității 
sportului nostru cu balonul oval. • CU 
ALURA — IMPRESIONANTĂ (198 cm. 
peâte 100 kg). Tudor Constantin nu putea 
trece — și nu a trecut — neobservat la 
prima apariție pe prima „scenă", ba chiar 
în echipa deținătoare a titlului de cam
pioană. „A fost elevul meu", spune C. Ml- 
trea, secretarul federației. „Se face jucă
tor bun", afirmă C. Fîorea, rugbyst expe
rimentat. Iar antrenorul Ad. Mateescu ne 
dezvăluie că Tudor e fiul cunoscutului ac
tor al Teatrului Național din București 
Coste! Constantin, asemenea căruia proas
pătul divizionar din „A 1" speră să cu
leagă aplauze, ne o altfel de... scenă.
(G. R.)

ne

ANUNȚA ECHILIBRATE Ș
In două cazuri, insă, la 

ți Sibiu, 
prima 

eventuale 
Cel mai 
desfășoară 
două din

pete. 1 
Craiova 
evident 
ceptînd 
prize), 
meci se 
lă, între 
tele la plutonul fruntaș. Mi- Ra, 
siuni grele pentru localnice la 
Bacău, Constanța ți Tîrgoviș
te. Dar iată programul etapei 
de astăzi după-amiază : Fla
căra Roție București — Chimia 
Rm. Vîloca (sala Lie. ind. 
M.F.U., ora 16), C.S.M. Oțelul

I Tirgoviște — Rapid Bucu
rești, Știința Bacău — C.S.U,

1 Rapid Galați, Farul Constanța
l — Dinamo București, Univer-

C.F.R. Craiova — Pe- 
lașl și C.S.M. Li- 

Sibiu — Dacia Pitești.

gazdele au 
șansă (ex- 
mari sur- 

important 
în Capita- 
pretendefi-

înain 
sament 
Uni ven 
Dinam< 
(15:7), 
Rapid 
Re
tea 8
10. C.S 
Farul * 
(4:15).

I
sitaiea 
nicilina 
bertatea

Tot 
dispută 
fcîonare 
versital 
tate ț 
Mare, 
etapa 
a fost 
două e 
că în

în sala Florcasca, baschet femii

VOINȚA
' t *

SP. STUDENTE
ÎNTRE DOUĂ CANDIDA
Va rămine neînvinsă echipa 

Sportul Studențesc și 
meciul

după 
(restanță) cu Voința 

București, din cadrul etapei 8 
IV-a a Campionatului Națio
nal de baschet feminin ? Răs
punsul îl vom afla după des
fășurarea acestei atractive 
partide, care are loc azi, de la 
ora 17. în sala Floreasca, o- 
punînd două dintre princi
palele candidate la titlul de 
campioană a țării și care au 
în componență jucătoare de cer
tă valoare. Așteptăm cu interes 
această întîlnîre, al cărei re
zultat va influența în 
măsură disputa pentru 
parca locurilor fruntașe.

în deschidere, de la 
15,30, se dispută meciul 
zionar B, dintre echipele 
struetorul A.C.M. 6 București 
și Electrica Fieni, în care pu
blicul va putea urmări evolu
ția unor, componenți ai selec
ționatei naționale de juniori,

mare
ocu-

ora 
divi- 
Con-

care a 
structoi 
ei : II
Ștefan, 
Cr. Doi

• De 
vînzare, 
sport 5 
rețeaua 
siune 1 
mai poi 
ZUL Îî 
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al siste 
șanse i 
rea ma 
altfel, j 
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stă șl 
cîștfgurl 
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un imr 
VIZOAT 
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I Prin superba victorie obținută ieri asupra

I
Electronica 

it la tie-break 
□trecerea mas- 
entru mctalur- 
irgoviște, unde 
metalurgist! și 
-ești a dat o 
fața lui SARO 
rpriză, însă, în 
^’vizionara A 

visă net la 
Bucuria... timi- 
oll“, acum sln- 
.tă ' “însă rezul-
I : 
jnf

Petrodava 
Brăila 1—3, 

Calculatorul 
Fălticeni — 

a 1—3, Sportul 
— Comerțul 

ctronlca Buc.— 
-0, Oltclt Cra- 
a Ploiești 3—0; 
t 0—3, Comer- 
1—2, Chimpex— 

3—1. Calcula- 
-0, Bralconf — 
; seria a II-a: 
C.P. Buc. 3—0, 

Mures — 
S—0. „U“ Elec- 
:a — Armătura 
ia Oradea — 
;x B. Mare — 
Viitorul IGCL 
tex 3—0, Topli- 
!. Armătura — 
B. — Metalo-

ia I : IATSA 
‘ulcea 3—0, Ni- 

— PECO Plo- 
uzău — SARO 
O.R. Buc. —

3—0. Metalul 
ra Buc. 3—1. S li
mfa - C.S.U. 
, — IATSA 3—0, 
letalul Rm. V. 
).R. 2—3. Elecr 
), Delta — Nl- 
i a Il-a : Me-
— Minaur II

^.M. Caran- 
mureș • Tg.

,nta Alba 
Șimleu 3—0, 

Buc. — Chimia
I, Balneara Bu- 
Oraș Dr. P.

J. Oradea — 
1—3 ; Minerul— 
iia — Balneara 
Electromagneti- 
ureș — Voința
— C.S.M. 3—0

u fost transml- 
Mițil noștri din 
tlve.

volei

{ACTIVE

AȘA A FOST MECIUL
ROMÂNIA 
DANEMARCA

teren satlsfă- 
. dar rece ;

O

reprezentativei Danemarcei

I in ultima partidă din grupa preliminară

I
I ECHIPA ROMÂNIEI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

ei runde, cla- 
:intă astfel : 1. 
!.F.R. 12 p, 2. j 
Penicilina 10 p
10 p (15:7), 5. i

11). 6. Flacăra 
■■ 7. C.S.U. 1

. Liberia- _. 
ia 7 p (7:15), | 
7 p (7:17), 11. 
12. Știința 7 p

I
I

i Craiova, , șe 
dintre divi- 

sculine Uni- 
din locali- 

Minaur Baia 
e restant din 
tâ (a 5-a) Si 
deoarece cele 
jucat dumini- 

E.V.“

eal interes

IN MECI

l TITLU
formația Coiî- 
I. 6. Printre 
O. Scobai, C. 
o, V. Nidelea,

(Urmare din vao. 1)

reprezintă decizia cea mainai
justă ținind cont de întreaga 
desfășurare a luptei din seria 
I, ca și de raportul de forțe 
înregistrat pe ansamblul celor 
două meciuri directe dintre 
principalele pretendente. Feli
cităm selecționata României și 
o așteptăm cu plăcere, anul 
viitor, în Italia. Fină atunci 
vom scrie despre jocul ei fru
mos și spectaculos, despre nu
meroșii fotbaliști de valoare 
care o compun".

Intr-adevăr, 
noastră promite, 
ceea ce a arătat 
întregii lupte de

'» •

reprezentativa 
prin prisma a 
în decursul 

calificare, cul- 
minînd cu ultima întîlnire a 
grupei, o evoluție frumoasă în 
marea întrecere din peninsula 
italiană. La 9 decembrie, la 
Roma, va avea loc tragerea la 
sorți a componenței grupe
lor. Atunci vom putea co
menta mai pe larg perspecti
vele luptei din turneul final. 
Acum, să-i felicităm călduros 
pc cei care au contribuit din 
plin Ia acest succes de larg 
răsunet. Ziariști din numeroa
se țări au fost prezenți în 
București, o serie de posturi de 
televiziune au preluat parti
da, agențiile de presă comen
tează, începînd din primele mi
nute de după joc, performan
ța echipei României. Această 
victorie cu 3—1 și, mai ales, 
maniera în care ea a fost rea
lizată se va materializa prin 
largi și pozitive comentarii. 
Componenții lotului reprezenta
tiv, antrenorii lui, Emerich Je
nei și Cornel Drăgușin, Fede
rația Română de Fotbal merită 
toată lauda și considerația 
noastră, a tuturor iubitorilor de 
fotbal din țara noastră. Con
ducerea C.N.E.F.S., secția de 
performanță, cluburile și a- 
sociațiile care au avut merite 
deosebite în realizarea opera
țiunii de pregătire a marelui 
meci au demonstrat o deosebită 
competență și mult spirit 
inițiativă. Să le urăm de 
acum „tricolorilor" nn parcurs 
frumos și lung in turneul fi
nal.

BRAVO „TRICOLORI"! 
MULT SUCCES ÎN ITALIA !

Stadionul fierbea cu mult timp 
înaintea fluierului de început al 
arbitrului Lanese. Portarii danezi 
au ieșit la încălzire cu aproape 
o oră înainte. Apoi a venit e- 
chipa lor. „Tricolorii", stăpîni 
pe ei, au ieșit din vestiar pe la 
ora 13,30. Timpul trecea greu 
pentru noi toți "

Iată echipele 
imnurile, apoi 
au dat lovitura 
veau să treacă , _. . .. ______
șl Bartram a făcut primul fault 
asupra -lui Hagi, la 20 de metri 

. de poarta lui Sehmeichel. Echi
pa noastră se lansează în atac, 
dar — ce moment 1 — în min. 5 
Povlsen scapă singur, la 10 me
tri de poartă, însă Lung iese in
spirat, in întîmpinare, și parea- 
ză șutul de gol. Peste un minut, 
însă, tot stadionul înmărmureș
te : Brian Laudrup se angajează 
vijelios pe dreapta, driblează trei 
jucători de-ai noștri, pasează îna
poi și POVLSEN înscrie nestin
gherit, din apropiere : 0—1. Neaș
teptat. E un moment tare greu, 
de cumpănă pentru noi. Abia în 
min. 13 țîșnește Rotariu pe atac, 
centrează bine, dar nu e nimeni, 
acolo, în față. Apoi, în min. 15 
a venit șutul lui Hagi, am avut 
un moment impresia că este gol, 
însă balonul e deviat, dintr-un 
apărător, în corner. Jocul s-a e- 
chllibrat. A „ripostat" M. Lau
drup (min. 17), dar era în ofsaid; 
șut bun al lui Rotariu și Schmei- 
chel a fost la post (min. ; 
scapă B. Laudrup și Gh. Popes
cu trimite, salvator, -
(min. 23), după care „tricolorii1 
reușesc golul egalizator. Era min. 
25 : a centrat Rotariu, in luptă 
cu K. Nielsen, Lăcătuș a trimis 
balonul înainte și omul nostru de 
gol, care azi se numește 
BALINT, a fost Ia post și a în
scris din întoarcere : 1—1. Peste 
trei minute, după combinația Gh. 
Popescu — Sabău. Dan Petrescu 
a pătruns singur spre poartă, a 
șutat pe lingă Sehmeichel, dar 
mingea s-a dus, încet, pe lingă 
bară. Aceeași bară din dreapta 
avea să se opună golului Ia șu
tul lui Iovan, șut excelent, de la 
30 de metri, în min. 42 I Dar in 
acei moment scorul era de-acum 
2—1 pentru România ! Da, m 
min. 37, Dan Petrescu a pătruns 
din nou in careul advers, a fost 
blocat, balonul și-a schimbat 
direcția și SABAU a șutat fără 
speranțe, pentru o apărare dis
perată.

De la 0—1, la pauză scorul de
venise 2—1 pentru echipa noas
tră.

Repriza secundă, ca și prima, 
începe furtunos. în min. 48. Lă
cătuș, singur, aruncă mingea 
peste portar, dar I. Nielsen ; o 
respinge eu capul, evltînd golul. 
Apoi au fost două faze tavora- 

Schmcichel. căzut la pămint cu Sabău, e învins din nou de bile oaspeților: .in mln. M. cînd

trecea
din tribună, 

aliniate, se cîntă 
fotbaliștii noștri 
de începere. N-a-
decît 10 secunde

Prezent mereu la mingile de gol. Balint (in centrul imaginii) 
restabilește la această fază egalitatea

Momentul golului doi. cînd balonul șutat de Sabău 
drumul spre plasă

Fotografii realizate 
de Aurel D. NEAGU Bal ini

1

20) ;
In corner

Povlsen a ratat la centrarea lui

3 (2) 
1 (1)

Stadion Steaua ; 1 
cător; timp însorit, uar >eve -, 
spectatori — circa 30 000. Șuturi: 
12—6 (pe poartă: 0—4). Cornere: 
10—6. Au marcat: BALINT (min. 
25 și 60), SABĂU (min. 37), res
pectiv povlsen (min. 6).

ROMÂNIA : LUNG — D. PE
TRESCU, ANDONE, IOVAN, 
ROTARIU — SABAU, GH. PO
PESCU, LUPU, HAGI — LĂCĂ
TUȘ (min. 76 MATEUȚ), BALINT 
(min. 86 UNGUREANU).

DANEMARCA: Sehmeichel -r 
Sivebaek (min. 73 Elstrup), L. 
Olsen, I. Nielsen, K. NIELSEN 
—M, Laudrup, Bartram, Jensen, 
LERBY — Povlsen. B. LAUDRUP.

A arbitrat 
L. Magne șl 
din Italia).

Cartonase
LERBY, T~' 
NIELSEN.

Cartonașe roșii: HAGI (min. 61).

T. Lanese; la linie:
A. Amendolia (toți

galbene: HAGI,
ROTARIU, BALINT, L

ei ■' ....
Laudrub, și în min. 52, cind 

.... Laudrup a fost blocat în ca
reul mic. In min. 60, însă, explo
zie de mare bucurie pe stadion: 
Rotariu (iar Rotariu, excelent in 
fazele de atac) a centrat, sabău 
a intrat pe un culoar de 
Insă, față in față cu portarul, a 
alunecat, dar BALINT (din nou 
Balint !) s-a aflat la post și a 
marcat în poarta goală: 3 1
pentru România. Acum, tot sta
dionul a devenit convins că e- 
chipa noastră va fl la Roma. 
Chiar si în momentele grele 
care au urmat, adică din min. 
61. Atunci, Hagi a comis un 
fault și. cum mai avea un car
tonaș galben, încă din min. 4, 
a fost eliminat. Handicap mare 
centru formația noastră, fiindcă, 
acum, în superioritate numerică, 
lntr-un meci cu atîta miza, și 
cînd nu mal aveau ce pierde, 
danezii s-au năpustit în ofensivă. 
Dar au întîmpinat o apărare ex
celentă și n-au reușit să-și cre
eze ocazii de gol, ®jal mult, to 
min. 80, Balint a fost 
la 17 m lateral, si Rotariu a 
executat lovitura liberă razant 
eu „transversala". Meciul se ju
case. Re- marea tabelă electronl-

B.
M,

că a apărut ITALIA! W. Semn 
că acolo va fl echipa României. 
Jucătorii noștri au făcut turul de 
onoare Iar ' nubllcul a rămas to 
tribune, cîntînd. După un meci 
cftfe nu se ulțâ.

Constantin ALEXE

DECLARAȚII CULESE LA VESTIARE, DUPĂ JOC
(Urmare din pag. 1} balistice românești. Această 

calificare poate fi un nou start 
pentru fotbalul nostru, cu con
diția ca tricolorii să-trateze și 
în continuare meciurile cu a- .
celași orgoliu, cu aceeași am
biție și mîndrie. Vreau să fe
licit echipa daneză pentru re
plica dată. In fine, consider că 
eliminarea lui Hagi a fost dic
tată cu mare ușurință". Piontek 
are tăria să facă haz de necaz, 
din moment ce la unele din 
intervențiile sale masivul grup 
de ziariști danezi izbucnește in 
ris. Cină devine serios, preci
zează că „începutul, cu un gol 
rapid în contul nostru, a fost 
ca un bumerang, jucătorii 
mei pierzîndu-și calmul și lu
ciditatea. robi ai unui avantaj 
nescontat pe care n-au știut 
cum să-l conserve".

Ne mai rotim o clipă privi
rea asupra seenei pe care s-a 
scris această pagină de aur a 
fotbalului nostru. Pe o placar- 
dă stă scris: „Tricolori nu ui
tați, astăzi vrem să cîștigați!" 
Intr-adevăr, nu au uitat nici o 
secundă...

I ța între doi fundași, dar golul 
așteptat de la tine, atunci cînd 
vine, compensează toate ava- - 
tarurile, te face să iubești fot
balul de două ori mai mult". 
Gică Popescu nu se dezminte. 
Are liniștea lui interioarăi cu 
care „judecă" și fazele din te
ren. Solicitat, tși joacă o clipă 
mușchii maxilarelor și te pri
vește în~ ochi sfredelitor. Con
vinge: „Nu ne-am pierdut nici 
un moment cumpătul. Am 
știut tot timpul că vom învin
ge, încă de acum trei săptă- 
mîni. după dușul rece de la 
Copenhaga. Nici la 0—1 nu 
ne-am clătinat, dovadă fiind 
revirimentul imediat, puterea 
noastră totală de a ne impune 
jocul, chiar și în inferioritate 
numerică"...

Fără voia lor, tribunele a- 
veau să asiste și la conferința 
de presă ad-hoc, ținută chiar 
pe iarba stadionului. Slnt două 
pilcuri de reporteri: unul in 
jurul lui Jenei, altul in jurul 
lui Piontek. care acordă, simul
tan. interviuri. Jenei spune: 
„Bucuria nu este numai a noas
tră. este a întregii suflări fot

Timp de două zile, într-o or
ganizare excelentă, s-a desfă
șurat ultimul Concurs Repu
blican de culturism al anului ~ _ ________
„Cupa Potalssa" — prevăzut în nin. la 52 kg a cîștigat Ana Bo- 

roș (Matrița Odorhei), la plus ■ 
52 kg viorica Cosma (Avicola Si
biu), iar la perechi mixte Ana 
Boroș — Ion Stroia (Matrița O- 
dorhei).

Cu desfășurarea acestui ul
tim concurs, au fost desem
nați cîștigăloril circuitului com
petitions! național pe anul 1989. 
La seniori, pe primul loc 
clasat FI. Uceanu șl echipa 
ploatare Metrou București, 
juniori mari, la egalitate 
puncte, G. Dragomir (Liceul 
dustrlal „Spiru Haret" ~___
rești) și E. Uliczai (Electromo
tor Timișoara), Iar la juniori 
mici — tot la egalitate de punc
te — Gh. Mănică (Avicola Si
biu) P. Moja (CUPROM Bala 
Mare) șl C. Moțoc (Exploatare 
Metrou București), Pe echipe, a- 
tît la juniori mici, cit și la ju
niori mari, locul întîi a fost o- 
cunat de Liceul industrial „Spiru 
Haret" București.

— Exploatare Metrou Bucu
rești, 2. C.F.R. lași, a. Rapid 
București.

In cadrul concursului feml- I
calendarul competițlonal al 
derațlel de 
petiție au 
nlori din 
zentînd 24 __ 
ții sportive.

Iată primii 
gorii : 70 kg 
(TEROM lași)

_____ I te-
specialitate. Lâ corn- 

participat sportivi se- 
19 * ------
de

localități, 
cluburi și

repre- 
asocia-

I
clasați pe
— 1. M.

2. V. 
(Exploatare 'Metrou București)’, 3. 
I. Vătăman (Armătura Zalău) ; 
76 kg — 1 D. Floriei (C.F.R. 
Iași), 2. s. Breahnă, 3, Fl. vi- 
șan (ambii de la Exploatare Me
trou București) ; 82 kg — 1. E. 
Kantor (F.Z. Tricolor Arad), 2. 
Al. Costache (Rapid București), 
3. M. Crecan (Armătura Zalău) ; 
88 kg — 1. Fl. Uceanu (Exploa
tare Metrou București), 2. D. 
Engl (Electromures-GIoria Tîrgu 
Mureș). 3. V. Beîbe (Sănătatea 
Satu Mare) ; plus 88 kg — 1. 
P. Ciorbă (C.F.R. Iași), 2. M. 
Tudor (Voință Galați), 3. B. Mari
nescu (Rapid București). Echipe

cate- 
. Gălan 
Nichifor

s-a 
Ex- 

la 
de 

in- 
Bucu-
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coechipierilor și declară: __
fine, ne-am văzut visul cu o- 
chii, răsplata noastră pentru 
doi ani de sacrificii și de spe
ranță, Ținem să mulțumim tu
turor acelora care ne-au aju
tat pe drumul nostru de iz- 
bindă". Sabău, cel tehnic, clar
văzător și exploziv in teren, 
pare puțin stinjenit de intere
sul care i se acordă. Tși împa
chetează echipamentul, parcă 
cu o meticulozitate de elev de 
internat, dar iși ia cura) și 
spune: „Cred că victoria noas
tră este una a tacticii superi
oare celei a adversarului, care 
a probat, totuși, calități fotba
listice certe. Șl mai este și 
una a publicului, extraordinar 
de activ și de cald, tot timpul 
alături de noi". Golgeterul Ba
lint, declară, la rindu-i: „Fără 
aportul echipei, n-aș fi putut 
să fiu, bineînțeles, eficace 
Ambiția și dăruirea au fost 
armele noastre principale. Pos
tura de vîrf curat a început 
să-mi placă. Nu e ușoară via-

p se află in 
ile Loto-Prono- 
•ii volanțl din 
o nouă emi- 

:ecială la cel 
n de joc, „LO.- 
Este vorba de 
EI". care, pe 
ilșnuite de cîș- 

și de sume 
fondul special 

a ce înseamnă • 
te pentru ma- 
âcipanțllor. De 
’.ilaritate atrac- 
respective con- 

că. pe lîngă 
te (în autotu- 
. se atribuie șl 
măr de TELE- 
î. Desigur că 
ie oricui, sln-

gura condiție fiind aceea de a 
juca. Rețineți, însă, că, fiind 
vorba de o emisiune limitată, a- 
ceasta se poate 
moment !

epuiza în orice

TRAGERII EX- 
PRONOEXPRES

CIȘTIGURILE 
CEPTIONALE 

DIN 5 NOIEMBRIE 1989
FAZA I, cat. 1 : 2 variante

25% — autoturisme „Dacia 1300“. 
(70 000 lei) ; cat. 2 : 1 100% a
24 976 lei sau, la alegere o 
excursie de 2 locuri în R. S. 
Cehoslovacă și diferența în nu
merar șt 5 25% a 6 244 lei ;
cat. 3 : 6.50 a 8 232 lei : cat. 4 : 
21,50 a 2 469 le! : cat. 5 : 65,25 a 
628 lei : cat. 6 : 322 a 100 lei : 
cat. 7 : 5 054,50 a 40 lei.

FAZA A H-a, cat. B : 2 100%

a Î5 945 lei sau, la alegere, o 
excursie de 2 locuri in R. S. 
Cehoslovacă și diferența in nu
merar șl 5 25% a 3 986 lei : cat.
C : 9 a 2 879 lei ; cat. D : 35,25 
a 735 lei : cat. E : 104,25 a 100 
lei ; cat. F : 2 711 a 40 lei. Auto
turismele „Dacia 1300“ (70 000 lei) 
au revenit participanților Mlroiu 

Ovidiu din Pitești și Potolea Ma
ria din Ploiești.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 15 NOIEMBRIE. 1989 : Ex
tragerea £ : 3 5 9 14 39 36; 
extragerea a Il-a : 17 18 1 16 
38 35. Fond total de cîștigurî : 
671712 iei,, din care 147 012 lei 
report la categoria 1.

I
I
I
i
i
i

Astăzi, pe stadionul Mecanică Fină

FINALA „CUPEI CONGRESUL AL XIV-LEA AL PARTIDULUI"
Competiția organizată de 

Consiliul Municipal București 
pentru Educație Fizică ș> 
Sport și dedicată celui de al 
XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român se apro
pie de sfirșit. Marți s-au dis
putat semifinalele ei. care au 
oferit numeroșilor spectator 
prezenți în tribune jocuri fru
moase, de bună factură. In

prima dintre semifinale, reve
lația dt pînă acum a compe
tiției. echipa Laromet, care 
activează in campionatul mu
nicipal la categoria Onoare, 
a fost int’r*-cută cu 3—1 de di
vizionara B Sportul „30 'De
cembrie'*. în cealaltă se-
mtfina'ă- care a pus față în 
față două dintre divizionarele

B din Capitală, Mecanică Fină 
a dispus cu 4—1 de Autobuzul, 

In finala competiției se vor 
fritîlni, așadar,- Sportul „30 
Decembrie" și Mecanică Fina. 
Meciul, care se anunță deose
bit de atractiv' va avea loc 
astăzi, de la oră 14, pe stadio
nul Mecanică Fină, echipa 
învingătoare brmînd să intre 
în posesia trofeului.



După Campionatele Balcanice de lupte greco-romane (juniori)

TINERI SPORTIVI ROMÂNI
APRECIAȚI DE SPECIALIȘTI

La sfîrșitul săptămînii tre
cute, în localitatea Pravec 
(Bulgaria) s-au desfășurat în
trecerile Campionatelor Balca
nice de lupte rezervate tineri
lor pină la vîrsta de 20 de 
ani. • După cum este cunoscut, 
competiția s-a desfășurat la 
ambele stiluri, simultan. In 
comentariul de față ne vom 
referi la comportarea tinerilor 
noștri reprezentanți de la sti
lul greco-romane.

Pentru acest concurs, fede
rația de specialitate a selec
ționat o echipă completă, for
mată din zece sportivi: Iliuță 
Dăscălescu (48 kg), Marian 
Sandu (52 kg), Ilic Minciună 
(57 kg), Constantin Ozarchcvici 
(62 kg), Sorin Popcscu (68 kg), 
Ion Isac (74 kg), Alcxe Baca- 
nov (82 kg), Cătălin Timoftc 
(90 kg), Ovidiu Croitoru (100 
kg) și Gabi Petrescu (130 kg).

în ziarul nostru de luni am 
publicat rezultatele înregistra
te în reuniuhea finală, adică 
numai ale celor șase luptători 
români care au reușit , să se 
califice pînă în această fază 
a competiției : I. Dăscălescu, 
M. Sandu, 1. Minciună, C. O- 
zarchcvici, S. Popcscu și I. 
Isac. Dintre ceilalți patru concu- 
renți numai Gabi Petrescu 
a cîștigat un meci, clasîndu-se 
pe locul 3. Ceilalți, Alexe Ba- 
canov, Cătălin Timofto și O- 
vidiu Croitoru, s-au comportat 
sub nivelul competiției, nereu
șind să obțină nici o victorie. 
Este adevărat, A. Bacanov are 
scuza incompletei refaceri du
pă un accident, ca și a lipsei 
de experiență competițională, 
dar antrenorii lotului trebuie 
să se preocupe mai mult pen
tru a-i determina să execute 
mai des si mai eficace proce
dee de atac și astfel să-și pu
nă în valoare forța de care 
dispune. Conform noilor pre
vederi ale regulamentului 
F.I.L.A.. luptătorii care nu reu- 
șeso să execute procedee de 
atac în orice condiții nu pot 
realiza performante pe plan 
internațional. De fapt, cu ex
cepția lui Gabi Petrescu, care 
a încercat (și a reușit) pro
cedee bine apreciate de arbi
tri. toti sportivii noștri de la 
categoriile mari au ma
nifestat lipsă de cunoștințe 
tehnice. Există un mare deca-

PE SCURT •PE SCURT
CICLISM • Etapă a 8-a a 

Turului Mexicului a revenit ru
tierului sovietic A. Sîtnov, înre
gistrat pe distanta de 200 km, cu 
timpul de 5.00:14. • La St. Gali 
(Elveția), concursul de cldocros 
a fost cîștigat de elvețianul Beat 
Breu, care a parcurs 19 km în 
1.01:18. El a fost urmat, la 23 s, 
de coechipierul său Thomas 
Frișchknecht.

HANDBAL • Rezultate din tur
neul masculin de la Bratislava, 
ziua a doua : R.S.F.S. Rusă — 
Cehoslovacia 20—16 (9—11),’ Islan
da — R.D. Germană 25—2.3 (10—7) 
• Meci amical feminin la Stoe- 
ren (Norvegia) t Norvegia — 
Iugoslavia 12—23 (7—11).

HOCHEI PE GHEAȚA * La 
Tammerfors (Finlanda), în cel 
de-al doilea meci amical : Fin
landa — Suedia 1—1 (0—0. 1—0, 
0—1). tn primul joc, oaspeții cîș- 
tjgaseră cu 4—3.

RUGBY • Rezultate din cam
pionatul italian : Scavolini — 
CUS Roma 61—6, Mediolanum- 
Livorno 33—3. Brescia — Rovlgo 
10—42, Catania — Calvisano 26—14, 
Benetton — Parma 24—9, Pe- 
trarca — Loom 17—37. tn cla
sament : Rovlgo 10 p, Benetton 
8 p, Mediolanum 7 p.

ȘÂH • La Sarajevo, turneul 
a fost cîștigat de maeștrii iugo
slavi Ikonici și Kulicl cu cîte 
7,5 p din 11 posibile, tn ultima 
rundă : Ikonici — Teisici 0,5— 
0,5. Kulicl — Vocko 1—0. • Run
da a doua a turneului „open* 
de' la Skoplje : Klri'ov — Ra- 
dulovicl 1—0, Dimitrevsk — So- 
fronievski 1—0, Borciuk — Zal- 
cevsk 1—0, Isovici -r Sekulovskl
O, 5—0.5

TENIS • La Rio de Janeiro : 
Cassio Motta (Brazilia) — Eduar
do Masso (Argentina) 6—3. 6—2 
Johan Andersson (Australia) — 
Octavio Della (Brazilia) 6—1. 6—1, 
Jeff Tarango (S.U.A.) — Christian 
Minus! (Argentina) 6—3, 6—3.

VOLEI • Penultima etapă a 
„Cupei Mondiale" (feminin) : Ja
ponia — Peru 3—1, U.R.S.S. — 
R.P. Chineză 3—1. Cuba — R. D. 
Germană 3—0. Coreea de Sud — 
Canada 3—1, Clasament interme
diar : 1. Cuba 12 p. 2. U.R.S.ș. 11
P. 3—4. R.P. Chineză si Jaoonia 10 
p, 5—6. Peru șl Coreea de Sud 
8 p. 7. R.D. Germană 7 p. 8. 
Canada 6 p. 

laj valoric între componenții 
echipei noastre de tineret. Este 
adevărat că un sportiv de 17 
ani (deci, junior!), cum este 
cazul lui Croitoru, care cîntă- 
rește aproape 100 de kilogra
me, nu poate avea aceeași în- 
demînare ca unul de 50—60 ki
lograme. Munca de instruire a 
sportivilor de mare gabarit este 
mai anevoioasă, dar nu tre
buie uitat faptul că, intr-un 
sport ca luptele, performanțele 
se obțin mai ușor tocmai la 
categoriile mari.

Dacă am amintit aceste mi
nusuri in comportarea forma
ției noastre participantă la 
Campionatela Balcanice se cu
vine însă să apreciem deose
bita impresie pe care au lă
sat-o ceilalți tineri reprezen
tanți. Este vorba în primul 
rînd de cei trei campioni bal
canici, Iliuță Dăscălescu, Ma
rian Sandu și Ilie Minciună, ca
re și-au dominat cu autoritate 
partenerii de întrecere, remar- 
cîndu-se printr-o mare tehni
citate, viteză de execuție și un 
deosebit de dezvoltat simț al 
luptei. Ei au fost apreciați ca 
atare de majoritatea specialiș
tilor prezenți la întrecerile 
balcanice, care i-au felicitat 
ațît pe ei, cît și pe antrenorii 
Victor Dolipschi, Ion Drago- 
mir și Vasile Andrei, care i-au 
însoțit la competiție. Iliuță Dăs
călescu se anunță un valoros 
urmaș al antrenorului care s-a 
ocupat în ultimii - ani de pre
gătirea lui, Gheorghe Bercea- 
nu. Și, ca o interesantă co
incidență, Dăscălescu concu
rează la aceeași categorie în 
care a triumfat multă vreme 
antrenorul său de la clubul 
Steaua.

Nu putem să nu amintim fap
tul că ceilalți doi cîștigători ai 
titlurilor balcanice provin din 
aceeași secție — S. C. Mus
celul —, motiv pentru care 
merită felicitări antrenorii Lu
cian Comun și Ion Dragomir, 
cei care l-au selecționat și 
le-au transmis frumoasele cu
noștințe tehnice pe care Ie po
sedă. Este îmbucurător faptul 
că doi dintre cei trei învin
gător), Iliuță Dăscălescu șl 
Marian Sandu, sînt în vîrstă 
de numai 17 ani, avînd, deci, 
încă trei ani de participare în 
competițiile rezervate juniori
lor... Putem aprecia, fără tea
ma de a greși, că din rîndul 
juniorilor care s-au impus tn 
întrecerile de la Pravec lotul 
național de seniori va fi com
pletat cu tineri de nădejde.

Mihai TRANCA

RAPID BUCUREȘTI, PRINTRE FRUNTAȘE 
LA TURNEUL DE JUDO DIN POLONIA
Divizionara A de judo Ra

pid București a fost invitată 
la turneul internațional de la 
Cracovia (Polonia). împreună 
cu alte 8 formații, printre care 
Dinamo Celiabinsk, Honved 
Budapesta, Gwărdia Bielsko- 
Biala și G.T.S. Wisla din lo
calitate. în final, giuleștenll 
Mihai Constanțiu (categoria 
superușoară), Tudor Dumitru

PRELIMINARIILE C.M.
Ieri s-au desrășurat numeroa

se meciuri din preliminariile 
C.M., care au desemnat alte e- 
chipe calificate pentru turneul 
final din Italia. Iată rezultatele 
sosite pînă la închiderea ediției 
șl formațiile promovate la „Coppa 
del mondo" ’90.

Gr. 1. București : România — 
Danemarca 3—1 (2—1).

Atena : Grecia — Bulgaria 
1—0 (0—0).

S-a calificat ROMANIA.
Gr. 2. Tirana : Albania — Po

lonia 1—2 (0—1).
s-au calificat SUEDIA și AN

GLIA.
Gr. 3. Simferopol: U.R.S.S. — 

Turcia 2—0 (0—0).
Viena : Austria — R. D. Ger

mană 3—0 (2—0).
S-au calificat U.R.S.S. și 

AUSTRIA.
Gr. 4. Rotterdam : Olanda — 

Finlanda 3—0 (1—0).
Kbln : R. F. Germania — Țara 

Galilor 2—1 (1—1).
S-au calificat OLANDA șl 

R. F. GERMANIA.
Gr. 5. Glasgow : Scoția — Nor

vegia (n-am primit rezultatul

DEFINITIVARE --------------------------------------------------------- -
Cea de-a 95-a sesiune a Comitetului Internațional olimpic, desfă

șurată de curînd la Porto Rico, a statuat prezența definitivă a teni
sului de cîmp în programul Jocurilor Olimpice. Succes notabil al 
„sportului alb“, dacă e să ne amintim că el n-a fost mereu în „gra
țiile** forului olimpic mondial, înaintea ultimei ediții, din 1988, el 
disputîndu-se doar la Jocurile din 1924 ! Federația Internațională de 
Tenis n-a primit însă acest cadou gratis : va trebui să nu mai re
cunoască de acum înainte Federația de tenis din Africa de Sud. 
F. I. Tenis se numără printre ultimele organisme internaționale care 
mai avea legături, fie ele sportive, cu Africa de Sud și deci cu re
gimul său rasist, anacronic. Se demonstrează o dată în plus carac
terul activ și ofensiv al sportului în lupta împotriva discrimină
rii rasiale.
-------------------------------------------------------------------- PROCES

Un nou scandal la capitolul dopingului e pe cale să izbucnească. 
Nu e vorba, de astă dată, ca un performer să fie — sau nu — dove
dit șl, eventual, suspendat, din activitatea competițională. Carl Lewis 
a dat în judecată — pentru calomnie — publicația vest-germană 
„Stern" și pe Darell Robinson, fost campion nord-amerlcan la 400 
metri garduri (vizat fiind însă șt ziaristul Bill Watters, comentator 
al rețelei de televiziune TSN), care l-au acuzat de doping. Nou apare 
faptul că, iată, persoane particulare șl publicații de presă se sub
stituie comisiilor speciale naționale și internaționale, însărcinate 
special cu controlul antidoping. Lesne de priceput mobilurile : publi
citatea cu orice preț, inclusiv acuzele de orice natură și, implicit, 
sporirea tirajelor șl a numărului de telespectatori. Indiferent de 
decizia tribunalului, scopul va fi fost atins I

PROGRES -----------------------------------------------------------------
De domeniul fanteziei acum — să zicem — trei decenii, ideea că 

Africa ar putea domina măcar una dintre disciplinele fundamen
tale ale performanței a devenit, iată, realitate. Probele pe distanțe 
medii și lungi ale atletismului au devenit, aproape exclusiv, priori
tăți ale Kenyei, Somaliei, Marocului, Etiopiei, ca să nu mai spunem 
că și supremația în probele de sprint a început să fie... luată în 
discuție. Demonstrația fiind făcută pe pistele marilor competiții mon
diale, a apărut și consecința : dacă, pînă acum, la Cupa Mondială 
participau marile puteri atletice (R.D.G., U.R.S.S., S.U.A. etc), la care 
se adăugau selecționatele celorlalte continente într-o încercare de 
echilibrare a luptei, se discută acum și de admiterea unora dintre 
forțele atletice naționale din Africa în sistemul celor mai importante 
confruntări atletice și chiar în „Cupa Mondială**.

Radu TIMOFTE

CHIMISTUL RM. VlLCEA - SELECȚIONATA
DIVIZIONARĂ A CEHOSLOVACIEI 35-25

RM. VÎLCEA, 15 (prin tele
fon). Echipa campioană la 
handbal feminin. Chimistul 
Rm. Vîlcea, a reușit miercuri 
seara o victorie de palmares 
în întilnirea amicală cu Selec
ționata divizionară a Ceho
slovaciei, de care a dispus cu 
35—25 (18—12). Dacă rezultatul 
în sine este deosebit de va
loros, nu mai puțin meritorie 
este evoluția pe întreaga 
durată a partidei a handbalis
telor antrenate de Gheorghe 
Ionescu și Petre Berbeeara 
care — și oferim doar un e- 
xemplu — în 7 minute ale 
primei reprize au înscria tot 
atîtea goluri, conducînd apoi 
cu 14—8 în min. 23 ; 22—15
în min. 37 ; 27—17 în min. 47 ; 
34—24 în min. 54. în oeea ce 
privește apărarea. elocvent 
este faptul că adversarele au 
înscris primul gol abia în 
min. 9, la aceasta contribuind 
deopotrivă defensiva din fața 
semicercului nostru, dar și 
forma excepțională a portăriței

(semiușoară) și Marian Ilie (se- 
mimijlocie) s-au clasat pe lo
cul 2, iar Ion Porojan (grea) a 
ocupat locul 3. în clasamentul 
pe echipe, Rapid s-a situat pe 
locul 3, după G.T.S. Wisla și 
Dinamo Celiabinsk. Echipa 
bucureșteană a fost însoțită de 
antrenorii Mihai Brăileanu și 
Toma Mihalache.

pînă la închiderea ediției, cali
ficată fiind deja Iugoslavia).

Gr. 6. Sevilla : Spania — Un
garia 4—0 (3—0).

La Valletta : Malta — Irlan
da 0—2 (0—1).

S-au calificat SPANIA și IR
LANDA.

Gr. 7. Rezultatul meciului din
tre echipele Portugaliei și Ceho
slovaciei nu ne-a sosit pînă la 
închiderea ediției. Portughezii 
pot obține calificarea în cazul 
unei victorii la cel puțin 4 go
luri diferență !

Amănunte de la meciurile dis
putate șl clasamentele finale ale 
grupelor, în ziarul de mîlne.

ALTE REZULTATE
ECHIPA Braziliei a susținut pe 

teren propriu un meci amical 
cu selecționata Iugoslaviei. In- 
tîlnirea s-a încheiat la egalitate: 
0—0.

DUPĂ 14 etape, în campionatul 
Argentinei se menține lideră e- 
chipa River Plata — 21 p, urma
tă de formația Independiente — 
20 p. Rezultate din etapa a 14-a: 
River Plata — Velez Sarsfield 
1—0. Independiente — Racing 
Cordoba 1—0, Chaco — Estud’an- 

Carmen Moldovan. Au înscris: 
Nan 8, Lazăr 7, Tircă 6, E. 
Matei 5, S. Matei 3. Verigeanu 
2, Botiș 2, Fetruș 1. Olpetrean 
1, respectiv Pospisilova 7, 
Lepeșova 6. Mikalikova 4, Ce- 
juarova 3, Dankova 2, Koran- 
dova 2, Dikova 1. Foarte bun 
arbitrajul I. Șerb și V. Dobre.

Ion GAVRILESCU

Contrapunct INVITAȚIE LA LUCIDITATE
„Mărul discordiei" numesc zia

rele o inițiativă de ultimă ord a 
Federației Internaționale de Te
nis, aceea de a înființa o așa- 
zisă Cupă a Marelui Șlem, me
niți să concureze, intențiile nu-s 
greu de decelat; Circuitul A.T.P., 
pus in mișcare de Asociația Te- 
nismanilor Profesioniști, ieșita de 
sub „obrocul" F.I.T. Tocmai pen
tru a-i atrage pe jucători șl a-i 
dezbina și mal tare (unii fiind 
pentru „A.T.P. Tour", alții ma- 
nifesttna serioase rezerve față de 
el), F.I.T. a imaginat pentru 
„Coupe du Grand Chelem* pre
mii mai substanțiale ca opiclnd, 
chiar „nebunești- după unele o- 
pinii, căutind astfel să-l deter
mine pe așii rachetei si opteze 
pentru o activitate controlată de 
ea și, implicit, scăpată de sub 
autoritatea A.T.P.

„Momeala", intr-o lume a spor
tului cu adevărat înrobită inte
reselor materiale, a fost înghi
țită de muiți, drept pentru care 
o serie de jucători reputați. în 
frunte cu Lendl și Becker, au 
salutat instituirea noului trofeu, 
Lendl menționînd chiar că „in
tenționez sit nu mal disput Cir
cuitul A.T.P. pentru a mă putea 
concentra asupra Marelui Șlem 
și a Cupei sale" I Sigur că fie
care e in măsură să decidă pen- 

tes 3—1, Racing Club — Union 
1—0, Talleres — Newells Uld 
Boys 1—1, Platense — Argenti
nes Juniors 2—1.

TURNEUL internațional desfă
șurat în Kuweit s-a încheiat cu 
victoria selecționatei Irakului, 
care a întrecut în finală cu 5—4 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m) formația Ugandei. La 
încheierea timpului regulamentar 
de joc, scorul a fost egal : 1—1. 
tn meciul pentru locurile 3—4, 
reprezentativa Kuweitului a dis
pus cu 1—0 (1—0) de echipa Ira
nului.

REZULTATE din etapa a 12-a 
a campionatului Belgiei : R.C. 
Malines — F.C, Bruges 1—2, Lo- 
keren — Ekeren 2—1, Ander- 
lecht Bruxelles — Gând 0—1, 
Cerde Bruges — F.C. Malines 
0—0, St. Trond — Courtrai 1—1, 
Beerschot — Standard Liege 0—3, 
F.C. Llbge — Charleroi 0—1. Wa
regem — Beveren 4—0, Anvers — 
S.K. Lierse 4—1. Clasament: 1. 
Anderlecbt — 19 p. 2. F.C. Ma
lines — 18 p, 3. F.C. Bruges — 
17 p.

IN DERBYUL campionatului al
banez. echipa „17 Nentori" a în
vins cu 1—0 pe Dinamo Tirana. 
Alte rezultate: Luftetari— Labino- 
tl l—o. Partizani — Apollonia 3—0,

COMPETIȚII 

PE GHEAȚĂ
• Concursul de bob pentru 

două persoane, desfășurat pe 
pirtia de la Altenberg (R. D. 
Germană), a revenit echipaju
lui Wolfgang Hoppe, Bog
dan Musiol (R. D. Germană), 
înregistrat în patru manșe cu 
timpul de 3:52,36. în proba 
de bob — 4, cel mai bun timp 
al primei manșe a fost realizat 
de echipajul secund al R. D. 
Germane — 56,70, urmat de 
cele ale R. D. Germane I 56,71, 
Elveției 56,76, Austriei 57,01, 
U.R.S.S. 57,42, R. F. Germania 
57,51, Canadei 57,57.
• La Zagreb, în concursul

de patinaj artistic dotat cu 
„Pirueta de aur“, proba indi
viduală masculină a avut 
următoarea ordine finală în 
partea superioară a clasa
mentului: 1. Serghei Dudakov 
(U.R.S.S.), 2. Graig Heath
(S.U.A.), 3. Peter Johansson
(Suedia).

NOUL SEZON OFICIAL 

LA SCHI ALPIN 

„Circul alb" al schiorilor 
alpini și-a mutat in noul se
zon locul startului : de astă 
dată, „Cupa Mondială" are 
programat primul concurs al 
iernii (vara, în luna iulie, în
trecerea de la Las Lenas, din 
Argentina. constituie „star
tul" prim si oficial al comoe- 
tiției) în continentul nord-a- 
merican, Mai exact, stațiunea 
Park City din S.U.A. va găz
dui un slalom si un slalom u- 
riaș, rezervate celor mai bune 
schioare ale lumii, la 23 
Si 24 noiembrie. Aceleași 
probe le au și băieții în pro
gram, dar întrecerile lor vot 
avea loc două zile mal tirziu.

tru el, dar Lendl nu-i altul de
alt cel care, cu clteva luni tn 
urmă, pleda cu vehemență pen
tru... „A.T.P. Tour" 1 I

tn acest cadru, o singură voce 
s-a ridicat (măcar pini acum), 
violentă, împotriva a ceea ce ea 
a numit „puterea abuzivă a ba" 
nulul", cea a lui John McEnroe, 
„Noi (n.n. tenismanil profesio
niști) am ajuns deja un fel de 
prostituați al banului ! Aș fi de
zolat dacă, mai tirziu, oamenii 
nu șl-ar aduce aminte de carie
ra mea decit sub acest' aspect, 
îmi repugnă această manieră de 
a aborda tenisul, sportul, o con
sider ' jignitoare Chiar mal 
mult. Taxînd propunerea F.I.T, 
ca „aproape dezgustătoare", 
fostul numărul 1 mondial nu s-a 
sfiit să comenteze : „Am auzit 
despre un turneu care s-ar juca 
numai la tie-break (n.n. preconi
zat de F.I.T. la Milano), altă e- 
normitate 1 ! De ce nu mi s-ar 
oferi, de pildă, S0 000 de dolari 
pentru a veni să joc un singur 
punct 7 l Ce-ar fi să mai cobo- 
rim cu picioarele pe pămint ? !“

Pe un pămint pe care, în țări
le capitaliste, e atlta șomaj, a- 
tita inechitate socială, atila să
răcie...

Ovidiu lOANITOA'A

Flamurtari — Tomori 3—0, I.o- 
komotiva — Vlazaia 0—0. In cla
sament, după 9 etape, conduce 
„17 Nentori" Tirana cu 15 p, 
urmată de Vlaznia 12 p. Labinotl 
și Apollonia 10 p etc.

LA SEVASTOPOL s-a disputat 
meciul dintre echipele U.R.S.S. 
și Turciei, contînd pentru Cam
pionatul european rezervat echi
pelor de tineret. Partida s-a În
cheiat cu scorul de 2—0 (2—0) în 
favoarea jucătorilor sovietici, 
ambele goluri fiind înscrise de 
Igor Kolivanov.

ÎNTR-UN meci amical dispu
tat în orașul cehoslovac Nitra, 
echipa locală Plastika a între
cut cu 2—1 (1—0) formația Ta- 
tabanya (Ungaria).

O SELECȚIONATA indone
ziana aflată în turneu în R.S. 
Vietnam a terminat la egalitate, 
1—1, cu formația din Hosohong 
șl a pierdut cu 0—1 meciul eu 
echipa sindicatelor Ia Hanoi.

REZULTATE înregistrate în 
campionatul Braziliei : Sao Pau
lo — F.C. Santos 3—0. Nautico— 
Portuguesa 1—1. Atletice Mlnei- 
ro — Gremio 0—0, Internacional— 
SP Vasco da Gama 2—2. Bota- 
fogo — Fluminense 0—3. Goias— 
Corinthians 1—1, Palmeiras — 
Flamengp 1—1 ; Cruzeiro — In
ternacional RS 4—2. în clasa
mentele celor două grupe con
duc Corinthians — 16 p șl, res
pectiv, Palmeiras — 18
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